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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel ihtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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SANAYİLEŞME POLİTİKALARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÖZET VE GENEL DEĞERLENDİRME 

1 Türkiye Anayasası sosyal refah devleti olarak, toplumun refah seviyesinin 
yükseltilmesi ve vatandaşlarına iş imkanları sağlanmasını öngörmektedir 

2 Türkiye hızla artan genç bir nüfus yapısına sahiptir. Bunun yanında 
nüfusun önemli bir bölümü tarım sektöründedir. Tarımdaki gelir seviyesi ile 
çağdaş refah seviyesine erişilmesi mümkün değildir. 

3.Yeni dünya düzeni içinde Türkiye Avrupa Birliği ile bütünleşerek 
dünyadaki konumunu güçlendirmek hedefındedir. Bu bütünleşmenin sağlıklı 
olması için, aradaki gelişmişlik farkını süratle kapatmak zorundadır. 

4.Türkiye'nin bu hedeflerine erişmesi ancak ve ancak hızlı sanayileşme ile 
mümkündür. Ülkenin milli gelirini ve ihracatını arttıracak, genç nüfusuna ve 
tarımda çalışanlara çağdaş refah seviyesinde gelir sağlıyacak en önemli ve 
lokomotif sektörü sanayi sektörüdür. Sanayi sektörünün hızlı gelişmesi hizmetler 
sektörünü ve tarım sektörünüde peşinden sürükleyecektir. 

ö.Hızlı sanayileşmeyi 1980 öncesinde olduğu gibi kapalı ekonomi 
şartlarında gerçekleştirmek, değişen dünya şartlarında artık mümkün değildir. 

Türkiye sanayileşmesini liberal ekonomi politikaları çerçevesinde dünya 
rekabetine açık olarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunun için çok akıllıca 
politikaların uygulanması, Devlet ile özel sektörün yakın işbirliği ve ortaklık içinde 
çalışması gerekir. 

6.Hızlı sanayileşme hedefine erişmek için bazı ön koşulların sağlanması 
gereklidir. Bunlar; 

-Makroekonomik istikrarın en kısa sürede sağlanması 

-ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için tasarrufların arttırılması ile 
kaynak yaratılması 

-iş gücünün, çağın gerektirdiği bilgi teknolojisi seviyesine göre eğitilmesi 

-Toplumun sanayiye ve Türk sanayi ürünlerine sahip çıkması 

-Hızlı sanayileşmeye uygun alt yapının geliştirilmesidir. 



7 Sanayileşmenin hızlanmasını sağlıyacak politikalar ana başlıklar ile 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

a.Sanayileşme küreselleşen dünya düzeni içinde liberal ekonomi 
çerçevesinde ve daha önemlisi AB ile Gümrük Birliği dahilinde gerçekleştirilmek 
durumundadır. Bu nedenle ; 

iç ve dış rekabet politikaları ülkenin stratejilerine ve menfaatlerine uygun 
şekilde akıllıca düzenlenmelidir. En ileri ülkeler dahi ekonomilerinin zayıf olduğu 
sektörlerde tam liberal değildir. Örneğin, Avrupa Birliği tarımda tam korumacıdır. 
Otomotiv sektörünü Japonya'ya karşı korur, tekstilde Türkiye'ye karşı 
korumacıdır. 

Türkiye rekabet politikalarını bu ülkelerin tatbikatlarını örnek alarak 
düzenlemelidir. 

b.Değişen dünya şartlarına uygun yeni bir sanayi stratejisi geliştirilmelidir. 

c.Türkiye'nin iç tasarrufları, ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmeye 
yeterli değildir. Gerek kaynak ihtiyacını sağlamak, teknoloji temin etmek ve dış 
pazar payı elde etmek için yabancı sermayeyi bilinçli bir şekilde cezbedecek 
politikalar geliştirilmelidir. 

Ancak sadece Türkiye iç pazarından pay almak için gelecek yabancı 
sermaye için de dikkatli olunmalıdır. 

Uluslararası yatırımların cezbedilmesi için piyasa ekonomisi kurallarının 
daha iyi çalıştırılması, uzun vadeli stratejiler belirlenmesi, vergi ve teşvik 
politikalarında istikrar, uluslararası seviyede tanıtımın artırılması, uluslararası 
yatırımlardan sorumlu yetkili bir teşkilatlanma ihtiyacı vardır. 

d.Yatırımların Teşviki 

Sanayileşmenin ana şartı yatırım yapılmasıdır. Dünyada artan rekabet ve 
teknolojideki hızlı gelişmeler yatırımların maliyetini ve riskini yükseltmiştir. 

Bir sanayi yatırımı; ülkenin milli gelirini ve vergi gelirini arttırırken istihdam 
yaratmaktadır. Ayrıca ihracat yaratan yatırımlar vardır. 

Bu nedenle yatırımlar, başta gelişr iş ülkeler olmak üzere bir çok ülkede 
büyük çapta teşvik edilmekte ve doğrudan finansal yardımlar ile 
desteklenmektedir. 

Alt komisyon raporunda gelişmiş ülkelerde uygulanan teşvik ve 
sübvansiyonlara ait pek çok örnek mevcuttur 

4 



Geçmiş yıllarda Türkiye'de başarı ile uygulanan bir teşvik sistemi olmuştur. 
Ancak son vergi kanunları değişiklikleri ile yatırım teşvikleri erozyona uğramış ve 
gerilemiştir. 

Yatırım teşvikleri bakımından Türkiye AT ülkelerinin dahi gerisinde 
kalmıştır. 

Türkiye'deki yatırım ve ihracat teşvikleri sistemi; 

-AT ülkeleri ile mukayeseli olarak incelenecek 

-Ülkenin hızlı sanayileşmesini sağlıyacak 

-Kıt olan kaynakların yatırımlara yönlendirilmesine yol açacak 

-Yabancı yatırımcıları da cezbedecek bir teşvik sistemi geliştirilmelidir. 

Yatırım ve ihracatın teşviki ile ilgili öneriler raporun ilgili bölümlerinde 
ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

e.Sanavide Ar-Ge Faaliyetleri ve Teknoloji Geliştirme 

Türkiye'de sanayinin ihtiyaç duyduğu teknoloji bugüne kadar transfer yolu 
ile sağlanmıştır. 

Sanayi geliştikçe transfer edilen teknolojiler Türkiye şartlarına göre 
geliştirilmiştir. 

Ancak liberal ekonomi ve serbest pazar şartlarında teknoloji transferi 
güçleşmiştir. 

Teknoloji sahibi yabancı firmalar artık teknoloji yerine mal satmayı tercih 
etmekte, teknoloji vererek kendisine rakip yaratmaktan çekinmektedir. 

Dünya rekabetine açılan Türk sanayicileri kendi teknolojilerini geliştirmek 
veya teknoloji sahibi şirketlerle ortaklık kurmak zorunda kalmaktadırlar. Yabancı 
ortaklığa gidildiğinde, kontrol yabancılara geçmekte ve bunların uluslararası 
stratejilerine göre yönlendirilmektedir. Bu durumda yabancı kuruluş ile ülkenin 
menfaati her zaman aynı istikamette olmıyabilir. 

Bu nedenle, ülkemizde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetine önem 
verilmeli uzun vadeli stratejilerle ve her türlü imkanlarla desteklenmelidir. 



f. Küçük ve Orta Ölçekli isletmelerin (KOBO Geliştirilmesi 

KOBÎ'lerin Türk ekonomisinin gelişmesinde ve sanayileşmede ayrı bir önemi 
vardır. 

-Bu işletmeler düşük sermaye ile istihdam yaratmaktadır. Yani istihdam 
edilen kişi başına kullanılan sermaye miktarı düşüktür. 

-Pazar şartlarına kolayca uyum göstermektedirler, 

-Esnek yapıya sahiptirler. 

Bu işletmeler AT'deki sistemlerden de yararlanarak, yönetim bilgisi, pazar 
teknoloji ve finansmanı bakımından desteklenmeli, istihdam ile ilgili yüklerden ve 
sınırlamalardan korunmalıdır. 

KOBİ'lerin geliştirilmesi ile ilgili ayrıntılı öneriler de Alt Komisyon raporunda 
yer almaktadır. 

8. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde başlatılan 
bu çalışma bir defaya mahsus olmamalıdır. 

Hızla değişen dünya ve ülke şartlarına göre sanayileşme politikalarının her 
yıl gözden geçirilerek sürekli geliştirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

Bu çalışmanın ülkemiz için faydalı, hayırlı ve başarılı olmasını diler, 
çalışmaya katkıda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederiz. 
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SANAYİLEŞME POLİTİKALARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÖZET RAPORU 

GİRİŞ 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde Sanayileşme Politikaları 
konusunda 6 alt komisyon halinde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını 3 ana 
başlıkta özetlemek mümkündür 

I. Hızlı Sanayileşme İhtiyacı 

Türk ekonomisinin mevcut koşullarda temel hedeflerine ulaşabilmesinin ana 
şartının hızlı sanayileşme olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye ekonomik açıdan halen gelişmekte olan ülke sınıfında 
bulunmaktadır. Nüfus yapısı ve artış hızı ile istihdam yapısı nedeniyle hızlı 
büyüme ihtiyacı vardır. Gelişmiş ülkelerle olan farkı azaltmanın, ek istihdam ve 
gelir yaratmanın tek yolunun hızlı sanayileşme olduğu görülmektedir. 

II. Makroekonomik istikrar. Tasarruf Ve Kaynak ihtiyacı Gibi Önkoşulların 
Sağlanması 

Bütün benzeri ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sanayileşme 
politikalarının başarıya ulaşabilmesi için bazı önkoşulların sağlanması 
mecburiyeti vardır. 

Bu koşullardan en önemlisi Makroekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Zira 
sanayileşme için gerekli olan yatırımların istikrarsız bir ekonomik ortamda 
yapılması mümkün değildir. 

Sanayi için gerekli yatırımların finansmanında sağlıklı kaynaklara ihtiyaç 
vardır. Bu nedenle ekonomide tasarruf ve sermaye birikimi önem taşımaktadır. 

Uygulanacak politikalar ne kadar etkili olursa olsun sanayileşme için iyi 
eğitilmiş insan kaynaklan, sanayiinin gelişmesine uygun alt yapının kurulması ve 
sanayiye toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gerekli diğer önkoşullardır. 

III.Kararlı Politikalar 

Hızlı sanayileşme için gerekli önkoşulların oluşturulması ile birlikte etkinlikle 
uygulanan çok kararlı politikalara ihtiyaç vardır. 



Türkiye'nin hızla sanayileşmesi için dünyadaki küreselleşmeyi ve yabancı 
yatırım hareketlerini dikkate alan, yatırım ve ihracat artışını özendiren, Ar-Ge 
faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak ve küçük ve orta boy işletmelerin ekonomi 
ile entegrasyonunu kolaylaştıracak politikaların uygulanması gerekmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında bu sonuçların genel bir özeti ve değerlendirmesi 
yapılmaktadır. 

I. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KALKINMASI İÇİN ANA HEDEFLER : HIZLI 
SANAYİLEŞME İHTİYACI 

Herşeyden önce bütün ülkeler gibi Türkiye'nin de ana hedefi ekonomide 
refah, istihdam ve gelir artışı sağlamaktır. Bu ana hedefe ulaşabilmek için 
Türkiye ekonomisinin belirlediği hedefleri 2 alt başlıkta incelemek mümkündür: 

1. Yeni dünya düzeninin küreselleşme eğilimi içinde yer almak, Avrupa 
Birliği (AB) ile bütünleşmek ve bölgesindeki önemini artırarak korumak. 

2. Yeni dünya düzeni içinde bu şekilde yer alabilmek amacıyla; gelişmiş 
ülkelerle arasında var olan gelişmişlik farkını gidermek için genç ve hızla artan 
nüfusuna istihdam sağlamak ve gelirini artırmak. 

Bu hedefler birer birer incelendiğinde Türkiye'nin sanayileşme yolunda ciddi 
bir atılıma ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1. YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİNDE TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ 

Yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin 3 önemli hedefi vardır: 

- Küreselleşme (Globalizasyon) içinde yer almak 

- Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşmek 

- Bölgesindeki önemini korumak 

-Küreselleşme içinde Yer Almak: 

Son yıllarda ulaştırma ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler 
nedeniyle ulusal seviyede üretim yerine dünya seviyesinde üretimin cazibesi 
giderek artmaktadır. 

Esas olarak gelişmiş ülke menşeli bü 'ük kuruluşlar artık dünya seviyesinde 
üretim ve pazarlama organizasyonları kurrr aktadırlar. 

Bu amaca dönük olarak 1987-1992 döneminde dünyadaki toplam yabancı 
sermaye hareketleri yılda ortalama 150-200 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen toplam 
yabancı yatırım tutarı yılda ortalama 30-40 Milyar $ seviyesindedir. 



Bazı ülkelerde gerçekleştiren yabancı yatırımlar çok önemli seviyelere 
ulaşmıştır. 

1980’lerde toplam yatırımları içinde yabancı yatırımların payı Belçika, 
Hollanda ve İngiltere’de % 10-15, Hong-Kong'ta % 15-20 ve Singapur'da % 
20'nin üstünde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'nin de hedefi dışa açılma ve dünya ile bütünleşmek olduğuna göre 
bu küreselleşme hareketi içerisinde Türkiye'nin de yer alması gerekmektedir. 
Ancak mevcut durumda Dünya’daki toplam yabancı yatırımların ispanya % 8'ini, 
Portekiz % 1.2’sini ülkelerine çekerken Türkiye'nin payı sadece % 0.4'tür. 
Gelişmekte olan ülkelere gelen toplam yabancı yatırımlar içinde Meksika ve 
Çin'in aldığı pay % 15, Malezya'nın % 10, Arjantin’in % 7 iken Türkiye'nin % 
2.5'tur 

Sanayileşme için uygun ortam hazırlandığı taktirde Türkiye'nin yabancı 
yatırımcılar nezdindeki cazibesi artacaktır. Kendilerine yeni üretim merkezleri ve 
pazar arayan yabancı yatırımcılar Türkiye'de yer almak istiyeceklerdir Böylece 
Türkiye'nin dışa açılma, küreselleşme hedefine ulaşması daha kolay olacaktır. 

- Avrupa Birliği (AB) ile Bütünleşmek 

Avrupa Birliğinin kurulduğu 1957 yılından itibaren Türkiye bu Bütünleşme 
içinde yer almayı hedeflemiş ve nihayetinde AB'ye tam üyeliği hedefleyen Ankara 
anlaşmasını 1963'te imzalamıştır. 

1995'te tamamlanması hedeflenmiş olan Gümrük Birliği AB ile 
bütünleşmenin önemli bir safhası olarak belirlenmiştir. 

Gümrük Birliği esas olarak sanayi sektörü için öngörülmüştür. Dolayısıyla 
AB ile rekabet etme durumunda kalan sektörümüz sanayi sektörüdür. 

Ekonomi tarihine bakıldığında, Dünya'da sanayi sektörünün 1 ci ve 2.ci 
sanayi devrimi ile Avrupa'da doğduğu ve burada olgunlaşarak dünyaya yayıldığı 
görülmüştür. 

Rekabete gireceğimiz AB sanayii karşısında Türk sanayii yeni gelişmekte 
olan genç bir sanayidir. Bu sanayiinin gümrük biriliği içinde rekabetini temin 
etmek için bir rekabet gücünü geliştirecek tedbirlerin alınmasına acilen başlama 
gereği vardır. 

AB ile bütünleşme hedefine başarı ile ulaşılması için sanayinin gelişmesine 
özel önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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- Türkiye'nin Bölgedeki Önemini Korumak 

Türkiye'nin en önemli rekabetçi avantajlarından birisi coğrafi konumudur 
Türkiye siyasi olarak dünyanın en hassas bölgesinde ve ekonomik olarak 
dünyanın en zengin ve en hızlı gelişen pazarlarının arasında bulunmaktadır 

Ancak dünyadaki son gelişmeler kaynak yaratan ve ekonomileri kuvvetli 
olan ülkelerin siyasi olarak dünyada söz sahibi olduğunu göstermiştir. 

Türkiye'nin bölgesindeki kuvvetli ilişkilerini korumak ve geliştirmek için 
kaynak yaratan güçlü bir ekonomiye ihtiyacı vardır, 

Türkiye'nin kaynak yaratabilmesi ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasının 
ana şartı sanayileşme seviyesini artırmaktır Başta AB olmak üzere bütün 
gelişmiş ülkelerde tarım sektörü kaynak yaratmayan hatta aksine sübvansiyonlar 
nedeniyle kaynak tüketen sektördür. AB çalışabilir nüfusunun sadece % 8'i tarım 
sektöründe çalışmasına rağmen AB bütçesinden harcamaların yaklaşık 2/3'si bu 
sektöre sübvansiyon olarak gitmektedir 

Bölgesinde söz sahibi bir ülke olabilmesi için de Türkiye'nin sanayi 
sektörüne özel önem vermesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye'nin yeni dünya düzeni içinde küreselleşme, AB ile 
bütünleşme ve bölgesindeki önemini koruma hedeflerine ulaşabilmesi için 
sanayileşmeye verilen önemin artırılması gerekmektedir. 

2. TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ ÜLKELERLE ARASINDAKİ FARKI AZALTMA 
HEDEFİ 

Her ülke gibi Türkiye'nin de hedefi refah, istihdam ve gelir seviyesini 
artırmak ve gelişmiş ülkelerle arasındaki gelişmişlik farkını azaltmaktır. 

Bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'nin önündeki problemler ve çözüm 
önerileri şunlardır: 

- Hızlı Nüfus Artısı 

Türkiye aslında hızlı büyüyen bir ekonomidir. Ancak bu hızlı büyüme 
Türkiye'nin refah seviyesini gelişmiş ülkelerden daha fazla artırdığı ve gelişmişlik 
farkını azalttığı anlamına gelmemektedir. Çünkü OECD ortalamasının çok 
üstünde toplam milli gelir büyümesi elde edilmesine rağmen refah artışını 
gösteren kişi başına milli gelir artışı OECD ortalaması seviyesinde kalmaktadır. 

Bunun ana nedeni hızlı nüfus artışıdır. 
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1980 - 1990 Dönemi 

GSMH Büyümesi 

OECD 
Türkiye Ortalama 
6.0 3.1 

Nüfus Artışı 2.3 0.1 

Kişi Başına Gelir Büyümesi 3.6 3.0 

Yukarıdaki rakamlardan görüldüğü üzere Türkiye ekonomisi 1980-1990 
döneminde OECD ortalamasından iki misli daha fazla büyümesine rağmen hızlı 
nüfus artışı nedeniyle kişi başına geliri OECD ortalaması ile aynı seviyede 
kalmaktadır. Dolayısıyla OECD ülkeleri ile aradaki gelişmişlik farkı kapanacağına 
giderek açılmaktadır. 

Nüfus artış hızının azaltılması kısa vadede mümkün görünmediğinden 
Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve hatta 
korumak için en az yılda ortalama % 6 seviyesinde hızlı büyümesi kaçınılmazdır. 
Bu büyümenin gerçekleştirilmesi ancak sanayi sektörüne verilen önemin 
artırılması ile mümkündür. 

- Yüksek istihdam ihtiyacı 

Türkiye'nin çok ciddi istihdam problemi vardır. Birincisi nüfusun büyük bir 
kısmı hala tarım sektöründe çalışmaktadır İkincisi hızlı nüfus artışı nedeniyle 
Türkiye genç bir nüfusa sahiptir dolayısıyla ek istihdam ihtiyacı her yıl giderek 
artmaktadır. 

Yüzde Dağılımlar 
Türkiye ispanya Portekiz İtalya 

istihdamın dağılımı 

. Tarım 48 15 23 8.5 

Sanayi 20 32 35 32 

15 yaşından küçük nüfus oranı 35 20 21 16 

Avrupa'da tarım sektörü Türkiye'dekinden çok daha fazla mekanize 
olmasına rağmen yarattığı gelir çok düşük nüfusa dahi yetmediği için Avrupa 
Birliği tarımda çalışanlara büyük sübvansiyon vermektedir. 
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Tarım sektöründeki fazla nüfusun sanayi ve hizmetler sektörüne transferi 
büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan genç nüfustan dolayı işgücü arzı her yıl 
300 bin civarında artmaktadır. Dünya rekabeti içinde sanayi ve hizmetler 
sektörünün ek istihdam yaratması için ciddi bir sanayileşme atılımına ihtiyaç 
vardır. 

-Dış pazarlara açılma ihtiyacı 

Türkiye'nin dışa açılması ve gümrük birliği hedefi iç piyasadaki rekabeti 
giderek artırmakta ve doğal olarak yerli üreticilerin pazar payı kaybetmesine 
neden olmaktadır. 

Pazar payı kaybının üretim düşüşüne neden olmaması ve ekonomik 
ölçeklere ulaşmayı engellememesi için ihracat artışı zaruri hale gelmiştir. 

iç pazar büyüklüğü Türkiye'ninkine benzer ülkelerde ihracatın ekonomi 
içindeki önemi Türkiye'nin en az iki mislidir. 

Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatını iki misli artırma potansiyeli vardır. Bu 
potansiyeli harekete geçirebilecek tek sektör sanayi sektörüdür. 

Özetleyecek olursak. Türkiye'nin ana hedefleri şunlardır: 

• YENİ DÜNYA EKONOMİK DÜZENİ İÇİNDE YER ALMAK 

* Küreselleşme 

* AB ile bütünleşme 

* Bölgedeki önemini korumak 

9 GELİŞMİŞ ÜLKELERLE ARASINDAKİ -'ARKI AZALTMA HEDEFİ 

* Hızlı nüfus artışı problemi 

♦Yüksek istihdam ihtiyacı 

* Dış pazarlara açılma ihtiyacı 

Türkiye 
İspanya 
İtalya 
Tayland 

ihracat/GSYIH % 
10 

19 
21 

39 



Bu hedeflere ulaşabilmenin ve Türkiye'nin ana problemlerini çözebilmenin 
tek yolu sanayi sektörünün ekonomi içindeki önemini artırmaktır. 

Türkive ispanya Portekiz 

Sanayi/GSYIH (%) 33 37 37 

Tarımda Çalışan Başına Katma Değer ($) 1.900 12.500 3 600 

Ekonomi içinde sanayiinin payını en az ispanya ve Portekiz seviyesine 
çıkartmak hedeflenmelidir. Ancak bu şekilde tarımdaki aşırı fazla nüfusa ve genç 
nüfusa ek istihdam imkanı yaratılabilir. Zira tarım sektörünün verimliliği çok 
zayıftır. 

II. SANAYİLEŞME İÇİN GEREKLİ ÖN KOŞULLAR 

Uyguianan politikalar ne kadar etkin olursa olsun eğer daha önce 
sanayileşme için gerekli makroekonomik ortam ve istikrar kurulamaz, 
sanayileşmenin itici gücü olan yatırımların sıhhatli kaynaklarla finansmanı için 
sermaye birikimi oluşturulamaz, sanayileşme hızına uyum gösterecek gerekli 
insan kaynakları eğitilemez, sanayiye toplumun her kesimiyle sahip çıkılamadığı 
ve sanayiinin gelişmesine uygun alt yapı kumlamadığı taktirde uygulanacak 
politikaların sanayileşme yerine kaynak israfına neden olacağı kesindir. 

1. SANAYİİNİN İÇİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAM: MAKROEKONOMİK 
İSTİKRARIN SAĞLANMASI 

Artan dünya rekabeti ve gümrük birliği içinde Türk sanayiinin rekabeti 
ancak eşit makroekonomik şartlar altında mümkündür 

- Makroekonomik istikrarın önemi 

Mevcut durumda Türk sanayicisi özellikle AB sanayicilerine nazaran çok 
istikrarsız bir ekonomik ortamda faaliyet göstermektedir. 

Ekonomik büyüme, hükümet politikaları ve döviz dengesi Türkiye'de yıldan 
yıla dalgalanma göstermektedir. Bu dalgalanmalar rekabet ortamına hazırlık için 
yapılması gerekli sanayi yatırımlarını caydırmaktadır. 



Örneğin 1985-1990 dönemi incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 

• Bu dönemde Türkiye'de ekonomik büyüme % 2-% 10 arasında, enflasyon % 
35 - % 75 arasında dalgalanırken, AB'de ortalama büyüme % 3-4, enflasyon 
ise % 5 civarında seyretmiştir, 

• Benzer istikrarsızlık sanayiinin temel girdileri olan ücretler, faizler ve kısmen 
enerji gibi temel girdi fiyatlarında da görülmüştür, 

Türkiye'de reel ücretler yıllık - % 10 ile % 100 arasında dalgalanırken AB’de 
reel ücretler sabit kalmıştır. 

• İç ekonomik dengelerdeki istikrar nedeniyle AB ülkelerinde ithalat ve ihracat 
düzgün ve göreceli olarak olumlu bir eğilim izlerken Türkiye'deki gelişmeler 
aksi yönde olmuştur. 

1985-1990 döneminde Türkiye'de yıllık ithalat -%2 ile % 42, ihracat -%5 ile % 
36 arasında değişirken AB'de ithalat % 4-8 ihracat % 3-7 arasında istikrarlı bir 
artış göstermiştir. 

• Ekonomik istikrarın önemi kendini cari işlemler dengesinde ve kamu 
açıklarının büyüklüğünde de göstermektedir. 

1985-1990 döneminde Kamu açığı/GSMH oranı Türkiye'de % 5 seviyesinden 
% 10'a çıkarken AB'de ortalama olarak % 3-5 arasında kalmıştır. Aynı 
dönemde cari işlem dengesi Türkiye'de üç yıl açık ve üç yıl fazla verirken 
AB'de dönem boyunca dengede kalmıştır. (Ekonominin bugünkü krize doğru 
ilerlediği 1993 yılında kamu açığı oranı % 16'yı aşmıştır) 

• Bütün bunların sonucu olarak yıllık yatırım değişimleri aynı dönemde 
Türkiye'de yıldan yıla -% 1 ile % 17 arasında dalgalanırken AB'de % 3 ile % 8 
arasında artış göstermiştir. Dolayısıyla makro ekonomik istikrarın sağlanması 
sanayileşme için gerekli olan yatırım artışının gerçekleştirilmesi için ön 
koşuldur. 

- Makroekonomik istikrarın sağlanması 

Vergi sistemindeki aksaklıkların ve KİT'lerin ekonomi üzerindeki yükünün 
yarattığı yüksek kamu açıkları ekonomik istikrarsızlığın en önemli nedeni olarak 
kabul görmektedir 

Kamu açığının ve bazı yapısal sorunların yarattığı makroekonomik 
dengesizliklerin kronik hale getirdiği yüksek enflasyon ekonomik istikrar ortamı 
sağlanabilmesi için kendi başına en büyük engellerden biridir 

Tüm bunların yanısıra ulusal uzlaşma ile tesbit edilmiş bir ekonomik strateji 
olmaması, ekonominin piyasa ekonomisi ve buna uygun kurumsallaşmış bir yapı 
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yerine siyasi baskı altında yapılan devlet müdahaleleriyle yönetilmesi ekonomik 
istikrarsızlığın artarak devam etmesine yol açmaktadır. 

Türkiye'yi 5 Nisan 1994 kararlarına götüren ekonomik istikrarsızlığın ana 
nedenleri bunlardır. 

Dolayısıyla bu nedenleri ortadan kaldırarak ekonomik istikrarı oluşturacak 
makroekonomik politikalara ihtiyaç vardır: 

• Enflasyonla mücadele, enflasyonun kontrolü ve düşürülmesini amaçlayan 
kısa ve orta vadeli iki aşamalı programla yürütülmelidir. Kamu açıklarının 
azaltılması, verimlilik artışı sağlanması ana hedef olmalıdır. 

• Kamu açıklarının azaltılmasında vergi toplamanın etkinliğinin artırılması, 
KİT'lerin ekonomi üzerindeki yükünün kaldırılması ve kamu harcamalarının 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. 

• Ödemeler dengesinin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir 
Bunun için birinci hedef ihracatın artışı olmalıdır, ithalat politikaları rakip 
ülkelerin uygulamaları, Türkiye'nin sosyo-ekonomik gerekleri ile tutarlı ve 
dünya ile bütünleşmeyi hedef alacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

2 SERMAYE BİRİKİMİ 

Türkiye'nin hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi devam ettirmesinin ana 
şartı bu büyümeyi ekonominin yarattığı sıhhatli kaynaklarla yani iç tasarruflarla 
finanse etmesidir. Aksi taktirde ekonomik büyümenin ve sanayileşmenin istikrarlı 
bir şekilde devam etmesi iç ve dış borçlanmanın altından kalkılamaz seviyelere 
gelmesiyle engellenecektir. 

Tasarruf ve Yatırım Dengesi 1993 Yılı GSMH içindeki Payı 

GSMH 100 

Dış Açık 4.2 

Toplam Kaynaklar 104.2 

Tüketim 80.6 

Yatırım 23.6 

Tasarruf 19.4 

Tasarruf - Yatırım -4.2 
Kamu Açığı 16.3 
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1993 yılının geçici rakamları tasarruf yetersizliğini ortaya koymaktadır. 

1992 ve 1993 yılındaki yüksek ekonomik büyüme yeterli seviyede 
tasarruflarla finanse edilemediği için yüksek kamu açığına ve dış açığa neden 
olmuştur. Tasarrufların hemen hemen tamamı kamu açığının finansmanında 
kullanılmış ve ekonomi büyük dış açık vermek zorunda kalmıştır. 

Böylece iki yıldır devam eden yüksek ekonomik büyüme 1994 başında 
yerini ekonomik resesyona ve finansal piyasalardaki krize bırakmıştır. 

Japonya ispanya Türkiye 

Yatırım / GSMH (%) 31 23 23.6 

Tasarruf / GSMH (%) 34 22 19.4 

Ekonomik istikrarın sağlandığı ülkelerde tasarrufların seviyesi yatırımları 
karşılayacak seviyede bulunmaktadır 

Dolayısıyla sanayileşmenin ön koşulu olarak Türkiye’de tasarrufların 
arttırılması gerekmektedir. 

3. EĞİTİM 

Beceri kazanmış kalifiye işgücü bir ekonomide rekabet gücünün önemli bir 
kriteri haline gelmiştir 

Kalifiye işgücü ihtiyacı sadece sanayiler tarafından talep edilmemektedir 
Hükümetlerin, kamu kuruluşlarının ve hertürlü karar vericilerin verimli bir 
ekonomi yönetimi için kalifiye işgücüne ihtiyacı vardır. 

Türkiye rakiplerine nazaran eğitime en az kaynak ayıran bir ülkelerden 
biridir. Bu nedenle yeterli eğitime sahip işgücü sayısı rakiplerine nazaran daha 
düşüktür. 

Kişi Başına Yüksek Öğrenim Yapan 
Eğitim 20-24 Yaşındakilerin 

Harcaması $ Oranı % 

Türkiye 25 13 
ispanya 461 32 
Portekiz 220 18 

Kore 223 38 
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Sanayinin ihtiyacı olan eğitim sistemi kurulmadıkça rekabet edebilir 
sanayilerin geliştirilmesi mümkün görünmemektedir. 

4. TOPLUMUN SANAYİYE SAHİP ÇIKMASI 

Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamı ekonomik güçlerini kendi iç 
piyasalarından almaktadırlar. 

Dış pazarlarda güçlü olan ihracatçı ülkeler öncelikle ve daima iç pazarda 
güçlerim korumaya özen gösteren ülkelerdir. Örneğin Japonya 1992'de 
9.400.000 adet otomobil üretirken kendi iç pazarına sadece 200.000 adet 
otomobil ithalatı yapmaktadır. Bu düşük otomobil ithalatı yüksek korumadan 
ziyade esas olarak Japon otomobil üreticilerinin iç piyasaya önem vermesinden 
ve Japon halkının özellikle kendi mallarını tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü Japonya ve benzeri ülkelerde toplum, kalitesi yeterli olmak kaydıyla 
yerli üretimi olduğu halde ithal edilen her malın yurt içindeki istihdamı, yurt içi 
katma değeri ve vergi gelirlerini menfi yönde etkilediğinin bilinci içinde hareket 
etmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda sanayide gerçekleştirilen ilerlemelere rağmen Türk 
tüketicisinin ithal malı tercih eden bir ön yargısı vardır. 

Bu önyargı giderilmeden tüketicinin yerli malına güveni arttırılmadan 
sanayicinin iç piyasadan güç alarak ilerlemesi ve dış rekabet gücüne ulaşması 
zor görünmektedir. 

5. SANAYİİNİN GELİŞMESİNE UYGUN ALT YAPININ KURULMASI 

Makroekonomik istikrar gibi sanayi için gerekli olan altyapı da sanayicinin 
sorumluluğunda olmayan ancak sanayileşme için zaruri olan bir olgudur. 

Türkiye Macaristan Fransa 

Yıllık elektrik üretimi (kvvsaat) 1.026 2.875 7.500 

Bin kişiye düşen telefon sayısı 122 95 500 

ABD'ye 3 dakikalık telefon ücreti ($) 6 5 3 

Son yıllarda alt yapı konusundaki büyük ilerlemelere rağmen mevcut 
altyapının önümüzdeki dönemde artması gereken sanayileşme hızına uyum 
göstermesi mecburiyeti vardır. 
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III. SANAYİLEŞMENİN HIZLANMASINI SAĞLAYACAK POLİTİKALAR 

Birinci kısımda açıklandığı gibi Türkiye'nin ana hedeflerine ulaşabilmesinin 
tek yolu sanayi sektörünün ekonomi içindeki önemini artırmaktır 

Sanayiinin ekonomi içindeki öneminin artırılması istikrarlı ve giderek gelişen 
bir sanayileşme ile mümkündür. Bu nedenle özetimizin ikinci kısmında istikrarlı 
bir sanayileşme için gerekli önkoşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Sanayileşmenin 
hızlanmasını sağlayacak politikaların kaynak israfına neden olmadan 
uygulanabilmesi için bu önkoşulların yerine getirilmesi zaruridir. 

Özetlemek gerekirse istikrarlı bir sanayileşme için gerekli ön koşullar 
şunlardır: 

-Makroekonomik ortam ve istikrarın kurulması 

-Yatırımların sıhhatli kaynaklarla finansmanı için sermaye birikimi 
oluşturulması (tasarrufların artırılması) 

-Sanayileşme hızına uyum gösterecek gerekli insan kaynaklarının 
eğitilmesi 

-Sanayiye toplumun her kesimiyle sahip çıkılması 

-Sanayiinin gelişmesine uygun alt yapının kurulması. 

Bu önkoşulların yerine getirilmesine paralel olarak uygulanması gereken 
politikalar kurulan alt komisyonlarımız tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1.Sanayiinin globalleşme sürecinde rekabet ve uluslararası yatırım 
politikaları 

2.Sanayide yatırımların ve ihracatın teşviki, sanayiinin finansmanı 

3.Sanayide Ar-Ge faaliyetleri firma ilişkileri ve teknolojinin geliştirilmesine 
yönelik politikalar 

4.Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi 

1. SANAYİİNİN GLOBALLEŞME SÜRECİNDE REKABET VE 
ULUSLARARASI YATIRIM POLİTİKALARI 

- Rekabet Politikaları 

Bilindiği üzere Türkiye ekonomik sistem olarak serbest rekabet düzenini 
kurum ve kurallarıyla yerleştirmeyi hedef almış bir ülkedir Bugün bütün dünya 
serbest rekabete dayanan pazar ekonomisi kurallarını yerleştirme çabası 
içerisindedir 
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Bütün dünyada serbest rekabetin kurum ve kurallarıyla kurulması belirli bir 
süreç içinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bugün itibariyle serbest rekabet 
kurallarının tam olarak işlediği bir ülke henüz yoktur. 

Serbest rekabetin tesisi iç ve dış ticarette olmak üzere iki taraflıdır, iç 
piyasada serbest rekabetin geliştiği ülke sayısı giderek artmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve birçok OECD ülkesi iç piyasalarında serbest 
rekabet konusunda yeterli olmasa da ilerleme kaydetmişlerdir. Ancak bu 
ülkelerin hiçbirinde örneğin halen işgücü piyasasında tam serbest rekabet 
yoktur. Döviz kurlarına ve faiz üzerinde müdahaleler devam etmektedir. 

Dış ticaret konusunda tam serbest rekabet ise hemen hemen hiçbir ülkede 
yoktur. Tarım konusunda AB'nin, sanayiinin birçok kolunda ABD ve Japonya'nın 
dış ticarette devlet müdahalesi GATT nezdinde birçok problemler yaratmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye'nin de serbest rekabet şartlarını oluştururken konuyu iç 
ve dış ticaret olarak ayrı ayrı görmesi, her ikisinde de diğer ülke 
uygulamalarından istifade etmesi ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gereklerine 
uygun şekilde hareket etmesi gerekmektedir. 

Örneğin TBMM'de yasalaşmayı bekleyen rekabet kanun tasarısının AB 
ülkelerindeki uygulamasına bakıldığında amacın ultra liberal rekabet ortamı 
yaratmak olmadığı görülmektedir. AB'de bu yasaya göre firmalararası anlaşmalar 
yasak, birleşmeler ve satın almalar kontrol altında olmasına rağmen AB'nin ortak 
çıkarlarını gözeten uygulamalar kabul edilmektedir. 

Örneğin Japon rekabetine karşı oluşturulan her türlü uygulamaların serbest 
rekabete ters düşmediği kabul edilmektedir. Dolayısıyla ana amaç dış rekabet 
gücünün sağlanmasıdır. Rekabet hukuku ve kurallarının bu ana amaca hizmet 
etmesi anlayışı Türkiye'de de kabul görmelidir. 

-Uluslararası Yatırımlar 

1990 yılı itibariyle dünyada ihraç edilen toplam uluslararası sermaye stoğu 
1.613 Milyar $'a ulaşmıştır. Toplam sermaye çıkışının % 70'i beş ülkeden (ABD, 
Japonya, İngiltere, Almanya ve Fransa) yapılmaktadır. 

Mevcut durumda Dünya'daki yıllık toplam uluslararası yatırımların ispanya 
% 8'ini, Portekiz % 1.2'sini ülkelerine çekerken Türkiye sadece % 0.4‘ünü 
çekebilmektedir. 

Günümüzde uluslararası yatırımcı yeterli büyüklükte bir pazar, rekabete 
açık ve üretim faktörleri açısından avantajlı koşulların yanında ve en başta siyasi 
ve ekonomik istikrar aramakta, yani mevcut elverişli koşulların devamlılığına 
bakmaktadır. 
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Türkiye sahip olduğu avantajlarını yeterince kullanamamakta, uluslararası 
sermaye için cazip bir yatırım ülkesi olma özelliğini gereken ölçüde 
değerlendırememektedır 

Bu durumda, Türkiye'nin uluslararası yatırımları ülkeye çekmek konusunda 
geçmişte olduğu gibi, 1980 sonrasında da alınan bütün tedbirlere ve olumlu 
gelişmelere rağmen, birçok gelişmekte olan ülkeye oranla gerilerde kalması, 
mevcut uygulamada bazı sorunların varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu 
sorunlara yakından bakıldığında; 

a.Türkiye, ekonomik ve politik istikrarı henüz tam sağlayabilmiş değildir. 
Yüksek seviyede seyreden enflasyon, devletin ekonomik hayatın içinde büyük bir 
ağırlıkla yeralması, ödemeler dengesindeki açıklar nedeniyle uluslararası 
piyasalarda ülkenin risk faktörünün yükselmesi veya kredisinin düşmesi döviz 
kuru kontrollerinin sürmesi ve hala “fikri mülkiyet" haklarının teminat altına 
alınmamış olması, uluslararası sermayenin Türkiye ile ilgili yatırım kararı verirken 
karşılaştığı temel sorunların başında gelmektedir. 

b.Türkiye'de uluslararası sermaye konusunda üzerinde durulması gereken 
önemli bir sorun da, uzun vadeli stratejilerin belirlenmemiş olmasıdır. Yatırımlarla 
ilgili teşvik mevzuatının oturmamış olması ve her yıl değişikliklere uğraması, 
yatırım yapmayı planlayan uluslararası sermayenin uzun vadeli planlar 
yapmasını engellemektedir. Bu mevzuat değişikliklerindeki belirsizlik, mevzuatın 
ne zaman yürürlüğe gireceğinden, değişecek teşvik araçlarına kadar çeşitli konu 
ve boyutlarda yaşanmaktadır. Özellikle makabline şamil karar ve uygulamalar 
yabancı yatırımcıları birdaha gelmiyecek şekilde caydırabilmektedir. 

Dolayısıyla uzun vadeli hedeflerin belirlenmediği, uluslararası sermayeyi 
öncelikli sektör ve bölgelere yönlendirecek tedbirlerin alınmadığı, dolayısıyla bir 
politika izlenmediği sürece, uluslararası sermayeden beklenen fayda da o ölçüde 
düşük olacaktır 

c.Yine, uluslararası sermayeyi yakından ilgilendiren birçok yasada, örneğin 
vergi kanunlarında yapılan birçok düzenleme, ileriyi görememe, 
değerlendirememe endişelerini yaratmıştır. 

Mevzuattan kaynaklanan bazı güçlüklerin yanı sıra uygulamada karşılaşılan 
çeşitli sorunlar da devam etmiştir. Vergi politikaları ve teşvikler, özellikle ikili 
vergi anlaşmaları olan ülkelerle karşılıklı çifte vergilendirmeyi önleme çabaları 
geliştirilmiş ve bu konuda mesafe alınmış olmakla birlikte, anlaşmalarda kabul 
edilen birçok husus uygulanmamaktadır. Çok uluslu şirketlerin hizmet 
bedellerinin gider kaybı, bu konuda güncel bir örnektir. 

d.Türkiye'nin uluslararası sermayeyi cezbetme konusundaki şansını ve 
rakipleriyle mukayeseli üstünlüklerim yeniden değerlendirmesi gerekmektedir 
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Vergi ve muhasebe sistemlerinin uluslararası standartta olmaması ülkemiz için 
olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

e.Bu sorunların ötesinde doğrudan mevcut yabancı sermaye politikası ile 
ilgili bir problem uluslararası sermayenin; sadece teşvik edici, liberal hükümler 
taşıyan mevzuatıyla ülkemize yeterince çekilemeyeceği gerçeğidir. Halihazırda 
bu konuda Türkiye'de pasif bir politika izlenmekte olup, münferit aktif politika 
çabalan da etkisiz kalmaktadır. Uluslararası sermaye alanında tanıtımın yetersiz 
kalması, uluslararası yatırımların diğer ülkelere kaymasına neden olmaktadır. 

f.Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve Tebliğler, uluslararası sermayenin 
"faaliyet alanları" ile "izin prensiplerinin açıklığa kavuşturulmasını sağlamış ve 
karar mekanizmasındaki dağınıklığı önlemiş olmakla birlikte sadece uluslararası 
sermaye konusunda verilen izinleri düzenlemekle kalmaktadır. Yabancı sermaye 
mevzuatının ötesinde şirketleşmeyi ve ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuat da 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. 

g.Ayrıca, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün, büyük bir Müsteşarlığın 
içindeki bir genel müdürlük olarak yetkileri, sadece uluslararası sermaye izinleri 
vermekle sınırlı kalmaktadır. Uluslararası sermayeli firmaların, diğer ülkelerde 
görmeye alıştıkları koordinasyon fonksiyonu söz konusu birimde bulunmadığı 
gibi, karşılaşılan sorunların çözümünde de Genel Müdürlüğün, çoğu kez etkisiz 
kalması, uluslararası sermayeli firmaların karşılarında birer muhatap 
bulamamaktan yakınmalarına neden olabilmektedir. 

Bu sorunların ötesinde, daha spesifik konular olarak, hizmet bedellerinin 
vergiden düşürülmesi, arbitraj vergisi, dış kaynaklı kredilerde izin gereği, menkul 
kıymet alım satımında varolan kısıtlamalar ve karşılaşılan problemler, yönetim 
kurulunda vekalet sistemi olmayışı, uygulamada döviz olarak getirilen 
sermayenin Türk Lirasına çevrilme zorunluluğu temel sorunların yanında, 
uluslararası sermayeyi ülkemize çekmek için sarfedilen gayretleri baltalayıcı rol 
oynamaktadır 

2. SANAYİDE YATIRIMLARIN VE İHRACATIN TEŞVİKİ. SANAYİİNİN 
FİNANSMANI 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede istihdamı artırmak, teknolojik 
gelişmeyi hızlandırmak, bölgelerarası gelişmişlik farklarını gidermek ve nihai 
amaç olarak ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için yatırımlara ve ihracata ileri 
düzeyde teşvik verilmektedir. 

Devlet yatırımı teşvik ederek ekonomide gelir ve istihdam yaratılmasını ve 
yaratılan gelirlerden vergi toplanmasını sağlamaktadır. Ayrıca bütün ülkelerde 
yatırım ihtiyacı yatırımlara yönelen sermaye hacminden daha fazladır. Bu 
nedenle ülkeler yüksek teşvikler vererek dünyada kıt olan sermayeyi çekmek için 
yarış yapmaktadırlar 
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Türkiye'den çok daha ileride olan Avrupa Birliği ülkelerinde 1993 yılında 
yapılan toplam yatırım teşvikleri 100 Milyar $'ı geçmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde çeşitli şekilde yatırım teşvikleri yapılmaktadır: 

- Güney İtalya'da yeni yatırımlara 10 yıl süre ile vergi muafiyeti, 10-15 yıl 
vade ve genel faiz oranının % 50-60'ı oranında düşük faiz uygulanmaktadır 

- Yeni istihdamın sosyal yüklerinin belirli bir süre devlet tarafından 
karşılanması (İrlanda'da ilk yılda bölgesine göre 2000-9000 pound arasında 
yardım) 

- Birçok ülkede birinci yıl % 100 amortisman hakkı verilmektedir. 

-Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için hertürlü vergi kolaylıkları 
yapılmaktadır. 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak yatırımları rekabet içinde olduğu 
ülkelerden geri kalmayacak ölçüler içinde teşvik etmek durumundadır. 

Ülkemizde bugüne kadar muhtelif teşvik araçları uygulanmıştır. Bunların bir 
kısmı çok başarılı olmuş ve yatırımların hızlandırılmasında önemli rol oynamıştır. 

Ancak Gümrük Birliğine giderken Türkiye'nin yatırım ihtiyacı her 
zamankinden daha fazladır. 

Sanayide rekabet gücü kazandıracak modernizasyon ve ölçek ekonomisine 
ulaşma yatırımlarına ihtiyaç vardır. 

istihdam ve ihracat artışı için yatırımlara ihtiyaç vardır. 

Yatırımların getirdiği üretim artışı, istihdam, KDV ve kurumlar vergisi ile 
önemli oranda devlete vergi geliri yaratmaktadır Dolayısıyla yaratılan vergiler 
teşvik yolu ile verilen destek ve vazgeçilen vergilerin çok üzerinde olmaktadır. 

YATIRIMI TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

a. Son vergi yasası ile yatırım indirimi oranları düşürülmüş ve asgari 
vergiye tabi tutularak etkisi önemli derecede azaltılmıştır 

Hükümetin elinde gerektiğinde kullanacak bir alet olarak azami Yatırım 
İndirim oranı 2 misline çıkarılmalıdır. Hükümet bu oranı gerektiğinde kullanır. 

Özellikle kalkınmada öncelikli yörelere yatırımı çekmek için çok daha cazip 
teşviklere ihtiyaç vardır. 

Yatırım indirimi asgari vergiden muaf tutulmalıdır. 



b. Kalkınmada öncelikli yöreler için 10 yıl süre ile Kurumlar Vergisi 
muafiyeti getirilebilir. (AT ülkelerinde bu tür teşvikler mevcuttur) 

c. Gümrük Birliğine hazırlık nedeni ile yapılacak, modernizasyon, ölçek 
ekonomisi, tevsi, model yenileme, yeniden yapılanma yatırımları en üst düzeyde 
teşvik edilmelidir. 

d. Yatırım maliyetini düşürmek için : 

* Makina Teçhizat ithalatındaki gümrük ve fonlar biran önce kaldırılmalı (Bu 
mallarda Gümrük Birliğine daha hızlı geçilmelidir) 

* Makina ithalindeki KDV yükü kaldırılmalıdır. 

e. Yatırım Kredileri : 

Yatırımların teşvikini sağlayan en önemli tedbirlerden birisi Uzun Vadeli ve 
düşük faizli yatırım kredileridir. 

* Mevcut sistemdeki fon kaynaklı kredilerin faizi % 10 -30 arasında olup 
çok düşüktür. 

* Fon'da kaynak olmadığı için bu kredi. sistemi gerektiği şekilde 
işlememektedir. 

* Bu kadar cazip olan bir kredinin tahsisi için politik baskılar kullanılarak 
kaynakların geçmişte yaşandığı gibi amaçlar dışına kaydırılması riski yüksektir. 

* Bu kredi yerine faiz hadleri daha makul ölçüde düşük (Devlet borçlanma 
faizine endeksli) uzun vadeli yatırım kredi sistemi ihdas edilmelidir. 

* Bu krediler için kaynak yaratmak üzere; Bankacılık kesimine, 
plasmanlarının belli bir oranını önceden belirlenmiş şartlarla yatırım kredisi 
olarak sanayiciye kullandırma yükümlülüğü getirilebilir. 

Subvanse edilecek faiz farkı Devlet tarafından karşılanır. Avrupa'da bunun 
örnekleri vardır. 

Böylece Bankacılık kesiminin batak olmayan, gerçek yatırımcılara kaynak 
tahsis etme imkanı da sağlanacaktır. 

İHRACATIN TEŞVİKİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

Dış ticaret dengesi bir ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını uzun süre 
devam ettirebilmek için çok önemli konudur. 

Özellikle Türkiye gibi üretim yapısı ithalata önemli derecede bağımlı 
ülkelerde dış ticaret dengesinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Büyümenin 



gerektirdiği ithalat artışı finanse edilebildiği taktirde bu büyümenin istikrarlı bir 
şekilde devam edebilmesi mümkündür, ithalat artışını finanse edebilecek en 
önemli faaliyet ise ihracattır. 

Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme 
döneminin sağlanması ancak ihracatın artırılması ile mümkündür. 

1981 yılından itibaren Türkiye'de ihracat önemli şekilde artış göstermiştir. 
1981-1985 dönemindeki yıllık ortalama ihracat artış oranı % 25 seviyesindedir. 

Bu dönemdeki ihracat artışı iki temel faktör üzerine oturtulmuş idi. Birincisi 
ihracat teşvik edici gerçekçi kur politikası İkincisi ise temeli vergi iadesi sistemine 
dayanan teşvik politikası idi. 

1980'lerin sonuna doğru ihracatı artıran bu iki temel faktörün her ikisi de 
ortadan kalktığından ihracatımız son 4-5 yılda 14-15 Milyar $ seviyesinde 
kalmıştır. 

İhracatımız yerinde sayarken ithalatın önemli derecede artması nedeniyle 
ithalatı karşılama oranı % 50’ye gerilemiş ve bu durum 1994 başında başlayan 
ekonomik krizin önemli bir nedeni olmuştur. 

Dolayısıyla sanayileşme hızımızı sürekli bir şekilde artırabilmek için 
ihracatımızı ciddi bir şekilde artırmak ana hedeflerimizden biri olmalıdır. 

Ancak ihracat da yatırımlar gibi bütün dünyada önemli ölçüde teşvik 
edilmektedir. 

Türkiye'nin ihracatı teşvik sisteminin 4 temele dayandırılması gerektiği 
kanaatindeyiz : 

- Kur politikası 

- AB'de uygulanan ihracat teşvik politikasına uyum 

- Exımbank kanalıyla kredilerin artırılması 

- Yoğun ithalat yaptığımız ülkelere yaklaşık yarısı oranında ihracat 
mecburiyeti getirilmesi (Özellikle petrol ve doğal gaz ithalatı karşılığında) 

3 SANAYİDE AR-GE FAALİV ÎTLERİ FİRMA İLİŞKİLERİ VE 
TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKALAR 

Teknolojinin önemi ıkı nedenden dolayı giderek artmaktadır. 

-Birincisi teknoloji çok hızlı değişmektedir. Geçmişte bir yatırım yapıldıktan 
sonra teknolojisi en az 8 - 10 yıl geçerli kalıyordu. Şimdi ise her 4-5 yılda bir 
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teknoloji yenileme yatırımı gerekmektedir. Aynı durum mamul teknolojisinde çok 
daha kuvvetlidir. Teknolojisinden dolayı bir mamulün ömrü giderek kısalmaktadır. 

-Teknolojinin önemini artıran ikinci önemli neden dünya ticaretinin 
serbestleşmesine paralel olarak teknoloji transferinin giderek güçleşmesidir. 
Yabancı güçlü şirketler giderek açılan pazarlara direk satış yapmayı tercih 
ettiklerinden bu pazarlardaki kontrollerinde olmayan şirketlere güncel teknolojiyi 
vermek istememektedir. 

Dolayısıyla teknolojinin transferi ve yerli teknoloji geliştirilmesinin bütün 
OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de daha etkili tedbirlerle teşvik edilmesi 
ihtiyacı vardır. 

Özellikle gümrük birliğinden sonra AB’den Türkiye'ye teknoloji transferi 
konusu giderek güçleşecektir. Gümrük Birliği, Ar-Ge konusuna verilen önemin 
artırılması için çok önemli bir takvimdir. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinin acilen 
önemli ölçüde teşviki gerekmektedir. 

Ar-Ge'nin başlangıç noktası üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversitelerde 
sanayiye hizmet edecek alt yapı eksikliği vardır. Bu eksikliğin giderilmesinde 
devlet ve sanayi elinden geleni yapmalıdır. 

Ar-Ge faaliyetlerinin teşviki konusundaki önerilerimiz konu ile ilgili alt 
komisyon raporunda bulunmaktadır. 

Ancak burada vurgulanması gereken nokta Ar-Ge faaliyetlerinin bundan 
böyle sanayiinin hayati önemdeki konusu olduğudur. 

Ar-Ge için harcamalarda KDV gibi bazı ödeneklerin kaldırılması, devletin bu 
harcamalara yük olmak yerine özendirici olması gerekmektedir. 

4 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İSLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yeri 
vardır. 

Türkiye'deki toplam işletmelerin % 99'unu, istihdamın % 59'unu, yatırımın % 
30'unu üretimin % 40'ını ve ihracatın % 20-25'ini küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşturmaktadır 

Sanayileşme sürecine katkısı bakımından küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
avantajları şunlardır: 

- Pazar ekonomisi şartlarına kolaylıkla uyum gösterebilmektedirler. 

- Esnek yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmaları daha rahat 
göğüsleyebilmektedirler. 



- Düşük öz sermaye ile kurulabilirler. 

-Teknolojik yeniliklere kolay uyum göstermektedirler. 

Gümrük birliği şartlarında Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
rekabet edebilmelerini sağlamak üzere alt komisyonumuz tarafından geliştirilen 
öneriler aşağıda özetlenmiştir: 

♦Toplam kredi hacmi içerisinde KOBl'lerin payı yükseltilmelidir. 

♦ KOBİ'lerin finansman sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla özel bir KOBİ 
Bankasının kurulması veya T.Halk Bankası'na bu yönde bir işlerlik 
kazandırılması sağlanmalıdır. 

♦ Sermaye piyasasının küçük girişimcilere fon sağlayacak biçimde 
geliştirilmesi ve KOBl'lerin hisse senetlerinin faaliyet gösterdikleri yörelerde 
pazarlanabilmesine yönelik bir sistem getirilerek hisse senetlerinin halka 
kolaylıkla arz edilmesi sağlanmalıdır 

♦ KOBİ'lerin büyüme ve gelişmelerine yönelik üretim ve yatırım teşvik 
politikaları ve buna ilişkin Modernizasyon ve Yenileme programları 
hazırlanmalıdır. 

♦Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı desteğinin Devletçe sağlanacağına dair 
Kanun Hükmüne, Genel Bütçeden kaynak ayrılarak işlerlik kazandırılmalıdır 

♦ Organize Sanayi Bölgelerinde, küçük sanayiden orta ölçekli sanayiye 
geçmiş durumdaki işletmelere tahsis edilmek üzere parseller grubu ayrılmalıdır 

♦ 10'dan daha az kişi çalıştıran işletmelerde Tasarruf Teşvik Primi Devlet 
tarafından karşılanmalıdır 

♦ Organize Sanayi Bölgelerinin müşterek arıtma tesisleri için genel 
bütçeden kaynak ayrılmalı, ayrıca getirilecek teşvik tedbirleri ile bu bölgelerdeki 
sanayicilerin ortak arıtma tesisi kurmaları özendirilmelidir, 

♦ Eğitime meslek öncesi ve işbaşında eğitim şeklinde işlerlik kazandırılmalı, 
iş masa başı planlama şeklinden çıkarılarak hem işletmeciye hem de işçilere 
yönelik olmalıdır. Bu çerçevede mesleki okullarda ve üniversite kesiminde 
girişimciliğe yönelik seçmeli veya zorunlu dersler ve eğitim programları 
hazırlanmalıdır. 

♦ Mesleki eğitim programlarında kalite, verimlilik, ISO 9000 ve 
standardizasyon konularına ağırlık verilmelidir 

♦ KOBl'lerin her tür bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik Ulusal Bilgi 
Merkezleri kurulmalıdır 

26 



♦Teknoloji uyumlu projelerin yurt sathında yaygınlaştırılması ve etkinliğinin 
artırılması sağlanmalıdır. 

♦Ara mal üreten KOBİ'lerin, üretimlerinde yeterli kalite, standart ve fiyat 
düzeyine ulaştırılabilmesi için, ana sanayi sektöründeki büyük işletmelerin 
KOBİ'lere yönelik Ar-Ge çalışmaları verilecek teşviklerle desteklenmeli ve bu 
işletmeler bu yönde özendirilmelidir. 

♦ KOBİ'lerin kamu ihalelerindeki paylarının artırılmasını sağlayacak yasal 
değişiklikler yapılmalıdır. 

♦ KOBİ'lerin pazar imkanlarını genişletmeye yönelik faaliyetlerini, birlikler 
halinde teşkilatlanarak yürütmesi desteklenmelidir. 

♦Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler (özellikle kırsal bölgelerde) 
özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

♦ KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak 
amacıyla bu kesime verilen danışmanlık, eğitim, kalite geliştirme ve pazarlama 
türü destekler yaygınlaştırılmalıdır. 

Dökörrr: 
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I) DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER 

Dünya ekonomisi 1970'li yılların başından itibaren önemli bir değişim ve 
yeniden yapılanma içine girmiştir. Bu değişim, 1950-1973 arasında yaşanan 
uzun refah dönemini takip eden uzun dönemli durgunluk ve gerileme döneminde 
ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomisinde 1973-1980 döneminde gözlenen verimlilik 
hızındaki azalmalar 1985 sonrasında belli bir düzelme göstermişse de 1950- 
1973 dönemi düzeyine çıkamamış ve 1990 sonrasında gelişmiş ülkeler yeniden 
durgunluk dönemine girmiştir A.B.D.'de son gelişmeler bu ülkenin bir canlanma 
dönemine girdiğini göstermekte ise de bunun uzun süre devam edip etmeyeceği 
konusu halen tartışılmaktadır. 

Soğuk savaşın sona ermesi ile iki kutuplu olan dünyanın ortadan kalkacağı 
ve küreselleşme eğilimlerinin son hızla devam edeceği öngörülmüştü. Oysa. 
A B D ve Sovyetler Birliği arasındaki askerive politik rekabetin yerini, A.B.D.. 
Japonya ve Almanya arasındaki 3 kutuplu bir ekonomik rekabetin 
aldığıgörülmektedir. Şüphesiz bu durum, hükümetleri, firmaları ve tüketicileri 
kapsayan ve etkileyen küreselleşme eğilimlerinin analizinin iyi bir biçimde 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır 

A.B.D. Japonya ve Almanya'nın günümüzün en güçlü ekonomilerini 
oluşturdukları yadsınmayacak bir gerçektir. Bununla birlikte söz konusu ülkelerin 
dış ticaret ilişkileri ele alındığında bölgeselleşme eğilimlerinin güç kazandığı 
görülmektedir. A.B.D.'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesini Kanada ve 
Meksika ile birlikte kurması ve bölgenin ileride Güney Amerikayı da içine alacak 
şekilde genişletilmesi olasılığı bölgeselleşme eğilimlerinin açık bir göstergesi 
olmaktadır Almanyanın Avrupa birliği üyesi olması ve Avrupa birliğinin EFTA 
üyelerini de içerecek biçimde ticari ilişkilerini geliştirmesi ve EFTA üyesi bir çok 
ülkenin Avrupa Birliğine girme için sırada beklediği ve halihazırda 12 Avrupa 
Birliği ülkesi arasındaki dış ticaretin toplam dış ticaretin yüzde 60'ını oluşturduğu 
göz önüne alındığında bölgeselleşme eğilimlerinin etkisi daha belirgin hal 
almaktadır. 

Asya ülkeleri dikkate alındığında bölgesel piyasanın yapısı diğer bölgesel 
piyasalara oranla daha karmaşık bir yapı göstermektedir. Bu bölgenin 
hükümetleri kendilerini, ekonomilerini birbirine bağlayacak ve ticaret ve yatırımlar 
üzerindeki engelleri ortadan kaldıracak çabaların dışında tutmaktadırlar Bununla 
birlikte bölgede resmi olmayan yatırım ve ticari ilişkilerin boyutları dikkatlerin 
bölgeye toplanmasına neden olmaktadır. Avrupa Birliğinde olduğu gibi, 
uluslararası ticaretin yaklaşık beşte üçü bölgede kalmaktadır. Japonya'nın bu 
bölgedeki etkisi ise oldukça önemlidir. Japonya, Asya ülkeleri için temel dış 
yatırım kaynağı olmanın dışında, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) 
Japonlar için en önemli pazarı oluşturmaktadır. 



GATT Uruguay Turu tamamlanarak bugüne kadar GATT kapsamında 
bulunmayan tarım, tekstil ve konfeksiyon, servisler ve fikri mülkiyet ile yabancı 
yatırım konulan ilk kez GATT kapsamına alınmıştır. Sanayi ürünlerine uygulanan 
yüksek gümrük vergileri en az yüzde 33 oranında azaltılacaktır. Bu 
serbestleştirme bazı ürünlerde yüzde 50'ye kadar ulaşacaktır. Tarım ürünlerinde 
ise ülkelerin uyguladıkları sübvansiyonlar aşamalı olarak azaltılacak, dışalım 
yasaklamaları kaldırılmaya çalışılacaktır. 

GATT Uruguay Turunun getirdiği yeniliklerin çoğu 1 Haziran 1995'de 
yürürlüğe girecektir. Ancak Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki ürünlerle ilgili 
hükümler 1 Ocak 1995'de uygulamaya başlayacaktır. Aşamalı olarak 
uygulamaya konacak olan liberalleşme çalışmaları 2005 yılında 
tamamlanacaktır. Bununla birlikte, 10 yıllık geçiş süreci içinde gelişmiş ülkeler, 
hızla artan dışalıma karşı önlem olarak kota getirebileceklerdir. Ayrıca hızla artan 
ve ulusal sanayiye zarar vermesi söz konusu olan dışalıma karşı da ülkelerin bir 
dizi koruma önlemi alabilmeleri için gerekli kararlar alınmıştır. Bunların yanı sıra 
Uruguay Turu damping uygulamaları konusunda da yeni hükümler getirmiştir. 
Buna göre ülkeler çok hızlı bir şekilde damping soruşturması başlatabilecek ve 
anti-damping vergisi uygulayabileceklerdir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin 
korumayı kota yerine anti damping vergileri ile sürdürmesi söz konusu olacaktır. 

Dünya ekonomisinde verimlilik artışlarında gözlenen yavaşlamadan 
kurtulmanın yeni teknolojilere dayalı yapısal bir dönüşümden geçeceği genel 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1950- 1973 döneminde kitle üretimine 
dayalı Fordist üretim yönteminin terkedilerek veya iyileştirerek yeni esnek veya 
yalın üretim sistemlerinin dünyada hakim duruma geldiği görülmektedir. Bunun 
yanısıra gelişmiş ülkeler, hammadde ağırlıklı standart üretim teknolojisi kullanan 
sektörleri terkederek bilgi ve yüksek becerili işgücüne ihtiyaç duyan ileri teknoloji 
kullanan sektörlere yönelmektedirler. Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinin 
yaygınlaşması yanı sıra, dünya ekonomisinde mali ve ticari sistemlerin 
serbestleşmesi ile birlikte dünya piyasalarında rekabetin hızla artmakta olduğu 
görülmektedir. Bu rekabet artışı, ilk etapta çelişki gibi görülmekle birlikte, bir 
yandan bölgeselleşme, diğer yandan ise küreselleşme eğilimlerinin artmasına 
yol açmaktadır. 

II) TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İMALAT SANAYİİNİN YAPISI y 
Türkiye ekonomisinde imalat sanayii yapısı dikkate alındığında 10 veya 

daha fazla işçi çalıştıran işyerleri büyük işyeri olarak ele alınmış ve bunların 
tarihsel gelişimi Tablo 1'de gösterilmiştir, imalat sanayii içinde küçük ölçekli 
işyerlerinin sayısı çok yüksek olmakla birlikte bir azalma 
eğilimindeolduğugörülmektedir. Buna karşılık büyük işyerleri toplam istihdam ve 
katma değer içinde çok önemli bir paya sahiptir. 



TABLO 1. BÜYÜK VE KÜÇÜK SANAYİNİN İMALAT SANAYİİNDEKİ GÖRELİ YERİ ( % ) 

19 7 0 19 7 5 19 8 0 19 8 5 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Katma Değer 88.5 11.5 88.2 11.8 87.8 12.2 87.6 12.4 

istihdam 82.6 17.4 82.2 17.8 78.4 21.6 78.3 21.7 

işyeri Sayısı 2.9 97.6 3.7 96.3 4.7 95.3 5.5 94.5 

(1) Büyük Ölçekli işletmeler 
(2) Küçük Ölçekli işletmeler 

Türkiye imalat sanayiinin kendi içinde tüketim, ara ve yatırım mallan olarak 
ayırımı dikkate alındığı zaman ara mallarındaki gelişmenin daha hıziı olduğu 
Tablo 2'den anlaşılmaktadır. Türkiyenin küreselleşen dünya içinde yerini 
alabilmesi için tüm sektörlerde teknolojik yenilenmeye gitmesi ve bu nedenle 
yatırım malları sanayiinin öncelikle gelişmesi gerekmektedir. 

TABLO 2. İMALAT SANAYİİ ÜRETİMİNİN ALT SEKTÖR GRUPLARI 
İTİBARİYLE DAĞILIMI 

(1988 Fiyatlarıyla, Trilyon TL.) 

Alt Sektör 1989 1990 1991 1992 1993 

Tüketim Malı San. 30.9 31.7 33.4 34.7 37 2 
Ara Malı Sanayii 35.9 38.7 38.9 41.3 44.6 
Yatırım Malı San. 15 5 18.9 19.7 21.2 23 5 

Toplam 82.3 89.3 92.0 97 2 105.3 

Kaynak: Yıllık Programlar 

imalat sanayii alt sektörlerinde katma değer ve istihdam açısından yıllara 
göre izlenen yapısal değişim Tablo 3'de görülmektedir. 1970-1980 döneminde 
ara ve yatırım mallan üreten sektörler lehine gözlenen hızlı gelişmenin 1980- 
1988 döneminde ara mallar üretimindi yavaşladığı gözlenmektedir, imalat 
sanayii içinde tüketim malları sanayiinin gireli önemi azalmakla birlikte işyeri ve 
istihdam açısından önemini korumaktadır 1988 yılında işyerlerinin yüzde 41.3'ü, 
istihdamın ise yüzde 45.4'ü tüketim malları sanayindedir 



TABLO 3 İMALAT SANAYİİNDE KATMA DEĞER VE İSTİHDAMIN 
SEKTÖREL DAĞILIMI 

SEKTÖRLER 

KATMA DEĞER (%) İSTİHDAM (%) 

1970 1980 1988 1970 1980 1988 

TÜKETİM MALLARI 42 38 38 51 46 45 

Gıda ve içki 17 16 15 17 17 15 

Tütün işleme 10 4 7 7 6 3 

Dokuma ve Giyim 15 18 16 27 23 27 

ARA MALLARI SANAYİİ 45 44 42 29 33 32 

Orman Ürün, ve Mob. 1 1 1 2 2 2 

Kağıt ve Kağ.Ür. 3 2 2 2 2 2 

Basım ve Yayım 2 1 2 2 1 1 

Kürk ve Deri Ürn. 0 0 0 1 1 1 

Kimya 6 9 10 6 6 6 
Petrol ve Kom.Ür. 16 15 10 1 1 1 

Kauçuk Ürn. 2 3 2 2 3 3 

Taş Toprağa Day.Ür 5 6 6 7 7 8 

Metal İşlem. 10 9 8 6 9 8 

YATIRIM MALLARI SAN. 13 18 21 20 21 22 

Madeni Eşya 4 3 4 5 5 5 

Makına 4 5 5 6 6 6 

Elektrik Mak 1 4 5 2 4 4 

Taşıt Araçları 3 5 6 6 6 6 

Diğer 0 0 1 1 1 1 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 

11.1. Verimlilik ve Teknolojik Değişme 

Türkiye imalat sanayinin yapısının değerlendirmesinde ve yapısal 
değişikliklerin belirlenmesinde alt sektörlerin verimlilikleri, üretim ölçeği, teknoloji 
ve sermaye yapısının da dikkate alınması gerekmektedir. 

Çalışan kişi başına katma değer bazında tanımlanan basit işgücü verimliliği 
1980-1988 döneminde imalat sanayiinde % 7.2 oranında artış göstermiştir, 
imalat sanayiinde işgücü verimliliğinde gözlenen bu artışa rağmen kişi başına 
sermaye stokundaki artış hızı ortalaması sabit fiyatlarla 1.2 gibi çok düşük 
düzeyde gerçekleşmiştir. Bu da işgücü verimliliğindeki artışın kapasite 
kullanımındaki artıştan kaynaklandığı izlenimini vermektedir, imalat sanayiinde 



kapasite kullanımının bir sınırı olması ve bu sınıra ulaşılması nedeniyle imalat 
sanayii yatırımlarının arttırılması gerekmektedir. 

TABLO 4. İMALAT SANAYİİNDE DÖNEMLER İTİBARİYLE YAPISAL 
DEĞİŞME (1980-1988) 

SEKTÖRLER 1 2 3 4 

TÜKETİM MALLARI 

Gıda ve içki 10 9 1.1 7.1 -2.4 

Tütün işleme 2.5 9.2 7.1 -8.1 

Dokuma ve Giyim 1.6 -0.6 5 1 9.1 

ARA MALLARI 
Orman Ürünleri ve Mobilya 2.3 -5.1 7.1 2.2 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 3.5 -2.4 4.1 -11.1 

Basım ve Yayım 9.4 0.5 9.8 32.7 
Kürk ve Deri Ürünleri 10.6 2.1 9.6 33.7 

Kimya 13.3 5.2 14.8 -7.1 
Petrol ve Kom.Ur. 13 4 12 8.7 13.6 

Kauçuk Ur. 9.9 5.5 10 3 56.8 

Taş Toprağa Dayalı Ürün. 9.8 3.7 12.1 12.5 

Metal işleme 8.8 -0.1 113 -3.9 

YATIRIM MALLARI 

Madeni Eşya 7.1 0.5 10.7 32.7 
Makina 6.1 -0.8 10.5 -4.5 

Elektrik Mak. 8.1 3.2 10 8 18.2 

Taşıt Araçları 8.8 5.2 9.9 22 1 

Diğer 8.5 -9.1 60 5 62.6 

İMALAT SANAYİİ 7.2 1.2 7 9 -6.1 

1) Kişi başına katma değer artış hızı, sabit fiyatlarla, yüzde. 
2) Kişi başına sermaye stoku artış hızı, sabit fiyatlarla, yüzde. 
3) işyeri büyüklüğü artış hızı, sabit fiyatlarla, yüzde. 
4) Sabit sermaye yatırımları artış hızı, sabit fiyatlarla, yüzde. 

işgücü verimliliğindeki artışları diğer ülkeler ile karşılaştırdığımız takdirde 
bunların Latin Amerika Ülkelerinden Yüksek fakat Güneydoğu Asya Ülkelerinden 
düşük olduğunu görmekteyiz. Türkiye'deki işgücü verimliliğinin Avrupa Topluluğu 
Ülkelerindeki verimliliğin ancak dörtte biri olduğu göz önüne alınırsa bu 
büyümenin yeterli olmadığı görülmektedir. Türkiye imalat Sanayii rekabet 
edebilme olanağını ancak işgücü verimliliğim yükselterek elde edebilir. Bu 



nedenle OECD ülkelerinde imalat sanayii alt sektörlerinde (2'li sınıflamaya göre) 
işgücü verimliliği Tablo 5'de verilmiştir. 

TABLO 5. OECD ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ 
(1985 satınalma gücü paritesine göre hesaplanmıştır) 

ISIC KODU 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

AVUSTRALYA 38 19 18 26 35 35 18 40 15 

AVUSTURYA 32 12 29 22 30 27 20 28 N/A 

BELÇİKA 48 13 20 26 35 24 27 36 81 

KANADA 28 21 33 38 40 29 36 38 30 

DANİMARKA 26 16 17 18 26 31 23 21 19 

FİNLANDİYA 20 15 20 21 40 17 25 26 19 

FRANSA 54 22 12 30 63 30 40 37 22 

ALMANYA 40 20 26 31 47 30 31 34 19 

YUNANİSTAN 17 11 11 16 14 13 23 6 35 

İRLANDA 24 18 7 11 47 5 7 19 9 

İTALYA 53 22 24 39 43 49 36 33 44 

JAPONYA 28 14 9 42 57 19 96 31 32 

HOLLANDA 42 26 23 25 51 34 39 34 37 

YENİ ZELANDA 27 13 12 26 24 18 37 15 18 

NORVEÇ 17 16 23 15 30 19 53 23 24 

PORTEKİZ 15 7 7 17 11 9 8 9 123 

İSPANYA 34 14 20 26 43 20 27 14 19 

İSVEÇ 21 15 29 19 29 17 40 28 3 

TÜRKİYE 19 19 11 24 41 14 7 20 16 

İNGİLTERE 27 14 16 28 39 20 22 22 17 

A.B.D 50 21 41 63 57 59 30 49 34 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi OECD Ülkeleri arasında 
işgücü verimliliği en düşük ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye'nin işgücü 
verimliliğini yükseltmesi ancak ve ancak yatırımların arttırılması ile olanaklıdır. 
Yatırımların arttırılması ise sanayi sektörünün karşılaştıkları sorunların 
çözümlenmesi ile olanaklıdır. Sektörün karşılaştığı sorunlar aşağıda belirtildiği 
biçimde guruplandırılabilir: 

II.2. Sanayinin Sorunları 

1) Sınai Organizasyon: 

Sınai organizasyon sorununa iki açıdan yaklaşmak olanaklıdır. Birincisi, 
sınai organizasyonun üretime ve gelir dağılımına olan etkisi; İkincisi, sosyal ve 
politik kuruluşlara, kişilerin politik ve sosyal ilişkilerine, idare şekline olan 



ilişkisidir. Bu iki ilişkinin birbirinden ayrılması olanaksızdır. Bu nedenle birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de sanayi organizasyonun hali hazırda 
nasıl şekillendiğinin ve bu organizasyon içinde aksamaların neler olduğunun 
belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılarak var olan organizasyonun ne yönde 
değiştirilmesi gerektiğinin önerilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sanayi 
kuruluşlarının planlama ve sanayi ile ilgili mali ve idari tüm kuruluşlar arasında 
eşgüdümün sağlanması için yeni bir organizasyona gidilmelidir. Bu 
organizasyonun amacı sanayi sektöründe karşılaşılan bürokratik engellerin en 
aza indirilmesini ve bilgi akışının en yüksek noktaya çıkartılmasını sağlamak 
olmalıdır 

2) Mali Durum ve Finansman: 

Türkiye ekonomisinde kamu kesimi açıklarının önemli boyutlara varması ve 
kamu kesimi borçlanma gereğinin çok yüksek olması crovvdıng out etkisi 
göstermekte ve özel kesim tarafından kullanılabilir fonların azalmasına ve 
faizlerin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kamu kesimi açıklarının 
daraltılması hem harcamaların kısılması hem de gelirlerin artırılması ile sağlan¬ 
malıdır. Türkiye'de vergi kapsamında olmayan kesimlerin kapsam içine alınması 
ve vergi kaçaklarının asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Kamu kesimi borçlanma gereğine ilaveten bankacılık kesiminin yeterince 
etkin ve verimli bir şekilde çalışmaması kredi maliyetlerinin artmasına yol açan 
diğer bir faktörü oluşturmaktadır. Kredi alanında gözüken bu dar boğazların 
şirketlerin hisse senetlerini halka arz ederek aşmaları beklenebilir. Bu amaçla 
İMKB'nın geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir 

3) Yatırım ve İhracatın Teşviki: 

Yatırımların teşvikinde seçiciliğin arttırılması temel ilke olmalıdır. Her alanın 
teşvik edilmesi hiçbirinin teşvik edilmemesi anlamını ifade etmektedir. Bu 
nedenle teşvik kriterlerinin önceden belirlenmesi gerekmektedir Söz konusu 
kriterlerin kısa dönemde değiştirilmemesi konusunda yeterli güvenin sağlanması 
da önemli bir etken olmaktadır Seçiciliğin yanı sıra teşvik sisteminde etkinliğin 
arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla organizasyon bölümünde de ifade edildiği 
gibi sanayi sektörü ile ilgili kuruluşların eşgüdümünün sağlanması ve 
formalitelerin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Teşvik sistemi ile ilgili alınan 
kararların uygulanmasında ve bilgi akışında gerekli hızlılık sağlanmalıdır. 
Teknolojinin hızla değiştiği ve rekabetin ancak modern teknolojinin uygulanması 
ile elde edilebileceği bir ortamda kullanılmış makina ithalatı yurt içi rekabeti 
olumsuz yönde etkileyecektir Bu nedenle bu tip uygulamaların ortadan kaldırıl¬ 
ması gerekmektedir. 

Dünya ekonomisinde yukarıda açıklandığı gibi bölgeselleşme ve bu arada 
giderek küreselleşme eğilimleri artarken ülkeler bir yandan GATT anlaşmasında 



olduğu gibi gümrük tarifelerini düşürme yoluna gitmekte, fakat diğer taraftan yeni 
korumacılık önlenilen geliştirmektedirler. Bu nedenle Türkiye'nin de bu yeni 
geliştirilen korumacılık önlemlerini uygulayarak haksız rekabet doğuran ithalatın 
yatırımcıları olumsuz yönde etkilemesini engellemeli ve oyunu kurallarına göre 
oynamayı öğrenmelidir. 

4) İdari ve Mali Mevzuat 

Hızla değişen bir dünyada idari ve mali mevzuatın bu değişiklikleri 
yakalaması, sanayi sektörünün gelişmesi açısından gerekmektedir. İdari açıdan 
kamu yönetiminde reforma gidilmesi ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Kamu yönetiminde hakim olan merkeziyetçi eğilimlerin 
değiştirilmesi ve demokratikleşme ile birlikte, çalışan elemanlann daha nitelikli 
olması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Mili mevzuatın düzeltilmesi ise sanayiinin gelişmesini hızlandıracak bir 
vergi reformunun yapılması ile olanaklıdır. Söz konusu reform bir yandan 
mevzuatı basitleştirirken, diğer yandan vergi kapsamı dışında kalan kesimleri 
içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Böyle bir reformun çıkartılabilmesi ve bunun 
taviz vermeden uygulanacağı konusunda hükümetlerin güvenile bilirliğinin 
(credibility) yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle ilk etapta güvenilirlik 
artırma yoluna gidilmelidir. 

5) Dıs Ticaret 

Dış ticarette ve dünya ekonomisindeki gelişmeler raporumuzun başında 
belirtilmiştir. Bu nedenle bu bölümde Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı ile ilgili 
sorunlar ve ihracat ile ithalatın yapısı kısaca özetlenecektir. 

Türkiyenir ihracatı halen yeterli bir düzeyde olmayıp, potansiyelinin altında 
bulunmaktadır. Türkiye pazar olanaklarını tam anlamıyla kullanamamakta ve yeni 
pazarlara girişte pek başarılı sayılmamaktadır. Yeni pazarlara girilebilmesi için 
dünya ekonomisindeki gelişmelerin çok yakından takip edilmesi ve bilgi akışının 
hızlandırılması ve bunu sağlayacak organizasyonun geliştirilmesi gerekmektedir. 

ihracatımızın alt sektörler bazındaki gelişmesi tablo 6’da verilmiştir Söz 
konusu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ara mallan ihracatında 
bir azalma görülmekte buna karşın yatırım malları ve tüketim mallan 
ihracatımızda yeterli olmasa da artış gözlenmektedir. Türkiye'nin orta vadede ara 
ve yatırım mallarından hangi alt sektörlere öncelik vermesi gerektiği konusunda 
bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle alt sektörler bazında uluslararası 
verimlilik karşılaşmaları yapılarak gelişmeleri yönlendirmek gerekmektedir. 

Türkiye ekonomisinin ithalatı hızlı oranda artmaktadır. Hiç şüphesiz ithalat 
artışlarının kısılması düşünülmese de dünyada gelişen yeni korumacılık 
önlemleri doğrultusunda bazı sektörlerimizin korunması gerekmektedir. Özellikle 
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son zamanlarda sübvansiyonlu ve dampingli mal ithalatının arttığı görülmektedir 
Bu konuda gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Döviz kurundaki artışlarır 
enflasyon altında seyretmesi sorunlar yaratmaktadır. Bununla birlikte ithalattak 
en önemli artışın yatırım mallarında olması gelecek dönemler için olumlu bi 
gösterge olmakla birlikte bu artışta en önemli payın taşıt araçlarında olmas 
düşündürücüdür, ithalatın sektörel dağılımı tablo 7'de görülmektedir. 

TABLO 6. İHRACAT (MİLYON $) 

SEKTÖR 1989 1990 1991 1992 

TÜKETİM MALLARI 5882 6825 7293 7895 

Gıda 1314 1587 1787 1876 
içki ve Tütün 509 462 609 365 

Dokuma. Giyim 4059 4776 4897 5654 

ARA MALLAR 3510 3708 3553 3269 

Deri Ürünleri 90 81 102 105 

Orman Ürünleri 43 50 42 54 

Kağıt ve Basım 53 66 68 70 
Kimya Ürünleri 622 522 416 450 

Petrol Ürünleri 811 745 718 64 

Kauçuk Ürünleri 201 165 228 318 
Toprak Ürünleri 292 404 470 537 
Metal Ürünleri 1399 1674 1510 1672 

YATIRIM MALLARI 963 1210 1288 1559 
Madeni Eşya 302 273 182 164 

Makina imalat 209 207 236 313 
Elektrikli Makina 269 484 582 651 

Taşıt Araçları 183 246 288 431 

TOPLAM 10355 11743 12134 12723 



TABLO 7. İTHALAT (MİLYON $) 

SEKTÖR 1989 1990 1991 1992 

TÜKETİM MALLARI 1054 1843 1628 1972 

Gıda 564 919 735 873 

içki ve Tütün 226 348 377 332 

Dokuma, Giyim 265 575 517 766 

ARA MALLAR 6174 7167 7357 7874 

Deri Ürünleri 77 146 142 151 
Orman Ürünleri 18 44 44 68 

Kağıt ve Basım 303 325 370 398 

Kimya Ürünleri 1953 2384 2331 2489 

Petrol Ürünleri 1119 1549 1622 1695 

Kauçuk Ürünleri 110 286 303 358 

Toprak Ürünleri 162 253 227 238 

Metal Ürünleri 2433 2181 2318 2477 

YATIRIM MALLARI 4474 7550 7650 8420 

Madeni Eşya 415 528 392 355 
Makina imalat 2037 3563 3671 3882 

Elektrikli Makina 1120 1698 2015 1840 

Taşıt Araçları 902 1761 1572 2343 

TOPLAM 11702 16560 16635 18266 

Dış ticaretin ülkeler arasındaki dağılımı dikkate alındığında, bazı ülkelerle 
olan ticaretin önemli boyutlarda açık verdiği görülmektedir. Bu ülkelerle ikili 
görüşmeler yoluyla ticaretin dengelenmesi girişimlerinde bulunulmalıdır. 

6) Bilim Politikası ve Teknoloji Seçimi 

Günümüzde dünya ekonomisinde gelişmeler sonucu, sanayi toplumu 
ötesinde bilim toplumuna ulaşılmakta olduğu vurgulanmaktadır. Dünya ekonomisi 
1970'li yıllardan itaberen sanayide yeni bir teknolojik devrim yaşamaktadır. 
Fordist üretim ve bunun yarattığı sorunlar Bilgisayar Destekli Üretim ile aşılmaya 
çalışılmaktadır. Bu nedenle esnek üretim sistemlerinin yaygınlık kazandığı, 
stoksuz üretim (Just in time) ile maliyetleri düşürmeye çalışıldığı ve kalite kontrol 
çemberleri yardımı ile hatalı mal üretimini sıfıra doğru götürüldüğü bir dönemi 
yaşamaktadır. Bu teknolojik gelişmeler günümüz sanayiinde çalışacak işgücünün 
üst düzeyde beceri ve bilgiye sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu aynı 
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zamanda üretim sürecinde robotların kullanılmasını da giderek 
yaygınlaştırmaktadır. Dünya ekonomisinde 1980 öncesinde dolaysız işçi maliyeti 
üretim maliyetinin yüzde 50 sini oluşturmakta iken günümüzde bu oran elektronik 
sanayiinde yüzde 5 ile 8 arasında değişmektedir. Örneğin IBM'in dolaysız işgücü 
maliyeti ortalama yüzde 4: Apple'ın yeni Macintosh fabrikasında bu oran yüzde 1 
dir. Bu gelişme hızı ilerideki dönemlerde dolaysız işgücü maliyetinin standart 
maliyet sisteminde temel bir yeri olmayacağını göstermektedir. Dünya da hızlı 
ilerleyen teknolojiye Türkiye'nin de ayak uydurabilmesi için gerek eğitim 
sisteminde gerekse araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde atılım yapması 
gerekmektedir. Bu nedenle (AR-GE) faaliyetleri için bütçeden daha fazla pay 
ayrılmalı özel kesim firmalarının bazı alanlarda ortak AR-GE çalışmalarında 
bulunmalarını sağlayacak organizasyonların kurulması gerçekleştirilmelidir. 
A.B.D.’de maliyetleri azaltmak için aynı alanda faaliyet gösteren firmalar bir 
noktaya kadar AR-GE çalışmalarını ortak olarak yürütmektedirler Bunun 
Türkiye'de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur. 
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Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır. Birincisi, hemen tüm dillerde “Yabancı Yatırım (foreign 
investment, auslaendische Investitionen, investissement etranger)" kavramı kullanılmaktadır ve 
bu dilimize yanlış bir biçimde “Yabancı Sermaye’ olarak aktarılmıştır. İkincisi, günümüz 
dünyasında meydana gelen gelişme ve globalleşme çerçevesinde yatırımlar, yabancı olmaktan 
ziyade, çok uluslu ya da uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tanım 

Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalarla hedeflenen; 
kalkınma ve kalkınmanın geniş kitlelere yansıtılması; yani refahtır. Türkiye refahı 
sağlamada son 10 yıldır, serbest pazar ekonomisi, serbest girişim ve dünya 
ekonomisi ile entegrasyon politikalarını temel yöntem olarak benimsemiştir. 
Dünya ekonomisi ile entegrasyon politikası, özelde Avrupa Birliği ile bütünleşme 
politikasında somut ifadesini bulmaktadır. Bir başka ifade ile, ekonomik hayatta 
son 10 yıl içinde başlatılmış bulunan reformların tamamlanması, ekonominin her 
bakımdan uluslararası standartlara ve istikrara kavuşturulması, yönetimlerin 
başlıca görevi haline gelmiştir. 

Bu süreci tanımlamada “globalleşme” kavramının kullanılması yaygınlaşmış 
olup, bu kavram amaca yanı refaha ulaşmayı sağlayan bir değişim sürecini, aynı 
zamanda gerçekleştirilmek istenilen bir sistemi ifade etmektedir.2 

Bu değişim sürecinin, diğer bir ifadeyle bu sistemin genel özellikleri şu 
şekilde özetlenebilir: 

-Yeni bir uluslararası işbölümünün (ihtisaslaşmanın), başka bir deyişle 
üretim faaliyetlerinin uluslararası dağılımının ve değişiminin gündeme gelmesi, 

-Hızla gelişen teknolojinin uluslararası üretimin doğasını ve örgütleniş 
biçimini yönlendirici etkisinin ağırlık kazanması, 

-Gelişmiş ülkelere paralel olarak gelişmekte olan ülkelerde de piyasa 
güçlerinin ve özel sektörün önem ve ağırlığının artması, 

-Yukarıdaki gelişmenin doğal sonucu olarak serbest rekabet politikasının 
yaygınlaşması, 

-Sanayi ile ilgili kural koymanın ve uygulamanın ulusal çerçeveden çıkarak 
uluslarüstü bir sistem çerçevesinde belirlenmesi; uluslararası kimlik kazanması, 

Bu süreçte üretim zincirinin ulusal ve bölgesel sınırların ötesine taşmasına 
neden olan uluslararası sermaye yatırımları, sanayinin globalleşmesinde büyük 
önem kazanmaktadır 

Bu bir anlamda firmaların globalleşmesini gündeme getirmektedir. 
Firmaların globalleşmesi bugün, geçmişte uluslararası ticaretin yarattığı 
ekonomik entegrasyonla kıyaslanmayacak kadar geniş ve kapsamlı bir 
entegrasyonun, bir uluslararası üretim sisteminin, doğmasına neden olmaktadır. 
Yabancı yatırımları kabul eden ülkeler, ekonomilerinde her geçen gün büyüyen 

Bknz. Doç.Dr. Arif Esin "Dünya'da Globalizasyon ve Avrupa Topluluğunun Sanayi Politikası- 
Türkiye'ye Etkiler İKV Yayınları No: 116 

43 



ve uluslararası nitelik taşıyan firmaların oynadığı rolle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Ancak dünya ekonomisine kumanda eden politikalar, uluslararası 
şirketlerin süratiyle, bu değişikliklere adapte olamamışlardır. Yeni dünya 
ekonomik düzenini tam olarak anlayabilmek ve bu yeni düzene uygun politikaları 
üretebilmek için, tümüyle yeni bir bakış açısı, perspektif gerekmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin tamamına yakın bir bölümünün mevcut politika 
çerçeveleri, uluslararası şirketlerin bugün yeni dünya ekonomisinde oynamakta 
oldukları role uygun çerçeveler değildir. Dolayısıyla, yeni dünya ekonomik 
düzeninde hükümetlerin üzerine düşen en acil görev, bu yeni düzene uygun 
çerçevelerinin ve karar mekanizmalarının oluşturulmasıdır. 

Karar vericiler, bugüne kadar dış ekonomik ilişkilerini yürütebilmek için 
ticaret ve finans politikaları üzerinde yoğunlaşıyorlardı, şimdi artık, çok daha 
büyük bir dikkatle doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası şirketlerle ilgili 
politikalara eğilmek zorundalar. Yapmaları gereken şey, en azından, uluslararası 
kuruluşların yeni dünya ekonomik düzeninde kazandıkları önemi dikkate alan bir 
biçimde, yabancı yatırımlarla ilgili politikalarını yeniden oluşturmak ve kapsamını 
genişletmek olmalıdır. 

Özetle bu durum, hem makro düzeyde (ekonomik sistemin çerçevesi ile ilgili 
kuralların hazırlanması, geçerlilik kazanması, uygulanması), hem de mikro 
düzeyde (üretimin ve tüketimin dünya ölçeğinde planlanması) geçerlıdır. 

Türk sanayinin globalleşmesinden dünyanın (bölgesel entegrasyonlara 
rağmen) tek pazar halinde düşünülmesi ve Türk sanayiinin uluslararası rekabete 
göre oluşan uluslararası işbölümünde yerini alıp, aktif bir şekilde rolünü 
oynaması anlaşılmalıdır. 

1980’lerden beri uygulanan dışa açılma politikaları ile uluslararası 
işbölümünde aktif rol alma yolunda ilerleme kaydetmiş bulunan Türkiye, 
sanayisini globalleşme süreci içinde ve bu sürecin gereklerine göre planlamak ve 
geliştirmek durumundadır Bu süreç sanayide globalleşme ile eşanlamlı bir 
yapısal değişiklik ve yapısal ayarlama sürecidir. 

Sanayide dış ekonomik ilişkilerin gelişme alanını uluslararası pazar, 
uluslararası rekabet ve bu rekabetin doğurduğu yeni işbölümü oluşturmaktadır. 
Türk sanayisinin globalleşme süreci içinde gelişmesi için hem uluslararası 
rekabet koşullarının sağlanması hem de uluslararası yatırımın Türk sanayisi ile 
bütünleşmesi öncelikli meseleler halini almaktadır. Dolayısıyla uluslararası 
sermayenin Türk sanayi ile bütünleşmesini, uluslararası sermayenin Türkiye'de 
yatırım yapmasının yanında Türkiye kaynaklı sermayenin de ülke dışında yaptığı 
yatırımlarla birlikte bir bütün olarak düşünülmelidir. 
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1.2.Yöntem 

‘Sanayinin Globalleşme sürecinde Rekabet ve Uluslararası Yatırım 
Politikaları” Alt Komisyonu, Raporunda; sanayide globalleşmenin gerektirdiği 
yapısal düzenlemelerin sağlanması açısından konuyu iki başlık altında ele 
alacaktır. 

1. Globalleşme içinde Türk sanayii ile ilgili olarak “ulusal ekonomi politikası” 
için benimsenmesi gereken bir dizi politikaların çerçevesini oluşturacak Serbest 
Rekabet Politikası. 

2. Sanayide globalleşmenin önemli bir aracı olarak uluslararası yatırımlar 
açısından Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Politikası. 

1.3. Amaç 

Uygulanan ekonomik politikaların başarısı amaca ulaşmak için kullanılan 
araçların uygunluğunun yanında, araçların kullanımında etkinliğin sağlanması 
için gerekli çevre koşullarının (yasal-kurumsal) yaratılmasına bağlıdır. Raporun 
amacı, bu bağlamda Türk sanayisine globalleşmesi ile ilgili mevcut durumun ışığı 
altında VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için uygulanması gerekli 
politikalarla ilgili önerilerde bulunmaktır. 

2. SANAYİNİN GLOBALLEŞME SÜRECİNDE SERBEST REKABET 

2.1. Globalleşme Sürecinde Serbest Rekabet 

Globalleşme, giderek uluslararası düzeyde üstünlük kazanmış teknolojilerin 
seçimini, firmaların uluslararası düzeyde faaliyet göstermesini, sermaye 
piyasalarının uluslararası düzeyde organize edilmesini, kısacası serbest rekabet 
düzeninin tüm kurum ve kurallarıyla dünya ölçüsünde işlerlik kazanmaya 
başlamasını gerektirmektedir. 

Son yıllarda iktisadi globalleşmenin hızla gelişmesi, uluslararası rekabete 
yeni ve önemli bir boyut daha eklemiştir, iç ve dış pazar arasındaki geleneksel 
kesin ayırım artık anlamını kaybetmektedir. Globalleşme sürecinde ülkeler 
(firmalar) yalnızca yöresel pazarlarda yerli ve yabancı rakiplere karşı değil, 
dünyanın öteki bölgelerindeki pazarlarda da boy ölçüşmek durumundadır. 

Rekabet yapısının bu denli değişmiş olması ve daha da aynı yönde gelişme 
eğilimi göstermesi, firmaları ve ülkeleri yeni yaklaşımlar bulmaya zorlamaktadır. 
Bunların başında yeni yönetim, firmalar arası işbirliği ağlarının kurulması, devlet- 
sanayi-eğitim-sendika ortaklıkları, ve ülkeler arası iktisadi kümeleşme (Avrupa 
Topluluğu, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, Güney-Doğu Asya 
İktisadi Kümeleşmesi, gibi) gelmektedir. 
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Bu durumda, firmaların ve ülkelerin rekabet güçlerini oluşturması ve 
oluşturulan rekabet güçlerinin etkin olarak kullanılması öncelik kazanmaktadır. 

Bilindiği gibi serbest piyasa ekonomisi, ekonominin merkezi bir karar 
biriminin yönlendirilmesine bırakılmadığı, bilakis piyasa dinamiklerine dayalı 
olarak yönlendirildiği bir ekonomik düzeni ifade eder. Buna göre ekonomik 
birimlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonu, arz ve talep miktarının belirlenmesi, 
malların fiyatlarının oluşumu gibi temel ekonomik fonksiyonlar, piyasalarda 
gerçekleşmekte ve piyasalar tarafından belirlenmektedir. 

Bu özelliği ile serbest piyasa ekonomisi özgürlük ve rekabete dayalı 
ekonomik gücün devlette yoğunlaşmadığı bir ekonomik düzendir. Serbest piyasa 
ekonomisinde serbest rekabetten çeşitli işlevler beklenmektedir. 

Bu işlevler özetle: 

-Yönlendirme işlevi: Üretim faktörlerinin tüketicilerin tercihleri yönünde daha 
kaliteli ve daha ucuza mal temin etmelerini sağlayacak ve ulusal gelire en büyük 
katkı yaratacak şekilde kullanımının sağlanması. 

-Özendirme işlevi: Rekabet ortamında firmalar tarafından bilimsel ve 
teknolojik buluşlarla yenilik yaratma ve/veya maliyetlerin azaltılması şeklinde en 
ekonomik ve etkin üretim şeklinin seçilmesi 

-Adil gelir dağılımının sağlanması işlevi: Toplumda gelir dağılımının serbest 
rekabetle şirket ve bireylerin performanslarına göre adil bir şekilde dağıtılması 

-Politik özgürlükçü bir düzenin sağlanması işlevi: Ekonomik gücün tek bir 
elde toplanmasının önlenerek, bu gücün toplumda yaygınlaşması, dolayısıyla 
politik alanda eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzenin sağlanmasıdır. 

Ancak rekabet, gerçek hayatta başlıca iki tehditle karşı karşıyadır. 
Bunlardan biricisi, devletin ekonomiye şu ya da bu şekilde müdahalesidir İkinci 
tehdit ise, piyasanın kendi içinden gelmektedir Gerçekten de piyasada faaliyet 
gösteren teşebbüsler birbirleri ile rekabet etmek yerine sürekli olarak rekabetten 
kaçma eğilimindedirler. Bu tehlike ilkin kendisini iktisadi yoğunlaşma biçiminde 
gösterir. Bu şekilde piyasaya egemen olan teşebbüsler çeşitli biçimlerde ya 
piyasada bulunan diğer firmaları piyasa dışına çıkarma veya piyasaya girmek 
isteyen yeni firmalara engel olarak ekonomik kararlan tek başına belirleme 
eğilimindedirler Rekabetin başka bir tür tozulma biçimi de rakip firmaların fiyat, 
pazar paylaşması, üretimin sınırlandırılma: ı türünden anlaşmalar yapmasıdır. 

2.2. Serbest Rekabet Politikası Açısından Türkiye’de Mevcut Durum 

Türk ekonomisine bu açıdan bakıldığında, her nekadar rekabet hukuku 
açısından henüz ayrıntılı çalışmalar yoksa da. ekonominin yapısı ile ilgili yapılan 
çalışmalarda yoğunlaşma oranlarının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır 
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Ekonomik teoride yoğunlaşma, tam rekabete göre yüksek fiyat ve düşük üretimi 
gösteren tekelci piyasalara özgü bir yapıyı ifade eder. 

Ekonominin yapısındaki bu yoğunlaşmanın yanında bugün ülkemizde 
rekabeti sınırlayıcı uygulamaları yasaklayan bir hukuki düzenleme olmadığı için 
firmalar arası fiyat veya pazar paylaşması anlaşması türünden uygulamalara da 
sıkça rastlamak mümkündür. Dolayısıyle, ekonomik olarak güçsüz firmaların 
faaliyetlerini sürdürebilmelerinde ve piyasaya yeni girişler bakımından firmaların 
birçok güçlükle karşılaştıklarını, rekabetçi bir ortamın henüz tesis edilemediğini 
söylemek mümkündür. 

işte rekabet sınırlamaları hukuku ya da kısaca “rekabet hukuku” bu ikinci tür 
tehditleri önlemek amacıyla ortaya konulmuştur. 

Bugün ülkemizde rekabeti sınırlayıcı uygulama anlaşma ve kararları 
engelleyecek bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, tüm bu eksiklikleri dikkate alarak; “Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun Tasarısı”nı hazırlamış olup anılan Tasarı halen TBMM genel kurul 
gündeminde yasalaşmayı beklemeKtedir. 

Rekabet politikası kavramı “Rekabet Hukuku” kavramından daha geniş bir 
anlamı içermektedir. Örneğin, devletin teşvik politikası, vergi politikası ve dış 
ticaret politikası da genel anlamda “Rekabet Politikası” kavramı kapsamı içinde 
yer almaktadır, bu bağlamda uygulanacak etkin bir ithalat politikası ile yurtiçi 
rekabetin düzenlenmesine ve korunmasına önemli katkılar sağlanabilmektedir. 

Ancak, her zaman için dış ticaret politikası aletlerini kullanarak yurtiçi 
rekabeti düzenlemek mümkün olamamaktadır. Yeni gelişmekte olan sanayi 
kollarının yabancı rakipleri ile rekabet edebilmesi için belirli bir süre korunması 
gerekebilmektedir 

Diğer taraftan, yerli firmaların uluslararası firmalarla rekabeti açısından, 
yerli firmaları güçlü yabancı firmaların hakim durumlarının kötüye kullanmalarına 
karşı koyacak bir sistem, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nda 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Yabancı firmaların yurt içine dampingli veya sübvansiyonlu mal 
satmalarının önlenmesi ve ithalatta haksız rekabete karşı yerli firmaların 
korunması amacıyla, 1989 yılında 3577 sayılı “ithalatta Haksız rekabetin 
Önlenmesi Hakkında Kanun" kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu 
kanun uyarınca, damping soruşturmaları ve gerektiğinde telafi edici vergi veya 
damping vergisi konularak yerli üreticiler korunmaktadır. 

1970’li yılların başlarında ortaya çıkan dünya ekonomik krizi, özellikle batılı 
ülkelerin sanayilerim yeni bir yapılanmaya zorlamıştır. Üretimde bir yandan 
rasyonalizasyona gidilirken bir yandan da en son teknolojik gelişmeler üretim 
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süreçlerine adapte edilmiş ve sanayide bir teknolojik dönüşüm yaşanmaya 
başlanmıştır. Ekonomik kriz ülkelerarası rekabeti şiddetlendirirken, rekabette 
üstünlük, teknolojik gelişimi elinde tutanlarda olmaktadır. Bu nedenle, ülke içinde 
uygun teknolojilerin seçimi çok önemli olmaktadır. Teknoloji ithali, sanayici için 
çok kolay olmalıdır Ancak burada teknoloji transferini diğer malların ithalinden 
farklı kılan ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır. Bu politikanın amacı, teknolojinin 
sadece makina ve teçhizat olarak değil, üretim ve kullanım bilgisi, satış sonrası 
hizmetlerle birlikte ithal edilmesinin sağlanmasıdır. 

Halen TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan “Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı" büyük ölçüde AT mevzuatına paralel hükümler 
içermektedir. Bu itibarla yasalaşması halinde, AT ile bir çelişki arzetmeyeceği 
düşünülmektedir. 

Türk sanayii kurulduğu günden yakın geçmişe kadar, gerek dış rekabete 
karşı tümüyle korunmuş, gerekse bir çok sektörde birkaç firmanın bulunduğu iç 
rekabetin eksik olduğu bir ortamda gelişmiştir. Geçmişte ekonominin temel 
arayışı verimlilik ve rekabet yönünde olmamış, rant arayıcı faaliyetler ekonominin 
gelişme çizgisini oluşturmuştur Bununla birlikte sanayinin önemli bir kesimi, son 
on yılda gerçekleştirilen globalleşme ve liberalizasyon çerçevesinde dünya 
pazarlarında büyük ölçüde rekabet edebilecek koşullara ulaşmıştır 

AB ile gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi halinde rekabete açık olmayan 
sektörler zor durumda kalabileceklerdir Gümrüklerin sıfırlanması ile kendi içinde 
ve uluslararası platformda sürekli rekabete açık bir yapıya sahip olan AB sanayii 
karşısında, son dönemde hem yurtiçi, hem de yurtdışı rekabete alışık olmayan 
bazı sanayi sektörlerinin rekabet şansı zayıf olacaktır. 

Türkiye'de rekabet ortamının son yıllardaki olumlu gelişmelere rağmen 
yetersiz olduğunu, ülkelerin rekabet gücünü hesaplayan çeşitli araştırma 
kurumlarının yayınladığı raporlarla da görmek mümkündür. Örneğin IMD 
(International Management Development) ve WEF (Wor!d Economic Forum) 
tarafından ortaklaşa olarak son 13 yıldır yayınlanan Dünya Rekabet Gücü 
Raporunun (World Competitiveness Report) son sayısında, Türkiye rekabet 
gücü açısından 22 OECD ülkesi arasında 21.sırayı alabilmiştir (Tablo 1). 

Tablo çeşitli faktörlere göre iki grup ülkenin (OECD ve bazı gelişmekte olan 
ülkeler) rekabet sıralandırmasını vermektedir. Tablo 1’den de gözlenebileceği 
gibi, rekabet gücü açısından dünya liderliğim Japonya yapmakta, onu ABD ikinci 
sırada. Danimarka üçüncü sırada, İsviçre dördüncü sırada, Almanya beşinci 
sırada izlemektedir. Japonya’nın özelliği bu önderliğini son sekiz yıldan beri 
sürdürmüş olmasıdır. Yunanistan ise son beş yıldır sonuncu sırada kalmıştır 

Türkiye'ye gelince, son iki yıldır Türkiye, 22 OECD ülke arasında 21.sırayı 
almıştır. Türkiye’nin son beş yıl içinde aldığı en iyi rekabet gücü sıralandırılması 
ise 20.1ik olmuştur. (1989 ve 1991 yılları). Faktörlere göre sıralandırmada 
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Türkiye’nin göreli olarak 1993'te en başarılı olduğu alanlar sırasıyla 
enternasyorıalizasyon (15 sıra), fınans (18.sıra), yönetim (19,sıra), ve devlef 
(19.sıra) dir. insan gücü ve bilim-teknoloji alanlarında ise Türkiye 22 OECD 
ülkeleri arasında sonuncu, yani 22. sıraları almıştır (Tablo 2). 

3.SANAYİNİN GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI YATIRIMLAR 

3.1.Uluslararası Yatırımlarla İlgili Dünyadaki Gelişmeler 

3.1.1.il. Dünya Savaş İle 1980 Arasındaki Gelişmeler 

Sanayi devrimıni gerçekleştiren İngiltere'nin sömürgelerindeki yatırımları ile 
başlayan, daha sonra A.B.D.’nin en büyük uluslararası sermaye ihracı yapan 
ülke olarak I Dünya Savaşı sonrasında devreye girmesiyle artan uluslararası 
yatırımlar, II.Dünya savaşı sonrasında yeni bir döneme girmiştir. Bu savaştan 
önceki yıllarda uluslararası yatırımlar daha çok portföy yatırımları şeklindeyken, 
sonraki dönemde direkt uluslararası yatırımlar önem kazanmaya başlamıştır. Söz 
konusu gelişmede 1950'li yıllardan sonra uluslararası şirketlerin dünya 
ekonomisinde giderek önemli bir guç oluşturmalarının büyük rolü olmuştur. 

1960’larda sabit hızla ve tam istihdam ile gelişmeyi isteyen OECD 
ülkelerindeki uluslararası sermayeli yatırımlarda önemli ölçüde artış oirnuştur. 
OECD, Uluslararası Yatırımlar ve Çokuluslu şirketler Komitesi aracılığı ile, 
uluslararası yatırımlar konusunda birlik sağlanması yönünde önemli katkılarda 
bulunmuştur. OECD'nin söz konusu komitesine üye ülkeler tarafından yapıları 
“yabancı sermayeye mevcut haricinde yeni kısıtlamalar getirmeme” ve “mevcut 
kısıtlamalann zaman içinde kaldırılması” taahhütleri de, uluslararası sermayenin 
serbest dolaşımı konusunda atılmış önemli adımlardır. 

1970’lerde petrodolarların yarattığı ucuz finansman kaynaklarına yönelen 
ülkeler, uluslararası yatırımlar yerine dış borçlanmaya yönelmişlerdir. Bu 
dönemde denizaşırı yatırımlarda bir durgunluk gözlenmiş, ayrıca yaşanan petrol 
krizleri uluslararası yatırımlar açısından olumsuz bir etki yaratmıştır. 

II. Dünya Savaşından sonra, gelişmekte olan ülkeler sanayileşmiş ülkelere 
hammadde ihraç edip, çeşitli sanayi ürünleri ithal eden ülke durumundan 
kurtulmanın yollarını aramışlardır. Bu noktada uluslararası yatırımlar söz konusu 
ülkelerin kalkınmaları için gerekli yatırımlarla ilgili önemli bir sermaye potansiyeli 
olmasının yanında, teknoloji, yönetim ve pazarlama bilgisinin bu ülkelere 
transferini sağlama özelliği ile önem kazanmıştır. 

3.1.2.1980 Sonrası Gelişmeler 

Dünyada yabancı yatırımlar açısından son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler, 
Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan geniş bir araştırma grubu tarafından 
incelenerek “Dünya Yatırım raporu-1992: Büyümenin Motoru Olarak Uluslararası 
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şirketler1’3 adıyla hazırlanan Rapor, 1980 sonrasında uluslararası yatırımlarda 
önemli gelişmeleri vurgulamaktadır. 

Raporda yeralan verilere göre, dünyada mevcut uluslararası şirketlerin 
sayısı 35000’e ulaşmış bulunmaktadır. Bu 35000 uluslararası şirketin, tüm 
dünyaya yayılmış bağlı şirketlerin (yatırımlarının) sayısı ise 150000 civarındadır 
Dünyadaki toplam doğrudan uluslararası yatırım tutarı ise, 1980’lerin sonuna 
gelindiğinde 1.7 trilyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Sadece 1990 yılında 
yapılan uluslararası yatırımların tutarı 225 milyar dolar olmuştur. 1980-85 
arasında gelişmekte olan ülkelere akan toplam fonlar içinde % 30'luk bir pay 
almış bulunan doğrudan uluslararası yatırımlar, 1986-90 arasında bu oranı % 
74'e yükseltmiştir 1990’larda ulaşılan bu yatırım tutarları hacminin büyüklüğü, 
uluslararası şirketlerin ne denli önem kazandığını göstermektedir Örneğin. 
1980’lerin sonunda uluslararası şirketlerin diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin 
sattığı mal ve hizmetlerinin toplam hacmi 4.4 trilyon dolara ulaşmıştur Bu tutar 
dünya toplam ihracat hacminin yaklaşık iki katı olup bu rakama, bağlı şirketler 
arası ticaretin önemli bir kısmı dahil değildir. Üstelik, uluslararası şirketlerin 
yarattığı ticaretle dünya ticareti arasındaki fark hergün daha da açılmaktadır. 
1985-90 yılları arasında, doğrudan uluslararası yatırımlar yılda ortalama % 34 
büyürken, mal ve hizmet ihracının büyümesi % 13’de kalmıştır. 

(I) Gelişmiş Ülkelerdeki Uluslararası Sermaye Yatırımları: 

Gelişmiş ülkelere uluslararası sermaye akışı 1985 yılından itibaren yılda 
ortalama % 46 oranında artarak 1990 yılında 172 milyar $’a ulaşmıştır Gelişmiş 
ülkelerin 1981-1985 yılları arasında dünyadaki yabancı sermayeden aldıkları pay 
% 74 iken, 1986-1990 döneminde bu oran % 83’e çıkmıştır 

1990 yılı itibariyle 1.613 milyar $ tutarındaki dünyada ihraç edilen toplam 
uluslararası sermaye stoğunun % 99.3’lük kısmı gelişmiş ülkelere ait olup toplam 
sermaye çıkışından beş ülke (ABD. Japonya, İngiltere. Almanya ve Fransa) % 
70’lik pay almaktadır. Ancak sermaye ihracına yıllar itibariyle bakıldığında, 
Japonya’nın; 1986 yılında ABD’yi, 1989 yılında da İngiltere’yi geçtiği 
görülmektedir. En büyük sermaye ihracatçısı bu ülkeler. Japonya hariç, aynı 
zamanda en büyük sermaye ithalatçısı ülke durumundadırlar 

(ii) Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılan Uluslararası Sermaye Yatırımları: 

Gelişmekte olan üikelere sermaye akışı, 1983 yılından itibaren artarak. 
1990 yılında 31 milyar $’ı bulmuştur. 1985 yılından itibaren yılda yaklaşık % 22 
oranında artan sermaye akışı neticesinde, 1992’deki girişler 40 milyar $’a 
ulaşmıştır 

3 Raporunıngilizce adı “VVorld Investment Report-1992: Transnational Corporations as Engines 
of Grovvth”. "Transnational" kelimesi karşılığı olarak uluslararası kelimesi kullanılmıştır. 
‘International" kelimesi için de aynı karşılık kullanılmasına rağmen, uluslararası kavramı 
"transnational" kavramını en iyi yansıtan bir çeviri olarak kabul edilebilir 
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Gelişmekte olan ülkelere giden uluslararası sermaye, oransal olarak 1981- 
1985 ve 1986-1990 yılları arasında hemen hemen iki misline çıkmakla birlikte, bu 
ülkelerin toplam uluslararası sermaye içindeki payı bu iki dönemde % 26’dan % 
17'ye düşmüş, ancak 1992’de toplam girişlerden aldığı pay % 32’ye yükselmiştir 
(Tablo-3). 

1992 yılında gelişmekte olan, ülkelere akan toplam doğrudan uluslararası 
yatırımın yarısı beş ülkeye; Meksika, Çin, Malezya, Arjantin ve Tayland’a 
akmıştır. 

Yukarıda sözü edilen gelişmelerin yanında Türkiye, bugün ulaşmış olduğu 
yıllık 1 milyar $'lık yabancı sermaye girişi ile gelişmekte olan ülkelere giden 
yatırımlardan yaklaşık % 2.5’lik pay almaktadır. Bu pay, Meksika ve Çin’in aldığı 
% 15’lik, Malezya’nın aldığı % 10luk, Arjantin’in aldığı % 7’lik paylarla 
karşılaştırıldığında hala düşük bir orandır. 

Yukarıda sözü edilen gelişmeleri, son yıllarda uluslararası yatırımlarda 
ortaya çıkan eğilimler açısından aşağıdaki gibi değerlendirmek mümkündür: 

-1990’ların başında, dünyada mevcut uluslararası şirketlerin sayısı 
35.000'lere ulaşırken bu uluslararası şirketlerin tüm dünyaya yayılmış bağlı 
şirketlerinin sayısal durumunu tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Zira, bu firmalar 
uluslararası aktivitelerini sermaye dışı düzenlemelerle (müteahhitlik, franchising, 
lisans, v.b.) ve stratejik ortaklıklarla yürütülmektedirler. Uluslararası şirketlerin 
merkez ofislerinin % 90’dan fazlası gelişmiş ülkelerde, % 1'den de azı Orta ve 
Doğu Avrupa’da yeralmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise bu uluslararası 
şirketlerin % 8’ine ve uluslararası sermaye stoğunun % 5’ine sahiptir. 

-Uluslararası şirketlerin gittikçe büyüyen etkisi; artan uluslararası yatırım 
stoğu ve yine kurduğu ortaklıkların artan sayısı ile anlaşılmaktadır. 1980’lerdeki 
bu büyüme, artan bir şekilde TRIAD (ABD-AT-Japonya) ülkelerinde 
yoğunlaşmıştır. Ancak 1990’ların başlarında, gelişmiş ülkelere olan yatırım akışı 
azalmıştır. Bu düşüşün nedeni, TRIAD ülkelerindeki resesyondan kaynaklandığı 
gibi, karlılığı düşen bu gelişmekte olan ülkelerin ekonomik çekiciliğinin 
azalmasından da kaynaklanmaktadır. 

-Herşeye rağmen, bu dönemde gelişmekte olan ülkelere olan sermaye 
akışı, bu ülkelerdeki özelleştirme ve liberalleşme çabalarına bağlı olarak bir 
miktar artış göstermiştir. Nitekim Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yabancı 
yatırımların artması bunun kanıtı olmuştur. Latin Amerika ve Asya'daki 
uluslararası şirket faaliyetlerinin artması ise, ticaretin ve yabancı şirketlerin 
faaliyetlerinin hükümetlerce desteklenmesi sayesinde olmuştur. 

-Son yıllarda dünyadaki uluslararası sermaye akışındaki artışın en önemli 
özelliklerinden birisi de, birincil sektörlerden hizmetler ve teknoloji yoğun 
sektörlere olan yöneliştir. Önemli sayılabilecek sermaye yoğun hizmet 
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sektörlerinin (haberleşme, hava taşımacılığı v.b.) uluslararası yatırımlara henüz 
açılması nedeniyle, uluslararası şirketler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. 
Aslında, 1980’lerde gelişmiş pazar ekonomilerinde birincil sektörlerdeki 
uluslararası sermaye stoğu, diğer sektörlere göre daha büyük ölçüde büyümüş 
ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı sermaye girişlerinden daha hızlı bir 
şekilde gelişme kaydetmiştir. 

-Aslında, 1991 ve 1992’deki sermaye akışındaki düşüş, 1982’de başlayan 
sürekli ve hızlı artışın sonunu belirlemiştir 1980’lerden sonraki yabancı sermaye 
akışlarının tipi, uzun vadeli faktörler (ekonomik ve politik gelişmeler, ticaretin 
serbestleştirilmesi, yatırım rejimlerinin liberalize edilmesi) ile kısa vadeli 
faktörlerin (şirket satın almaları ve birleşmeleri) etkileşimlerinin bir sonucudur. 

Bu nedenle 1980’lerde dünya ekonomisindeki güçlü büyüme ana (home) 
ekonomilere uluslararası sermaye akışını hızlandırmış, şirket satın almaları ve 
birleşmelerindeki patlama ise, uluslararası yatırımlardaki artışı güçlendirmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise özelleştirmenin yaygınlaşması, uluslararası 
şirketleri, daha önce kapalı olan bu ekonomilere yöneltmiştir. Ayrıca, bölgesel 
entegrasyon planları, özellikle AT. bölgelerarası ve bölge içi yatırımları teşvik 
etmiştir 

3.2.Uluslararası Yatırımlarla ilgili Türkiye'deki Gelişmeler 

3.2.1. 1923-1960 Dönemi 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uluslararası sermayeye karşı ihtiyatlı davranılmış 
ve özellikle kamu hizmeti niteliği taşıyan alanlarda faaliyet gösteren yabancı 
şirketlerin millileştirilmesi yoluna gidilmiştir Ancak II.Dünya Savaşı sonrası, 
dünyada başlayan uluslararası sermaye hareketleri sonucu, dönemin 
hükümetleri uluslararası sermayeden faydalanmayı düşünmüşlerdir 

Uluslararası sermaye ile ilgili ilk düzenleme. 1947 yılında çıkarılan 13 sayılı 
Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında Karar ile yapılmıştır. Daha sonra 
uluslararası sermayenin Türkiye'ye girişini teşvik etmek için 1950 yılında 
çıkarılan 5583 sayılı “Hazine’ce Özel Yasa" ile Türkiye'ye gelen uluslararası 
sermayeye transfer garantisi verilmiş, yine Maliye Bakanlığı’na. Bakanlar 
Kurulundan İzm almak şartıyla 300 Milyon TL.’na kadar olan uluslararası özel 
yatırımları garanti edebilme yetkisi verilm ştir. Bu yasa 9 Ağustos 1951 tarihli, 
5821 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldıı İmiş, mezkur yasa ile uluslararası 
yatırımlara, sermayelerinin % 10'nu geçmeyen karlarını da yurt dışına transfer 
edebilme yetkisi getirilmiştir. 

Ancak, 5821 sayılı Yasanın da ihtiyaçlara cevap vermediği görülerek 18 
Ocak 1954 tarihinde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası" çıkarılmış ve 
5281 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır Bütün uluslararası sermaye girişleri 



6224 sayılı Yasa kapsamına alınmamış, Petrol Reformu Yasası ile ilgili bulunan 
uluslararası şirketlerin faaliyetleri 1954 yılında kabul edilen 6326 sayılı Petrol 
Yasası ile düzenlenmiştir. Yasa’da 1983 yılında, 2808 Sayılı kanun ile bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 6224 sayılı yasa dışında uluslararası sermaye ile ilgili 
olarak çıkarılan 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Kanunu, tek bir 
kuruluş için çıkarılan istisnai bir Yasa olup 1960 yılında yürürlüğe girmiştir. 

3.2.2.1960-1980 Dönemi 

1960 sonrası planlı ekonomi döneminde uluslararası yatırımları ilgilendiren 
önemli bir yasa, 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası”na dayalı 
11 Ağustos 1962 tarihli 17 sayılı Karardır. Bu Karar 19.12.1983 tarihli, 28 sayılı 
TPKK Hakkında Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Planlı dönemde, özellikle siyasi partilerin uluslararası sermayeye farklı 
yaklaşımlarının da etkisiyle, birbirinden farklı yabancı sermaye politikaları ortaya 
çıkmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967) uluslararası sermayeye 
yalnızca ödemeler dengesi açısından yaklaşılmış, ayrıca uluslararası sermayeyi 
ülkeye çekme konusunda önem verilmemiştir İkinci Plan döneminde (1968- 
1972), yerli sanayinin gelişmesini engellememesi için, uluslararası sermayeden 
sadece ek bir tasarruf ve teknoloji kaynağı olması yönünden faydalanılması 
öngörülmüş neticede sermaye girişi çok düşük kalmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan 
(1973-1977) Türkiye’nin dış ödeme konusunda sıkıntısı olmadığı dönemde 
hazırlanmış bu nedenle uluslararası sermayenin ekonomiye katkısı konusuna 
gerektiği şekilde değinilmemiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan’da (1979-1983) bu dönemde uygulanacak yabancı 
sermaye politikasında uluslararası sermaye girişini kolaylaştırmak amacı 
gözetilmiş, uluslararası sermayeye çok daha geniş bir perspektif içinde 
yaklaşılmış ve 6224 sayılı Yasa çerçevesinde yürütülecek uygulamada, 
bürokratik işlemlerin en aza indirilerek hızlı karar almanın sağlanabilmesi için 
Yasanın uygulamaya ilişkin hükümlerine açıklık getirilmesi benimsenmiştir. 

3.2.3. 1980 Sonrası Dönem 

1980’den sonra Türkiye’de izlenen uluslararası sermayeyi teşvik politikası 
iki yönden değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi uluslararası sermayenin Türk 
ekonomisine geliş yollarını belirleyen 6224 sayılı Yabancı sermayeyi Teşvik 
Yasası ile 24 Ocak 1980 Kararları sonrasında, dışa yönelik sanayileşme 
modeline geçişle birlikte, uluslararası sermaye ile ilgili diğer yasal 
düzenlemelerdir. Diğeri ise, 6224 sayılı Yasada yeralan “eşit muamele” ilkesine 
göre, uluslararası sermayeli şirketlerin de yararlanma hakkına sahip oldukları 
genel teşvik tedbirleridir. 



24 Ocak 1980 Ekonomik istikrar tedbirlerinin alınması safhasında, 
uluslararası sermaye ile ilgili düzenlemelere de gidilmiştir. Uluslararası 
sermayenin, yatırım, karar ve uygulamalarına yön vermek üzere 8/168 sayılı 
“Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi” 25.1.1980 tarihinde yürürlüğe girmiş, 
yabancı sermaye ile ilgili karar ve işlemlerde sürat sağlamak üzere Başbakanlığa 
bağlı Yabancı Sermaye Dairesi kurulmuştur. Bu açıdan 8/168 sayılı Kararname, 
uluslararası sermayenin ülkeye çekilmesi açısından önemli bir mevzuat 
değişikliğidir. Doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Yabancı Sermaye 
Dairesi, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'na bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 29.5.1980 tarih ve 8/176 sayılı Garantisiz Ticari Borçların 
Tasfiyesi Kararı ile bu borçların uluslararası sermaye yatırımlarında kullanılması 
teşvik edilmiştir 

6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Yasası kapsamında, yabancı sermaye 
ile ilgili izin esaslarını tesbit etmek amacıyla, 12.2.1986 tarihli 86/10353 sayılı 
Kararname eki “Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı" yayınlanmış ve 8/168 sayılı 
Karar ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Kararın getirdiği en önemli 
hüküm, yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların Türkiye’deki mevcut şirketlere 
iştirak etmek suretiyle faaliyette bulunmalarına izin verilmesidir. 

Kararın uygulama esaslarına ilişkin (1) no'lu Tebliğ 25.5.1986 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir 86/10353 sayılı Kararda 13.5.1990 tarih ve 90/473 sayılı 
Kararla yapılan değişiklikle, Müsteşarlıkça incelenerek Bakanlar kurulunun 
onayına sunulacak toplam yabancı sermaye tutarı. 50 milyon dolardan 150 
milyon dolara yükseltilmiştir 

Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı, 4,3.1992 tarihli, 92/2789 sayılı 
Kararname ile değiştirilmiş olup 20.3.1992 de yürürlüğe giren bu Kararla yapılan 
en önemli değişiklik, “Türkiye’den gidecek sermaye” ye ilişkin düzenlemenin, 
yabancı sermaye mevzuatı içinde yeralması olmuştur 

Yabancı Sermaye Genel müdürlüğü, 17.7 1991 tarih ve 436 sayılı 
Kararname ile. Hazine ve ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanmıştır 

3.2.4. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Uluslararası Firmalann Yapısal Analizi 

Türkiye. 1980’lere kadar yeterince cezbedemediği uluslararası sermaye 
açısından, girişilen liberalizasyon hamlesi ile önemli aşama yapmış, 1954-79 
arasında yılda ortalama 10 milyon doların altında seyreden uluslararası 
yatırımlar. 1983-93 arasında ortalama 500 milyon dolara, son 4 yılda da ortalama 
1 milyar dolara yükselmiştir. 1992 yılı gerçekleşmesi. Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı verilerine göre, 1,242 milyar dolardır. 1993 yılında elde edilen 
sonuçlar bu eğilimleri değiştirecek nitelikte görülmemektedir. 
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Türkiye’nin varmış olduğu nokta geçmiş ile kıyaslanırsa veya henüz 
tamamlanmamış bir reform ve liberalleşme döneminin sürdüğü düşünülürse ve 
Türkiye bazı az gelişmiş ülkelerle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla çalkalanan 
bazı Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri ile karşılaştırılırsa, bu 
ulaşılan rakamlar daha da önem kazanmaktadır. Ancak, Türkiye’nin rakiplerinin 
ulaştığı nokta ile kıyaslandığında bu rakamların Türkiye’nin potansiyelini 
yansıtmadığı görülmektedir. 

Bugün, ispanya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti yılda ortalama 10 milyar 
dolar dolayında, Singapur, Malezya 5 milyar dolara yakın uluslararası sermaye 
çekmektedir. Nüfus başına uluslararası yatırım dikkate alındığında Çin Halk 
Cumhuriyeti hariç, bu ülkelerin Türkiye ile farkları daha da açılmaktadır. 

Uluslararası Yatırımların Türk ekonomisi içindeki rolünü belirlemek 
açısından Türkiye’deki 500 büyük firma içinde uluslararası sermayeli firmaların 
durumu önem kazanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaya4 göre Türkiye’nin 
ilk 500 büyük firması içinde, 1990 sonu itibariyle 88 adet uluslararası şirket 
bulunduğu ortaya çıkmış, 1992’de bu sayı 103’ü bulmuştur. Bu uluslararası 
şirketlerin ilk 500 içindeki sayısal artışının yanısıra, sıralamada da önemli 
gelişmeler kaydedilmiş, 1992’de ilk 500 firmada, ilk 100’e giren uluslararası 
sermayeli kuruluş sırası 1992'de 34’e ulaşmıştır. 

Bu araştırma sonucu elde edilen bulgular, 1990 yılı sonu itibariyle Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğündeki verilerle karşılaştırıldığında tesbit edilen 500 
firma içinde yeralan uluslararası sermayeli kuruluşlarla ilgili bilgiler aşağıda 
gösterildiği gibi oluşmuştur. 

500 Büyük Firma içinde Yeralan Uluslararası Sermayeli Kuruluşlar ile ilgili 
Göstergeler 

(Milyar TL) 

Yıl Firma 

Sayısı 
Üretimden 

Satışlar 
Satış 

Hasılatı 
Bilanço 

Karı 
Çalışan 
Sayısı 

ihracat 
(Bin $) 

1990 88 26.519 37.772 3.245 7.955 1.306.572 

1991 90 43.670 60.493 4.252 12.752 1.380.199 

1992 103 83.416 112.699 7.607 21.535 1.540.969 

Tablodan da izleneceği gibi, sözkonusu firmaların üretimlerinden yaptıkları 
satışlarda (1990 yılı 26.5 trilyon TL., 1992 yılı 83.4 trilyon TL.) cari fiyatlarla 
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büyük artış görülmekle birlikte, bunun enflasyondan kaynaklanan bir değer artışı 
olması çok muhtemeldir. 

Yukarıda görülen sayısal göstergelere bağlı olarak genel bir performans 
değerlendirmesi yapıldığında uluslararası sermayeli kuruluşların 
performanslarının 500 büyük firma ortalamalarının üstünde olduğu görülmektedir. 
Uluslararası sermayeli kuruluşların sadece brüt katma değer (% 19.1) ve net aktif 
(% 17.9) göstergelerinde, genel ortalamanın altında kaldıkları gözlenmektedir 
Bunun dışında uluslararası kuruluşların, toplam üretimden satışların % 21.8 ni, 
toplam satış hasılatının % 24.1 'ni, bilanço karının % 37.9’nu, ihracat tutarının % 
24.5’nı gerçekleştirdikleri ve istihdamın % 13.3’nü sağladıkları görülmektedir. 

3.2.4.1. Sektörlere Göre Dağılım 

1993 yılı sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan 2554 adet uluslararası 
sermayeli şirketin 711i imalat, (% 27,8), 1735’i hizmetler (% 67,9), 68’i tarım (% 
2.7) ve 40'ı madencilik (% 1.6) sektöründe faaliyet göstermektedir. 

imalat sanayiinde faaliyet gösteren uluslararası sermayeli firmaların toplam 
uluslararası sermaye içindeki payı, imalat sanayinde % 56.7, hizmetler 
sektöründe % 39.9, tarım sektöründe % 2,1, madencilik sektöründe ise % 
1,3’dür. (Tablo -4) imalat sanayii içinde de en fazla uluslararası sermaye, yatırım 
malları sektöründe bulunmakta, bunu sırasıyla tüketim malları ve ara malları 
sektörleri izlemektedir. Alt sektörler itibariyle taşıt araçları, elektronik ve elektrik 
makinaları ve demir çelik sanayii en fazla uluslararası sermaye çeken sektörler 
olmuştur. 

Nitekim, 1980-1993 döneminde verilen uluslararası sermayeli teşvikli izin 
belgesi içindeki ilk 30 büyük projenin sektörel dağılımı da, öncelikle yatırım 
malları üretimine yönelik imalat sanayii ile, turizme yönelik hizmetler sektöründe 
yoğunlaşmıştır. Yine 1991-1993 yıllarında izin ve teşvik belgesi verilen toplam 
1.8 milyar $ tutarındaki en büyük 10 yatırımın dağılımına bakıldığında; yatırım 
malları üretimine (taşıt araçları) yönelik yatırım projelerinin 1.2 milyar $ ile en 
önemli payı olduğu görülmektedir. 

Hizmetler sektörü itibariyle baktığımızda uluslararası sermaye, bankacılık 
ve diğer finansal hizmetler, yatırım finansmanı sektörleri ile turizm sektöründe 
yoğunlaşmıştır. 

Öte yandan, toplam uluslararası sermaye izinlerinin sektörel dağılımında, 
8,090 milyon $ ile imalat sanayii ilk sırada yeralmaktadır. Bu sektörü 4,013 
milyon $ ile hizmetler, 233.6 milyon $ ile tarım ve 144.7 milyon $ ile madencilik 
sektörü izlemektedir. Burada önemli olan gelişme, hizmetler sektörü payının 
zaman içinde, imalat sanayiine rağmen artmasıdır. Aslında bu eğilim dünyadaki 
gelişmeye paralellik göstermektedir. 
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Sözü edilen doğrudan yatırım alanları dışında, 1993 yılı başından itibaren 
uluslararası kurumlar tarafından yapılan portföy yatırımları, önemli boyutlara 
ulaşma eğilimi göstermeye başlamıştır. 

3.2.4.2. Ülkelere Göre Dağılım 

1993 yılı sonu itibariyle, ülkemizde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli 
firmaların ülkelere göre dağılımında toplam sermayeden en fazla 4.793 milyar 
TL. (% 13.0) ile Almanya menşeili şirketler pay almaktadır. A.B.D. kaynaklı 
firmalar 4.585 milyar TL. (% 12.5) ile ikinci sırada olup daha sonra 4.182 milyar 
TL (% 11.4) ile Hollanda ve 3.977 milyar TL (% 10.8) ile İsviçre menşeili firmalar 
gelmektedir 

Tablo-5’de 6224 sayılı Yasaya göre faaliyet gösteren uluslararası 
şirketlerde bölgelere göre sermayenin yüzde paylan incelenmiştir. Buna göre 
Türkiye’deki uluslararası sermayeli şirketlerde en fazla payı OECD ülkeleri 
almakta (% 89.5) olup bunun % 56,3’lük kısmı Avrupa Birliği (A.B) ülkelerine 
aittir. İslam ülkelerinin verilen izinler içindeki payı ise sadece % 5,8’dir. Ancak bu 
verilerden, uluslararası sermayeli şirketin gerçekten bağlı olduğu ülkeyi çıkarmak 
güçtür. Bu durum, özellikle vergi nedeniyle, çok uluslu şirketlerin teknoloji 
satışlarını veya yabancı ülkedeki yatırımlarını, doğrudan kendilerinin değil, diğer 
ülkelerde kendilerine bağlı yan şirketler aracılığı ile yapmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

3.2.4.3. İl Bazında Dağılım 

1993 yılı sonu itibariyle, ülkemizde faaliyette bulunan uluslararası firmaların 
teşvik belgeli yatırımlarının toplam tutarı 142.912 milyar TL olup, bu yatırımlar 
içerisinde, toplam yatırım tutarı en yüksek olan yatırımların illere göre 
dağılımında, Kocaeli (32.014 milyar TL ), Bursa (29.667 milyar TL) ve İstanbul 
(22.031 milyar TL) başta gelmektedir. Bu illeri, sırasıyla İzmir, Adana, Zonguldak, 
Sakarya, Tekirdağ, Antalya ve Ankara izlemektedir. Söz konusu teşvikli yatırımlar 
ile illerimizde yaratılan toplam 268.290 kişilik istihdamın dağılımında, İstanbul 
(64.729 kişi), İzmir (63.264 kişi), Kocaeli (21 738 kişi) ile sıralarda yeralmaktadır 
(Tablo-6). 

Yukarıda Türkiye ekonomisi içinde önemi giderek artan uluslararası 
yatırımların mevcut durumu özetlenmiştir VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde uluslararası yatırımların nasıl bir seyir izleyeceği, Türkiye’nin 
globalleşme sürecinde uygulayacağı politikalarla ve dünya ekonomisinde ortaya 
çıkacak gelişmelerle yakından ilgilidir. 

Sanayinin rekabet imkanının geliştirilebilmesi, dünya ekonomisi ve AB ile 
entegrasyon ve uluslararası yatırımların daha önemli boyutlarda 
cezbedilebilmesi için gerekli politikalar ve çözüm önerileri bir model içinde 
bundan sonraki bölümde ele alınmaktadır. 
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3.2.5.Mevcut Politika ve Uygulamaların Değerlendirilmesi 

1980 sonrasındaki diğer yasal düzenlemeler, uluslararası sermayenin 
Türkiye’deki faaliyet ve uygulama esaslarına önemli ölçüde kolaylık getirmiştir. 
Özellikle 1983 yılında kambiyo rejiminin liberalizasyonu ve 1989'de 32 sayılı 
TPKK Hakkındaki karar ile uluslararası sermayeye transfer kolaylığı sağlanması, 
sermaye girişlerinde artışı beraberinde getirmiştir. 

24 Ocak 1980 Kararları sonrasında, dışa yönelik sanayileşme modeline 
geçişle birlikte, uluslararası sermaye ile ilgili düzenlemelere de gidilmiş, 
Türkiye’nin uluslararası sermaye için daha cazip hale gelmesi açısından gerekli 
şartlar önemli ölçüde sağlanmıştır. Nitekim uluslararası sermaye girişlerine 
baktığımızda, 6224 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1954 yılından 1980 yılına 
kadar gelen uluslararası sermaye tutarının sadece 228 milyon $ olduğu 
görülmektedir. 1980’den itibaren uluslararası sermaye girişlerinde önemli bir 
artış kaydedilmiş olup, 1980-1993 yılları arasında izin verilen uluslararası 
sermaye tutarı 12.481 milyon $’ı bulmuştur. Öte yandan 1980-1993 dönemi 
itibariyle uluslararası sermaye reel girişlerin 6.496 milyon $ olduğu görülmektedir 
(Tablo -7) Ayrıca, aynı dönem içinde 1 milyar $ civarındaki transfer edilebilir kar 
payı sermayeye dönüştürülmüştür 

Ancak. Türkiye'nin son derece liberal olduğu kabul edilen bir yasaya sahip 
olmasına ve 1980 sonrası izlenen liberal politika ve uygulamalara geçilmesine 
rağmen, uluslararası sermaye girişi yeterli olmamıştır. Türkiye, bugün ulaşmış 
olduğu yıllık 1 milyar $’lık uluslararası sermaye girişi ile gelişmekte olan ülkelere 
giden yatırımlardan yaklaşık % 2.5 pay almış olmakla birlikte, ülkemize sermaye 
girişi halen düşüktür. Öte yandan, Türkiye'nin cezbettiği uluslararası yatırımların 
gayrisafi yurtiçi üretim ve yatırımlar içindeki payı da, gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasının altında kalmaktadır. Oysa. Türkiye’nin uluslararası sermayeye, 
diğer birçok üçüncü dünya ülkelerinden daha iyi imkanlar sunabileceği gerçeği 
de ortadadır. 

3.2.5.1. Türkiye’nin Avantajları 

Uluslararası yatırımcının önem verdiği pek çok faktör, Türkiye’de diğer 
gelişmekte olan ülkelerin çoğundan daha ileri düzeyde mevcuttur Türkiye’nin 
mevcut yasal avantajlarına ilaveten diğer avantajlarını şöyle sıralamak 
mümkündür 

a) Bölge'de son yıllarda meydana gelen gelişmeler, ortaya çıkan yeni 
pazarlar ve Türkiye’nin bölgesel işbirliği ilişkilerinde yeralmaya başlamış 
olması.5 

= Özellikle Sovyetler Birliği nin çözülmesinin ardından, Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkması, 
körfez ülkelerinin dışında büyük bir enerji kaynağının bu ülkelerde bulunması ve bunların Batıya 
ulaşımında Türkiye’nin çok önemli bir yol olması ve yine bu Cumhuriyetlerde ve tüketim ihtiyacı 



b) Uluslararası sermaye girişini teşvik eden konulardan, Yatırımların Teşviki 
ve Korunması Anlaşmaları ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, 
önemli gelişmeler kaydedilmesi ve büyük sermaye potansiyeli olan bu ülkelerin 
birçoğu ile yapılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi, 

c) Türkiye'nin 1987 yılında "Ülkelerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının 
Çözümlenmesi” (ICSID) ve “Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Kuruluşu” (MIGA) ile 
anlaşma yapması ve bu kuruluşlara üye olması, 

d) Türkiye’nin 1 Nisan 1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EFTA 
(European Free Trade Association) ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalaması, 

e) Türkiye'de serbest bölgelerin kurulmaya başlanması, 

f) Kambiyo rejiminin serbest, Türk lirasının da konvertibl hale getirilmiş 
olması, 

g) Gelişmiş altyapı iletişim olanaklarının artması, 

h) Oldukça gelişmiş satınalma gücüne sahip tüketicilerden oluşan geniş bir 
iç pazar, eğitilmiş işgücü, zengin hammadde kaynakları ve benzer avantajların 
bulunmasıdır. 

3.2.5.2. Sorunlar 

Ancak yukarıda sıralanan avantajlara rağmen, Türkiye bunları yeterince 
kullanamamakta, uluslararası sermaye için cazip bir yatırım ülkesi olma özelliğini 
gereken ölçüde değerlendirememektedir. 

Bu durumda, Türkiye’nin uluslararası yatırımları ülkeye çekmek konusunda, 
geçmişte olduğu gibi, 1980 sonrasında da alınan bütün tedbirlere ve olumlu 
gelişmelere rağmen, birçok gelişmekte olan ülkeye oranla gerilerde kalması, 
mevcut uygulamada bazı sorunların varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu 
sorunlara yakından bakıldığında; 

a) Türkiye, ekonomik ve politik istikran henüz tam sağlayabilmiş değildir. 
Yüksek seviyede seyreden enflasyon, devletin ekonomik hayatın içinde büyük bir 
ağırlıkla yeralması, ödemeler dengesindeki açıklar nedeniyle uluslararası 
piyasalarda ülkenin risk faktörünün yükselmesi veya kredisinin düşmesi döviz 
kuru kontrollerinin sürmesi ve hala "fikri mülkiyet" haklarının teminat altına 
alınmamış olması, uluslararası sermayenin Türkiye ile ilgili yatırım kararı verirken 
karşılaştığı temel sorunların başında gelmektedir. 

b) Türkiye'de uluslararası sermaye konusunda üzerinde durulması gereken 
önemli bir sorun da, uzun vadeli stratejilerin belirlenmemiş olmasıdır. Yatırımlarla 

yüksek pazarların bulunması, ülkemizin uluslararası sermayeyi çekmekteki cazibesini devam 
ettirmektedir. 



ilgili teşvik mevzuatının oturmamış olması ve her yıl değişikliklere uğraması, 
yatırım yapmayı planlayan uluslararası sermayenin uzun vadeli planlar 
yapmasını engellemektedir. Bu mevzuat değişikliklerindeki belirsizlik, mevzuatın 
ne zaman yürürlüğe gireceğinden, değişecek teşvik araçlarına kadar çeşitli konu 
ve boyutlarda yaşanmaktadır 

Dolayısıyla uzun vadeli hedeflerin belirlenmediği, uluslararası sermayeyi 
öncelikli sektör ve bölgelere yönlendirecek tedbirlerin alınmadığı, dolayısıya bir 
politika izlenmediği sürece, uluslararası sermayeden beklenen fayda da o ölçüde 
düşük olacaktır. 

c) Yine, uluslararası sermayeyi yakından ilgilendiren birçok yasada, örneğin 
vergi kanunlarında yapılan birçok düzenleme, ileriyi görememe, 
değerlendirememe endişelerini yaratmıştır. 

Mevzuattan kaynaklanan bazı güçlüklerin yanı sıra uygulamada karşılaşılan 
çeşitli sorunlar da devam etmektir. Vergi politikaları ve teşvikler, özellikle ikili 
vergi anlaşmaları olan ülkelerle karşılıklı çifte vergilendirmeyi önleme çabalan 
geliştirilmiş ve bu konuda mesafe alınmış olmakla birlikte, anlaşmalarda kabul 
edilen birçok husus uygulanmamaktadır. Çok uluslu şirketlerin hizmet 
bedellerinin gider kaybı, bu konuda güncel bir örnektir. 

d) Türkiye’nin uluslararası sermayeyi cezbetme konusundaki şansını ve 
rakipleriyle mukayeseli üstünlüklerini yeniden değerlendirmesi gerekmektedir. 
Vergi ve muhasebe sistemlerinin uluslararası standartta olmaması ülkemiz için 
olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır 

e) Bu sorunların ötesinde doğrudan mevcut yabancı sermaye politikası ile 
ilgili bir problem uluslararası sermayenin; sadece teşvik edici, liberal hükümler 
taşıyan mevzuatıyla ülkemize yeterince çekilemeyeceği gerçeğidir. Halihazırda 
bu konuda Türkiye'de pasif bir politika izlenmekte olup, münferit aktif politika 
çabaları da etkisiz kalmaktadır. Uluslararası sermaye alanında tanıtımın yetersiz 
kalması, uluslararası yatırımların diğer ülkelere kaymasına neden olmaktadır. 

f) Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve Tebliğler, uluslararası sermayenin 
“faaliyet alanları” ile “izin prensiplerinin açıklığa kavuşturulmasını sağlamış ve 
karar mekanizmasındaki dağınıklığı önlemiş olmakla birlikte sadece uluslararası 
sermaye konusunda verilen izinleri düzenlemekle kalmaktadır. Yabancı sermaye 
mevzuatının ötesinde şirketleşmeyi ve ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuat da 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır 

g) Ayrıca, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğümün, büyük bir Müsteşarlığın 
içindeki bir Genel Müdürlük olarak yetkileri, sadece uluslararası sermaye izinleri 
vermekle sınırlı kalmaktadır. Uluslararası sermayeli firmaların, diğer ülkelerde 
görmeye alıştıkları koordinasyon fonksiyonu söz konusu birimde bulunmadığı 
gibi, karşılaşılan sorunların çözümünde de Genel Müdürlüğün, çoğu kez etkisiz 
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kalması, uluslararası sermayeli firmaların karşılarında birer muhatap 
bulamamaktan yakınmalarına neden olabilmektedir. 

Bu sorunların ötesinde, daha spesifik konular olarak, hizmet bedellerinin 
vergiden düşürülmesi, arbitraj vergisi, dış kaynaklı kredilerde izin gereği, 
uygulamada döviz olarak getirilen sermayenin Türk Lirasına çevrilme 
zorunluluğu temel sorunların yanında, uluslararası sermayeyi ülkemize çekmek 
için sarfedilen gayretleri önleyici rol oynamaktadır. 

4. VII PLAN DÖNEMİNDE (1995-1999) BEKLENEN GELİŞMELER VE 
POLİTİKA ÖNERİLERİ 

4.1. Globalleşme Sürecinde Türkiye’de Uluslararası Yatırımlar 
Konusunda Beklenen Gelişmeler 

Dünyada uluslararası yatırımlar açısından son yıllardaki gelişmeler, 
uluslararası şirketlerin ne denli önem kazandığını göstermektedir. Uluslararası 
yatırım ortamı; 

-Tüm gelişmekte olan ülkelerde piyasa güçlerinin ve özel sektörün önem ve 
ağırlığının artmasını, 

-Süratle gelişen teknolojiye bağlı olarak uluslararası üretim doğasının ve 
örgütleniş biçimin değişime uğramasını, 

-Üretim zincirinin ulusal ve bölgesel sınırların ötesine taşmasına neden 
olan şirketlerin ve sanayilerin globalleşmesini, 

-Hizmetler sektörünün olağanüstü gelişerek, dünya ekonomisi içinde en 
geniş sektör haline gelmesini, ve 

-Dünyanın en büyük üretici ülkeleri ile bazı gelişmekte olan ülkeler arasında 
oluşan bölgesel ekonomik entegrasyonların önem kazanmasını, gündeme 
getirmiş bulunmaktadır. 

Bu çerçevede uluslararası şirketler bütün bu gelişmelerin odak noktasına 
yerleşmiş olup, yeni dünya ekonomik düzeninin en önemli faktörleri haline 
gelmiştir. 

Bu gelişmelere Türkiye açısından bakıldığında bazı değerlendirmeler 
yapmak söz konusu olabilmektedir: 

Bilindiği üzere Türkiye, bir yandan eski Doğu bloğunun çözülmesi, Türk 
Cumhuriyetlerinin doğuşu gibi içinde bulunduğu bölgede yaşanan ve tüm 
dünyayı yakından ilgilendiren çok önemli gelişmeler; diğer taraftan dünyada hızla 
yaygınlaşan liberalleşme, serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, uluslararası 
sermayeyi cezbetme gibi kendisinin rakiplerinden çok önce başlattığı hamleler 
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nedeniyle, bugün yeni dünya düzeninde güçlü ve etkili bir ülke olarak yerini alma 
yolunda önemli bir fırsat yakalamıştır. Ancak, Türkiye’nin bu fırsatı 
kullanabilmesi, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde de kendisinden beklenenleri 
elde edebilmesi, birtakım uygulamaları gerekli kılmaktadır. 

1980 sonrası alınan kararlar ile başlatılan ve fiyat mekanizmasına dönüşte 
dış ticaretin liberalizasyonuna dayanan yeni dönemde, uluslararası sermaye 
konusunda liberalleşmeye gidilmesi sonucunda olumlu etkiler görülmeye 
başlanması ve uluslararası yatırımlardaki artışlara rağmen, ülkemizin dünyadaki 
uluslararası sermaye yatırımlarından aldığı pay önemsenemeyecek kadar 
düşüktür. Yine de Türkiye'nin 1980’lerde uluslararası sermaye ithalinde 
gösterdiği gelişmeyi 1990’larda artan ölçülerde sürdürmesi beklenmektedir. 

Türkiye’nin uluslararası sermayeye açılmasıyla ilgili beklentisi sadece, 
ödemeler dengesine olan katkısı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda modern 
yönetim ve işletmecilik bilgisinin, ileri bir üretim teknolojisinin gelmesi; istihdam 
yaratması; uluslararası rekabet olanağı olan bir kapasite kullanması ile 
ürettiklerini dış pazarlarda satabilecek teknik bir konuma da sahip olması, 
beklentiler arasındadır. Ancak, bu imkanlardan yararlanabilmek için sadece 
uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek yeterli değildir. Bu sermayenin söz 
konusu amaçlara hizmet edecek ilgili sektörlere yönlendirilmesinin teşvik 
edilmesi gerekmektedir. Örneğin, ithal ikameci politikaların terk edilerek, ihracatı 
teşvik politikalarının ağırlık kazandığı ekonomimizde, uluslararası yatırımcının 
kullandığı üretim teknolojisi oldukça önem kazanmaktadır. 

Bu noktadan hareketle, sanayileşme atılımı içindeki Türkiye'nin yeni 
teknolojilere ihtiyacı büyüktür. Lisans, patent, know-how anlaşmaları ile 
yapılmaya çalışılan teknoloji transferleri, ülke ekonomisine pahalıya malolmakta 
ve istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Teknoloji transferinin bir başka şekli 
olan doğrudan uluslararası yatırımlar, teknoloji sahibi firmanın doğrudan doğruya 
teknolojiyi kendisinin kullandığı bir yatırım yoludur. Türkiye’nin önümüzdeki planlı 
dönemle uluslararası sermayeden beklediği en önemli faydalardan birisi de bu 
husustur. 

Ayrıca uluslararası sermaye konusunda beklenen diğer bir gelişme de iç 
piyasadaki yerli ürün kalitesinin yükseltilmesi ve kalite kontrol, belgelendirme, 
standardizasyon gibi uluslararası piyasalarda geçerli olan tekniklerin de 
getirilmesidir. Böylece, yerli üretimin rekabet gücü artacaktır. 

Netice itibariyle, gerek dünyadaki g ilişmeler, gerekse ülkenin potansiyeli 
gözönüne alındığında, önümüzdeki VII. F lan döneminde, uluslararası sermaye 
konusunda teknoloji ve yatırım bazında önemli gelişmeler kaydedileceğini ifade 
etmek mümkündür. Yapılması gereken, bir önceki bölümde belirtilen sorunları 
süratle çözmek, uluslararası sermaye konusunda aktif bir politika izlemektir. 
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4.2. Globalleşme Sürecinde Türkiye’nin Yapısal Rekabet Gücü ve 
Politikaları 

Dünya ekonomisinde gözlenen gelişmeler çerçevesinde: Ülkemiz yapısal 
rekabet gücünün gelişmesi; bölgesel bütünleşmelerin ve uluslararası yatırım 
imkanlarının da pozitif katkısını sağlayacak politikalarının uygulanması ile 
mümkün olabilecektir. 

Söz konusu politikalar bir sonraki sayfada bir akış şeması içinde 
gösterilmeye çalışılmıştır. 

Sistemin Arzını Oluşturan ilkeler ve Politikalar 

1. Çağdaş Kurumsal Yapı 

Ülkemiz Kurumsal yapısının çağdaş öncelikler çerçevesinde yeniden 
düzenlenmesi sağlamalı ve gerektiğinde hızlı bir şekilde yapılacak 
düzenlemelerle dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

II. Çağdaş Eğitim Sistemi 

t. Türk eğitim sistemi uluslararası rekabete açık, çağdaş teknolojilerden 
faydalanan ve Ar-ge faaliyetlerine katılan bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

2. Üniversite ve bunlara bağlı Araştırma ve Geliştirme Enstitülerinin yakın 
çevrelerinde bulunan Sanayii ile işbirliğini sağlayacak alt yapı, bilgi birikimi, 
organizasyon başta olmak üzere gerekli tedbirler alınmalıdır. 

3. Çağdaş eğitim programına ve üniversite-sanayii işbirliği sonucunda 
teknoloji transferi çalışmalarına katılan ve/veya Ar-ge projelerinde deneyim 
sahibi bulunan vasıflı teknik işgücü arzı sağlanmalıdır. 

III. Uluslararası Katılım ve işbirliği (Dış Pazarlara Uyum) 

1. Sanayii-üniversite-uluslararası araştırma kurumlan ve uluslararası 
firmalar arasında yapılacak teknoloji transferi ve Ar-ge projeleri çalışmaları 
özendirilmelidir 

2. Globalleşme sürecindeki gelişmeler doğrultusunda; uluslararası rekabeti 
ve talebi yönlendiren ülkelerin politikalarını izleyebilen ve özellikle yurtdışında 
oluşturulacak ticari ve sinai konsorsiyumlarda Türk firmalarının yeralmasının 
destekleneceği dinamik bir organizasyon çalışması ortamı oluşturulmalıdır 

3. Ülkemiz yapısal rekabet gücünden etkilenen Türk firmalarının dış 
pazarlara uyum sağlamaları ve uluslararası yatırım imkanlarından yararlanarak 
yurtdışında özellikle gelişmiş ülkelerde (ABD, Japonya, AB üyesi ülkelerde) 
şirket kurmaları, teknolojisi yüksek yatırımlara sahip ve Ar-ge imkanları bulunan 
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şirketleri satın almaları, kendi yapıları içerisinde dengeli şirket birleşmelerine 
girişmeleri sonucunda global rekabet gücünden yararlanmaları özendirilmelidir. 

4. Ülkemizin yapısal rekabet yapısından güç alan Türk firmalarının özellikle 
Türkiye’nin yakın ekonomik ve ticari faaliyet alanı içinde yeralan ülkelerde; 
faaliyette bulunmaları, şirket kurmaları, yatırım yapmaları, dayanışma- 
yardımlaşma ve etkileme gücü yaratabilecek baskı ve/veya menfaat grupları 
oluşturmaları, Türk resmi kurum ve kuruluşları (bilhassa Üniversite-Araştırma 
Enstitüleri) ile koordineli ve planlı bir şekilde yapılması özendirilmelidir. 

IV. Teknolojiden Faydalanma 

1. Ülke teknoloji seviyesinin; sektörler bazında incelenerek, gerekli görülen 
teşvik tedbirlerinin teknoloji bazında tespit edilmesine özen gösterilmelidir. 

2. Yatırım malları üretim sektörlerin, kısa sürede karşılığı alınabilecek olan 
ve teknolojilerin transferine yönelmeleri sağlanmalıdır. 

3. Teknoloji transferini başarı ile tamamlayabilen ve uluslararası yatırım 
imkanlarından faydalanan teknoloji yoğun nitelikli yatırımlar Ar-ge faaliyetlerine 
geçebilme kabiliyetleri kazandırımalı ve Ar-ge faaliyetleri ile ilgili alt yapı 
oluşturmaları desteklenmelidir. 

V. Uluslararası Yatırımlar 

1. Türkiye’deki uluslararası sermaye mevzuatı ile ilgili mevcut yasaya ilave 
olarak mevzuatın kararname ve tebliğlerle düzenlenmesi yerine halen yürürlükte 
6224 Sayılı Kanun Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun yeniden 
düzenlenmesi ve mevzuatın tek bir Kanunda yeralmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

2. Enflasyonun sermaye üzerinde yarattığı tahribatın önlenebilmesi ve 
kuruluşların özkaynak zaafiyetine uğramaması için, sermayeyi koruyucu 
mekanizmaların devreye sokulması, enflasyon muhasebesi veya enflasyona 
endeksli yatırım indirimi uygulamasının getirilmesi ve yeniden değerleme 
uygulamasında malların da değerlenmesi gibi konularda yeni düzenlemelere 
gidilmesi gerekmektedir 

3. Enflasyonun tahribatından korunmak, ya da mali yıl başlangıç ve bitimleri 
Türkiye’de geçerli tarihlere uymayan ülke menşeili şirketlere kolaylık 
sağlayabilmek için, yıl içinde de temettü dağıtımı, ya da kar transferi imkanı 
sağlanmalıdır. 

4. Ayrıca gelişmiş finansal araçların getirilmesi ve sermaye piyasasının 
geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Finans kesiminin ve sermaye piyasasının 
sürekli gelişmesine yol açacak düzenlemeler süratle devreye sokulmalıdır. 
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5. Uluslararası sermayeli şirketlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini 
ülkemize kaydırmaları için özendirici tedbirler alınmalıdır. 

Teknoloji transferi durumunda ise, yıllık ödentilere (royalty) devlet desteği 
sağlanarak yeni teknolojilerin ülkeye gelmesi teşvik edilmelidir. Teknoloji 
transferleri lisans anlaşmalarından ziyade, bizzat teknoloji sahibi kuruluşun 
doğrudan yatırım yapması yoluyla sağlanmalıdır. Bu konuda dikkat edilmesi 
gereken husus, uluslararası sermaye ile birlikte ithal edilen teknolojinin, ülkemiz 
şartlarına uygun olmasıdır. 

6. Teşviklerden yararlanma son derece ağır işleyen bir prosedürdür. Teşvik 
belgeli yatırımların, hak kazandıkları teşviklerden süratle yararlandırılmaları için 
gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır 

7. Bir yandan gümrük vergileri aşağı çekilirken, diğer yandan, ithal edilen 
malların bir çoğuna fon uygulanması bir çelişki teşkil etmekte, özellikle 
hammadde ve yarı mamuller gibi üretim girdilerine tatbik edildiğinde, sanayi için 
olumsuz bir durum oluşturmaktadır Bu olumsuzluğun giderilmesi için gümrük 
duvarsız Avrupa’nın üyesi olunması, verginin gümrükte değil, katma değere 
konduğu Avrupa VAT sistemine geçilmesi, Türkiye’nin menfaatine olacaktır 

8. Menkul kıymet alım satımının uluslararası standartlara uygun hale 
getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

9. Öte yandan, fikri mülkiyet haklarını koruyan yasanın biran önce 
çıkarılması gereklidir. Yasanın, özellikle patent konusunda uluslararası 
standartlara uygunluğu sağlanmalıdır, 

10. Sanayinin bir dinamizm kazanmasında ve verimlilik anlayışının 
faaliyetlerin merkezi unsurunu oluşturmasında rekabet ortamının geliştirilmesinin 
çok önemli etkisi vardır. Dolayısıyle, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı”nın biran önce çıkarılarak, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması, 
önceliklerin başında gelmektedir. 

11. Uluslararası Yatırımlarla ilgili Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 
(YSGM) güçlendirilecek ve gerekli koordinasyonu tek elden sağlayacak bir 
Kuruluş haline gelmesi sağlanmalıdır. 

Bu amaçla; 

(i) YSGM’nün daha özerk bir yapıya sahip olması, politikalarını daha rahat 
uygulayabilecek sorunları üst düzeyde çözebilecek bir yapıya kavuşturulması 
gerekmektedir. 

(ii) Ayrıca, bu yapıya ek olarak, G.Kore’de uygulanan modele benzer 
şekilde uluslararası sermaye politikalarının oluşturulmasında istişari görev 
yapacak ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir “Uluslararası 
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Yatırımlar Kurulu'nun" teşkil edilmesinde büyük yarar vardır Uluslararası 
sermayeli şirketlerden de temsilcilerin üye olarak yeralacağı böyle bir Kurul daha 
sağlıktı kararlar alınabilmesi için gereklidir 

(iii) Yine uluslararası sermaye biriminin organizasyonunda, “one-stop 
agency" anlayışına uygun bir yapılanmaya gidilmelidir. Bu amaçla, muhatap 
olunacak Bakanlıklardan birer temsilcinin uluslararası sermayeli şirketlere 
yardımcı olmak amacıyla, birim içinde görev yapmaları önerilebilir. Böyle bir 
birimin bir diğer işlevi de, yerli yatırımcılarla yabancı yatırımcılar arasında köprü 
görevi görmesidir. 

(iv) Organizasyon konusunda diğer bir öneri de, özellikle Yap-işiet-Devret 
Modeli projelen ile bazı büyük projelerin yönetiminde karşılaşılan koordinasyon 
eksikliğinin çözümlenmesidir. Buna göre bir koordinatör Bakan atanması ve 
projenin takip ve sonuçlandırılmasından bakanın sorumlu tutulmasında fayda 
vardır. Benzer uygulamalar halen bazı ülkelerde mevcuttur. 

Uluslararası sermayenin Türkiye ekonomisi içindeki önem ve gereğini kabul 
ettiğimizde, yabancı sermaye konusunda bugüne kadar yapılanın ötesinde ne 
yapılabilir sorusu akla gelmektedir. Uluslararası sermaye ile ilgili yukarıda ele 
alınan sorunların ışığında, diğer ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alınarak 
belirlenen çözüm önerileri ile ilgili olarak öncelikle Türkiye'de uluslararası 
yatırımlar konusunda makro düzeyde bir strateji saptanması gerekmektedir. Yeni 
modeli oluşturabilmek için, Türkiye’nin sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar, 
uluslararası sermayeye yaklaşımın temel politikaları ve buna bağlı tutarlı ve 
modern bir mevzuatın unsurları belirlenmeli ve modelin gerektirdiği etkili ve güçlü 
organizasyon ve enformasyon ağı oluşturulmalıdır. 

Türkiye’nin gerçekten sahip olduğu potansiyelin gerektirdiği düzeyde 
uluslararası yatırım çekememesinin, teknik olarak adlandırılabilecek bazı 
nedenler dışındaki diğer nedeni, gerek ekonomi politikaların tesbitinde gerekse 
uygulanmasındaki istikrarsızlıktır. Ayrıca güven ve istikrarın temini amacıyla, 
ekonomide alınacak ciddi önlemler yanında, uluslararası sermaye konusunda 
bugüne kadar izlenen pasif politikanın bırakılarak aktif bir politika izlenmeye 
başlanılması gerekmektedir. Uluslararası sermaye konusunda üst düzeyde 
saptanacak politikaların özellikle bürokrasinin her kademesinde benimsenmesine 
çalışılmalıdır. Yurt dışındaki potansiyel uluslararası sermayeye yönelik izlenecek 
aktif politikada ise, Türkiye’yi çeşitli yönleriyle tanıtacak faaliyetlerde 
bulunulmalıdır. Bu konuda ilgili bakanlıklarla koordinasyonlu çalışılmasında yarar 
vardır. 

Uluslararası yatırımlar açısından belirlenmesi gereken diğer bir politika da, 
ülkeye gelecek uluslararası sermaye türüyle ilgili tercihleri belirleyecek selektif 
politikaların saptanmasıdır. Uluslararası yatırımın sağlayacağı yararlardan 
hangisinin ülke ekonomisi için daha yararlı olduğunun kararlaştırılması, teşvik 
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sisteminin düzenlenmesi safhasında bu tercihlerin gözönünde bulundurulması 
açısından önemlidir. 

Sistemin Talebini Oluşturan İlkeier Ve Politikalar: 

Günümüzde Globalleşme sürecinin sonuçları çerçevesinde teknolojiyi 
etkilemek ve uluslararası rekabette kendi ülke menfaatlerini kollamak için ister 
tek başlarına, ister bölgesel bütünleşmenin içerisinde yer alan ülkelerle, 
sektörlerine göre, iki ve/veya daha fazla ülke ile işbirliğine gidilen bir talep 
ortamında ülkelerin talebi etkileme güçlerinin arttığı ve bu faktörü çok iyi 
kullandıkları gözlenmektedir. Ülkeler bu etkileme güçleri (Global rekabet) ile ülke 
yapısal güçlerinden destek alan firmaların yapısal rekabet güçlerini takviye 
etmektedirler 

Teknolojik rekabette üstünlük sağlayabilmek ve ülkemiz yapısal rekabet 
gücünü artırabilmek için yatırımlarda öncelik tanınabilecek sektörler aşağıda yer 
almaktadır. 

-Savunma Sanayii Yatırımları (Her türlü silah, araç, gereç ve teçhizatları 
yapımı ve lojistik destek hizmetleri) 

-Ar-Ge faaliyetleri (Yatırım malları üreten sektörler) 

-Haberleşme yatırımları (Telekomünikasyon) 

-Bilgisayar sistemleri yatırımları (Her alanda Eğitim, Sağlık. Enerji vb.) 

-Enerji üretimi ve tasarrufu sağlayacak yatırımlar 

-Sistem entegrasyonu ve proje hizmetleri 

-Çevre kirlenmesini önleyen teknolojileri geliştiren yatırım mallan üretimi. 

Ülke yapısal rekabet gücünün gelişmesi ve global rekabet ortamına uyum 
sağlamak amacıyla yüksek teknoloji ürünleri talep eden uluslararası projelere 
katılınmalıdır. Bu uluslararası projelerde, talep eden üye ülke sıfatıyla Türk 
firmalarının da üretici olarak katılmaları desteklenmelidir. 

Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili harcamaların, şu anda GSMH’nın binde 33 olan 
payı, kısa vadede % 1’e, Yedinci Kalkınma Planı dönemi sonunda ise % 2’ye 
yükseltilmesi ve muhafaza edilmesi hedeflenmelidir. 

Teknolojik rekabette katkısı bulunan ileri teknoloji parkının uluslararası 
nitelikte ve uluslararası yatırımlara açık olarak arzı gerçekleştirilmeli ve işlerlik 
kazandırılması amacıyla başta Savunma sanayii projeleri ve Ar-ge projeleri ile 
gerekli Kamu talebi yaratılmalıdır. 
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Kamu projelerinde ihtiyaç ve konsept tespiti ve değerlendirilmesinde 
sistemin arzını oluşturan ilkeler ve politikalara özel önem ve öncelik tanınmalıdır. 

5. SONUÇ 

21. yüzyıla yaklaşırken dünyada globalleşme ve serbest rekabet ana 
akımlar olarak etkilerini artırır ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillenmesine 
neden olurken, bir diğer olgu, uluslararası yatırımlar, dünya ekonomisindeki 
önemini hergün biraz daha artırmış ve uluslararası yatırımların doğurduğu ticaret 
ülkelerarası ticaretin önüne geçmiştir. Bu olgu dünya ekonomisinde önemli bir 
nitelik değişikliğine işaret etmekte ve artık yabancı yatırım, ya da yabancı 
sermayeli şirketler yerine uluslararası sermaye ve uluslararası şirketlerden 
(transnational corporations) sözetmek gerekmektedir. 

1990'ların başında, dünyada bir yılda yapılan yatırım 225 milyar dolara, 
uluslararası şirketlerin sayısı 35000'e ve yatırımların sayısı 150000’e ulaşmış 
olup bu sayılar hızla artmaktadır. 

Uluslararası yatırımlar, 1990'li yıllarda, 1980'lerin sonuna doğru borç krizi 
içine düşmüş pek çok gelişmekte olan ülke tarafından verimli ve sağlıklı bir 
kaynak olarak kullanılmış ve bu ülkelerin krizden çıkmalarına ve ekonomilerini 
geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların tutarı 90’lı yılların başında 40 
milyar dolara yaklaşmıştır ve beş ülke (Meksika, Çin, Arjantin, Malezya ve 
Tayland) gelişmekte olan ülkelere giden bu yatırımın yarısını almaktadır. 
Türkiye'nin ise çekmesi gerektiği kadar uluslararası yatırım çekemediği yaygın 
bir biçimde kabul edilmektedir. 

Bunun nedenlerine eğildiğimizde, uluslararası yatırımların, globalleşmenin 
ve serbest rekabetin koşullarını yerine getiren, bir başka deyimle, ekonomisinde 
gerekli reformları yapan ülkeleri tercih ettiğini görmekteyiz. 

Günümüzde uluslararası yatırımcı; yeterli büyüklükte bir pazar, rekabete 
açık ve üretim faktörleri açısından avantajlı koşulların yanında ve en başta siyasi 
ve ekonomik istikrar aramakta, yani mevcut elverişli koşulların devamlılığına 
bakmaktadır. 

Türkiye, 1980’li yıllarda başlatmış olduğu reformları tamamlayamamış, 
benimsemiş olduğu serbest pazar ve globalleşme politikalarının gerektirdiği 
koşulları tam olarak gerçekleştirememiştir. Ne var ki, kapalı ve korumacılığın 
hakim olduğu bir ekonomik yapıdan, gümrük duvarlarının indirildiği, dünya 
ekonomisi ile entegrasyon sürecinin başlatıldığı bir ekonomik yapıya geçildikten 
sonra, yeni yapının gereklerini yerine getirmede yeterli olunamaması, yeni 
yapının hedeflerine ulaşmayı engellediği gibi, ekonominin etkilere daha açık bir 
hale gelmesi ile, rasyonel koşulların sağlanamaması nedeniyle ekonominin 
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bunalıma girmesi kolaylaşmakta ve bunalımların manipülasyonu da 
zorlaşmaktadır. 

Türkiye, siyasi ve ekonomik istikrar açısından, bölgesel düzeyde, komşuları 
ile kıyaslandığında, pozitif değerlendirilen, ancak bir yatırım üssü olarak, Pasifik 
ve Latin Amerika'nın çeşitli ülkeleri ile kıyaslandığında, yeterli görülmeyen bir 
ülke konumundadır. Türkiye, ayrıca, globalleşme açısından, dünya ekonomisi ile 
entegrasyonun yanında ve bunu gerçekleştirmek üzere, Avrupa birliği ile tam 
üyeliğe ve ilk etapta Gümrük Birliğini hedefleyen bir ülkedir 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyon yolunda yapması gerekenlerle, 
ülkede varolan kaynak ve yatırım açığını kapatmak üzere, çekmeyi amaçladığı 
uluslararası yatırımcıya sunması gereken koşullar birbirinden farklı şeyler 
değildir. 

Türkiye, 21.yüzyıla kalkınma ve refah sağlama yolunda önemli adımlar 
atmış bir ülke olarak girmek istiyorsa, yapması gereken "ekonomik reformları”, 
ekonomide mevcut tüm dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve bir daha tekrar 
bozulmamak üzere gerçekleştirmek zorundadır. Bu hedefe ulaşmak için 
yapılması gerekenler kısmen bu raporda özetlenmiştir. Genel olarak istikrarın 
sağlanması ise, yine en genel anlamda dünyada pek çok örneği bulunan çağdaş 
bir yapılanmayı gerektirmektedir. 
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TABLO -1 

OECD ÜLKELERİ REKABET GÜCÜ SIRALAMASI (1993) 

ÜLKELER FAKTÖRLER F (EKABET 

GÜCÜ 1 2 3 4 5 6 7 8 

JAPONYA 1 9 6 2 16 1 1 2 1 

ABD 2 5 3 5 9 5 2 10 2 

DANİMARKA 9 2 8 7 4 2 7 1 3 

İSVİÇRE 6 19 2 1 2 4 3 4 4 

ALMANYA 11 7 5 6 8 9 4 3 5 

HOLLANDA 8 3 10 4 11 7 12 8 6 

AVUSTURYA 5 4 7 12 12 10 11 6 7 

Y,ZELANDA 7 14 1 11 6 8 18 13 8 

İSVEÇ 20 12 14 17 3 3 6 5 9 

BELÇİKA 4 1 18 9 15 6 14 15 10 

KANADA 12 20 11 3 5 14 16 11 11 

FRANSA 10 11 16 13 7 11 8 16 12 

İRLANDA 3 8 12 14 18 12 10 14 13 

AVUSTRALYA 16 16 4 10 14 17 15 12 14 

NORVEÇ 18 17 17 21 1 13 9 9 15 

İNGİLTERE 19 10 9 8 13 16 13 18 16 

FİNLANDİYA 15 22 15 19 10 15 5 7 17 

PORTEKİZ 13 6 13 15 20 22 21 19 18 

İSPANYA 17 13 20 16 17 20 19 20 19 

İTALYA 14 18 22 20 19 18 17 17 20 

TÜRKİYE 21 15 19 18 21 19 22 22 21 

YUNANİSTAN 22 21 21 22 22 21 20 21 22 

Faktör 1:Yerli Ekonomik Güç 
Faktör 2:Enternasyonalizasyon 
Faktör 3:Devlet 
Faktör 4:Finans 

Faktör 
Faktör 
Faktör 
Faktör 

5:Altyapı 
6:Yönetim 

7:Bılim ve Teknoloji 
8 İnsa-ı Gücü 



TABLO -2 

TÜRKİYE’NİN FAKTÖRLERE GÖRE REKABET GÜCÜ SIRALAMASI 

F\KTÖR 1991 1993 1993 

Yîrli Ekonomik Güç 19 20 21 

Eıternasyonalizasyon 18 20 15 

Dîvlet 5 15 19 

Fııans 9 19 18 

Alyapı 18 21 21 

Yinetim 19 17 19 

Biim ve Teknoloji 22 22 22 

iman Gücü 20 19 22 

REKABET GÜCÜ 20 21 21 



TABLO - 3 

1987-1992 YILLARINDA YABANCI SERMAYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI 

ÜLKELER 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1981 -
1985 

1986-
1990 

1991 1992 1981-
1985 

1986-
1990 

1991 1992 

MİLYAR DOLAR TOPLAMDAKİ PAY (%) BUYUME HIZI 

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

- GİRİŞ 109 132 167 172 108 86 74 83 74 68 0 2 24 -37 -20 

- ÇIKIŞ 132 162 203 225 177 145 98 97 97 97 3 24 -21 -18 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 

- GİRİŞ 5 30 29 31 39 40 26 17 26 32 -4 14 21 3 

- ÇIKIŞ 2 6 10 9 5 5 2 3 3 3 33 45 -39 0 

BÜTÜN ÜLKELER 

- GİRİŞ 135 162 196 203 149 126 100 100 100 100 -0 9 22 -27 -15 

- ÇIKIŞ 135 168 213 234 183 150 100 100 100 100 4 24 22 -18 

KAYNAK. VVorld Investment Report 1992 "Transnational Corporations as Engines of Growth” 



TABLO -4 

31/12/1993 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN ULUSLARARASI 
SERMAYELİ KURULUŞLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI 

SEKTÖRLER 

FİRMA 

SAYISI 

MEVCUT 

ULUSLARARASI 

SERMAYE 

(MİLYON TL) 
SEKTÖREL 

PAYI (%) 

ŞİRKETLERİN 
TOPLAM 

SERMAYESİ 

(MİLYONTL) 

TOPLAM 

SERMAYE 

İÇİN. YAB.SER 
PAYI (%) 

TARIM 68 392.653 2.09 591 111 66.43 

MADENCİLİK 40 252.149 1.34 307.938 81,88 

İMALAT SANAYİİ 711 10.678.055 56.71 22.025.115 48,48 

HİZMETLER 1.735 7.507.069 39,87 13.812.896 54,35 

TOPLAM 2.554 18.829.946 100,00 36.737.050 51.26 

Kaynak: HDTM-Yabancı Sermaye Gn.Md. 
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TABLO-5 

31/12/1993 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN ULUSLARARASI 
SERMAYELİ KURULUŞİARIN MENŞEİ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 

FİRMA 
SAYISI 

NEVCUT 
ULUSLARARASI 

SERMAYE 

(MİLYON TL) 

TOPLAM 
ULUSLARARA 
SI SERMAYE 

İÇİI'CEKİ 
PAYI (%) 

ŞİRKETLERİN 
TOPLAMI 

SERMAYESİ 
(MİLYON TL) 

TOPIAM 
SERMAYE 
İÇİN. ULUS. 

SER PAYI 
(%). 

OECD ÜLKELERİ 1.593 16.849.244 89,48 30.963.033 54.42 

-AB ÜLKELERİ 1.106 10.595.730 56,27 18.685.836 56,70 

-DİĞER OECD ÜLKELER 487 6.253.514 33.21 12.277.197 50,94 

İSLAM ÜLKELERİ 580 1.095.834 5,82 2.936.603 37.32 

-ORTA DOĞU ÜLKELER 540 919.792 4.88 2.647.098 34,75 

-KUZEY AFRİKA ÜLKELER 26 148.434 0.79 259.367 57.23 

-DİĞER İSLAM ÜLKELER' 14 27.608 0.15 30.138 91.61 

ESKİ DOGU BLOKU 
ÜLKELERİ 

81 72.925 0.39 143.020 50.99 

-DOĞUALRUPA ÜLKELER 25 20.838 0.11 41.417 50.31 

-BAĞIMSJZDEYLEnmTOP 56 52.087 0.28 101.603 51,27 

DİĞER ÜLKELER 300 811.816 4.31 2.694.216 30.13 

-GÜNEY DOĞU ASYA 
ÜLKELERİ 

43 153.359 0.81 453.965 33.78 

-DİĞER ÜLKELER 257 658.457 3.50 2.240.251 29.39 

GENEL TOPLAM 2.554 18.829.819 100.0 36.737.050 51,26 

Kaynak: HDTM-Yabancı Sermaye Gn. Md. 



TABLO -6 

1980-1993 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLERE VERİLEN İZİN VE 
TEŞVİK BELGELERİNİN EN ÇOK İSTİHDAM YARATILAN 20 İL BAZINDA DAĞILIMI 

İLİN ADI 

TOPLAM YATIRIM 

TUTARI Ç) 
(Milyon TL) 

YARATILAN 
İSTİHDAM 

(Kişi) 

İL 
NÜFUSU (**) 

(Kişi) 

NÜFUS BAŞINA 
YATIRIM 

(TL) 
İstanbul 22.030.799 64.729 7.309.190 3.014.123 
İzmir 9.638.242 63.264 2.694.770 3.576.647 
Bursa 29.667.182 42.941 1.603.137 18.505.706 
Kocaeli 32.014.097 21.738 936.163 34.197.140 
Zonguldak 5.539.603 18.984 1.073.560 5.160.031 
Ankara 3.650.617 14.269 3.236.626 1.127.908 

Antalya 3,937.502 11.800 1.132.211 3.477.710 
Tekirdağ 4.174.655 10.096 468.842 8.904.183 
Eskişehir 2.575.501 8.275 641.057 4.017.585 
İçel 2.495.887 7.239 1.266.995 1.969.926 
Muğla 3.336.181 6 474 562.809 5.927.732 
Sakarya 5.159.891 6.163 683.061 7.554.071 
Kırklareli 1.447.375 4.341 309.512 4.676.313 
Manisa 1.824.166 4.252 1 154.418 1.580.161 
Bilecik 706.432 3.416 175.526 4.024 657 
Adana 7.642.457 2.400 1.934.907 3.949.780 

Nevşehir 907.636 1.771 289.509 3.135.087 
Hatay 572.870 1.669 1.109.754 516.214 
Aydın 461.371 1.533 824.816 559.362 
Konya 392.942 1.452 1.750.303 224.499 

Diğer iller 4.791 342 11.484 19.401.072 246.963 

TOPLAM 140.912.051 308.290 

(*) Cari Fiyatlarla 

(**) 1990 yılı nüfus sayımı rakamlarıdır. 
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TABLO - 7. 

TÜRKİYE'DE YAPILAN ULUSLARARASI SERMAYE YATIRIMLARI 

YILLAR İZİN VERİLEN 
ULUSLARARASI 

SERMAYE 
(M ilyon $) 

YATIRIM 
BELGELERİNİN 

TOPLAM 
YATIRIM TUTARI 

(Milyar TL) 

FİRMALAR 

FİRMA 
SAYISI 

(BİRİKİMLİ) 
FİRMALARIN 

TOPLAM 
SERMAYESİ 
(M ilyon TL) 

FİİLİ 
GİRİŞLER 
(M ilyon $) 

1980 97,00 69,79 78 28.390 35 

1981 337,51 72,16 109 47 400 141 

1982 167,00 218,14 147 100.196 103 

1983 102,74 200,58 166 147 109 87 

1984 271,36 254,08 235 254.775 162 

1985 234,49 1.085,56 408 464 981 158 

1986 364,00 3.099,74 619 707 164 170 

1987 655,24 3.179,53 836 960.035 239 

1988 820,52 5.468,27 1172 1 597 103 488 

1989 1.511,94 9.507,35 1525 4.847.832 855 

1990 1.861,16 18.249,28 1856 7.943.775 1005 

1991 1.967,26 15.893,98 2123 13.101 036 1041 

1992 1.819,96 17.976,36 2330 23.441.214 1242 

1993 2.271,30 70.136,27 2554 36.737.050 1016 

1994(*) 226,01 7.412,99 2599 41.585.218 

TOPLAM 12.708,39 152.824,08 6.496 

(*) MART SONU İTİBARİYLE 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

SANAYİLEŞME POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

(SANAYİDE YATIRIMLARIN ve İHRACATIN TEŞVİKİ, 
SANAYİNİN FİNANSMANI ALT KOMİSYONU) 

SANAYİDE YATIRIMLARIN ve İHRACATIN TEŞVİKİ, 

SANAYİNİN FİNANSMANI 



KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan 

Raportör 

Üyeler 

Oğuz Dumanoğlu 
Bimak Müşavirlik A Ş. 

Haşan Lök 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O 

Fatih Berk 

Erdikler-Eratalar YMM A Ş. 

Kutay Karlı bel 
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O. 

Bülent Okyar 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

Salih Demirel 

Türkiye Kalkınma Bankası 

Sevgi Çevik 
MKE. Kurumu Gn Md 

Muzaffer Acun 

Acunlar Müşavirlik Ltd. Şti. 

Arsian Sanır 

Makina imalatçıları Derneği 

A. Latif Tuna 

Devlet Planlam: Teşkilatı 

Atilla Bedir 

Devlet Planlama Teşkilatı 

sıı 



GİRİŞ 

Cumhuriyetin kuruluşyıllanndaülkemizde;sanayikunjluşlan,sanayiyi finanse 
eden kuruluşlar, sanayi kurmak istiyenlerin öz kaynaklan ve sınai teşebbüsleri 
idare edecek yetenekli yöneticiler yok denecek kadar az durumdaydı. 1930'lu 
yıllarda genç Cumhuriyetimiz devlet eliyleveprograma bağlı olarak Sanayileşme 
politikası benimsenmişti 1930-1950 döneminde ülkemizde Sanayileşme yolunda 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri önemli rol oynamıştır. Bu dönemde kurulan Sanayi 
içe dönük “ithal İkamesi Stratejisine dayalı" olarak gelişmiştir. 

1950'li yıllarda ülkemizde; Sanayileşmeyi finanse edecekkaynaklar zayıf 
sanayileşmede önemli rol oynaması gereken Anonim Şirket modeli 
benimsenmemiş ve sermaye piyasası yoluyla Sanayileşmeyi finanse etme 
geleneği bulunmamaktaydı. Kamu iktisadi teşebbüslerinden özel sektöre transfer 
edilenyöneticiler piyasa ekonomisinin gerektirdiği verimlilik,kalite üstünlüğü ve 
rekabet hedeflerinden uzakbulunmaktaydılar 

1960 sonrası ise planlı ekonomi döneminin başlangıç yıllarıdır Bu 
sanayileşme modeli içe dönük, ithal ikamesine ağırlık veren korumacılığı dayalı 
bir özellik göstermekteydi, ithal ikamesi stratejisi dış rekabetten uzak, gümrük 
vergileri, kotalar ve hatta yasaklar gibi koruma enstrümanlarının himayesinde 
sanayinin kurulmasına hizmetetmiştir. 

1980 sonrasında sanayinin dışa dönük bir yapıya sahip olması 
istanmişsede bunu gerçekleştirecek sistemli, tutuarlı ve koordinasyonlu bir 
politika paketine sahip olunamamıştır. 

Modem sanayi politikası savunucuları korumacılık alanlarında 
yenileşmenin gerekliliği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Böylece geleceği karanlık 
olan ve çökmeye mahkum bulunan sanayi kollannı tutmayı gerekli görmüşlerdir. 

Sanayileşme politikalarında başvurulan özendirme tedbirleri, 
sübvansiyonlar, çağdaş özellik ve niteliklere sahip olmalıdırlar. Bu alanda en 
önemli ölçü, gelecek vaadeden, geleceği olan endüstrileri, korumak ve 
desteklemekdir. Ülkemizin sanayileşme politikalarında, böyle bir öneriyi gözardı 
etmemesi gerekli görülmektedir. 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına destek olmak üzere 
kurulmuş bulunan "Sanayileşme Politikaları” Özel ihtisas komisyonunun 
bünyesinde oluşturulmuş olan "Sanayinin Teşviki ve Finansmanı” alt komisyonu 
çerçevesinde bu çalışma yapılmıştır. 

Komisyonu sunulmakta olan bu çalışmanın ilk bölümünde 6.plan 
döneminde ülkemizde sanayiye uygulanan teşvik tedbirleri iki alt başlık halinde 
yatırım ve ihracat uygulamaları olarak ele alınmıştır, ikinci bölümde ise yine 6. 
plan döneminde ülkemizde sanayi yatırımlarının ve ihracatın finansmanına ait 
uygulamalar özetlenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise özendirme 
araçlarındaki gerçekleşmeler rakamsal çalışma olarak yapılmıştır. 7. plan 
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dönemi için öneriler ve alınması gerekli tedbirler raporun son bölümünde eie 
alınmıştır 

I. TÜRKİYE'DE VI PLAN DÖNEMİNDE SANAYİYE UYGULANAN 
ÖZENDİRME ÖNLEMLERİ : 

1.1. Genel Olarak Özendirme Önlemleri : 

Ülkelerin izledikleri sanayileşme politikalarında teşvik politikalarının önemli 
bir yeri olmuştur Özendirme politikaları, yatırımların, üretimin ve ihracatın 
arttırılmasında önemli araçlardır. 

Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin sorunları 
farklıdır. Dolayısıyla sanayileşme politikası içerisinde teşvik politikalarının farklı 
olması gerekli görülmektedir. 

Ülkemiz bir yandan ekonomik bakımdan gelişmekte olan bir ülke olarak, 
kendi bünyesine uygun teşvik politikalarını geliştirmek durumundadır Ayrıca 
AT'na katılma yatırımlarını, üretimini ve ihracatını arttırmak zorundadır. 

Avrupa topluluğuna girerken sanayide rekabet koşullarımızın, kalitemizin 
ve verimliliğimizin elverişli durume getirilmesi görülmektedir. Ayrıca kıt 
kaynakların özendirme politikaları ile işletmelere kullandırması sonucunda, 
devletin ve ülkenin kazancının ne olacağı konusu cevaplandırılması gereken 
önemli bir soru olmaktadır. İstihdam sorunlarının çözümü, bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesi, ihracatın arttırılması özendirme politikalarının başta 
gelen amaçlan olmalıdır. Ülkemizde sanayide uygulanan özendirme araçlarını 
yatırım ve ihracat aşamalarında olmaküzere iki bölümde incelemek mümkündür. 

1.2. Sanayi Yatırımlarında Uygulanan Özendirme Araçları : 

6. Beş yıllık kalkınma planının başlangıç yılı olan 1988 yılı ile içinde 
bulunduğumuz 1993 yılı sonunda yatırımların özendirme araçlarında önemli 
değişiklikler ve gelişmeler olmuştur 

1989 yılından bu yana sanayi yatırımlarının özendirilmesi için uygulanan 
araçlar şöyle sıralandırılmaktadır. 

a. Vergi, Resim ve Harç Kolaylıkları; 

b. Finansman Destekleri 

c. Yönetsel ve Teknolojik Özendirme araçları 

Yukarıya sıralamış olduğumuz teşvik araçlarının bir kısmı 6. Beş Yıllık 
Plan Dönemini sonunda uygulamadan kaldırılmış ve yerine araçlar konmuştur. 
6. Plan döneminde uygulanan en önemli teşvik araçlarından birisi olan kaynak 
kullanım destekleme primi, sistemden çıkarılmış yerine 1991 yılında Kaynak 
Kullanım Destekleme Kredisi ve 1992 yılından itibarende Fon Kaynaklı Kredi 
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uygulaması getirilmiştir. Özendirme araçlarını aşağıdaki başlıklar altında 
incelemekmümkündür. 

1.2.1. Yatırım İndirimi : 

Yatırım indirimi, ekonomik kalkınmanın hazırlanmasını sağlayan, kalkınma 
planlarına uygun olarak özel sektör yatırımlarını teşvik amacı taşıyan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarında kabul edilmiş bir vergi istisnasıdır. 

Yatırım indirimi uygulamasına 1963 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununu değiştiren 202 sayılı kanunla başlatılmıştır. 1980 yılında 2361 sayılı 
kanunla yapılan değişiklikle daha önce öz kaynak esas alınarak hesaplanan 
indirim tutarı, kredi ile karşılanan yatırımı tutarında kapsamına almıştır. 

28.12.1993 tarihinde çıkarılmış olan KH Bakanlar kurulu kararnamesine 
göre Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklerde yatırım indirimi yüzdelerinde 
azaltmaya gidilmiştir. 

Yatırım indirimi, teşvik belgesi kapsamında yapılan yatınmın belli bir 
oranında dönem karından indirilmesi ile kuruluşun devlet hâzinesine daha az 
vergi vermesini sağlayan ve bu işlem sonucunda yatırımların finansmanına katki 
sağlayan bir teşvik aracıdır. 

Yatırım indirimi bilanço esasına göre defter tutar gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, kanunda yazılan şartları taşıyan yatırım harcamalarına 
uygulanmaktadır. 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli özellik kanunda yazılı 
şartları taşıyan yatırımların kapsamına; arsa, bina, yatırımına yardımcı olan 
tesisat ve işletmeye alma giderler girmemektedir. Ayrıca teşvik belgesi almak 
için gerekli olan sermaye şirketi olma koşulu kanunda olmasına rağmen gelir 
vergisi mükellefleri için uygulanmamaktadır. 

Yatırım indinmi oranları açısından ise 1993 yılı sonunda yapılan 
değişiklikle ileri bölgeler için % 20,özel önem taşıyan sektörlerle, kalkınmada 
öncelikli illerde yapılacak yatırımlarda % 70 oranın saptanması geçmiş yıllardaki 
en düşük oranın % 30, en yüksek oranın % 100 olması ile karşılaştırıldığında 
anlamlı oranlarda daralmaya gidilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

1.2.2. Gümrük Muafiyeti : 

Gümrük muafiyeti, 14.5.1965 tarih ve 474 sayılı kanun ile 5383 sayılı 
Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunun 23.11.1982 tarih ve 2116 sayılı kanunla son şeklini alan 2. 
maddesine göre çıkarılan yıllık program ve kararnamelere istinaden 
yapılmaktadır. 
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474 sayılı kanunla Bakanlar Kuruluna Gümrük Vergisi ve ithalden alınan 
vergi ve resimlerin tesbiti ve değiştirilmesi yetkisi verilmiştir 

Bakanlar Kurulu 28 10.1969 tarih ve 6/12585 sayılı kararname ile 
yatırımlara proje bazında gümrük muafiyeti vermektedir 

1989 yılında yapılan bir değişiklikle ithalat rejimi doğrudan ithaline 
müsaade edilen ve ithalatı müsadeye tabi listesi olarak 2'ye ayrılmış olup çoğu 
ithal mallarında gümrük vergi oranları sıfıra indirilmiştir. Böylece teşvik belgesi 
ile ithalatta uygulanan gümrük muafiyeti teşviki,özendirme aracı olarak yatırım 
malı ithalatçısı için anlamsız hale gelmiştir. 

Yalnız ister teşvik belgeli ister teşvikbelgesiz olsun her yıl yayınlanan yıllık 
program kararnamesi eki yatırım teşvik kararına göre ithalatta fon uygulamasına 
geçilmiştir. Fon oranları % 20 ile % 5 oranında değişmekte olup CİF makina 
bedeli üzerinden alınmaktadır. 

Özel önem taşıyan sektörlerde ve kalkınmada öncelikli illerde yapılan 
yatırımlarda yukarıda belirtilen % 5'lik fon için muafiyet uygulanmaktadır. 

1.2.3. Vergi, Resim, Harç İstisnası : 

ihracatı geliştirmek amacıyla 1963 tarihinde 261 sayılı kanunla 1979 tarih 
ve 34 sayılı KH kararname uyarınca çıkarılmış olan program kararnamesine 
göre orta uzun vadeli kredilerde ödenecek vergi ve resimler ve harçlara muafiyet 
sağlanmaktadır. 

Bir yatırımın kullanacağı kredinin vergi, resim ve harçlardan muaf 
olabilmesi için proje yatırımının tam kapasitede üreteceği mamüllerin bir kısmını 
yurtdışına ihraç edilme taahhüdü verilmesi gerekli görülmektedir. 

Bu ihracat taahhütleri bölgelere göre şu şekilde tesbit edilmektedir 

a. Gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretemın asgari % 20'sı 

b. Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretimin asgari % 10'u 

c. Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretimin 
asgari % 5'i 

5 yıl süre ile taahhüt edilmelidir. 

Vergi, resim harç istisnası kredi teminatlarına ait harçlar dışında proje 
gereği arttırılacak sermayeye ait ödenmesi gereken harçlarda da 
uygulanmaktadır 
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1.2.4. Katma Değer Vergisi Ertelemesi : 

Katma Değer Vergisi Kanunun 46. maddesine göre HDTM tarafından 
verilen teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi 
gereken KDV, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar 
teminat karşılığı ertelenebilmektedir. 

Erteleme uygulaması yapılabilmesi için teşvik belgeli yatırım malı ithal 
edenin gerçek usulde KDV mükellefi olması, geçerli teşvik belgesinin olması 
ayrıca teminat verilmesi gereklidir 

28.12.1993 tarihli KH Bakanlar Kurulu kararnamesi gereğince katma değer 
vergisi ertelemesine son verilmiştir. 

Sanayicilerimiz için önemli bir teşvik unsuru olan KDV ertelemesi bu 
değişiklikle ortadan kalkmıştır. 

1.2.5. Yeniden Değerlendirme Fonu 

Yeniden değerlendirme. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
bilançolarındaki amortisman tabi sabit kıymetleri ile bunlara ait birikmiş 
amortismanlarının her yıl Aralık ayında Maliye Bakanlığınca belirlenecek katsayı 
ile yeniden değerlendirmesidir. 

Yeniden değerlendirme 1963 yılında Türk Vergi Hukukuna girmesine 
rağmen 23.1.1983 2791 sayılı kanunla 1982 yılı dönemine ait uygulanmıştır. 
1984 yılında 3084 sayılıkanunla yemden değerlendirmeye süreklilik 
kazandırılmıştır.6. plan döneminde de Maliye ve Gümrük Bakanlığının tesbit 
etmiş olduğu oranlarda her yıl değerleme yapma olanağı kuruluşlara 
sağlanmıştır. Böylece ülkemizdeki yüksek enflasyon dolayısıyla anlamsız hale 
gelen sabit kıymetler korunmuş olmakta ve anlamlı bir amortisman 
ayrılabilmektedir. 

1.2.6. Yüksek Oranda Amortisman Uygulaması 

1963 yılında uygulamaya konulan 210 sayılı madde ile hızlandırılmış 
amortisman oranları % 25'den fazla olmamak üzere norma! amortisman oranının 

iki katı olarak uygulanmaktaydı. 

2791 sayılı kanunla 1983 yılından itibaren mükellefler iktisadi değerlerinin 
amortisman oranlarını % 25 oranını geçmemek üzere serbestçe tayin 
edebilmektedir. Bu oran % 50'ye kadar çıkmaktadır. Ancak arsa ve binalara % 
25'den yüksek amortisman tabi kıymetleri Maliye Bakanlığı tesbit etmektedir. 

1.2.7. Bina İnşaat Harç İstisnası : 

Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ile organize 
sanayi bölgelerinde yapılan bina inşaatları ve HDTM'ca teşviki karara bağlanmış 



otel, motel ve benzeri tesisler 26.5.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununa göre bina inşaat harcından istisna edilmiştir 

1.2.8. Finansman Fonu : 

24.12.1980 tarih ve 2362 sayılı kanunla finansman fonu bir teşvik unsuru 
olarak Kurumlar Vergisi Kanuna eklenmiştir. 

Sermaye şirketleri ile kooparatifler teşvik belgesi ve yatırım indiriminden 
yararlanan yatırımlarının finansmanında kullanabilecekleri bir vergi ertelemesi 
yapabilmektedirler. Bu açıklamadan görüleceği gibi, bu teşvik unsuru bir vergi 
ertelemesi niteliğindedir. Bunun için faaliyetini karlı kapatan kuruluşlar o 
döneme ait almış oldukları teşvik belgesindeki yatırımları için yatırım indirimi 
tutarını geçmemek ve kurumlar vergisi matrahını % 25'ini aşmamak şartı ile 
hesapladıkları tutarı Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedirler. 

Hesaplanarak indirilen bu meblağ T C.Merkez Bankasında açılacak ve her 
an paraya çevrilebilir Devlet tahvili hesabına yatırılmaktadır Bu hesaptan 
çekişler HDTM tarafından düzenlenen çekiş belgelerine göre 
yapılmaktadır.indirilen bu tutar ertesi yıl safi kurum kazancına ilave edilerek 
vergiye dahil edilmektedir 

1.2.9. Yerli Makina Teşvik Primi : 

Teşvik Belgesi almış bir yatırıma konu olan makine ve teçhizatın yarli 
piyasadan satın alınması karşılığı olarak uygulanan ve yerli makine üreticilerini 
desteklemeye yönelik bir teşvik aracıdır 

Teşvik primi uygulaması 1985 yılında uygulamaya başlanmıştır, ilk 
uygulama yılında % 6 olarak tesbit edilmiş olan bu tutar daha sonraki yıllarda % 
25'e kadar yükseltilmiştir. 1990 ve 1991 yıllarında uygulamadan kaldırılmış bu 
teşvik unsuru 1992 yılında KDV oranı kadar olmak üzere tekrar teşvik sistemine 
konmuştur. 1993 yılında ise özel önem taşıyan sektörde yapılan yatırımların yerli 
makine ve teçhizatı için ilave % 10 ek ödeme yapılmaya başlanmıştır 

Teşvik priminden yararlanabilmek için "yatırımın yararlanacağı teşvik 
tedbirleri"bölümünde bu teşvik unsurunun yazılı buluması zorunludur. 

Uygulamada yerli makina üreticisinin fatura değeri esas alınmaktadır. Prim 
başvurusu için teşvik belgesinin alınış tarihinden itibaren 6 aylık bir süre geçmiş 
olması gereklidir. Yatırımın yapılmakta olduğu valiliğe yapılacak başvuru sonucu 
hak kazanılan tutar T.C.Merkez Bankası tarafından ödenmektedir. 

1.2.10. Kaynak Kullanım Destekleme Primi : 

Kaynak kullanım destekleme primi ödemeleri, Merkez Bankası bünyesinde 
oluşturulan Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Teşvik Belgesine konu 
yatırımlara harcanan öz kaynak üzerinden belirlenen oranlara göre 
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yapılmaktaydı. Bu özendirme aracı 1984 yılında sisteme konmuştur. 1990 
yılından sonra sanayi yatırımları için KKDP teşviki uygulamadan kaldırılmıştır. 
Halihazırda geçmiş yıllarda alınmış olan ve Kaynak Kullanım destekleme teşviki 
bulunan teşvik belgeli yatırımlara uygulama yapılmaktadır. 

1991 yılından itibaren KKDP özendirme aracı yerine Kaynak Kullanım 
Destekleme Kredisi teşviki sisteme konmuştur. 

1.2.11. Finansal Kiralama : 

Finansal kiralama 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı kanun çerçevesinde 
yayınlanmakta olan teşvik rejimine uygun olarak yatırımların gereksinme 
duyduğu makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı için 
yapılabiimektedir.Makina ve teçhizatı kiralayan ile kiracı almış olduğu teşvik 
belgesi çerçevesinde özendirme araçlarından yararlandırılmaktadır. Finansal 
kiralama sisteminin en önemli özelliği bu tip makinalarda KDV oranının % 1 
olmasıdır. Son vergi kanunlarında yapılan değişiklikle KDV ertelemesinin 
ortadan kalkması bu sistemle gerçekleştirilecek yatırımları arttıracaktır. Ayrıca 
yatırım indiriminden kiralayan yararlanmaktadır. 

1.2.12.Enerji İndirimi ve Tasarrufu Teşvik Fonu Muafiyeti 

Kalkınmada öncelikli illerde yapılacak Sanayi yatırımlarının ilk üç yıllık 
enerji kullanımının % 30'u, SSK Primleri işveren hisselerinin % 50'si ve Konut 
Edindirme ile Tasarrufu Teşvik kesintilerinin tamamı yatırımları ve döviz 
kazandırıcı hizmetleri teşvik fonundan karşılanmaktadır. 

Bu teşvik unsurlarının uygulama zorlukları ve kaynak bulunması yönünden 
aksayan yönleri bulunmaktadır. 

1.3. Sanayi İhracatında Özendirme Araçlan 

1.3.1. İhracatın Gelişimi : 

Ülkemizde 1990'lı yıllardan itibaren uygulanan ihracatı özendirme araçları 
yıllar itibariyle çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu araçlarda en önemlisi 1980'li 
yılların başında uygulanan TC. Merkez Bankası ihracat kredileri ile ihracatta 
vergi iadesi etkin bir şekilde göze çarpmıştır. 1980'li yılların başında 2,5 milyar 
dolar olan ülke ihracatı çeşitli özendirme araçlarıyla günümüzde 14 milyar dolar 
civarına çıkabilmiştir. 

1.3.2. Uygulanan Özendirme Araçları : 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında Sanayi ihracatının özendirilmesindeki 
araçlar aşağıdaki gibi uygulanmıştır. 

a. Vergi, Resim ve Harçlarla ilgili kolaylıklar; 
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1. Vergi, Resim ve Harç istisnası 

2. Gümrük Muafiyeti 

3. Döviz Tahsisi 

4. Konut Fonu Muafiyeti 

b Finansal Kolaylıklar 

1. Enerji indirimi Desteği 

2. ihracat Kredileri 

1.3.2.1. Gümrük Muafiyeti 

Dış ticaret sermaye şirketleri ile imalatçı ihracatçılara proje bazında: 
kendilerinin veya yan sanayicilerinin ihracatını taahhüt ettikleri mamüllerin 
bünyesine giren oranda hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri 
için gümrük vergisi ve fonlardan muaf olarak ithalat yapma teşvikinden 
yararlandırılmaktadır. Bu teşvik unsurundan yararlanabilmek için ihracatı 
yapılacak mamüllerin teşvik belgesine bağlanması gereklidir 

1.3.2.2. Döviz Tahsisi : 

inraç edilecek mamüllerin bünyesine giren girdiklerin döviz ihtiyacı için 
imalatçı ihracatçılar ile dış ticaret sermaye şirketlerine döviz tahsisi 
yapılabilmektedir. Ayrıca bu çeşit kuruluşların ihtiyacı olan yedek parça 
ihtiyaçları ile makina ve teçhizatların belirli bir kısmı için döviz tahsisi 
yapılabilmektedir. Döviz tahsisi özendirme aracı için ihracatı teşvik belgesi 
almak gereklidir 

1.3.2.3. Vergi Resim ve Harç İstisnası : 

Teşvik belgesi çerçevesinde ihraç edilecek mamüller için kullandırılacak 
krediler vergi, resim ve harç istisnasına tabidir. Bu kredilerin vergi, resim ve 
harçlarda yararlanması kaydı olarak 12 aydır. Bazı ihracat mallarında bu vade 
uzatılabilmektedir, istisnanın kapsamı ise alınacak kredilere verilecek teminat 
mektupları garanti ve ipotekleri içine almaktadır. 

1.3.2.4. Enerji İndirimi : 

ihracatı yapılan mamülün bünyesine giren enerjinin maliyetler içerisindeki 
payı % 5'i geçiyorsa, bu enerji kullanan kuruluşlar % 25 indirimli olarak ödeme 
yapmaktadırlar. Bu indirim yatırımları ve döviz kazandırıcı hizmetleri teşvik 
fonundan karşılanmaktadır. Bu indirimden yararlanmak için ihracatı teşvik 
belgesi almaya gerek bulunmamaktadır. 
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1.3.2.5. Konut Fonu Muafiyeti : 

Petrol ve türevlerinin ülkemiz üzerinden diğerülkelere yönelik kara yolu 
taşımalarında gümrük giriş ve çıkışlarında beher ton üzerinden 3 $ konut fonuna 
kesinti yapılmaktadır. Taşıma işini üstlenmiş olan kuruluşların HDTM'den 
ihracatı teşvik belgesi almaları halinde beher ton başına 2 $ tutarında muafiyet 
uygulanmaktadır. 

1.4. Özendirme Araçlarına ait Öneriler : 

Günümüzün yoğun uluslararası rekabet ortamı içinde ihracat ve yatırım 
teşviklerinin varlığının ülke ekonomisinin gelişmesi açısından büyük önem 
arzettiği ve devamında yarar olduğu kanaati ilgili kuruluşlarda bulunmaktadır. 

Teşvik tedbirleri ile ilgili mevzuatın kolay, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde 
hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, nüfus kültür 
ve gelir düzeyinin bölgeler arası farklılıklarının azaltılması için, bölgesel 
araştırmalara göre yapılacak master plan çerçevesinde, belirlenen pilot 
kentlerdeki yatırım konularının tesbit edilerek ayrıcalıklı teşvikleri sağlayacağı 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Proje seçiminde, çevre kirliliği sorununun nasıl çözüldüğü konusunda 
inceleme yapılmalı, bu konuyu çözememiş projelere teşvik verilmemelidir. 

Bugünkü teşvik mevzuatının Tarım ve Tarımsal sanayiye yeterince yer 
verilmemiştir. Bu sektörün AT ile rekabeti sürdürecek seviyeye gelmesi için 
gerekli teşvikler sağlanmalıdır. 

Son vergi konularında yapılan değişiklikle daha önce ertelenen ithal 
makina KDV oranlan peşin olarak alınmaktadır. Bu durum sanayi yatırımlarının 
yavaşlamasına neden olabilecek gelişme olarak değerlendirilmektedir. KDV ile 
ilgili değiştirilen mevzuatın eski duruma getirilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Teşviki öngörülen sanayi kolları düzenlenirken AT ve Gümrük birliğine 
girilecek olması gözönüne alınarak düzelme yapılmalıdır. 

ihracat şansı yüksek olan sektörler desteklenmeli, yüksek oranda 
desteklenen tekstil sektörü yanında otomotiv yan sanayi ve elektronik sanayine 
ayrı önem verilmelidir. 

Teşvik belgelerin alınmasında, izlenmesinde ve belgelerin kapatılmasında 
bürokratik işlemler azaltılmalıdır. 
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Gerek yatırım ve gerekse ihracat teşvikleri arasında yer alan enerji 
teşvikine işlerlik ve sürat kazandırılarak kaynak bulunmasının uygun olacağı ve 
ülkemiz ihracatının artacağı düşünülmektedir. 

Hızlı nüfus artışı ve artan nüfusun büyük kentlere akını kentlerin 
büyümesine ve gecekondulaşmasına sebep olmaktadır. Bu çarpıklıklar alt yapı 
eksikliği ile çevre ve trafik sorunlarının birleşmesi sonucu büyük kentlerdeki 
sınai tesislerin taşınma konusunu gündeme getirmektedir. Büyük kentlerdeki 
sınai tesislerin organize sanayi bölgelerine veya kurulacak cazibe merkezlerine 
taşınması için ilave teşvikler verilmelidir. Burada hazine arazilerini tahsisi ve 
yatırım indirimi teşvik araçlarının yükseltilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir 

Gelişen dünyamızda ülkemizin dış ödemeler dengesini sağlıklı hale 
getirmek için ihracat teşviklerine öncelik verilmesinin yararlı olacağı kanatini 
taşımaktayız. 

‘jn 



II. TÜRKİYE'DE VI. PLAN DÖNEMİNDE SANAYİNİN FİNANSMANI İLE 
İLGİLİ UYGULAMALAR : 

2.1. Sanayi Yatırımlarının Finansmanı : 

Sanayi yatırımlarının finansmanında uygulanacak öz sermaye ve kredi 
araçları her yıl ilan edilmekte olan teşvik rejiminde gösterilmektedir. 6. Plan 
döneminde uygulanan finansman oranları yörelere göre şeyle uygulanmıştır. 
Kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda öz kaynak 
oranı % 30. 2. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde % 40, mamul yörelerde 
% 50.ileri yörelerde % 40'dır. 

Ayrıca kuruluşlar dış kredi ve döviz kredisi yatırımlarını 
tamamlayacaklarsa yukarıdaki oranlar uygulanmaz, bu şekildeki finansmanlı 
projelerde yabancı kaynak oranı % 70'e kadar çıkabilmektedir. 

Sanayi projelerine dönük kuruluşlar için tahsisi edilen krediler tutar, vade 
ve faiz yönünden ve geri ödeme şekli bakımından çok değişken özellikler 
göstermektedir. Ülkemizde bu sanayiye yönelik krediler mevcut sistem içerisinde 
bu başlıklar altında İncelenmektedir. 

a. Başkanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğünce tahsis edilen Fon Kaynaklı krediler 

b. Kami bankaları kanalıyla kullandırılan krediler 

c. Başbakanlık DPT müsteşarlığı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Genel 
Müdürlüğünce kullandırılan krediler 

d. Uluslararası mali kurumlardan sağlanan kredi ve destekler 

2.1.1. Kaynak Kullanım Destekleme Kredisi : 

1991 yılında yürürlüğe konulan yatırımların teşviki ile ilgili rejimde Kaynak 
kullanım Destekleme pirimi yerine konmuş bir kredi sistemidir. Özel önem 
taşıyan sektörleri ihtiva eden yatırımlara teşvik belgesinde olmak koşulu ile 
belirli oranlarda T.Kalkınma Bankası aracılığı ile 2 yıl ödemesiz dönem, dahil 5 
yıl vade ile yatırım kredisi verilebilmektedir. Kredinin faiz oranları ödemesiz 
dönemde sıfır olup ödemeli dönemde yörelere göre % 10 ile % 35 arasında 
değişmektedir. Bu kredi 1991 yılında alınmış olan teşvik belgelerine uygulanmış 
ve 1992 yılında özendirme araçlarından çıkarılmıştır. 

2.1.2. Fon Kaynaklı Kredi : 

Özel önem taşıyan sektörlerle, mevcut tesisleri bulunan ve teşvik belgesi 
alabilecek yatırımların modernizasyonuna dönük yatırımlara teşvik belgesindeki 
teşvik unsurları bölümünde yazılı olmak kaydıyla Fon Kaynaklı kredi 
verilebilmektedir. Bu teşvik unsuru Kaynak Kullanım Destekleme Kredisi yerine 
konulmuş bir özendirme aracıdır.Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun 
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görmüş olduğu Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Sınai Kalkınma Bankası,Türkiye 
kalkınma Bankası ve Emlak Bankası aracılığı ile Sanayi Yatırımlarına ait 
projelere tahsisi edilmektedir.Kredi 2 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade ile 
verilmekte olup faiz oranları yörelere göre % 10 ile % 30 oranında 
değişmektedir. Kredi ödemeleri firmaca yapılmış olan harcama tutarları esas 
alınarak kullandırılmaktadır. 

2.1.2.1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Kredi Uygulaması : 

Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara aşağıda belirtilen esaslar 
çerçevesinde Yatırım ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklı kredi 
temin edilebilir. 

Bu teşvik tedbirlerinden istifade edebilmek için sözkonusu teşvik tedbirinin 
belgede yer almış olmasının yanısıra' krediyi verecek bankanın yapacağı 
değerlendirmenin de olumlu neticelenmesi gerekir. 

Bu kredi Türkiye kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Sınai 
Yatırım ve Kredi Bankası ve Emlak Bankası aracılığı ile kullandırılır 

Fon Kaynaklı Krediler; iki yılı ödemesiz toplam 5 yılda yedi eşit taksitte 
geri ödenir ilk ana para ödemesi 24 üncü ayın sonunda, faiz ödemeleri ise yılda 
iki defa yapılır. 

Bu kredinin faiz oranları; 

Gelişmiş yörelerde % 30 

Normal yörelerde % 30 

II.D.K.Ö. yörelerde % 15 

I.D.K.Ö yörelerde % 10’dur. 

Fon Kaynaklı Krediler 3 dilim halinde ödenir 

1. dilimin ödenmesi için sabit yatırımın % 25’inin 

2. dilimin ödenmesi için sabit yatırımın % 50'sinin 

3. dilimin ödenmesi için sabit yatırımın % 75'inin 

Fon Kaynaklı Kredi: 

- Yöre farkı gözetilmeksizin Genel Teşvik Tablosunun (B) bendinde yer 
alan "Özel Önem Taşıyan Sektörler" de yapılacak yatırımlara: 

- Yurt dışına ihraç edilecek tesislerin yerine modern teknoloji ihtiva eden 
tesislerin kurulmasına yönelik yatırımlara. 



- Genel Teşvik Tablosu'nda yer alan yatırım konularında Kalkınma Öncelik 
Yörelerde yapılacak yatırımlara uygulanmaktadır, 

Bu kredi belgede kayıtlı sabit yatırım tutarı üzerinden aşağıda belirtilen 
oranlarda uygulanmaktadır. 

Uygulanabilecek Fon 

Yatırımın Özelliği Kaynaklı Kredi Oranı (%) 

a) Kalkınmada I, Derecede Öncelikli 

Yörelerde yapılacak yatırımlar 60 

b) Kalkınmada II. Derecede Öncelikli 

Yörelerde yapılacak yatırımlar 50 

c) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar 40 

2.1.2.2. Teşvik Belgesiz Küçük ve Ortaboy İşletmelerde Kredi 
Uygulaması : 

Tamamlanmış yatırımların üretime geçirilmesi ve yarım kalmış yatırımların 
tamamlanması için gerekli kredi ihtiyaçları, 

Karadeniz Bölgesindeki silah üreticilerinin makina ve ekipman temini için 
gerekli olan kredi ihtiyaçları, 

Küçük ve ortaboy tekstil işletmelerinin teknoloji yenilemeye yönelik 
yatırımlarının kredi ihtiyacı, 

En az 5 en çok 50 işçi çalıştıran ve ortaboy işletmelerin makina ve teçhizat 
alımları için gerekli olan kredi ihtiyaçları, Hazine Müsteşarlığının uygun 
görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tebliği doğrultusunda T,Halk 
Bankasınca karşılanmaktadır. 

Kullandırılan bu kredilerin vadesi 1 yıl. faiz oranı ise % 10 olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bu kredilerin miktarları ise şöyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Tamamlama kredilerinde sabit yatırımın % 70, Silah üreticilerinde proje 
bedelinin % 80'i, Makina teçhizat alımlarında Makina bedelinin % 60'ı teknoloji 
yemleme yatırımlarında proje bedelinin %80'i karşılanmaktadır. 

2.1.3. T.C. Merkez Bankası Reeskont Krediler : 

Sanayi projeleri için kalkınma ve yatırım bankaları ile ticari bankalar 
kanalıyla T.C. Merkez bankası 5 yıl vadeli yatırım krediler tahsisi yapmaktaydı. 
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Bu uygulama 1989 yılında sona erdirilmiştir. Bu uygulama ile düşük faizli orta 
vadeli reeskont kredisi sistemi ortadan kalkmış ve sanayimiz iç kredi ihtiyacını 
karşılayacak yeni bir kredi sistemi ortaya konamamıştır. 

2.1.4. Uluslararası Kurumlardarı Sağlanan Yatırım Kredileri 

Sanayinin finansmanını karşılamak amacıyla bankalarca uluslararası 
finansman kurumlarından orta ve uzun vadeli yatırım krediler temin edilerek 
yatırımcılara tahsis edilmektedir. Türkiye Sınai kalkınma Bankası, Sınai Yatırım 
ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası 6 Plan 
döneminde bu tür krediler yatırımcıya kullandırmıştır. Bu krediler Dünya 
Bankasından, Japon Bankalarından, Avrupa Yatırım Bankasından, Fransa ve 
İsviçre Bankalarından sağlanmış olan proje krediler ile satış kredilerini 
kapsamaktadır. 

Bu krediler sanayi yatırımlarına kur garantili veya kur garantisiz olarak 
verilmektedir. Plan döneminin başlangıcında Dış Krediler Kur Farkı Fonuna tabi 
olan bu kredilerin faizi sabit ve vadesi 8 yıl olarak tesblt edilmiştir. 1990 yılında 
sabit faiz sistemi ortadan kaldırılarak değişken faiz rejimine geçilmiş oldu. Faiz 
oranı 3 yıllık hazine bonosu faizi ortalamasına endeksli olarak saptanmaktadır. 
1990 yılı başlarında % 42 olan kredi faizleri Hazine borçlanmasının yüksek 
olması sebebiyle günümüzde %75'ler seviyesinde oluşmaktadır. Halihazırda bu 
tip kredilere talep yok denecek seviyede bulunmatadır. 1993 yılı sonu itibariyle 
ülkemizde yaklaşık 200 milyon $ civarında bu çeşit kullandırılmayan kredi stoku 
bulunmaktadır. 

Kur garantisiz kredilerin vadesinin 8-12 yıl arasında değişmesi, kur riskinin 
belirsiz olması nedeniyle bankalarca ikinci çeşit bu kredilerinde projelere tahsisi 
çok yavaş olarak gerçekleşmektedir 

2.2. Sanayi İhracatının Finansmanı : 

Eximbank kaynaklarından ticari bankalar aracılığıyla ülkemiz 
ihracatçılarına sevk öncesi ihracat kredisi kullandırılmaktadır. İmalatçı 
ihracatçılar dört ay içerisinde yapacakları ihracat karşılığında işletme 
sermayelerini karşalamak üzere FOB ihracat bedelinin % 50'si kadar ihracat 
kredisi kullanabilmektedirler. Kredi 4 aya kadar vadeyi kapsamakta olup yıllık 
faizi % 39-46 arasında değişmektedir 

Ayrıca bazı ihracat mallarının belirli ülkelere ihracatı halinde (hedef pazar) 
yıllık faiz oranları yaklaşık % 10 azalmaktadır. 

2.3. Finansman Kaynakları ve Kaynak Maliyetleri ile ilgili Öneriler 

Raporumuzun ilgili bölümünde incelendiği gibi sanayi yatırımlarını ve 
ihracatı finanse edecek kredi sistemleri içerisinde "Fon Kaynaklı Krediler" ve 
"Sevk Öncesi İhracat Kredisi" özel yer tutmaktadır. 1992 yılından itibaren 
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uygulamaya başlanan ve yatırımlara tahsis edilen Fon Kaynaklı Kredi için 1993 
yılı sonuna kadar 3,5 Trilyon TL. kaynak aktarılmıştır. 

Edindiğimiz izlenimlere göre yatırımlarını teşvik belgesine bağlamış 
kuruluşlara tanınan teşvikler içerisinde en önemli teşvik araçlarından birisi 
kuşkusuz "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu"ndan 
kullandırılacak düşük faizli kredilerdir. 

Firmalar yönünden önemli olan, yatırımcının yatırım aşamasında teşvik 
edilmesi ve yatırımların biran önce gerçekleşmesine katkıda bulunulmasıdır. 
Nitekim esaslı bir motivasyon unsuru olarak göze çarpan bu uygulama ile birlikte 
Teşvik Belgesi müracaatlarının arttığını ve yatırımların hızlandığını görmekteyiz. 
Üretim ve ihracat artışı ile bölge kalkınmalarına dönük yatırımlar için iyi bir teşvik 
aracı olarak gördüğümüz bu uygulamanın yatırım ve kalkınma bankaları aracılığı 
ile dikkatli bir şekilde kullanımına devam edilmeli, ancak aşırı bir kapasite 
artışına neden olmaması ve gerçek amacına uygun olarak kullanılabilmesi için 
yıllık enflasyon rakamları ve faiz hadleri dikkate alınarak 1993 yılına oranla, 
faizler bir miktar yükseltilebilir. Bu uygulamanın yatırımcıların yatırım kararlan 
almasında bir daralmaya neden olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu arada, kredi 
oranlarının, 5-1 puan düşürülmesi tartışılabilir. 

1993 Yılı teşvik Mevzuatında yer alan 5 yıldan fazla vadeli döviz kredileri 
ile Fon Kaynaklı Kredinin birlikte kullanılabilmesi olgusunun önümüzdeki yıllarda 
da devam ettirilmeli ancak bu konuda kredileri ülkemize tahsis eden Dünya 
Bankası gibi kuruluşlarla mutabakat sağlanabilmelidir. 

Kaynak yetersizliği nedeniyle Fon Kaynaklı Kredilerin kullanımında yeterli 
sürat sağlanamadığı bilinmektedir. Yatırımcıları bu konuda ümitsizliğe 
düşürmemek ve yatırımları öngörülen termin süresinde tamamlayabilmek için 
uygulamaya hız kazandırılmalıdır. Bunun için "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetleri Teşvik Fonu”nun diğer bilinen kaynaklarının yanında özelleştirme ile 
sağlanacak fonların belirli bir yüzdesinin bu fona aktarılması, kaynak sıkıntısının 
kısmende olsa hafifletilebilmesine imkan sağlayabilecektir. 

Günümüz yatırım yapan kuruluşların, işletme sermayesi kredisi ihtiyaçları 
karşılanamamakta ve firmalar bu ihtiyaçlarını kısa vadeli fonlarla gidermeye 
çalışmaktadırlar Bu türlü bir uygulama firmalara istenilen rahatlığı 
sağlaymamakta ayrıca faizlerin yüksekliği ve kredilerin kısa sürede geri 
ödenecek olması, kuruluşları olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu nedenle yatırımlarını teşvik belgesine bağlamış kuruluşlara işletme 
kredisi tahsis edilebilmesi ve bu konuda bir fon oluşturulması düşünülebilir. Bu 
fonun kullanımında yine yatırım ve kalkınma bankaları görevlendirilebilir. 

Kamu Ortaklığı idaresince kullandırılmakta olan yatırım ve işletme 
kredilerinin teşvik belgesi almış kuruluşlara yatırım ve kalkınma bankaları 
aracılığı ile belli esaslar dahilinde tahsis edilmesi sağlanmalıdır. 
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Fon Kaynaklı kredilerin 1993 yılında olduğu gibi yeni mevzuat 
dönemlerinde de uzman bankalarca dağıtım ve takibinin yapılmasının ve faiz 
hadleri ile kredi oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Tekstil sektörünün modernizasyonu için verilen ilave % 10 FKK teşviği, oto 
yan sanayi yatırımları ile tarımsal sanayi yatırımlarına da tahsis edilebilmelidir. 

Sınai yatırımları finanse eden diğer bir önemli kredi sistemi ise Kalkınma 
ve Yatırım Bankalarınca kullandırılan dış kredilerdir. Dış kaynak kategorisine, 
Dünya Bankasından sağlanan kredilerin yanısıra. satıcı kredileri.sendikasyon 
kredileri, tahvil ihracatından sağlanan krediler girmektedir. 

Dış krediler kullandırılması bakımından kur riski kullanıcıya veya hâzineye 
ait olma şekli itibariyle ikiye ayrılmaktadır. Dış kaynaklardan sağlanan kredilerin 
kur riskinin hâzinece üstlenilmesi 1984 yılında oluşturulmuş olan "dış krediler 
kur farkı fonu" kararnamesi sounucu ortaya çıkmıştır. 1984-1990 yılları arasında 
sabit faizli olan bu kredilerin kullanma koşulları Para Kredi Kurulunca tesbit 
edilmekteydi. 1990 yılından itibaren sabit faizli kredi sistemi değişken faizli 
sisteme dönüştürülerek yeni sağlanan dış krediler bu kapsama alınmamıştır 

Kalkınma Yatırım Bankalarımızdan gerek zirai sanayiye ve gerekse 
istihdamı geliştirici projelere dönük kur garantili yaklaşık 170-200 milyon $ 
seviyesinde kredi stoku bulunmaktadır. 

Bu kredilerin faizi 3 aylık hazine bonosu faizine endeksli olarak tesbit 
edilmektedir. Devletin son yıllarda aşırı borçlanma ihtiyacı hazine bonoları faizi 
% 70'lerin altına düşürmemiştir Dolayısıyla kur garantili dış kredilerin faizi 
kullanıcıya % 70'lerin üzerinde olmaktadır Yüksek faiz nedeniyle 
kullandırılamayan bu kredilerin yanında % 10 - 30 faizli fon kaynaklı kredilerin 
bulunması bu kredilere talebi azaltmaktadır. 

Özel sektör kuruluşlarının yatırım projelerinin finansmanı için yurt ıçı 
kaynaklar ve öz kaynaklar yanısıra dış kaynaklı fonlara da ihtiyaç devam 
edecektir. Dış kaynaklı fonların rahatça kullanımını sağlamak bakımından 
kaynaklar arasında maliyet bakımından kayda değer farklılıkların olmamasına 
ihtimam göstermek çok önemli bir husus olmaktadır. Halihazırda bazı kredilere 
% 20 gibi çok yüksek reel faiz uygulanırken, diğer yandan, eski % 30 gibi hibe 
şeklinde kaynak temini mümkün olabilmektedir. Kaynaklar arasındaki maliyet 
açısından ortaya çıkan uçurum ortadan kaldırılmalı,Dış Krediler Kur Farkı 
Fonuna tabi kredilere uygulanan faiz rejimi birkaç puan reel faiz yükü getirecek 
şekilde süratle iyileştirilmelidir. 
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III.AVRUPA TOPLULUĞU'NDA TEŞVİK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 

3.1.Avrupa Topluluğu 

3.1.1.Yasal Düzenleme 

Avrupa Topluluğu bünyesinde uygulanmakta olan teşvikler ile ilgili 
düzenlemelerin yasal çerçevesi Roma Antlaşması'nın muhtelif maddelerinde 
yeralan hükümlerce belirlenmektedir. Bu maddelerin en önemlileri Devlet 
Yardımları başlığı altında yeralan 92, 93 ve 94 ncü maddeler olup, bunların ortak 
özelliği devlet ya da devlet kaynaklarınca sağlanmayan ve Topluluk üyesi 
devletler arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkilemeyen yardımların 
verilebileceği yolunda hükümlere yerveriyor olmalarıdır. 

Topluluk bünyesinde devlet yardımlarına sınırlama getiren esas 
düzenlemeleri içeren 92nci madde, yardımları Ortak Pazar ile bağdaşan ve 
bağdaşmayan yardımlar olarak kategorize etmekte ve bunları aşağıda yerverilen 
tarzda sıralamaktadır. 

Madde 92 

Vİşbu Antlaşma'da öngörülen diğer hükümler saklı kalmak üzere, devletler 
tarafından ya da hangi şekilde olursa olsun devlet kaynaklan aracılığı ile yapılan 
ve bazı ürünleri ya da işletmeleri avantajlı duruma getirerek rekabet ortamını 
bozan ya da bozma tehlikesi yaratan yardımlar, üye devlet arasındaki 
alışverişleri etkiledikleri ölçüde Ortak Pazar ile bağdaşmaz. 

2.Ortak Pazar ile bağdaşan uygulamalar aşağıdaki gibidir. 

a.Ürünlerin kaynağına bağlı olarak bir ayrıcalık yapılmaması koşuluyla 
tüketicilere verilen sosyal nitelikli yardımlar, 

b.Tabii afetler ya da benzeri olağanüstü olaylar neticesinde ortaya çıkan 
zararları telafi etmeye yönelik yardımlar, 

c Almanya'nın bölünmesinden olumsuz yönde etkilenen Federal Almanya 
Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerine, bölünmeden kaynaklanan ekonomik zararları 
gidermek için gerekli olduğu ölçüde yapılan yardımlar. 

3.Ortak Pazar ile bağdaşır sayılabilir nitelikteki yardımlar aşağıda 
sıralanmıştır. 

a.Yaşam düzeyi anormal derecede düşük olan ya da önemli ölçülerde 
işsizliğin hüküm sürdüğü bölgelerde ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmaya 
yönelik yardımlar, 
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b.Avrupa'nın ortak yararına olan önemli bir projenin gerçekleştirilmesini 
kolaylaştırmaya ya da bir üye devlet ekonomisindeki önemli bir aksaklığı 
düzeltmeye yönelik yardımlar, 

c.Alışveriş koşullarını ortak yarara aykırılık teşkil edecek mahiyette 
olmamak kaydıyla, bazı faaliyetlerin ya da ekonomik bölgelerin kalkınmasını 
kolaylaştırmaya yönelik yardımlar. 

(Bununla beraber, işbu Antlaşma'nın üçüncü ülkelere karşı ortak ticaret 
politikasını belirleyen hükümleri saklı kalmak üzere; yalnızca gümrük 
korunmasının yokluğunu karşılamak amacıyla 1 Ocak 1957 tarihinde gemi 
yapımına ilişkin olarak yapılan yardımlar, gümrük vergilerinin kaldırılmasına 
uygulananlara has koşullar çerçevesi dahilinde indirilir.) 

d.Komisyon'un önerisi üzerine Konsey'in nitelikli çoğunlukla alacağı kararla 
belirlenen diğer yardım kategorileri. 

Devlet yardımları ile ilgili olarak global bir çerçeve çizmesi açısından en 
önemli düzenlemeleri içeren 92 nci madde bentler itibariyle incelendiğinde 
aşağıda yerverilen tesbitleri yapmak mümkün olmaktadır: 

1.Sözkonusu maddenin birinci bendi oldukça genel bir tanım içermekte 
olup. 

1.Rekabet ortamını, bozarak ya da bozma riski yaratarak olumsuz yönde 
etkileyen, 

ii.Devlet tarafından ya da devlet kaynaklanndan yapılan, ve 

ili.Üye devletler arasındaki ticarete zarar veren yardımları yarattıkları 
mahzurlar ölçüsünde Ortak Pazar ile bağdaşamaz olarak tanımlamaktadır 
Sözkonusu tanımlama dahilinde hertürlü yardım tartışma konusu 
yapılabileceğinden, yerverilen tanımlamaların tümü bu yönüyle devlet yardımı 
yapacak üye devletle açık kapılar bıraktığı gibi tam tersine diğer devletlerin 
yanısıra Komisyon ve Konsey'e de geniş bir hareket imkanı tanımaktadır, 

2.Maddenin ikinci bendi ise kabul edilebilir devlet yardımlarını sıralamakta 
olup, bunları; 

ı Sosyal nitelikli, 

ii.Doğal afetlerden kaynaklanan zara lan giderici, 

lii.Almanya'nın istisnai özel durumunu konu alan ve sanayiin teşvik 
edilmesine yönelik olarak nitelendirilemeyecek yardımlar olarak özetlemektedir 

3.Ortak Pazar ile ne tür yardımların bağdaşabileceği konusuna temas eden 
üçüncü bent ise yalnızca sözkonusu maddenin değil, aynı zamanda Roma 
Antlaşması'nın da en önemli düzenlemelerim içeren bölümü olma özelliğine 
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haizdir. Sözkonusu bent Ortak Pazar ile bağdaşır nitelikteki yardımları 
sınıflandırma yoluna giderek hem tam liberal ekonomi kavramından 
uzaklaşılmasına sebep olmakta hem de üye ülkelere sanayilerini teşvik etme 
yolunu açmaktadır Buna bağlı olarak , üye devletlerde uyulması gereken şartlar 
dahilinde sanayilerini teşvik amacıyla desteklemekte ve kimi zaman da verilen 
teşvikler getirilen sınırlamaları açık olarak aşmaktadır. Bunun da ötesinde, üye 
devletlerin birinci bentte konu edilen sınırlamaları aşarak “Gizli Teşvik'ler olarak 
tanımlanan ve üçüncü bentte yeralan imkanları değerlendirmek suretiyle 
uygulamaya koydukları bir takım teşvikler ile sanayilerini destekledikleri de fiili 
bir gerçektir. 

Bu tür yardımların gerekçeleri ise esas itibariyle; 

i.işsizlik veya fakirlik. 

ii.Topluluk ortak yararı veya ilgili devlet ekonomisinin düzeltilmesi, 

iii Ortak yarara uygun bölgesel ve sektörel kalkınma, ve 

iv.Konsey'ce kabul edilen diğer nedenler olarak özetlenmektedir. 

Bu gerekçeler incelendiğinde, Avrupa Topluluğu Mevzuatı'nın, üye 
devletlerin sanayilerini teşvik etmelerine mani olmadığı açık olarak 
görülmektedir. 

Yazımızın takibeden bölümlerinde yerverildiği üzere yukarıda sıralanan ve 
Türkiye için de büyük önem taşıyan bu gerekçeler ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususlar ayrı bir ehemmiyet arzetmektedir, 

i işsizlik ve hayat standartlarının düşüklüğü yönündeki gerekçeler oldukça 
soyut kavramlara dayanmakta olup, yeterince açıklığa kavuşturulmamış 
olduklarından üye devletlerce sıkça başvurulmakta ve istismar edilmektedir. 

Geleneksel olarak, okur-yazar oranı, hayat beklentisi ve en önemlisi kişi 
başına düşen milli gelir kalkınmanın göstergeleri olarak düşünülmektedir. 
Bunlara bağlı olarak da ülkeler; gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler 
olarak sınıflandırılmakta ve yüksek, orta, düşük gelir grubu ülkeleri olarak 
kategorize edilmektedirler. Ancak teoride gözden kaçırılan kayıtsız ekonomi ve 
buna benzer gerçekler bir anlamda sözkonusu sınıflandırmayı güvenilir 
olmaktan çıkarmaktadır. Örneğin Türkiye'de paranın satın alma gücü kriter 
olarak kabul edildiğinde kişi başına düşen milli gelir rakamı göreceli olarak iki 
katına çıkmaktadır. 

Buna bağlı olarak; etnik, kültürel, siyasi ve ekonomik yapıya göre 
şekillenen fakirlik ve hayat standardı kavramlarından hareketle üye devletlerin 
endüstrilerine temin edecekleri teşviklerin uygulanmasında, Komisyon aşağıda 
yerverilen koşulları uygulama için önşart olarak kabul etmektedir Buna göre; 
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-Kısa süreli ve yapısal bozuklukları giderici, 

-Kalıcı ve dengeli, 

-Topluluk üyelerine ihracatı teşviğe yönelik olmayan, 

-Şirket kurtarma düzenlemelerine aykın olmayan, ve 

-Uygulama metodu ile ilgili olarak Komisyon'a yıl bazında rapor edilen 
nitelikteki yardımlara, sözkonusu gerekçe esas teşkil edebilmektedir. 

ii.Topluluk ortak yaranna yapılacak yatırımlar ile üye ülkelerin 
ekonomilerinde meydana gelen önemli sorunlar karşısında teşvik verilmesi 
hususları ise, esasen hem Topluluk'un oluşma nedeni ve hem de üye ülkelerin 
Topluluk'a katılma sebebi olması nedeniyle olağan olarak değerlendirilmelidir. 
Ancak bir önemli husus, serbest pazar ekonomisi prensibinin dikkate 
alınmadığıdır. 

iii.Avrupa Topluluğu'nda belki de en önemli ve en yaygın kullanılan yöntem 
ise ortak yarara uygun bölgesel ve sektörel yardımlar adı altında yapılan 
yardımlardır. 

Komisyon bölgesel yardımların yapılabilmesi ile ilgili olarak iki kademeli 
inceleme yapmaktadır. 

1 Bölgesel farklılığın ülke bazında tesbiti, 

a.Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH) ya da faktör fiyatlarıyla Gayri 
Safi Katma Değer(GSKD), 

b.Yapısal işsizlik, 

2.Bölgesel farklılığın topluluk bazında tesbiti, 

a.GSYİH/GSKD ve Yapısal işsizlik ulusal sınırlarının tespiti, 

b.Topluluk ortalaması dikkate alınarak ülke sınırının yeniden tespiti, 

Sözkonusu tesbitler ise şu şekilde yapılmaktadır. 

1.a.Ülke bazında bölgesel gelir farklılığının olup olmadığının tesbiti, o 
bölge gelirinin (GSYİH yada GSKD cinsinden) ülke ortalamasının ne kadar 
altında kaldığı şeklinde olmaktadır. Eğer bölge ortalaması ülke ortalamasının 
%15 ve daha fazla altında ise, bu takdirde minimum bölgesel farklılık vardır. 

Tb.Ülke bazında bölgesel işsizlik farklılığının olup olmadığı ise, ülke 
işsizlik değeri 100 olarak alındığında bölge işsizlik değerinin 110ün altında olup 
olmaması suretiyle tesbit olunmaktadır. Eğer üye ülke işsizlik ortalaması 100 
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alınır ise, minimum bölgesel farklılıktan sözedebilmek için o bölge işsizlik 
ortalamasının bu değerin en az 10 puan üzerinde olması gerekmektedir. 

2 Topluluk devlet yardımlarının temelinde ortak yarar ve rekabet eşitliği gibi 
kavramlar bulunması sebebiyle (Md. 92/1) bölgesel farklılığın tespitinde topluluk 
şartlan da dikkate alınmaktadır. Bu ise iki aşamalı bir yöntem ile tespit 
olunmaktadır. 

a. GSYİH/GSKD ve yapısal işsizlik ulusal sınırı ,üye devletin gelir ve 
yapısal işsizlik durumunu Topluluk ortalamasının yüzdesi olarak gösteren 
endekstir. 

b.Topluluk ortalaması dikkate alınarak ülke sınırının yeniden tespiti ise 
aşağıda yerverilen hesaplama tarzı ile tespit olunmaktadır. 

Ulusal Sınır*100 
Ulusal Sınır +  

Topluluk Endeksi 
Ülke Sınırı =  

2 

Sözkonusu hesaplama tarzının gerekçesi ise üye ülkelerden daha fazla 
gelişmiş olanlar ile daha az gelişmiş ülkelerdeki geri kalmışlık bağlamındaki 
orantısız!ığı dengeleyebılmektir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse 
Topluluk'un daha fazla gelişmiş ülkelerinden Almanya'nın geri kalmış bir bölgesi 
ile Topluluk'un daha az gelişmiş ülkelerinden Portekiz'in ya da Yunanistan'ın geri 
kalmış bir bölgesinin eşit olmayacağı şüphesizdir. 

Bu formülasyon ile gerçekleştirilmek istenen de üye ülkelere göre farklılık 
gösteren gelişmemiş bölge kavramını sayısal değerlerle ifade ederek ülkeler 
bazında bir standarta oturtmaktır. 

Böylelikle daha fazla gelişmiş bir ülkede % 70, daha az gelişmiş bir ülkede 
ise % 90 gibi oranlar ortaya çıkabilmektedir. Buna göre daha fazla gelişmiş bir 
ülkede yeralan bir bölgenin gelişmemiş bölge kapsamına girebilmesi için ülke 
sınırının %30'unun altında bir değerin tespiti yardım yapılabilmesi için gerekli 
iken, bu oran daha az gelişmiş bir ülkede %10'luk bir negatif farklılık kadar 
olmaktadır. 

Tabii ki daha önce de ifade edildiği üzere sözkonusu %30 ya da % 10 gibi 
negatif farklar gelir (GSYİH/GSKD) ve yapısal işsizlik faktörleriyle tesbit olunan 
oranlardır 

Yukarıda yerverilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Roma 
Antlaşması'nın 92/3-c bendi üye devletlerin gelişmişlik kavramı doğrultusunda 

101 



bölgesel ya da sektörel yardımlar vermesine imkan tanımak suretiyle önemli bir 
teşvik aracının uygulama sahasına getirilmesini mümkün kılmaktadır 

iv. 92 nci maddenin son bendi ise torba hüküm niteliğinde olup 
Komisyon'un önerisine istinaden Konsey'in de kabulü ile yine devlet 
yardımlarına imkan vermektedir. 

Roma Antlaşması'nın 93 ncü maddesi ise esas itibariyle denetim ve 
yatırımlar ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu maddede konu edilen hususlar 
aşağıda yerverildiği üzere özetlenebilir: 

Madde 93 

1.Komisyon, üye devletlerle birlikte, bu devletlerde uygulanmakta olan 
yardım rejimlerini devamlı olarak inceler. Komisyon. Ortak Pazar'ın sürekli olarak 
kalkınmasına ya da işlemesine olanak sağlayacak tedbirler konusunda bu 
devletlere önerilerde bulunur.. 

2.ilgilileri kendi görüşlerini bildirmeye çağırdıktan sonra, Komisyon, bir 
Devlet ya da devlet kaynakları aracılığıyla bağlanan bir yardımın 92 nci madde 
hükümleri ışığında Ortak Pazar ile bağdaşmaz olduğunu veya bu yardımın 
uygunsuz şekilde uygulandığını saptarsa, kendisinin belirleyeceği süre içinde 
ilgili devletin bu yardımı kaldırması ya da değiştirmesi gerektiğine karar verir. 

Sözkonusu Devlet verilen süre içinde bu karara uymazsa, Komisyon ya da 
ilgili her bir Devlet, 169 ncu ve 170 nci maddeler uygulanmaksızın, doğrudan 
doğruya Adalet Divanı'na başvurabilir. 

Bir üye Devletin istemi üzerine Konsey bu Devlet tarafından yapılan ya da 
yapılacak olan bir yardımın, olağanüstü durumlar böyle bir kararı haklı 
gösteriyorsa, 92 nci madde hükümlerinden veya 94 ncü maddede öngörülen 
tüzüklerden ayrılarak Ortak Pazar ile bağdaşır sayılması gerektiğine oybirliğiyle 
karar verebilir. Komisyon bu yardım bakımından işbu paragrafın birinci 
satırbaşında öngörülen işleme girişmişse, ilgili üye devletin Konsey'e yöneltilen 
istemi, sözkonusu işlemi, Konsey'in durumunu belirlemesine kadar erteleyici 
etkiye sahiptir. 

Bununla beraber, istem tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde Konsey 
durumunu belirlemezse. Komisyon karar verme yetkisine haizdir 

3.Komisyon'un görüşlerini zamanında bildirebilmesi için bu yardımları 
yapan ya da değiştiren projelerden zamanında haberdar edilmesi gerekir. 
Komisyon bir projenin 92 nci maddeye göre Ortak Pazar ile bağdaşmadığı 
sonucuna varırsa önceki paragrafta öngörülen işlemi gecikmeksizin ele alır İlgili 
üye devlet, bu işlem sonuçlanmadan önce tasarlanmış önlemleri uygulamaya 
koyamaz. 
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Yukarıda yerverilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sözkonusu 
madde esas itibariyle uygulama ile ilgili denetim ve yaptırım müesseselerini 
içermektedir. 

Roma Antlaşmasının 94 ncü maddesi ise komisyonun önerisi ile Konsey'in 
tüzük çıkarabilmesine olanak tanıyan bir yetki maddesi niteliğindedir. 

Madde 94: 

Konsey, Komisyonun önerisine istinaden 92 nci ve 93 ncü maddenin 
uygulanması amacıyla ve özellikle 93 ncü maddenin 3 ncü paragrafının 
uygulanma koşullarını ve bu işlemden ayrı tutulan yardım kategorilerini 
saptamaya yarayan bütün tüzükleri nitelikli çoğunlukla çıkartabilir. 

3,1.2.Türkiye Topluluk İlişkileri 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu’na entegrasyonu sürecinde dikkati çeken 
önemli hususlardan birisi, bu süreç içerisinde Türkiye'de halihazırda 
uygulanmakta olan sanayi yatırımlarının teşviki ve sanayi sektörünün ihracatı 
tercihine ilişkin yasal düzenlemelerin nasıl etkileneceği konusunda 
odaklaşmaktadır. 

Özellikle konu ile ilgili olarak muhtelif çevrelerde Türkiye'nin topluluğa 
entegrasyonunu takiben ve hatta bu entegrasyon süreci içerisinde tüm 
teşviklerin iptal edileceği ve Türk sanayiinin bugüne kadar yararlandığı teşvik 
araçlarının bu dönem boyunca ve sözkonusu sürecin sonunda 
kullanılamayacağıdır. Oysa yukarıda da detaylı olarak yerverilmeye çalışıldığı 
üzere topluluk hukuku teşvik verilmesini her halükarda engelleyen teşvik 
araçlarına imkan vermeyen bir mahiyette bulunmamaktadır Bunun tam aksine 
muhtelif gerekçelere dayanarak teşviklere belirli şartlar dahilinde oldukça geniş 
imkan tanınmaktadır (zorunluluk, rekabet ortamını olumsuz yönde etkilememe, 
az gelişmişlik vb.). Özellikle sözkonusu üye ülkelerin liberal ekonomi politikaları 
uyguladığı gerçeği de dikkate alınırsa mevcut teşvik imkanlarının olması 
gerekenden de fazla olduğunu öne sürmek yanlış olmayacaktır. 

Bu nedenle Türkiye'nin bu entegrasyon süreci içerisinde veya bu süreç 
sonunda halihazırda uygulamakta olduğu teşvikleri uygulayamayacağını ileri 
sürmek hatalı olur. Çünkü; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir işbirliği yaratan 
Antlaşmanın 4 ncü maddesinde belirtilen "Geçiş Döneminin" gerçekleşme 
şartları, usûlleri, sıra ve sürelerine ilişkin 7/5476 sayılı kararla 1 1 1973 tarihinde 
yürürlüğe giren Katma Protokol'ün 43 ve müteakip maddelerinde rekabet, 
vergileme ve mevzuatın uyumlu hale getirilmesi ile ilgili hükümler yeralmaktadır. 
Buna göre: 



Madde 43: 

1.Ortaklık Konseyi, bu protokolün yürürlüğe girişinden sonra altı yıllık bir 
süre içerisinde, Topluluk kuran anlaşmanın 85, 86, 90 ve 92 nci maddelerinde 
belirtilen ilkelerin uygulama şartlarını ve usûllerini tesbit eder. 

2.Geçiş döneminde Türkiye'nin durumu . Topluluğu kuran Anlaşmanın 92 
nci maddesinin 3(a) fıkrasında öngörülen statüde sayılabilir Bu bakımdan 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının kolaylaştırılmasına yönelen yardımlar, alış¬ 
veriş şartlarını Akit Taraflar’ın ortak çıkarına aykırı düşecek ölçüde 
değiştirmedikçe, ortaklığın iyi işlemesi ile bağdaşır kabul edilir. 

Geçiş döneminin sonunda, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin o tarihteki 
ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, yukarıdaki bendde öngörülen 
hükmün uygulanma süresinin uzatılmasının gerekip gerekmeyeceğini 
kararlaştırır 

Sözkonusu maddenin ikinci bendi incelendiğinde konuya yeterli ölçüde 
açıklık getirildiği görülmektedir. 

Bu bent ile Topluluk üyesi ülkelerle rekabeti açıkça tehdit etmediği ölçüde 
Türkiye'nin sınai yatırımlarını ve sınai işletmelerinin ihracatını teşvik etmesine 
imkan tanınmaktadır. 

Türkiye'ye sanayi sektörünü teşvik etme imkanı veren bu düzenlemenin 
gerekçesi ise Roma Antlaşması'nın 92/3-a maddesidir Yukarıda da yerveriIdiğı 
üzere md:92/3-a uyarınca yaşam düzeyi anormal derecede düşük olan ya da 
önemli bir işsizliğin hüküm sürdüğü bölgelerin ekonomik kalkınmasını 
kolaylaştırmak için yapılan yardımlar Ortak Pazar ile bağdaşır nitelikte 
sayılabilmektedir 

Topluluk Türkiye'yi yaşam düzeyinin düşüklüğü ve önemli ölçüde işsizliğin 
bulunduğu bir bölge olarak tanımlayarak teşvik mekanizmasına imkan 
vermektedir 

Katma Protokol'ün 43 ncü maddesinin son bendinde Türkiye'nin Topluluk'a 
üyeliğim takiben de uygulamakta olduğu teşvikleri idame ettirebileceğine ilişkin 
olumlu işaretlere rastlanılmaktadır Türkiye'nin Topluluk'a üyeliği sonrasında da 
mevcut az gelişmişlik ve/veya işsizlik gibi sorunlarının bulunması durumunda, 
yine teşvik rejimi veya benzen bir uygulan aya devam edilecektir 

Yerverilen açıklamalardan da ani tşılacağı üzere Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna üyeliği sürecinde ya da üyeliği sonrasında sanayiini teşvik 
edemeyeceğini ileri sürmek doğru olmayacaktır 
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Özet olarak; 

1)Roma Antlaşmasının ilgili hükümleri, ve 

2)Katma Protokolün ilgili hükümleri, doğrultusunda Türkiye muhtemelen 
üyelik sürecinde ve hatta üyeliği takiben de sanayiini teşvik edebilecek 
imkanlara sahip olacaktır. 

3.1.3.Avrupa Topluluğunda Teşvik Sistemi 

Avrupa Topluluğu'nda tatbik edilmekte olan teşvikler başlıca dört metodla 
uygulamaya konulmaktadır. Bunlar; 

i.A Grubu Yardımlar (Nakdi yardımlar) 

ii B Grubu Yardımlar (Devletin, Özsermayeye Hisse Senedi Alımı Yoluyla 
Katılımı) 

İİİ.C Grubu Yardımlar (Uygun Kredi Temini), ve 

iv.D Grubu Yardımlar (Devlet Garantileri) olarak sıralanmaktadır. 

i. A Grubu Yardımlar: 

Bu yardımların tamamı nakdi yardımlar olup kendi içinde de bir takım 
ayrımlara tabi tutulmaktadır. Şöyle ki, 

a) A1 Grubu Yardımlar 

1-)AR-GE faaliyetlerinin finansmanı, ve 

2-)Vergi borcunu ödeyebilme amacıyla sağlanan finansman, şeklinde temin 
edilen nakit yardımlar, 

b)A2 Grubu Yardımlar 

1-)Vergi muafiyeti veya istisnası, ve 

2-)Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemelerde indirim şeklinde nakit 
çıkışı olmayan off-set karakterli yardımlar. 

ii) B Grubu Yardımlar: 

Bu yardım grubunda devlet ilgili kurumun sermayesine hisse senedi alımı 
yoluyla katılmakta ve o işletmeyi güçlendirmektedir. 

B.1A Grubu olarak adlandırılan ve B Grubunun altında tek bir başlıkta 
toplanan bu yardım devletin tüm hisse senedi alimim ifade etmektedir. 



iii) C Grubu Yardımlar: 

Kurumun faizsiz kredi yoluyla finansman yapısını güçlendirmesi 
şeklindedir. 

Bu yardım metodu da kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır. 

a) C1A Grubu Yardımlar 

1-)Devlet garantisiyle kredi kullanımı, 

2-)Projelere katılım, 

şeklinde olup, esas itibariyle ucuz kredi temininden ibarettir 

b)C2A Grubu Yardımlar 

- Karı takiben geri ödenen krediler, ve 

- Kar oluşana kadar vergi ertelemesi şeklinde tatbik edilen kredi 
ertelemesine yönelik yardımlardan oluşur. 

iv) D Grubu Yardımlar: 

Yatırımcıların daha ucuz maliyetli olarak kaynak temin edebilmeleri için 
devletçe verilen garantileri içermektedir D Grubu Yardımları da kendi içerisinde 
iki gruba ayırmak mümkündür. 

a)D1 Grubu Yardımlar 

Devlet garantilerinin daha uygun temini şeklindedir. 

b)D2 Grubu Yardımlar 

Devlet garantilerinin normal koşullarla tanınmasıdır. 

Nitelikleri açısından oldukça basit ve öz bir şekilde tanımlanmaya çalışılan 
teşvik metodları esas itibariyle uygulamadan çok teoriye dayanmaktadır 

Teoride 4 ana grupta ve muhtelif alt gruplar halinde incelenen teşvik 
metodları uygulamada binlerce yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır Ancak 
uygulamada gördüğümüz teşvikler iki grup halinde tanımlanabilir. 

a) Softvvare teşvikler. 

b) Hardware teşvikler. 

Sözkonusu gruplar uygulamaları itibariyle aşağıda yerverildiği şekilde 
açıklanabilir: 
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a) Softvvare Teşvikler: 

Bu grup teşvikler devletin ya da devlet vasıtalı kaynakların yatırımcılara 
doğrudan doğruya nakdi yardım temininden maada, rekabeti yatırımcılar lehine 
bozan ve aşağıda örnekleri verilen çeşitli olanakları temin etmek şeklinde ortaya 
çıkmaktadır 

Bunlar, özetle, 

1-)iç ve Dış Pazarlar hakkında kolay ve güvenilir bilgi temini, 

2-)ihracat sigortası, 

3-)AR-GE sübvansiyonu, 

4-)Hizmet içi eğitim sübvansiyonu, 

5-)% 100'e varan hızlandırılmış amortisman uygulaması, 

6-)Kurumlar Vergisi indirimi, 

7-)Kurumlar Vergisi muafiyeti, 

8-)Yerel Vergilerden indirim/muafiyet. 

9-)Sektörel vergi muafiyeti, ve 

10-)KDV oranlarında indirim, olarak sıralanabilir, 

b) Hardware Teşvikler 

Bu grupta yeralan teşvikler softvvare teşviklerin aksine, nakdi yardıma 
dayanmak suretiyle yatırımcıları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu nitelikteki 
teşviklere örnek olarak ise aşağıda yerverilen metodlar sunulabilir. Bunlar 
özetle. 

1-)Yatırım sübvansiyonu, 

2-)KOSGEB'lere büyüme yardımı. 

3-)llave istihdam primi, 

4-)Doğal afet garantisi, 

5-)ihracat kredisi ve sübvansiyonu. 

6-)Sosyal Güvenlik Primlerinde Yardım. 

7-)Ucuz Kredi temini, 
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8-)Üretim Girdi sübvansiyonu, 

9-)Taşıma tarife sübvansiyonu, 

10-)Çevre kirliliği ile mücadele sübvansiyonu, 

11-)Makina parkı sübvansiyonu, 

12-)Bina parkı sübvansiyonu, 

13-)Enerji sübvansiyonu, ve 

14-)Kredi borcu erteleme/iptali, olarak sıralanabilir. 

3.1.4.Avrupa Topluluğu’ na Üye Ülkelerde Uygulanan Teşvik Araçları 

Avrupa Topluluğu'na üye olmakla beraber "gelişmişlik" bağlamında 
farklılıklar arzeden ve birbirlerine göre daha az veya çok gelişmiş olarak 
nitelenen ülkelerde uygulanmakta olan teşvik enstrümanları, sözkonusu ülkeler 
itibariyle, aşağıda yerverildiği üzere değişik uygulamalara konu edilmektedir. 

Belçika i.Vergisel Teşvikler: 
-Grup koordinasyon merkezleri vasıtasıyla finansman, 
-Yatırım indirimi, 
-Yöresel olarak kar paylarının vergi dışı bırakılması, 
-Hızlandırılmış amortisman uygulaması, 

ii.Finansal Teşvikler: 
-Sermaye bağışı, faiz giderlerine devletin katılımı (yatırımın 
%20'sine kadar)v.b. 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Arazi tahsisi (keza finansal teşvik olarak), 
-Personel eğitimi. 

Danimarka i. Vergisel Teşvikler: 
-Makina ve teçhizatın hızlı amortismanı, 
-Yabancı personelin 6 aydan 3 yıla kadar olan görevlerinde 
düşük vergilendirme (%30), 

ii.Finansal Teşvikler: 
-Gerekli uzman yardım ve desteğinin sağlanması, 
-Bölgesel gelişme desteği, 
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iii.İşletme Teşvikleri: 
-Oldukça gelişmiş düzeyde bulunan haberleşme sistemi, 
-iyi eğitilmiş işgücü. 

Fransa 

Almanya 

i. Vergisel Teşvikler: 
-Vergi istisnası: 
-Özel yatırım bölgeleri, 
-işletme vergisi istisnası, 
-Vergi iadesi ve Amortisman: 
-Özel imtiyazlı bölgeler, 
-Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) konularında yapılan 
çalışmalar. 

ii. Finansal Teşvikler: 
-Endüstri Projeleri; 
-DATA (Fransız hükümet birimi) tarafından yatırımın %25 
ine varan oranlarda finansman temini, 

-AR-GE projeleri: 
-Fransız hükümeti ülkede yapılacak Araştırma Geliştirme 
faaliyetleri ile ilgili özel bir program uygulamaktadır. 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Yabancı Sermayeli Yatırımların Teşviki; 
- Herhangi bir beyan ya da işleme tabi olmama, 
-Kambiyo kontrolü; 
- Kambiyo kontrolü özellikle yabancı sermayeli, şirketler için 
oldukça hafifletilmiştir, 

i. Vergisel Teşvikler: 
-Özel amortisman oranlan uygulaması, 
-31.12.1994'e kadar Batı Berlin'de yerleşik bulunan 
kurumlardan alınan kurumlar vergisinde indirim, 

ii.Finansal Teşvikler: 
-ITemmuz 1994 den önce başlayıp 31 Aralık 1996 gününe 
kadar yapılacak muhtelif yatırımlarda (Doğu Almanya için) 
%8'e varan ek ödemeler, 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Dış Ticaret mevzuatı dahilinde yapılan bildirimler dışında 
herhangi bir kambiyo kontrolünde bulunulmaması. 



i. Vergisel Teşvikler: 
-Hızlandırılmış amortisman uygulaması, 
-Yüksek oranlı KDV indirimi; 

-Güneyde yapılan yatırımlarda amortismana tabi yatırım 
harcamalarının %4'ü kadar vergi iadesi, 

-Zararların geçmiş yıllara taşınabilmesi; 
-5 yılı aşmayan zarar devirleri böylelikle karın oluşumuna 
kadar taşınabılmektedir. 

ii. Finansal Teşvikler: 
-10 yıl süreyle IRPEG muafiyeti 
-(IRPEG, %36 oranındaki kurum kazancının 
vergilendirilmesini ifade etmekte olup Güney İtalya'da yeni 
endüstriyel yatırımlar 10 yıl süreyle bu vergiden muaf 
tutulmaktadır.) 

-10 yıl süreyle ILOR muafiyeti 
(ILOR %16.2 oranındaki yerel vergi olup yukarıda 
yerverildiği gibi Güney İtalya'da yapılan yatırımlar üzerinden 
10 yıl süreyle hesaplanmamaktadır.) 
- Düşük faizli kredi temini. 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Azaltılmış bürokrasi, 
-Kredi temininde yardım. 

i. Vergisel Teşvikler: 
-Yıllık 500.000 Hollanda Florinine kadar olan küçük 
işletmeler dışında verilmemektedir. 

ii. Finansal Teşvikler: 
-Bölgesel işsizliği giderici mali yardım, 
-Çevre yatırımlarında sermaye yardımı, 
-Teknoloji çalışmalarına yardım, 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Kur garantisi 
-işgücü, 
-Konum 



ispanya i. Vergisel Teşvikler: 
-Yeni yatırım harcamalarında vergi iadesi, 
-AR-GE yatırımlarında %30'a varan vergi iadeleri. 
-Yeni istihdamda vergi iadesi, 
-Makina ithali ve şirket kuruluşunda muhtelif vergilerden 
istisna olma, 

ii. Finansal Teşvikler: 
Otonomi tanınmış bölgelere yapılacak yenileme, 
modernizasyon ve kapasite artırımı niteliğindeki yatırımlar 
için, 
-Hibe niteliğinde yardımlar. 
-%30-%50 oranında ekonomik özendirme bölgesinden 
yararlandırma, 
-%20-%75 oranında özel bölgelerden yaralandırma, 

iii.İşletme Teşvikleri: 
-Düzgün ekonomik politika, 
-Pazar gelişimi. 

Birleşik i. Vergisel Teşvikler: 
Krallık (UKI -Düşük vergi oranları, 

-%100'e varan hızlandırılmış amortisman, 

ii. Finansal Teşvikler: 
-Eleman istihdamında bağış, 
-Düşük faizli kredi temini. 

iii.işletme Teşvikleri: 
-Haberleşme ağı, 
-işgücü. 

3.2.Gümrük Tarifeleri Ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

Uluslarası düzeyde teşvikler ile ilgili en yoğun katılıma Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) 'Teşvikler Kodu"nda rastlanılmaktadır, 

GATT'ın VI, XVI ve XXIII' üncü maddeleri teşvikler ile ilgili düzenlemeleri 
içermektedir. Sözkonusu maddeler esas itibariyle iki bölümden oluşmaktadır. 

I.İthalatçı ülke yerli sanayini korumak amacıyla ihracatçı ülke tarafından 
verilen teşviklere istinaden "fark giderici vergiler" koyabilir. 

ııı 



Bu kapsamda girişimler yerli sanayini korumaya yoneiik tedbir almayı 
amaçlayan ülke tarafından gerçekleştirilebileceği gibi doğrudan bu işlemden 
zarar gören firma tarafından da gerçekleştirilebilecektir. 

II.Anlaşmaya taraf ülkelerin birbirlerinin uyguladıkları teşvikleri bilme hakkı 
bulunmaktadır. 

GATT’a taraf ülkeler ihracatı teşvik sübvansiyonları ile ilgili aşağıda 
yerverilen hususları yapmamayı da taahhüt etmişlerdir. 

-Herhangi taraf bir ülkenin sanayine zarar vermek, 

-GATT'ın sağladığı uluslararası serbest ticarete ilişkin fayda ve avantajları 
bozacak ve/veya yok edecek davranışlara girişmek. 

-Karşı tarafın çıkarları ve uygulamaları üzerine önyargılarda bulunmak, 

Anlaşmanın teşvik kodunun sekizinci maddesi avantajı bozma ve 
önyargıda bulunmayı aşağıdaki gibi tanımlamaktadır. 

a.ithalatçı ülke tarafın sübvansiyonlu olarak iç piyasasına giren malın yerli 
üreticiye etkisi, 

b.Benzer ürünlerde taraf ülkelerden birinin sübvansiyonlar vasıtasıyla ucuz 
mamul üretmesi sonucu kendi iç piyasasına diğer taraf ülkelerin ihracat yoluyla 
girmesini önlemesi, 

c.Bir taraf ülkenin benzer ürünlenn üretiminde uyguladığı teşvikler ve/veya 
bunların ihracatına yaptığı sübvansiyonlar sonucu diğer taraf ülkelerin benzer 
ürünlerde üçüncü ülke pazarlarında rekabet gücünü kaybetmesi. 

GATT ile ilgili yukarıda yerverilen bilgilerden de anlaşılabileceği üzere bu 
geniş katılımlı anlaşma esas itibariyle zarar gören bir tarafın kendisini 
savunmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Şüphesiz bu haliyle GATTa 
taraf ülkelerin global bir yapıda teşvikleri önlediğini ya da önleyebileceğini iddia 
etmek yanlış olacaktır. 

3.3. ABD ' de Teşvik Mevzuatı Ve Uygulamaları 

Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest ekonomi politikasının bir 
savunucusu olması hasebiyle ülke sanayiinin teşvikler yoluyla desteklediğini ileri 
sürmek mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak hem federal ve hem de eyalet bazında muhtelif kamu kurum ve 
kuruluşlarının aldıkları karar ve uygulamaları incelendiğinde dolaylı ya da 
dolaysız olarak ABD'de özellikle koruma şeklinde ortaya çıkan tedbirler 
bulunduğu tesbit olunabilmektedir. Esasen yukarıda da değinildiği üzere 
ABD'nin serbest pazar ekonomisinin bir savunucusu olması sebebiyle koruyucu 
önlemler alması teoride mümkün olmamakla beraber, Avrupa'da gerçekleşen 
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globalizasyon ve Uzakdoğu ülkelerinin oldukça güçlü rekabeti sonucunda 
sanayii korumaya yönelik önlemler alındığı görülmektedir. 

Bir diğer husus ise ABD'nin "superpower" olarak nitelendirilen siyasi, 
ekonomik ve askeri olarak oldukça önemli bir güç odağı olmasından 
kaynaklanan ve sanayiini dolaylı olarak güçlendiren ya da güçlü kalmasına 
neden olan imkanlardır. Özelllikle son yıllarda oldukça yoğun olarak 
gözlemlendiği üzere ABD üst düzey yöneticileri ya Japonya'yı ziyaret ederek ya 
da bu ülke yöneticilerinin kendilerini ziyaretleri esnasında Amerikan mallarının 
bu ülkelere ihracını kolaylaştırıcı tedbirleri almalarını isteyebilmektedirler. 

ABD'nin gerek koruyucu tedbirler yoluyla gerekse süpergüç olması 
sayesinde doğrudan ya da dolaylı olarak sanayiini desteklemesi federal 
düzeyde ve eyaletler düzeyinde aşağıda yerverilen yöntemler ile 
gerçekleşmektedir. 

i. Federal Teşvikler: 

a.Vergisel Teşvikler: 

Federal düzeyde alınan vergiler bölge ya da sektör itibariyle fark 
yaratmaksızın zaman zaman düşürülmüş ve böylelikle yatırımların teşviki 
sağlanmıştır. Ancak bütçe açıklarının arttığı dönemlerde efektif vergi yükünün 
yine %40'lara kadar tırmandığı da görülmektedir. 

b.Finansal Teşvikler: 

- Küçük İşletmeler Kurumu: Kurum özellikle uzun süreli krediler vermek 
suretiyle küçük işletmelerin kurulmasını ve bunların sağlıklı finansman 
kaynakları temin etmelerini amaçlamaktadır. Kredi vermenin ötesinde aynı 
zamanda, adı geçen Kurum %90'a varan garantiler de sağlayarak yatırımcının 
daha düşük maliyetli ve istediği şekilde kredi temin etmesini de sağlamaktadır. 

-Eximbank: Kurum özellikle iki metod ile ihracatçı sanayicileri 
desteklemektedir. Bunlar 

- Özel ihracat borç garantisi, ve 

- Düşük faizli kredilerden ibarettir. 

Eximbank vasıtasıyla Amerikan sanayi ürünleri dış piyasalarda daha kolay 
hareket imkanı bulabilmekte, bu ise dolaylı olarak sanayi yatırımlarını teşvik 
etmektedir. 

c.Diğer Teşvikler: 

Vergisel ya da finansal olmayan kendine özgü olarak ele alınabilecek 
teşvik uygulamalarını ise şu şekilde tesbit etmek mümkündür: 



- Savunma Bakanlığı: Kurumun savunmaya verdiği önem ve bunun tabii 
bir sonucu olarak savunmaya yönelik önemli tutarlarda bütçe ayırması bu alanda 
faaliyet gösteren şirketler için oldukça önemli bir teşviktir Keza kurum 
tarafından AR-GE çalışmaları için yapılan yatırım ve harcamalar da dikkate 
alındığında savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin ne derecede dolaylı 
olarak teşvik edildiği açıkça görülmektedir 

- Uluslararası Ticaret Dairesi: Yerli ve yabancı yatırımcıların biraraya 
gelmesi ve yatırımcılar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda faaliyet 
gösteren etkin bir kurumdur. 

- ABD Barındırma ve Şehirleşme Bakanlığı: Bakanlık faaliyet alanına 
girmesi sebebiyle özellikle inşaat sektörünü teşvik eden düşük faizli kredi temim 
ve buna benzer uygulamalarda bulunmaktadır. 

- Serbest Ticaret Bölgeleri: Bölgeler ticaretin artmasını sağlamak 
suretiyle dolaylı olarak sanayi yatırımcılarına destek sağlamaktadır 

ii. Eyalet Düzeyinde Teşvikler: 

ABD'yı oluşturan her bir eyalet hem yabancı ve hem de Amerikan 
yatırımcılarının kendi eyaletlerinde yatırım yapmalarını temin amacıyla 
yatırımcılara önemli teşvikler sağlamaktadırlar. Eyaletler tarafından yapılanan 
teşvik araçları ise vergi indirimi, düşük faizli kredi temini, arsa-arazi tahsisi, v.b. 
entrümanlar niteliğinde olmaktadır, Sözkonusu teşvikleri üç ana başlık altında 
toplamak mümkündür. 

a. Yatırım Teşvikleri: Bu teşvikleri de kendi içinde alt gruplar halinde 
sıralamak mümkündür. Şöyle ki, 

- Vergi muafiyeti istisnası, 

- Düşük faizli kredi, ve 

- Kredi garantisi gibi uygulamalar başlıca yatırım teşvik unsurlarını teşkil 
etmektedir. 

b. Altyapı Desteği: Bu teşvik esas itibariyle; yatırımcıların, fabrikasını ya 
da tesisini kurmasından eleman istihdamına kadar uzunca bir sürede ihtiyaç 
duyabileceği tüm altyapı desteğini sağlamaya yöneliktir. Böylece yatırımcılar 
hem gerekli alt yapı yatırımlarını (su, elektrik, yol v.b.) kolaylık a edinebilmekte 
ve hem de işletmelerinde çalışacak personelin yeterli bilgi birikimine sahip 
olmasına yönelik bir dizi kolaylığa sahip olabilmektedirler 



4.SANAYİNİN TEŞVİK FİNANSMANINDAKİ GERÇEKLEŞMELER 

4.1. Özendirme Tedbirleri ve Finansman Gelişimleri 

VI. Plan döneminde sanayi özelleştirmelerindeki gelişmeler elde edilebilen 
bulgular ve istatistiki veriler çerçevesinde değerlendirilmeye alınmıştır. Bu 
konudaki özendirme araçlarındaki rakamsal bilgiler HDTM yayınları ile Teşvik 
Uygulama Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarına göre analiz 
edilmiştir.Fınansman kurumlarından alınan kaynaklar ve kaynak maliyetleri reel 
faizler gözönüne alınarak yapılan sübvansiyonlar tahmin edilmiş ve 
hesaplamalar bu esaslara göre yapılmıştır. Aşağıya çıkarılmış olan analizler 
tamamen raporun yazarları tarafından belirli öngörülerle ortaya konmuştur 

4.2. Sanayi Yatırımlarınmın Özendirmesindeki Gerçekleşmeler 

4.2.1. Teşvik Belgeli Yatırımların Gelişimi ve Sanayi Sektörünün Payı: 

Plan döneminde, yatırımlara verilen teşvikler, cari fiyatlarla aşağıya 
çıkarılmıştır. Sanayi sektörünün payı ve istihdamdaki gelişmelerin yıllara göre 
dağılımı şöyledır. 

Tablo 1 

Teşvik Belgesi Almış Yatırımların Dağılımı (Milyar TL. ve Kişi) 

Yıllar 
Toplam 
Yatırım istihdam 

Sanayi 
Yatırımı istihdam 

1988 11.653 268.297 5.739 178.503 

1989 19.376 205 338 9.361 131.311 
1990 22.684 181.408 15.639 124.094 

1991 38.175 172.186 23.884 123.699 

1992 51.230 116.025 34.079 66.737 

Kaynak: HDTM Teşvik ve Uygulama Genel Md. Faaliyet Raporlarından 
Düzenlenmiştir. 

Sanayi Sektörü yatırımlarının, teşvik belgesi almış bolan toplam yatırımlara 
oranı 1988 yılında %49, 1989 yılında %48, 1990 yılında %69, 1991 yılında %63 
ve 1992 yılında %67 olarak hesaplanmaktadır. 1988 ve 1989 yılında Turizm 
sektörünün yüksek seviyelerde teşvik edilmesi sanayi sektörünün tüm 
yatırımlardaki oranının %50 lerin altında kalmasına neden olmuştur. 



4.2.2. Plan Döneminde Gerçekleşen Sabit Sermaye 

Yatırımlarındaki Gelişmeler: 

Plan döneminde cari fiyatlarla gerçekleşen sabit sermaye yatırımları ile 
özel sektör sanayi yatırımlarının gerçekleşme tutarları aşağıdadır. Ayrıca 
gerçekleşen özel sektör sanayi yatırımlarının plan döneminde alınmış olan, 
teşvik belgeli sanayi sektörü yatırımlarına oranı da aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Özel Sektör Yatırımlarının Gerçekleşmeleri (Milyar TL) 

Yıllar 
Toplam 
Yatırım 

1 

Sanayi Sektörü 
S Serm.Yat 

2 

Teşvik Belgeli 
San.Yatırımı 1/2 

1988 12.688 2.949 5.739 52 

1989 20.956 4.381 9.361 47 

1990 36.353 10.015 15 639 64 

1991 55 578 15 334 23 884 64 

1992 94 346 24.958 34 079 73 

1993 168.969 41.942 - -

Kaynak: HDTM (TUGM) Faaliyet Raporları, HDTM Başlıca Ekonomik 
Göstergeler, DPT Yatırım Programı Tablolarından Düzenlenmiştir. 

Yukarıdaki tablolarda gözlendiği gibi, gerçekleşen sanayiye ait sabit 
sermaye yatırımlarının teşvik belgesi almış sanayiine oranı yıllar itibariyle %47 
ile 73 arasında değişmektedir 

4.2.3. Özendirme Araçlarındaki Gerçekleşme Durumu ve Sanayi 
Sektörünün Payı: 

Altıncı. Plan döneminde teşvik belgeli yatırımlarına ait parasal özendirme 
araçlarının gerçekleşme durumu aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 



Tablo: 3 

Parasal Özendirme Araçları ve Sanayinin Payı (Milyar TL) 

Yıllar Teşvik Primi KKDP Toplam Sanayi Payı 

1988 28 161 189 93 

1989 80 339 419 201 
1990 171 705 876 604 

1991 281 1.541 1.822 1.148 
1992 280 1.965 2.245 1.504 

Kaynak: HDTM Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 1992 yılı Faaliyet 
Raporu ve TSKB, TKB ve SYKB Kredilerinden oluşturulmuştur. 

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarından elde edilen tüm 
yatırımlara ait parasal teşvikler tablo 1 deki elde edilmiş olan sanayi sektörüne 
ait teşvik belgeli yatırımların gerçekleşme yüzdelerı ile karşılaştırılarak sanayi 
sektörünün payı bulunmuştur. 

Plan döneminde teşvik belgeli yatırımlara ait vergisel teşviklerin ve sanayi 
sektörünün gerçekleşme durumu şöyle hesaplanabilmektedir: 

Tablo 4 

Vergi Teşvikleri ve Sanayi Sektörünün Payı (Milyar TL) 

Yıllar Y.indirimi K K.V.Tasarrufu Güm. V. Toplam S.Sek Payı 

1988 309 111 1.646 1757 861 

1989 545 196 1.887 2083 1.000 
1990 991 357 626 983 678 
1991 1.456 524 1136 612 716 

1992 1.918 690 2.145 2835 1.900 

Kaynak: Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü faaliyet raporu 

Sanayi Sektörünün payını bulmak için toplam teşvik belgesi almış olan 
yatırımların içindeki oran esas alınmıştır. 1988 yılı için bu oran %47, 1988 yılı 
için %48. 1990 yılı için %69, 1991 %63, 1992 yılı için %67 hesaplanmıştır. 

Kurumlar vergisi ile ilgili sübvansiyon %36 olarak alınmıştır. 
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4.2.4. Kredi Gerçekleşmeleri: 

Sanayi sektörüne tahsi edilen düşük faizli krediler aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir. 

Tablo 5: 

Yıllar itibarıyla Sübvansiyonlu Kredi Tablosu(Milyar TL) 

T. 

Yıllar 
Kalkınma 

Bankası 
T. Sınai 

Kalkınma B. 

Yatırım 

ve Kredi B. Toplam 
Gerçekleşen 

Sübv 

1988 172 49 51 272 68 
1989 168 132 70 370 93 

1990 420 177 184 781 195 

1991 306 186 187 679 170 

1992 343 662 165 1.170 293 
1993 850 2.767 304 3.921 980 

Kaynak: ilgili Bankalardan alınan verilere göre düzenlenmiştir 

1988-1992 yılları arasındaki enflasyon oranları ile yatırım kredisi faizleri 
oranı arasında yaklaşık %25 lik fark kredi sübvansiyonu olarak hesaplara 
alınmıştır, 

4.2.5. Finansal Kiralamadaki Gerçekleşmeler 

Tüm finansal şirketlerinin sanayi yatırımlarına ait gerçekleşmeleri 
karşılaştırmalı olarak aşağıya çıkarılmıştır. 

Tablo: 6 

Finansal Kiralama Teşvikli Yatırımların Dağılımı (Milyar TL) 

Yıllar Tüm Sektörler Sanayi Sektörü KDV Tasarrufu 

1988 97 21 2,1 
1989 565 57 5.7 
1990 1.085 2-2 21.2 
1991 1.678 4? 0 46 

1992 3.591 1.94 3 194 
1993 1 396 757 75,7 

Kaynak: HDTM. Türk mali sisteminin Temel Göstergeleri 

Katma değer vergisi tasarrufu yıllık %10 olarak kabul edilmiştir 
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4.3. Özendirme Araçlarının Sanayi Yatırımlarını Karşılama Oranı 

Tüm özendirma araçlarının sanayi yatırımlarının karşılama oranı aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir. 

Tablo: 7 

Gerçekleşen Teşviklerin Sanayi Yatırımlarını Karşılama Oranı (Milyar TL) 

Yıllar 

Gerçekleşen 
Özel Sektör Sanayi 

Yatırımı 
Parasal 

Teşvik 
Vergi 

Teşviki 
Faiz 

Sübvans. Toplam 

1988 2.979 93 863 68 1.024 
1989 4.381 201 1.006 93 1.300 

1990 10.016 604 699 195 1.498 
1991 15 334 1.148 762 170 2.080 

1992 24.972 1.504 2.094 293 3.891 

1993 — 980 ~ 

Kaynak: HDTM Teşvik ve Uygulama Genel Md. Faaliyet Raporları esas 
alınarak düzenlenmiştir. 

Sanayi sektöründe toplam özendirme önlemlerinin yatırıma oranı 1988 
yılında %34, 1989 yılında %30, 1990 yılında %15. 1991 yılında %14 ve 1992 
yılında %16 olarak gerçekleşmektedir. 

4.4. İhracat Teşviklerindeki Gerçekleşmeler: 

Plan dönemindeki ülkemizin genel ihracat tutarı ile sanayi ihracatının payı 
aşağıya çıkarılmıştır 

Tablo: 8 

Türkiye ihracatının Gelişimi (Milyon $) 

Yıllar 
(1) 

Top.ihracat 
(2) 

Sanayi ihracatı %(2/1) 

1988 11.929 8.943 75 

1989 11.780 9.086 77 

1990 13.026 10.281 79 

1991 13.672 10.625 78 
1992 14.891 12.251 82 

1993 8.017 

Kaynak: HDTM Başlıca Ekonomik Göstergeler 
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Yukarıya çıkarılmış olan tablolarda gözlendiği gibi sanayi ihracatının payı 
tüm ihracat içersinde %75-82 oranında değişiklik göstermektedir. 

4.4.1. Sanayi Ürünleri İhracatı İstisnasındaki Gerçekleşmeler 

Sanayi Ürünleri ihracat istisnasındaki ile ilgili tutarlar ve devletin uğradığı vergi 
kaybı aşağıya çıkarılmıştır: 

Tablo 9 

Devletin Alamamış Olduğu Kurumlar V. Tutarı Tablosu (Milyar TL) 

Yıllar 
Sanayi Ürünleri 

ihracatı istisnası Vergi Kaybı 

1988 303 109 
1989 715 257 
1990 1.138 417 
1991 1.265 455 
1992 1.528 55G 

Kaynak: HDTM, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 1990 yılı Faaliyet 
Raporu verileri esas alınarak düzenlenmiştir. 

ihracat istisnası dolayısıyla devlet alması gereken %46 oranındaki 
kurumlar vergisi %10 gelir vergisi stopajı olarak almaktadır. Böylece devletin 
kaybı %36 oranında olmaktadır.. 

4.4.2. Toplam Parasal ihracat Teşviklerindeki Gelişmeler 

Vergi iadesi. DFİF, KKDP teşviklerine ait ihracatçıya yapılan ödemeler 
aşağıdaki tablolardadır 

Tablo. 10 

ihracatçıya Ödenen Parasal Teşvikler (Milyar TL) 

S. İhracatçının 
Yıllar Vergi iadesi DFİF KKDP Toplam Payı 

1988 675 330 12 1.017 763 
1989 390 734 4 .127 868 
1990 24 1.264 - 1.288 1.018 
1991 5 1.881 - 1 886 1.471 
1992 27 2.713 - 2.740 2.247 

Kaynak: HDTM, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ve Başlıca Ekonomik 
Göstergeler (1993) esas olarak düzenlenmiştir 
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Tüm parasal teşviklerin sanayiye ait bölümü tablo 8.de elde edilmiş 
bulunan yüzdeleresas alınarak hesaplanmıştır. 

4.4.3. İhracat Kredileri Kullanımları 

İhracatçılara kullandırılan krediler aşağıya çıkarılmıştır. 

Tablo: 11 

Yıllar itibariyle Kullandırılan ihracat Kredileri(MilyarTL) 

Sanayi ihraca-
Yıllar T.C. Merkez B. Eximbank Toplam tının Payı 

1988 173 129 302 227 
1989 1.481 1.323 2.804 2.159 
1990 - 3.728 3.728 2.945 
1991 - 6.353 6.353 4.955 
1992 - 12616 12.616 10.345 

Kaynak: HDTM Teşvik ve Uygulama Genel Müd. 1992 yılı Faaliyet 
Raporlarına göre düzenlenmiştir. 

ihracat sektörünün içersindeki sanayiye ait olan kısım Tablo 8.deki 
yüzdeler esas alınarak hesaplanmıştır. 

4.4.4. Sanayi İhracatı Özendirmelerinin Toplamı 

Tüm ihracat teşvikleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Tablo: 12 

Sanayi ihracatı Teşviklerinin Toplamı (Milyar TL) 

Sanayi Sektörü Faiz Parasal Kurumlar 
Yıllar ihracat Kredisi Sübv. Teşvikler Verg. Kaz Toplam 

1988 227 68 763 109 940 

1989 2.159 648 868 257 1.773 
1990 2.945 884 1.018 417 2.319 
1991 4.955 1.487 1.471 455 3.413 
1992 10.345 3.103 2.247 550 5.900 

ihracat kredilerinde faiz sübvansiyonu için yıllık %30 kazanç esas alınarak 
hesaplama yapılmıştır. 
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4.5. İhracat Özendirmelerinin Sanayi İhracatını Karşılama Oranı: 

Sanayi ihracatına ait toplam teşviklerin ihracatı karşılama oranı aşağıdaki 
tablolarda hesaplanmıştır. 

Tablo: 13 

Teşviklerin'Sanayi ihracatını Karşılama Oranı (Bin $) 

Yıllar 
Sanayi 
ihracatı 

Teşvikler Topl 
(Milyar TL) 

Ortalama 
Döviz Kuru 

Teşvikler Topl. 
(1000$) 

1988 8.943 940 1.416 663 840 
1989 9.086 1.773 2 065 858.600 
1990 10.281 2.319 2.625 883.430 
1991 10.625 3.413 4.010 851.120 
1992 12.251 5.900 6.840 862.570 

1993(9 ay) 8.017 11.800 

Sanayi ihracatındaki tüm özendirme araçlarının toplam sanayi ihracatına 
oranı 1988 yılında %7.4, 1989 yılında %9.5.1990 yılında %8 6, 1991 yılında %8 
ve 1992 yılında %7 civarında gerçekleşmiştir. 

4.6. Değerlendirme 

Yatırım ve ihracat teşvikleri kalkınma plan ve programlarında belirlenen 
hedeflere ulaşılabilmesi için özel sektörün bu hedeflere katkısını sağlamak, 
girişimcilerin yatırım ve ihracat faaliyetlerinde bulunma arzu ve isteklerinin 
teşvikini amaçlamaktadır. 

Yatırım ve ihracat teşviklerinin genel amacı bölgesel gelişimleri dengeli 
şekilde sağlayarak ülKede azalan yatırım eğilimini arttırmak, yarım kalmış 
yatırımlarının tamamlanması, tamamlanmamış ancak işletmeye alınamamış 
tesislerin ekonomiye kazandırılması, küçük ve orta boy işletmelerin 
desteklenrriesi suretiyle üretim ve ihracat artışı yaratarak sermayenin 
büyümesini sağlamak ve ülkemiz insanının milli hasıladan daha yüksek almasını 
ortaya koyabilmektir. 

Ülkemizde 6. Beş yıllık plan döneminde uygulanan özendirme amaçlarının 
sanayi yatırımlarını karşılama oranları 1988 yılında %34. 1989 yılında %30. 
1990 yılında %15. 1991 yılında %14 ve 1992 yılında %16 olarak gerçekleşmiş 
olduğu hesaplanmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine geçmekte olan 
ülkemizde son yıllardaki rakamlardan izlediği gibi sanayinin teşviki oransal 
olarak düşmektedir. 

Son onbeş yıllık dönemde ihracat teşviklerindeki yüksek oranlarda 
destekleme sonucu ihracatımız yaklaşık 6 kat artmış bulunmaktadır. İhracat 
artışı içerisinde sanayi üretıeminin payı ve artış hızı en yüksek seviyede 



gerçekleşmiştir. 6. Plan döneminde sanayi ihracatına uygulanan toplam 
özendirmelerin ihracatı karşılama oranı 1988 yılında %7,4,1989 yılında %9,5, 
1990 yılında %8,7, 1991 yılında %8 ve 1992yılında %7 oranında 
gerçekleşmiştir. 

SONUÇ 

Türkiye'de hızlı ve dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için sanayinin 
teşvik ve finanse edilmesine gereken öncelik ve önem verilmelidir. Bu yapılırken 
aşağıda yerverilen hususlarada dikkat etmek gerekmektedir. 

-Sanayinin teşvik edilebilmesi ve finansmanının sağlanabilmesi için gerekli 
kaynakların mutlaka temin edilmesi ve ayrılması gereklidir. Halihazırda gayrisafi 
milli hasılaya oranı cinsinden ülkemizde bu kaynaklar gelişmiş batı ülkelerinin 
verdiklerinden kat ve kat düşük olup, hem bu farkın giderilmesi ve hem de 
gelişmekte olan bir ülke olmamız sebebiyle yeterli kaynak aktarımının yapılması 
zaruridir. 

-Tesbit olunan teşvik ve finansman araçlarının kaynaklan bu araçlar ilan 
olunmadan önce belirlenmeli, kaynağı olmayan araçlar yürürlüğe 
konulmamalıdır. Uygulanabilirliği olmayan araçlar hem güven zedeleyici ve hem 
de yatırmaları yıldıran sonuçlar doğurabilmektedir. 

-Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na entegrasyonu, sanayi yatırımlarının teşvik 
edilmesine önemli sınırlamalar getirmemektedir. Türkiye bölgesel farklılık 
kriterine istinaden halihazırda sunduğu devlet yardımlarını fazlası ile ileride de 
sanayi yatırımcılarına sunabilecektir. Ancak topluluğa üye ülkelere yapılacak 
ihracatta rekabet farklılığı yaratacağı gerekçesiyle devlet yardımları vermek 
mümkün olmayacaktır. 

-Sanayi yatırımlarının teşvik politikaları belirlenirken öncelikler tesbit 
olunmalı, işsizliği önleyici istihdam yoğun sanayilere özel önem verilmeli 
rekabetçi, ihracata dönük, bilişim, AR-GE ve yüksek teknoloji içeren yatırımlara 
öncelik verilmelidir. 
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1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 

Uluslararası sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin boyutları 
Türkiye'nin dünya perspektifi içindeki yerine stratejik bir anlam 
kazandırmaktadır. Hem bu stratejik konuma, hem de bugünün büyük bir 
hızla değişen ve gelişen bilim ve teknoloji Dünyasındaki hareketlere uyum 
sağlayabilecek Devlet Politikalarının etkinliği gün geçtikçe önemini 
artırmaktadır. 

"Sanayileşme, Kalkınmanın Temelidir" felsefesi, günümüzde rekabet gücü 
kavramıyla özdeşleşen bir boyut kazanmıştır. 21. yüzyıl Dünyasında 
Sanayileşmenin ana unsurlarını; Eğitim, Kalite, Teknoloji, Müteşebbislik 
ve İnsan oluşturacak, Dünya piyasalarının yoğunlaşan rekabet ortamında; 
esnek üretim ve bilgi-yoğun ilişkiler ağırlık kazanacaktır. Kalkınmış ülkeler 
başta olmak üzere, kalkınmakta olan ülkeler de, Tekno-Ekonomik gelişim 
çizgisine şekil vererek sanayi-teknoloji-ekonomi ilişkilerini yeniden 
değerlendirmek, gerekli tedbirleri zamanında almak durumundadırlar. 

İnsan kaynaklarının en rasyonel şekilde değerlendirilerek yenilikçi, aktif, 
dinamik bir bilgi toplumu için gerekli ortamların hazırlanmasına yönelik 
stratejik hedefler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ önemli bir 
potansiyel arzetmektedir. 

Çünkü; 

* Pazar ekonomilerine kolaylıkla uyum sağlayabilen 

* Esnek yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmaları daha rahat 
göğüsleyebilen 

* Düşük öz sermaye ile kurulabilen 

* Daha az yatırımla, daha fazla istihdam imkanı sağlayan 

* Teknolojik yeniliklere daha yatkın 

* Yan sanayi olarak büyük sanayi işletmelerinin tamamlayıcısı rolünü 
üstlenen 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler dünyada ilgi odağı olmuş ve anahtar 
çözüm niteliği kazanmıştır. Bu kesim sadece ekonominin ve sanayinin 
değil, aynı zamanda sosyal gelişmelerin yönlendirilmesi için de güvenilir 
mekanizmalardan biridir. 
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Ülke sorunlarının tartışılması, kalkınma hedeflerinin belirlenmesi ve 
ülkenin geleceğine olan güvenin tazelenmesi bakımından bir fırsat olan 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, dünyada önemli oluşumların ortaya 
çıktığı bir ortamda Türkiye'nin 21. yüzyılla bağlantısını kuracak özelliğiyle 
de ayrı bir önem arzetmektedir. 

KOBİTerin gelişme potansiyelinin belirlenmesine, yönlendirilmesine ve 
Plan'a ilişkin ilke ve politikaların tesbitine yardımcı olmak amacıyla 
Sanayileşme Politikaları Özel İhtisas Komisyonunun bir alt komisyonu 
olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Komisyonu, çalışmalarını aşağıda 
öngörülen çerçevede tamamlamıştır. 

- KOBİ Tanımı 
- KOBİTerin Mevcut Durumu 

. Dünya'daki Durum 

. Türkiye'deki Durum 
- Mevcut Durumun Önceki Plan Hedefleri ile Karşılaştırılması 
- KOBİTerin Sorunları 
- Yedinci Plan Dönemi İçin Hedef ve Politikalar 

Komisyon, çalışmalarını toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcisi olarak, 
üzerinde uzlaşılan politikaların saptanması ve planlanmasına katkıda 
bulunmaya yönelik şekilde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, 
TESK, TOSYÖV.TES-AR ve DİE temsilcilerinin ortak çalışması ile meydana 
gelmiştir, 

2. KOBİ TANIMI 

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yeknesak, herkesin kabul 
ettiği geçerli bir tanım mevcut değildir. Konu ile ilgili her kuruluş bu 
işletmelerin nitelik ve niceliklerine, potansiyel üretim güçlerine, 
çalıştırdıkları kişi sayısına göre ayrı bir tanım getirmiştir. Dünya ülkeleri 
de incelendiğinde bu kesime yönelik çalıştırılan kişi sayısı, dışında ortak 
bir tanım getirilememiştir. 

Genel olarak çalıştırılan kişi sayısına göre yapılan tanımlarda ortak bir 
durumun ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu kapsamda 1 ile 200 arasında 
kişi çalıştıran işletmeler "Küçük ve Orta Ölçekli İşletme" 200'den fazla kişi 
çalıştıran işletmeler de "Büyük Ölçekli İşletme" olarak 
sınıflandırılmaktadır. Nitekim, Komisyonumuz da bu görüşü 
benimsemiştir. 

KOSGEB Kuruluş Kanununda, imala: sanayi sektöründe 1-50 arası işçi 
çalıştıran sanayi işletmeleri küçük sanayi işletmeleri, 51-150 arası işçi 
çalıştıran sanayi işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmeleri şeklinde 
tanımlanmış, ancak günün koşullarına göre tanımı yenileme yetkisi 
Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. 
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3. KOBİ'LERİN MEVCUT DURUMU 

a- Dünya'daki Durum 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri incelendiğinde, 
küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik göstergeler, bu kesimin 
önemini gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Her ne kadar 
küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkelere göre, tanımsal ve yapısal 
farklılıklar gösteriyorsa da dünyanın neresinde olursa olsun 
değişmeyen bir gerçek; bu işletmelerin, ülkelerin ekonomilerinde 
gözardı edilemeyecek katkılara sahip oluşudur. 

Bugünün ekonomik politikaları artık teknoloji ve pazar uyumludur. 
Dünyada etkin rol oynayan bu ülkelere göz atıldığında 

- Küçük işletmelerin toplam işletmelere oranının %95'in üzerinde 

- İstihdam oranının % 50'nin üzerinde (Japonya'da % 80) 

- Yatırım paylarının % 40'ın üstünde 

Üretim paylarının % 50 düzeyinde 

İhracat paylarının, %30-40 civarında olduğu görülmektedir. 

Günümüzde, Dünya pazarlarının globalleşen çehresi içinde gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sosyal 
ve ekonomik değişimlere uyum gösterme yeteneklerinin daha fazla 
farkına varmakta, rekabet güçlerini artırıcı, teknolojik düzeylerini 
yükseltici yönde teşvik tedbirlerine ve uygulamalarına ağırlık 
vermektedir. 

Almanya'da, yeni kurulan işletmeler ve bu firmalara yapılan sermaye 
girdileri, yatırımlar üzerinden vergi indirimleri, hibe ve çeşitli 
programlarla desteklenmektedirler. Diğer yardımlar ise yönetsel bilgi 
ve becerilerin geliştirilmesine, küçük işletmeler için bir AR-GE 
kapasitesinin oluşturulmasına yönelikür. 

Britanya'da, işletme geliştirme programları ile küçük işletmelerin 
büyümesine ve gelişmesine yönelik programlar İskoçya Yerel Eğitim 
ve İşletme Konseyleri ve Yerel İşletme Şirketleri vasıtasıyla 
sağlanmaktadır. 
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Fransa'da, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım amacıyla 
oluşturulan politikalar bu işletmeler tarafından yapılan yatırımı 
geliştirmek ve bu işletmelerin finansman olanaklarına ulaşmalarını 
kolaylaştırmak üzere yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede alınan tedbirler 
özellikle bölgesel düzeyde uygulanmakta ve buralarda bölgesel 
yetkililer tarafından finanse edilmektedir. 

Norveç'de, genel sanayi politikasının formülasyonunda küçük 
işletmelerin ihtiyaçlarına çok fazla önem verilmektedir. Norveç Sanayi 
ve Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından sağlanan destek ile kamu 
danışmanlık organları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri 
temelde küçük işletmelere yöneliktir. 

İsveç'te, küçük işletmelere yönelik politikalarla ilgili olarak alman en 
son tedbirler, yeni kurulan işletmelerin geliştirilmesi ile bu 
işletmelerde ürün ve teknolojilerin yenileştirilmesi için risk sermayesi 
sağlanması üzerine yoğunlaşmıştır. 

Avustralya’da, ihracat pazarına ulaşabilmiş küçük işletmelere eğitim 
ve destek amacıyla hükümet bir fon oluşturmuştur. Aynı zamanda, 
küçük işletmeler tarafından yapılan yeni yatırımlar, sermaye 
kazançları üzerinden uygulanan vergi muafiyetindeki bir artışla 
teşvik edilmektedir. 

Kanada'da, küçük işletmelere yatırım yapan Risk Sermayesi 
Birliklerine vergi yardımı konusunda yapılan katkıların limiti 
yükseltilmiştir. Küçük işletmeler için yatırım sermayesini teşvik 
amacıyla, bu kesimin yatırım çeşitleri genişletilmekte ve bu tür 
yatırımların yapılması sırasındaki idari maliyetler azaltılmaktadır. 

Japonya'da, hükümet, küçük işletmelerin ekonomideki hızlı 
değişime gerekli uyumu sağlayabilmesi amacıyla yürüttüğü 
çalışmaların bir parçası olarak, 1992 yılında bazı tedbirler almış, 
buna yönelik olarak cazibe merkezleri ve ticari bölgeler kurulmuş, 
çalışma ortamı daha çekici hale getirilmiş ve bölgesel düzeyde 
işletmelerin kurulması için tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda, 
Hükümet küçük işletmelere, teknoloji, enformasyon, kalifiye işgücü 
ve finansman konularında sunduğu kaynakları artırmış ve bu 
işletmelerin kendi kendilerine yeterli düzeye gelerek gelişmelerini 
desteklemiştir. 

Aşağıdaki tablolarda Avrupa Birliği ülkelerindeki KOBİ'lere ilişkin 
temel göstergeler verilmektedir. 
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TABLO-1 {1988 Verileri) 
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE 

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN 
TEMEL GÖSTERGELERİ 

Göstergeler 0-9 10-99 100-499 

İşyeri Sayısı (xlOOO) 13600 920 70 

İstihdam (x milyon) 26.2 22.2 14.0 

İşyeri başına istihdam 1.9 24.1 210 

Çalışan başına ciro 69 101 140 

(x 1000 ECU) 

Kaynak: EUROSTAT 

TABLO-2 (1988 Verileri) 

İŞLETMELERDE ÖLÇEK BAZINDA İSTİHDAM (x 1000) 

ÜLKE 0-9 10-99 100-499 500+ TOPLAM 

BELÇİKA 729 620 428 793 2570 

DANİMARKA 375 628 290 403 1695 

FRANSA 3837 3330 1933 4435 13535 

ALMANYA 3274 5381 3380 7518 19553 

YUNANİSTAN 1180 410 213 182 1985 

İRLANDA 277 245 146 140 808 

İTALYA 6045 3007 1308 2358 12717 

LÜKSEMBURG 32 42 30 37 141 

HOLLANDA 1180 1073 779 1151 4183 

PORTEKİZ 951 715 437 514 2616 

İSPANYA 2967 2513 1393 1390 8263 

İNGİLTERE 5354 4262 3620 7189 20425 

AB-12 ÜLKE 26202 22226 13956 26110 88494 

Kaynak: EUROSTTAT (1992) 
AB'nde işletme tanımlarına bakacak olursak; 
-mikro işletmeler : 0-9 arası işçi çalıştıran * 
-küçük ölçekli işletmeler : 10- 99 arası işçi çalıştıran 
-orta ölçekli işletmeler : 100-499 arası İşçi çalıştıran 
-büyük ölçekli işletmeler : 500-t- arası işçi çalıştıran 
{*) Kendi işletmesine sahip olarak çalışanlar "O" olarak addedilmektedir. 
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TABLO 3 (1988 Verileri) 

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELERDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERE AİT GÖSTERGELER 

ÜLKE 
İşletme 

Sayısı 
(x 1000J 

Her 1000 

Kişiye 
Düşen İşi. 

Sayısı 

Ortalama 

Firma 

Ölçeği 

Çalışanlar 
Yûzdesi 

(0-9) 
(%) 

Çalışanlar 
Yüzdesi 

(0-499) 
(%) 

BELÇİKA 530 53 5 28 69 

DANİMARKA 180 35 9 22 76 

FRANSA 2040 36 7 28 67 

ALMANYA 2160 35 9 17 62 

YUNANİSTAN 670 67 3 59 91 

İRLANDA 130 36 6 34 83 

İTALYA 3170 55 4 48 81 

LÜKSEMBURG 20 43 9 23 74 

MOLLANDA 420 28 10 28 72 

PORTEKİZ 640 62 4 36 80 

İSPANYA 2020 52 4 36 83 

İNGİLTERE 2630 46 8 26 65 

AB GENELİ 14600 45 6 30 70 

Kaynak: EUROSTAT 

b) Türkiye'deki Durum 

Ülkemizde ekonomik sürecin hangi dönemde olursa olsun, küçük ve 
orta ölçekli işletmeler ekonomik, politik ve sosyal önemlerini her 
zaman korumuşlar, genel politika ve stratejilerin belirlenmesinde 
dikkate değer bir kesimi teşkil etmişlerdir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin; 

- Toplam işletmelere oranının % £ 3.5 
- İstihdam oranının %59 

- Yatırım paylarının %30 
- Üretim paylarının %40 
- İhracat paylarının, doğrudan ürün bazında %8-9 yan sanayi olarak 

dolaylı katkısı halamından %20-25 

olduğu görülmektedir. 
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KOBİ'lere ilişkin 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı sonuçları aşağıda 
verilmektedir. 

ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN 
İŞYERİ ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA 

SEKTÖR SAYISI YILLIK ORTALAMA SAYISI 
SAYISI 

MADENCİLİK 17110 . 

1-200 - -
-

201 + -
-

-

İMALAT 185957 478738 729232 

1-200 185896 411872 662335 
201 + 61 66866 66897 

İNŞAAT 12352 107044 119832 
1-200 12298 57471 70251 

201 + 54 49573 49581 

TİCARET 634029 808899 1677519 
1-200 633944 484526 1341700 
201 + 85 324373 335819 

ULAŞTIRMA 14329 54683 71581 
1-200 14315 46299 63197 
201 + 14 8384 8384 

HİZMET 213263 257592 513730 
1-200 213230 204653 460781 
201 + 33 52939 52949 

TÜRKİYE 1059930 1706956 3111894 
1-200 1059683 1204821 2598264 
201 + 247 502135 513630 

NOT: * Madencilik Sektörünün şimdilik iki gruba aymmı yapılamadığından 
ayrıntısı verilememiştir. 

* İmalat Sanayinde 1992 yılına ait 10+kişi çalıştıran işyerleri bilgilerinin 
derleme çalışmaları tamamlanamadığından verilememiştir. 

* Yukarıdaki bilgiler, DİE'nün Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı kesin 
olmayan sonuçlarıdır. 

ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI: 

Seçilmiş 4 ayda (Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım) ücretle çalışanlar toplamının 
aritmetik ortalamasıdır. 

ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI: 

Ücretle çalışanlar ortalamasına. Kasım ayında işyerinde çalışan işsahibi ve 
ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ilavesiyle bulunmuştur. 
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4. MEVCUT DURUMUN ÖNCEKİ PLAN HEDEFLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Planlı dönemde ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere 
uygun biçimde gerçekleştirmek üzere mevzuatta düzenlemeler yapılacağı 
öngörülmüş ve bu bağlamda KOBİ'lere yönelik hükümlerin yeraldığı 
Kanunlar çıkarılmıştır (KOSGEB Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, TOBB Kuruluş Kanunu gibi). 

Kalkınma Planlarında öngörülen küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişme 
ve desteklenmelerini sağlamak üzere üretimin ve verimini artınlması. ürün 
kalitesinin yükseltilmesi için ivedilikle kurumsal ve yapısal düzenlemelere 
gidilmesi ve bu yönde politikalar geliştirilmesi zorunluluğundan hareketle 
kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere verilmekte olan ucuz kredilerin imkanlar 
ölçüsünde artırılacağı öngörülmesine karşın toplam kredi hacmi içerisinde 
KOBİ'lerin payı yükseltilememiş, bu oran % 3-4 gibi çok düşük düzeylerde 
kalmıştır. 

KOBİ'lerin büyüme ve gelişmelerine yönelik teşvik politikalarının 
uygulamaya konulacağı önceki planlarda belirtilmiş olup bu kapsamda 
çıkan Teşvik Tebliği'nde küçük ve orta ölçekli işletmelere fon kaynaklı 
kredi kullandırılmasına yönelik uygulama esasları getirilmiştir. 

Planlı dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yerleşim sorununa 
çözüm getirmek amacıyla organize sanayi bölgeleri ve siteleri yapım 
çalışmalarının yoğunlaştırılacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda "Küçük 
Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü", hizmetlerini 
küçük işletmelerin yerleşim sorununa çözüm getirme amacıyla organize 
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yapımı üzerinde yoğunlaştırmış, 
Sanayi İşletmelerinin yerleşim sorunlarına çözüm getirmek üzere KSS ve 
OSB'lere Bakanlığın ilgili fonundan kredi sağlanmış, KOSGEB bünyesinde 
Proje Grup Başkanlığı tarafından da küçük sanayi sitelerinin planlama ve 
projelendirme hizmetleri yürütülmüştür. 

Altyapı desteğinin de Devletçe sağlanacağı hükme bağlanmasına karşın 
Genel Bütçe'den kaynak ayrılamaması nedeniyle bu maddeye işlerlik 
kazandırılamamıştır, 
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KOBİ'iere yönelik eğitim imkanlarının geliştirilerek, ihtiyaç duyulan 
vasıflı insangücünün eğitilmesine önem verileceği planlı dönemde 
belirtilmiş, bu bağlamda KOSGEB, MEKSA Vakfı, TESK, MPM ve TSE gibi 
kuruluşlarca eğitim hizmetleri yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. 

Planlı dönemde Üniversite, araştırma kurumlan ve küçük sanayi 
işbirliğinin destekleneceği, teknoloji yoğun küçük işletmelerin teknoparklar 
çerçevesinde teşvikinin sağlanacağı ve bu kesime yönelik AR-GE 
faaliyetlerine ağırlık verileceği öngörülmüştür. KOSGEB Teknoloji 
Geliştirme Merkezlerinde genç girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda 
gerekli danışmanlık hizmetleri sürdürülmüştür. Ancak Ar-Ge faaliyetleri 
KOBİ'lerde hemen hemen yok denecek kadar azdır. 

Kalkınma planlannda KOBİ'lerin kapasite kullanım imkanları ile iç ve 
dış pazarlama potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
öncelikli olarak yapılacağı, bu amaçla işletmelerin birlikler halinde 
teşkilatlandırılmalarının destekleneceği belirtilmiş olup, KOSGEB, İGEME, 
TSE, MPM, TOBB, TESK ve MEK SA gibi kuruluşlar faaliyetlerini bu yönde 
yoğunlaştırmışlardır. TESK'in 507 sayılı Kuruluş Kanunda değişiklik 
teklifi, Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkarlar Şurasında alman kararlar, 
TOSYÖV'ün yurtiçi-yurtdışı çalışmaları bu kapsamda değerlendirilen 
çalışmalar- olarak görülmektedir. 

5. KOBİ'LERİN SORUNLARI 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları incelendiğinde, bu kesimin 
öncelikle sosyal, ekonomik, siyasal ve yasal koşullar ile rekabet unsuru, 
teknolojik gelişim, bölgesel farklılıklar gibi faktörlere bağlı olarak kendi 
kontrolleri dışında oluşan şartlardan fazlasıyla etkilendiklerini görmek 
mümkündür. 

Ayrıca Ülkemizde sözkonusu kesimin en çok zorlandığı konuların başında; 

- Finansman 

- Pazarlama 

- Eğitim 
- Teknoloji 
- Bilgi 
- Planlama 

- Mevzuat 

- Vergi 
- Sosyal Güvenlik 
- İşyeri Temini 
- Uluslararası İlişkiler 
- İhracat 
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- Danışmanlık Hizmetleri 
- Bürokrasi 

konularının geldiği görülmektedir. Gerçekten de özellikle küçük işletmeler; 
oturmuş bir yönetim mekanizmaları bulunmadığından, bu konularda çok 
güçlük çekmekte ve modern işletmecilik anlayışından uzak bir biçimde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Diğer taraftan, maliyetin yanısıra rekabeti etkileyen ambalaj, satış sonrası 
hizmetler, standardizasyon, malın kalitesi, fiyat faktörüyle birlikte bunları 
tamamlayıcı bir unsur olan satış artırıcı faaliyetlerin de tam olarak yerine 
getirilememesi, pazardaki konumlarını etkileyici bir rol oynamaktadır. 
Yurtiçi pazarlardaki pazarlama faaliyetlerinde bu gibi sorunlarla karşılaşan 
küçük ve orta ölçekli işletmeler bunların bir uzantısı olarak sonuçta 
ihracat faaliyetlerinde de istenilen düzeyde başarılı olamamaktadırlar. 

6. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİ İÇİN HEDEF VE POLİTİKALAR 

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünya'da artık zamanımızın hızlı değişim ve 
gelişmelerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece sosyal ve poliük 
boyutlarda değil, ekonomik boyutta da sahip oldukları üstünlükleri kabul 
edilmektedir. Bu anlamda Devletin rolü, sözkonusu kesim için çok büyük 
bir önem arzetmektedir. 

Bu çerçevede, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ilk aşamadaki 
sorunları çözülerek onlara uluslararası piyasalarda kabul gören mal ve 
hizmetleri üretebilme ve satabilme, pazar paylarını ve karlarını artırabilme 
ve gelişebilme imkanlarının yaratılması ve buna bağlı olarak ortak 
yatırımlar kurulması için gerekli ortamın hazırlanması Ülkemiz açısından 
önde gelen hedeflerden birini teşkil etmektedir. 

Türkiye, yaklaşık 60 milyon nüfusu ve hızlı gelişen ekonomisiyle Avrupa 
Birliği'ne en iyi pazar perspektifini sunmakta Ortadoğu ve Akdeniz 
Bölgesinde de önemli bir odak noktası olduğunu göstermektedir. Ülkemizin 
ekonomik ve fmansal politikalarının Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu hale 
getirilmesi, aynı zamanda üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için önemli gelişme şartlarının da uyumlu hale getirilmesi anlamına 
gelmektedir. Bu durum Avrupa entegrasyon sürecinde önemli bir adımdır. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler eğer Tek Pazarın giderek ağırlaşan 
koşullarını karşılamada başarılı olurlarsa, imkanlarından da o ölçüde 
faydalanabileceklerdir. 

Bu kapsamdan olmak üzere Komisyonumuz tarafından 7. Plan Dönemi 
için KOBİ'lere yönelik olarak belirlenen hedef ve politikalara ilişkin öneriler 
aşağıda verilmiştir. 
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* Toplanı kredi hacmi içerisinde KOBİ'lerin payı yükseltilmelidir. 

* KOBİ'lerin finansman sıkıntısını ortadan kaldırmak Elmacıyla özel 
bir KOBİ Bankasının kurulması veya T. Halk Bankası'na bu yönde 
bir işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır. 

* Leasing, factoring, risk sermayesi ve kredi garanti fonları gibi 
modem finansman araç ve kurumlarının KOBİ'lere yönelik olanak 
geliştirilmesi için çalışılmalıdır. 

* Sermaye piyasasının küçük girişimcilere fon sağlayacak biçimde 
geliştirilmesi ve KOBİ'lerin hisse senetlerinin faaliyet gösterdikleri 
yörelerde pazarlanabilmesine yönelik bir sistem getirilerek hisse 
senetlerinin halka kolaylıkla arz edilmesi sağlanmalıdır. 

* Bankaların mevduatlarının belirli yüzdelerini KOBİ'lere yöneltecek 
mekanizmalar kurulmalıdır. 

* KOBİ'lerin büyüme ve gelişmelerine yönelik üretim ve yatırım teşvik 
politikaları ve buna ilişkin Modernizasyon ve Yenileme programlan 
hazırlanmalıdır. 

* Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı desteğinin Devletçe sağlanacağına 
dair Kanun Hükmüne, Genel Bütçeden kaynak ayrılarak işlerlik 
kazandınlmalıdır. 

* Organize Sanayi Bölgelerinde, küçük sanayiden orta ölçekli 
sanayiye geçmiş durumdaki işletmelere tahsis edilmek üzere 
parseller grubu aynlmalıdır. 

* Uygulamada 10'dan az kişi çalıştıran işletmelerde Tasarruf Teşvik 
Primleri (TTP) Devlet tarafından karşılanmakta, 10+kişi istihdam 
etme durumunda bütün çalışanlann TTP'lerini işveren ödemektedir. 
İstihdamı olumsuz etkileyen bu durumu ortadan kaldırmak için 
sadece 10'dan fazla çalıştırılan her kişinin TTP'Ieri işveren 
tarafından karşılanmaktadır. 

* Organize Sanayi Bölgelerinin müşterek arıtma tesisleri için genel 
bütçeden kaynak ayrılmalı, ayrıca getirilecek teşvik tedbirleri ile bu 
bölgelerdeki sanayicilerin ortak arıtma tesisi kurmaları 
özendirilmelidir. 

* Sanayi ve hizmet sektörleri için özel siteler ve bölgeler kurulmasıyla 
ilgili imar planlarının yapılmasında ve müteakip işlemlerde KOBİ 
temsilcileri ile yerel yönetim yetkilileri arasında işbirliği yapılmalı, 
yerinden yönetim ilkesine işlerlik kazandırılarak tabanda yapılan 
çalışmalar ilgili merkezi birimlere intikal ettirilmelidir 
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* Sanayi ve hizmet sektörü için gerekli kalifiye işgücü yaratılması 
amacıyla teori ve pratiğin birlikte yer aldığı meslek okulları açılmalı 
ve bu çalışmalarda KOBİ temsilcileri ve örgün eğitim kurumlan 
arasında işbirliği genişletilmelidir. 

* Eğitime meslek öncesi ve işbaşında eğitim şeklinde işlerlik 
kazandırılmalı, iş masa başı planlama şeklinden çıkarılarak hem 
işletmeciye hem de işçilere yönelik olmalıdır. Bu çerçevede mesleki 
okullarda ve üniversite kesiminde girişimciliğe yönelik seçmeli veya 
zorunlu dersler ve eğitim programları hazırlanmalıdır. 

* Mesleki eğitim programlarında kalite, verimlilik, ISO 9000 ve 
standardizasyon konularına ağırlık verilmelidir. 

* Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve mesleki eğitim kapsamına 
alınmamış meslek grupları da dikkate alınmalı ve bu konudaki 
çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

* Mesleki eğitimden geçmiş öğrencilere verilecek belgelerin ulusal 
veya uluslararası standartlarda kabul görmesi sağlanmalıdır. 

* KOBİ'lerin her tür bilgi eksiğinin giderilmesine yönelik Ulusal Bilgi 
Merkezleri kurulmalıdır. 

* Teknoloji uyumlu projelerin yurt sathında yaygınlaştırılması ve 
etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır. 

* Ara mal üreten KOBİ'lerin, üretimlerinde yeterli kalite, standart ve 
fiyat düzeyine ulaştırılabilmesi için, ana sanayi sektöründeki büyük 
işletmelerin KOBİ'lere yönelik AR-GE çalışmaları verilecek 
teşviklerle desteklenmeli ve bu işletmeler bu yönde özendirilmelidir. 

* İmalat sektörünün ağırlıklı olduğu yörelerde Araştırma ve 
Geliştirme Laboratuarları kurulmalıdır. 

* KOBİ'lerin kamu ihalelerindeki paylarının artırılmasını sağlayacak 
yasal değişiklikler yapılmalıdır. 

* KOBİ'lerin pazar imkanlarını ger işletmeye yönelik faaliyetlerini, 
birlikler halinde teşkilatlanara (Çok Ortaklı Şirketler gibi) 
yürütmesi desteklenmelidir. 

* KOBİ'ler üretim aşamasında bir takım prim ve teşviklerle 
desteklenerek ürünlerinin maliyetleri düşürülmelidir. 

* İGEME ve EXİMBANK'm bu kesime yönelik hizmetleri artırılmalıdır. 
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* KOBİ'lerin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi (Bilgi, ticari, 
teknoloji transferi, ortak yatırım) amacıyla uluslararası 
platformlarda güçlü olarak temsil edilmeli ve aktif bir lobi faaliyeti 
yapılmalıdır. 

* Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler (özellikle kırsal 
bölgelerde) özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

* Danışmanlık hizmetlerinden KOBİ'lerin yararlandırılması için özel 
profesyonel danışmanlık kuruluşları teşvik edilmeli, aynca yurtiçi 
ve yurtdışı uzmanların bu kesimin istifadesine sunulmasında devlet 
desteği yaygınlaştırılmalıdır. 

* KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yukarıda irdelediğimiz konuların tamamı bir bütünün parçalarıdır. 
Sistemin başarısı tüm bu konuların bir bütünlük içerisinde ele alınması ile 
mümkün olabilecektir. Doğal olarak sorunların önemli bir kısmı mevcut 
mevzuatın yeniden düzenlenmesini gerektirmekte, ancak mevzuatın 
değiştirilmesi hatta en doğru bir biçimde düzenlenmesi de sorunları 
çözmek için yeterli olmamaktadır. Uygulamanın başarılı olabilmesi, konu 
ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların gönüllü bir işbirliğine gitmelerine ve 
bir model oluşturmalarına bağlıdır. 

Tüm geliştirilecek Politika-Plan-Program ve Projelerde İNSAN unsuru ön 
planda yer almalı ve İNSAN'a yönelik altyapının gerektiği gibi 
kurulabilmesi için hertürlü yatırım desteklenmelidir. 
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KISALTMALAR 

DİE 

KOBİ 

KOSGEB 

KSS 

OSB 

TES-AR 

TESK 

TOBB 

TOSYÖV 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Küçük ve Orta Boy İşletmeler 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 

Küçük Sanayi Sitesi 

Organize Sanayi Bölgesi 

Türkiye Esnaf-Sanatkar ve Küçük Sanayi Araştırma 
Enstitüsü 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 

Türkiye Ticaret, Sanayi. Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği 

Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupk 
Yöneticileri Vakfı 
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VII . BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
SANAYİLEŞME POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

SANAYİDE AR-GE FAALİYETLERİ FİRMA İLİŞKİLERİ 
VE TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

POLİTİKALAR ALT KOMİSYONU 
RAPORU 

Alt Komisyon Başkanı Raportör 

Prof. Dr. K. Turay YARDIMCI Prof. Dr. Meral KEYER-UYSAL 



Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. K. Turay YARDIMCI 
Alt Komisyon Başkanı 

Prof. Dr. Meral KEYER-UYSAL 
Raportör 

Alber BİLEN 

Nedret BÜYÜKSARAÇ 

Doç. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU 

M. Tunca DINGİLOĞLU 

ilkin GÜNAY 

Dr. Ömer GÜZEL 

Ömer KAYMAKÇALAN 

Doç. Dr. Mürşit PEKİN 

Ayhan SUSKUN 

Refik ÜREYEN 

Veysel YAYAN 

Prof. Dr. Nüket YETİŞ 

Mürsel YUMUŞAK 

M.Ü. Eczacılık Fakültesi (345 15 90) 
Dekanı 

M U. Eczacılık Fakültesi (414 44 64) 
Dekan Yardımcısı 

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
(212 272 87 20) 

PTT AR-GE Daire Başkanlığı Müdür 
Yardımcısı (312 366 37 05) 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (312 
427 06 21) 

Brısa R&D Müdürü (262 364 72 53) 

Kosgeb Danışmanlık Bölüm Başkanı 
(313 10 91) 

Biruni Laboratuvarı (212 274 11 33) 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
Başkanı (262 641 16 78) 

M. Ü. Eczacılık Fakültesi (345 29 88) 
Dekan Yardımcısı 

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı 

Eczacıbaşı ilaç Grubu Başkan 
Yardımcısı (212 281 08 00) 

Arçelik A. Ş Araştırma Bölüm Başkanı 
(395 45 15) 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar 
Yardımcısı (312 417 95 06) 

M. Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yan. imcisi (347 94 03) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü (312 231 34 40) 
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I- AMAÇ 

Bu rapor, T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı "Sanayileşme Politikaları'1 Özel ihtisas Komisyonunun Altıncı Alt 
Komisyonu olan "Sanayide AR-GE Faaliyetleri, Firma ilişkileri ve Teknolojinin 
Geliştirilmesine Yönelik Politikalar" komisyonunun çalışmalarına temel olan 
yaklaşımlar ve öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

II-GİRİŞ 

Çağımız Bilim ve Teknoloji çağıdır. Bugün bilim artık üretici bir güç haline 
dönüşmüştür ve sanayinin teknoloji içeriği ise hızla artmaktadır. Toplumda 
refahın arttırılması için teknoloji ana girdidir. Uygun teknolojilerin kullanımı ile 
istihdam ve ihracat arttırılır ve ekonomik kalkınma sağlanır. Teknoloji, teknolojik 
gelişme ve teknolojik üstünlükler sanayinin rekabette en güçlü silahıdır. 
Günümüzde bilim ve teknolojiyi birbirinden bağımsız iki farklı olgu olarak 
algılamak imkansızdır. Artık bu kavramlar içiçe geçmiştir ve üretilen mal değil 
teknolojiler rekabetin ana unsurunu oluşturmaktadır. Teknolojik faktörler 
sanayinin gelişmesinde en temel unsurlardır. Şekil 1'de teknolojinin 
kaynağından sanayiye aktarımı görülmektedir. AR-GE Faaliyetlerinin teknolojiye, 
teknolojinin sanayiye, üretim, ürün ve/veya yönetim teknolojisi olarak 
aktarılmasında teknoloji zincirinin tüm halkaları ve bu halkalara yeni 
teknolojilerin kazandırılması gerek firma düzeyinde gerekse makro düzeyde bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. Bunu başarıyla gerçekleştiren ülkeler 
incelendiğinde, teknolojinin kaynağından kullanım yerine aktarılmasını sağlayan 
mali, insan gücü ve Bilim-Teknoloji alt yapısını ve gerekli mekanizmaları 
kurdukları gözlenmektedir. Teknolojik savaşta ayakta kalabilmenin ve başarılı 
olabilmenin temel ilkesi AR-GE için gerekli tüm ilgili kaynak ve imkanlardan ( 
araştırmacılar, bilgi ve beceri birikimleri, para, labaratuar ve atölyeler, alet- 
teçhizat, ve malzeme vs.) en rasyonel bir şekilde yararlanabilmektir. AR-GE 
sanayi kuruluşlarının olağan faaliyetlerindendir. Endüstriyel araştırma ticari 
teknolojiler için yürütülen faaliyetlerin temel girdisidir. Ürüne yönelik olan 
endüstriyel araştırmanın ön koşulu ise hiç kuskusuz temel araştırmadır. 
Günümüzde sürdürülen AR-GE faaliyetlerinin hedefleri savunma sanayini 
güçlendirmek, ucuz enerji kaynakları geliştirmek, doğal kaynakları verimli işleme 
ve üretimde kalite artışıyla maliyet düşüşü sağlamaya yönelmiştir. 

Gelişmiş Ülkeler AR-GE faaliyetlerini belirledikleri ulusal politikalar 
doğrultusunda yönlendirmektedirler. Bu ülkeler AR-GE faaliyetlerine büyük 
yatırımlar yapmakta ve böylece geliştirilen teknolojilerinin sanayiye hızla 
aktarımı sağlanarak etkin bir altyapı kurdukları görülmektedir. Uluslararası 
rekabet gücünde ileri aşamalara ulaşmış olan ülkelerin araştırma, geliştirme 
harcamaları içinde özel kuruluşların paylarının yüksekliği de bu savı 
doğrulamaktadır. Örneğin AR-GE harcamalarında özel kuruluşların payı kısaca 
ABD'de %72, Almanya'da %72, Japonya’da %68, Danimarka %56 . dır. İngiltere, 
ABD, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Belçika 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 
ikinci dünya savaşı öncesindeki dönem içinde, Danimarka 60'lı yılların başında 
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İtalya ve Japonya ise 70'li yıllarda ileri ve özellikle üretim faktörlerinin tam 
anlamıyla sağlanması ile teknolojik rekabet gücüne ulaşmışlardır, ileri üretim 
faktörleri nitelikli işgücünü araştırma geliştirme altyapısını ve modern bir 
haberleşme ağını içerir. 

Üniversiteler 

Araştırma Kurumlan 

TRANSFER MEKANİZMALARI 

Firma-ıçı Pazarlama Mühendislik Üretim Satış/ Müşten 
Ar-Ge Hizmetler İlişkileri 

TRANSFER MEKANİZMALARI 

Yurtiçi veya Yurtdışı 
Diğer Sanayi 
Kuruluşları 

Şekil 1 Teknolojinin Kaynağından Sanayiye Aktarımı 

III- DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE AR-GE DURUMU 

Sanayileşmiş ülkelerde yeni teknolojileri üretmek için başlatılan dev 
projeler, değişik uygulamalara açık çok amaçlı girişimlerdir ve tümünde devlet 
aktif olarak yer almaktadır, ilk girişimin başlamasında ve planlanmasında önayak 
olan devlet, gelişmeleri desteklemekte ve bunlar için pazar yaratmaktadır. 
Sanayiciyi ve üniversiteyi ortak AR-GE programları içinde yer almaya teşvik 
eden devlet desteği, giderek sanayiyi bu programların sonuçlarını kullanmaya 
zorlayan regülasyon politikalarına dönüşmektedir. Sanayiciye yeni teknolojiler 
için meslek içi eğitim dahil bir dizi önlemi aldırarak uluslararası pazarlarda 
rekabet üstünlüğü sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Dünya ticaretinin yapısına bakıldığında ABD. AT. (Avrupa Topluluğu) ve 
Japonya'nın bu ticaretin yüzde yetmişlik kısmını kontrol ettiği 
görülmektedir.Bunun altında yatan neden bu ülkelerin teknolojik gelişmelere 
verdikleri önemdir. 

Ülkemizde esasları belirlenmiş ve belli bir hedefe yöneltilmiş bilim ve 
teknoloji buna bağlı olarak AR-GE. politikası ne yazık ki oluşturulamamıştır. 
Şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlar sağlıklı olarak belirlenememekte farklı yasa ve 
yönetmeliklerle AR-GE faliyetleri yürütülen çeşitli kuruluşlar bulunduğundan, 
koordineli bir çalışma sağlanmamakta, sağlıklı ve dinamik değerlendermeler 
yapılmamakta, çağdaş gelişmeler incelenememektedir. Öncelikler tesbit 
edilememiş, mevcut kaynaklar israf edilmiş, politikasızlığın oluşturduğu karmaşa 
egemen olmuştur. 

Gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde genellikle endüstriyel ve hizmet 
üretim faaliyetleri (Sanayi) ile bilgi üretim faaliyetleri (Üniversite) arasındaki ilişki 
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yok denecek kadar azdır. Sanayimizde uzun yıllardır AR-GE faaliyetlerinin 
yapılmadığı, teknolojinin gelişmiş ülkelerden lisans anlaşmaları ya da know-how 
transfer ederek üretime dönüştürüldüğü bilinen bir gerçektir. Ülkemizde AR-GE 
faaliyetlerinin çoğu üniversitelerimizde yapılmakta, yukarıda değindiğimiz gibi 
sanayi-üniversite işbirliğinin yok denecek kadar az olduğu, olanın da verimsizliği 
nedeniyle yapılan faaliyetler üretime dönüşememekteve bu kısır döngü süre 
gelmektedir. Üniversite-sanayi-devlet işbirliği, rollerin ve alışverişin iyi 
tanımlanmadğı bir ortamda yürütülmeye çalışılmıştır. Kendi kuruluşlarında AR- 
GE birimleri işletmeyen sanayinin üniversiteden de gerçek bir talebi olmamış, bu 
taleple gelecek olan toplumsal dinamizm ve saygınlıktan yoksun kalan üniversite 
ise zaman içinde yürüttüğü akademik araştırmalarda bile destek bulamayarak 
yetersiz kalmıştır Ekonomik rekabet için gerekli politikaların sahibi ve izleyici 
olma özelliğini yitirmiş olan devlet ise, bürokratik yaklaşımı ve mevzuatı ile AR- 
GE faaliyetlerini iradesi dışında kösteklemekten kurtulamamıştır. 

Gelişmiş ülkelerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde araştırmacı 
personellerin çoğunu akademisyenlerin oluşturduğu görülmektedir. (Tablo 1) 
10.000 çalışana düşen araştırmacı personel sayısı ise Tablo 2'de görülmektedir. 

Tablol : Bazı ülkelerdeki araştırmacı sayısı ve akademisyen yüzdesi 

Ülkeler Yıllar Toplam Araştırmacı 
Personel 

Akademisyen (%) 

Kanada 1986 109330 55 
Danimarka 1987 21953 45 

Finlandiya 1987 26227 -

Fransa 1988 283099 39 
Almanya 1987 419207 40 

İtalya 1988 135665 55 
Japonya 1988 830885 64 
Hollanda 1988 64420 39 
Norveç 1989 52700 58 
İsveç 1989 52700 44 

İsviçre 1986 45000 33 
Ingiltere 1987 282273 45 
ABD 1988 1250000 90 

Kaynak : DPT, Bilim Teknoloji Politikaları, Mayıs 1992, S.20 (A.B.D. rakamı 
OECD Kaynaklarından) 
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Tablo 2 : 10.000 çalışana düşen araştırmacı personel sayısı (1987) 

Ülkeler 10.000 Çalışana Düşen Araştırma 
Personeli 

Kanada 44 

Fransa 45 

Japonya 68 

İtalya 29 
Ingiltere 45 

Almanya 59 

ABD 66 

Kaynak : DPT, Bilim Teknoloji Politikaları, Mayıs 1992, Ankara, S,206 

Bu iki tablo birlikte teknoloji alanında ileri gitmiş ülkelerin nüfuslarına ve 
10.000 çalışana göre önemli sayıda işgücünü araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinde istihdam ettiğini ve bunların yaklaşık yarısının akademisyen 
nitelikli olduğunu göstermektedir. Ayrıca 10.000 çalışana göre verilen değerler, 
doğrudan doğruya araştırmada çalışan personeldir. Yardımcı personel ve büro 
elemanları bu sayılara dahil değildir. Her iki tabloda da ABD'nin araştırmacı 
personel sayısında gözle görülür üstünlüğünü Japonya izlemektedir. AT üyeleri 
toplam araştırmacı sayısında iki ülkenin arasında yer almaktadır. Almanya, AT 
içindeki toplam araştırmacıların yaklaşık yarısını istihdam etmektedir. Iktisaden 
faal nüfus içindeki araştırmacı personel oranı ise OECD ülkelerinde % 2.4 ile 
14.2 arasında değişmekte iken Türkiye'de % 0.72'dir. Türkeyi'de araştırıcı 
personel sayısı 34.000'dir. Toplam araştırıcı personelin 20.000 kişisi (% 66) 
üniversitelerde görevlidir. Özel kesimde çalışan araştırıcı sayısı 5000-6000 
olarak tahmin edilmektedir. Geri kalanlar kamu kesiminde görevlidir. 

TÜBİTAK ve DİE tarafından yapılmış 1990 tarihli bir çalışmada belirtildiği 
gibi ülkemizdeki araştırıcı sayısı onbin kişi başına 7'dir. Aynı tarihte Türkiye’ de 
10.000 kişi başına hedeflenen araştırıcı sayısı 15 idi. 



Tablo 3 :Bazı ülkelerde toplam AR-GE harcamaları 
(Satınalma gücü paritesine göre GSYİ harcamaları) 

Ülkeler Yıllar Milyon 
Dolar 

GSYIH% Kamu% Ozel% 

Belçika 1988 2060.0 1.6 26.7 71.6 
Kanada 1990 7246.2 1.3 43.7 42.0 
Danimarka 1987 971.5 1.4 45.9 48 7 

Finlandiya 1989 13.44.3 1.8 38.9 58.8 
Fransa 1990 21129.3 2.3 49.9 43.4 

Almanya 1990 28688.3 2.8 50.6 65.5 

İtalya 1990 11077.0 1.2 50.6 44 5 

Japonya 1988 50987.2 2.9 79.9 70.5 

Hollanda 1989 4259.1 2.2 42.7 53.4 

Norveç 1989 1350.3 1.9 48.3 47.5 

Işveç 1989 3756.1 2.8 36.9 60.0 

İsviçre 1986 2857 5 2.8 21.1 78.9 
Ingiltere 1988 17042.4 2.2 36.5 51.4 

ABD 1990 152925.0 2.7 49.3 48.6 

Kaynak DPT, Bilim Teknoloji Politikaları, Mayıs 1992, Ankara, S.25 

Gelişmiş ülkelerde seneler itibarı ile AR-GE harcamaları Tablo 3'de 
görülmektedir. Bu harcamaların AR-GE çalışmalarına yönelik personel, cari 
yatırım ve araç, alet donanım gibi giderlerin hepsini kapsadığını belirtmek 
gerekir. Türkiye gayri safi milli hasılasının ancak % 0.33’ünü AR-GE 
çalışmalarına ayırmaktadır. 1990 da hedeflenen ise % 1 idi. Gelişmiş ülkelerin 
mevcut durumları ve geçtikleri evreler incelendiğinde hepsinde gayri safi milli 
hasılalarının % 2.5-3.0'ünün araştırma geliştirme harcamalarına ayrıldığı, AR-GE 
harcamalarının GSMH'nın % Tini aştıktan sonra ekonomik kalkınmayı 
etkilemeye başladığı görülmektedir. Başka bir deyişle % 1 eşik değer 
olmaktadır. Bu ülkelerde sanayinin toplam AR-GE harcamaları içindeki payı % 
50 civarındadır. 

ABD ve Japonya için AR-GE harcamaları daha ayrıntılı incelendiğinde; 
ABD'de savunmaya ayrılan pay oldukça yüksek orandadır (% 65), savunmayı % 
12 ile sağlık % 9 ile uzay araştırmaları takip etmektedir. 
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Tablo 4 : ABD'NİN AR-GE HARCAMALARI * Ü Diğer 

Sivil Uzay 

H Çevre Koruma 

Sağlık 

■ Endüstriyel Gelişme 

Enerji 

İÜ Tarım 

lllli Altyapı 
ü Araştırmacıların 

İlerletilmesi 

M Savunma 

Kaynak Scales out of balance" Financiale Times, August 13, 199 

Japonya ise toplam AR-GE harcamalarının GSMH’ dakı payı açısından 
dünyadaki en yüksek değere sahip ülkedir (GSMH'nın % 29'u) 

Tablo 5 Japonya'nın, AR-GE harcamaları 

UYGULAMALI ARAŞTIRMA TOPLAM 2 59 
Milyar YEN TEMEL ARAŞTIRMA TOPLAM 1 45 Milyar YEN 

I Üniversiteler 

Özel Sektör 

  AR-GE 
Kurumlan 

I Üniversiteler 

Özel Sektör 

AR-GE Kurumlan 

71% 

Kaynak :Public paucity in the land of plenty" Financial Times, September, 1991, 

Ülkemizde AR-GE harcamalarının kurumlar arasındaki halihazırdaki 
dağılımı yaklaşık şöyledir. 

Üniversiteler % 69 

Kamu Kuruluşları % 13 

Özel Kuruluşlar % 18 

us 



Görüldüğü gibi AR-GE harcamalarının % 82'si Ünivesiteler ve kamu 
kuruluşları tarafından karşılanmaktadır Tablo 4'de 1989 yılına kadar AR-GE 
harcamalarının dağılımı görülmektedir. 

Tablo 6 :1983-1989 yılları arasında Türkiye'de AR-GE harcamalır 

YILLAR 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

GSYH İçindeki Yüzde (%) 0.76 0.71 0.7 0.64 0.53 0.13 0.14 

AR-GE Eleman Sayısı 25030 27007 29241 30684 33198 33636 

Endüstriyel AR-GE El. Say 9894 10865 11190 11117 11986 
Ar-Ge Harcamaları (Mil. $) 416.8 426.8 432.5 406.8 114.0 122.5 
Endüstriyel AR-GE Hare. (Mil. $) 296,7 316.6 329.4 314.1 10.5 10.26 

Yükseköğretim AR-GE Hare. 
(Mil. $) 

54.4 492 46.3 42.3 66.5 76.5 

YükseköğretimdeAR-GE 
Harcamaları / GSMH (%) 

0.12 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09 

Devlet istatiktik Enstitüsü ve TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmada 
firmada reel olarak 1983-1990 arasında AR-GE harcamaları ülkemizde % 21 

azalma gösterirken ABD, AT, Japonya'da ise % 5-10 arası artış göstermiştir. 
Dünyadaki AR-GE harcamaları firma bazında incelendiğinde ise Tablo 6 ve 
7'deki durum, sektörel bazda incelendiğinde ise Tablo 9'daki durum 
görülmektedir 

Tablo 7 : Dünyadaki AR-GE Harcamalarında ilk 10 firma * 

(Million $) 
1 SIEMENS 5.322 

2 HITACHI 3.907 
3 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 3.144 

4 FUJITSU 2.947 

5 ALCATEL ALSTHOM 2.625 
6 TOSHIBA 2.392 

7 NEC 2.274 

8 NTT 2.157 

9 PHILIPS ELECTRONICS 2.079 
10 FIAT 2.025 

Kaynak : More for Less?" Bussiness Week, P.50-53, June 1993 

AR-GE çalışmalarımı etkinliğinin arttırılmasında sanayinin kendi 
kaynaklarından finanse ettiği araştırma geliştirme çalışmalarının toplam sanayi 
üretimi içinde payı olabilir. Tablo 9'da gelişmiş ülkelerde bu tür harcamaların 
zaman içinde yükseldiği görülmektedir. Türkiye için aynı veriler ihmal edilecek 
kadar düşüktür. 
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Tablo 8: Amerika'da sektörel bazda AR-GE Harcamaları 

1991-1992'deki 
Yüzde Değişiklik 

Milyon $ ARGE/Satış 
(%) 

Containers and Packing 22 144.6 0.9 
Healt Care 18 11.804.0 9.7 

Aerospace 16 4.614.1 4.4 

Manufacturing 8 3.648.7 3.0 
Consumer Products 8 2.163.4 1.4 

Leisure-Time Products 8 2.114.0 5.7 

Food 8 587.9 0.7 

Automotive 7 12.301.2 4.0 
Electrical and Electronics 7 7.961.7 6.0 

Office Equipment and Services 6 17.196.2 8.4 

Chemicals 6 5.554.6 4.3 
Service Industries 5 135.4 0.7 

Conglomerates 3 3.434.5 2.6 
Housing 2 481.4 1.8 

Paper and Forest Products 0 444.7 1.1 

Telecommunication -3 3.690.4 3.1 

Fuel -5 2.751.7 0.8 

Metals and Mining -6 410.2 1.1 

All-lndustry Composite 1992 7 79.438.6 3.7 

All-lndustry Composite 1991 7 74.213.6 3.6 

Kaynak : Standart Pooris compustat Services advisîon of Mc Graw-HİIL 

Tablo 9 :Sanayi Üretiminin Yüzdesi Olarak Sanayi Tarafından Finanse 
Edilen Araştırma Geliştirme Harcamaları 

Ülkeler 1967 1979 1990 

A.B.D 1.15 1.23 1.52 
Ingiltere 1.134 1.17 1.141 

Japonya 0.90 1.35 2.36 

Fransa 0.74 0.98 1.30 

İtalya 0.41 0.54 0.73 

Almanya 1 07 1.65 2.12 

Bilim teknolojisi alanında çalışan personel sayısı ve yapılan harcamaların 
bir göstergesi alınan patentlerdir.Patent bir ülkedeki teknolojik seviyeyi 
göstermekte oldukça önemli göstergedir. Tablo 10'da bu konuda Japonya'nın 
üstünlüğü görülmektedir. Onaylanan patentler sayısı itibariyle ABD ve Sovyetler 
Birliği en üst sırada yer almaktadır. Tabloda yer almayan Mısır. Hindistan. 
Pakistan ve Portekizle birlikte Türkiye düşük bir patent hareketi göstermektedir. 
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Tablo 10 :Değişik ülkelerde Patent Başvuruları ve Onaylamaları (1990). 

Başvurular Onay 
Ülke Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Topiam 

Belçika 1093 42632 43725 365 12805 13170 

Kanada 2782 35135 37917 1109 13078 14187 

Danimarka 1788 37659 39447 364 2012 2376 

Finlandiya 2179 10431 12610 838 1629 2467 

Fransa 15707 66177 81884 8923 26226 35149 

Almanya 48448 69426 117874 24101 27131 51232 

İtalya 1085 54448 55533 238 17556 17794 

Japonya 333373 43419 376792 50370 9031 59401 

Hollanda 4066 49448 53514 884 15957 16841 

Norveç 1000 10885 11885 269 270 539 

G.Kore 9083 22304 31387 2554 5208 7762 

SSCB 115379 8418 123797 83486 1172 84658 

İsveç 4338 45258 49596 1728 14221 15949 

İsviçre 5064 44338 49402 2626 13526 16152 

Türkiye 138 1090 1228 49 437 486 

İngiltere 24398 73493 97891 4361 27818 32179 

A.B.D 91410 84690 176100 47393 42973 90366 

IV- ÜLKEMİZ SANAYİİNDE DURUM : 

Sanayimizin kuruluş dönemini aştığı bilinmektedir, bu dönemde kapalı bir 
ekonomide her yaptığını satabilmenin getirdiği alışkanlıkla ve kolayca bulup 
gevşekçe uyguladığı üretim teknolojileri ile sürdüğü üretimlerin ürünlerini artık 
rahatça satamadığını geçen on yıl içinde anlamağa başlamıştır. 

Ekonominin bir süre için iyi gitmesi, iç maliyetlerin Dünya standartlarından 
hala düşük olması, ve dış satım İçin de teşviklerin var olması, sanayiye bir süre 
daha teknolojisini dışarıdan alabilme olanağı vermiştir. Bu olanak ekonominin 
zora girmesi ile azalmaktadır. 1996 Gümrük Birliği Anlaşması ile sanayiciye 
kalacak marjlar kısıtlanacak ve teknoloji satın alması mümkün olmayacaktır. 

Bu durum önemli bir bölümü sanayi ürünleri olan ihracatımızı olumsuz 
yönde etkileyecektir. Sanayinin teknoloji gereksinimi ile ihracat yapabilmesi 
arasında birebir ilişki vardır. 

Diğer taraftan sanayinin muhtaç olduğu teknolojiyi bulması tek başına 
maddi güce de dayanmamaktadır. Her bedeli verse de Dünya pazarlarında ve 
hatta liberalleşmiş olan Ülkemiz pazarında dahi rekabet edecek yeni 
teknolojileri, bunların üretici olar rakiplerinden almaya olanak yoktur. Düşük ve 



eski teknolojili ürünler, pazarlarda istenen fiyat düzeylerini bulmayacakları gibi 
ömürleri de kısıtlı olacağından kazançlı olmayacaktır. 

Teknoloji, bir insanın, bir kurumun, bir işi yapabilmek için edinmiş olduğu 
bilimsel ve mühendislik bilgilerinin tümüdür. Bu bilginin güncelliği ve üstünlüğü 
oranında teknolojisi ileridir, rekabette şansı yüksektir. Bilgiye bilimsel yöntemleri 
kullanan araştırma ile gidilebilir. İşte sanayimizin önünde teknolojisini 
oluşturacak tek yol artık araştırmadır. Araştırmanın insan gücü, sermaye, 
malzeme gibi temel sanayi girdisi olduğu artık bilinen bir gerçektir. 

Bu ülkenin dış ödemeler dengesini de etkileyecek bir olgudur ve devletin 
sanayii araştırmaya yatırım yapma alışkanlığını edinmesi faydasını görmesi için 
gerekli ortamı yaratması bu plan döneminde temel bir anlayış olmalıdır. 

Türkiye'de sanayinin doğuşu ve gelişimi Devlet'in yakın desteği ile 
olmuştur. Gümrük koruması, ihracat teşvikleri şu anda zor da olsa yürüyen AR- 
GE teşvikleri göstermektedir ki ağrılı da olsa özendirme sanayide sıçramalar 
yaptırabilmektedir. Bu önlemler ile sanayinin bugüne kadar elde ettiklerinin 
korunması için eski yöntemler gelişen koşullarda artık geçerli değildir. 
Uluslararası serbest ticaret eğilimleri ve 1996 yılında gümrükbirliği seçimi yeni 
koruma modellerini gündeme getirmektedir. Bilim-sanayi işbirliğinin bir 
göstergesi de Dünya'da başarısı kanıtlanmış modellerden üniversite-sanayı 
işbirliğine dayalı ve Teknopark, Bilim Şehri, Teknoloji Merkezi ve Teknoloji 
Enstitüsü gibi çeşitli adlar altında faaliyet gösteren organize kuruluşların 
Türkiye'de arzulanan miktarda ve ölçekte kurulmamış olmalarıdır. Bugün 
Avrupa'ya hizmet verecek bir mega teknoparkın Avrupa Teknoloji Enstitüsü adı 
altında kurulma hazırlıkları devam ederken ve Japonya aynı konuda bir bilim- 
teknoloji şehri kurma planlarını tamamlamışken, Türkiye'de milli ihtiyaçlara 
cevap verecek böyle merkezlerin bulunmaması büyük eksiklik olarak 
görülmektedir 

V-ÖNERİLER : 

AR-GE faliyetlerinin geliştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesinde, 
özel sektör, üniversite ve kamu sektörü birlikte düşünülerek çok yönlü çözümler 
aranmalıdır 

1-Koordinasyon kurulunun teşkil edilmesi : VII. Plan döneminin başında 
DPT ye bağlı bir koordinasyon kurulunun, mevcut potansiyelin rasyonel 
kullanımı için ivedilikle kurulması ve bu i- jrulda görev alacak kişilerin özenle 
seçilmesi gerekmektedir. Bu kurul, bilim adamlarından, sanayicilerden, meslek 
odalarından, Bakanlık yetkililerinden oluşur ve ülke ihtiyacına yönelik AR-GE 
faliyetlerinin plan ve programlarını yaparak yürütülmesini ve denetlenmesini 
sağlayan bu kurum, gerektiğinde sisteminin her halkasında (sanayi, üniversite 
vb) alt komisyonlar oluşturabilir Mevcut olan TÜBİTAK. KOSGEB,Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kuruluşlarında önerilen kordinasyon kurulu ile 
işbirliği içinde çalışması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Daha ilerki 



dönemlerde ise bilim ve teknoloji bakanlığının oluşturulması ve bu bakanlıkta 
üniversite sanayi ve bakanlık yetkililerinin bulunduğu bir AR-GE daimi yüksek 
kurulunun kurulması gereklidir. 

2- Bilginin kullanıcıya ulaşması için bilgi ağı sistemlerinin kurulması 
gereklidir, dünyada ve ülkemizde üretilen bilgilerin anında bilimadamına 
ulaştırılması temin edilmeli, kütüphaneler yaygınlaştırılmalı, uluslararası bilgi 
bankalarına erişim sağlanmalıdır. Bilgi ağının yurt sathına yayılması VII. plan 
döneminin başlarında gerçekleştirilmesi gereken ana hedef olmalıdır. Eğitim 
kurumlarına bilgisayar alımları bütçe uygulamaları talimatlarında serbest 
bırakılmalı ve teşvik edilmelidir. 

3- Sanayi için yapılan AR-GE'lerin kısa zamanda oluşması için önlemler 
alınmalıdır. (Alet, edavat, malzeme ve belgenin kısa zamanda araştırıcılara 
sunulması, teknik elemanların arttırılması araştırma merkezlerinin alt yapısının 
oluşturulması gibi). 

4-Teknolojik gelişmeyi, dolayısı iie sanayileşmeyi geliştirmek üzere bilim 
parkları gibi kuruluşlar oluşturulmaktadır. Araştırıcılar buluşlarını uygulamaya 
aktarabilecekleri teknoparklar/kuluçka merkezleri kurulmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

5- Üniversite-Sanayi İşbirliği:Ülkemizde sanayileşme politikasının 
belirlenmesinde en önemli unsuru Üniversite sanayi işbirliğidir. Sanayi kar 
gayesi ile malzeme, mamul, proses ve hizmet üreten bir kurumdur. Sanayinin bu 
faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için bilgiye tecrübeye ihtiyaç vardır. Türkiye'de 
zaten az sayıda olan araştırıcıların büyük çoğunluğu üniversitelerde 
bulunmaktadır. İyi bir organizasyonla sanayideki problemler üniversitelerin 
bilgilerine sunularak ihtiyaca cevap verecek araştırmalar maddi destekle de 
teşvik gördüğü takdirde üniversitelerde yapılabilecektir. 

a) Üniversitelerin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE yapması 
teşvik edilmelidir. Üniversite sanayi işbirliğini teşvik etmek üzere proje bazında 
sanayi üzerinden devlet kaynak aktarması yapmalıdır. 

b) Üniversitelerde sanayinin AR-GE'lerinin yapılabileceği tam teşeküllü 
laboratuvarlann kurulması için üniversite bütçelerine kaynaklar konulmalıdır. Bu 
konuda devlet tarafından sağlanan bütçeler yetersiz kaldığından arttırılmalıdır. 

c) Öğretim üyelerinin sanayi ile işbirliği yapmaları cazip hale getirilmelidir. 
2547 sayılı YÖK kanununun 38. maddesine sanayi kuruluşlarında da öğretim 
üyelerinin çalışabilmeleri düzenlemesi getirilmelidir. 

d) Master ve doktora tezlerinde sanayiyi ilgilendiren konular işlenmelidir. 
Sanayiye bu konuda maddi destek sağlanmalıdır. 



e) Sanayinin ihtiyacı olan teknik eleman üniversitelerde, teknik okullarda, 
öncelikle eğitilmeli ve stajların sanayide ciddi bir şekilde yaptırılması için 
önlemler alınmalıdır. 

f) Araştırıcı yetiştirmek için doktora ve post doktora yapmak üzere gelişmiş 
memleketlere çok sayıda öğrenci yollanması bilhassa temel bilgiler dallarında 
(fizik, kimya, elektronik, bilgisayar, gen mühendisliği gibi) teşvik edilmelidir 

g) Üniversite mensubu olan araştırıcıların üniversiteden ve akademik 
faaliyetten kopmadan araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarmak için kuluçka 
merkezleri içinde çekirdek şirketler kurmalarına olanak sağlayacak şekilde 
ticaret kanunu ve devlet personel kanununda düzenlemeler yapılmalıdır. 

h) Küçük ve orta ölçekli sanayiye üniversitelerden teknik ve yönetimle ilgili 
personel desteği sağlanmalıdır. 

i) Üniversite-sanayi işbirliğinde ilişki noktası halen Döner Sermaye 
işletmeleridir Bu işletmelerde araştırmaya teşvik edici vergi muafiyeti, 
araştırıcıya katkı payının yükseltilmesi, tasarruf tedbirlerinin kaldırılması, 
birimlere özerklik tanınması, sözleşmeli personel çalıştırılması gibi yasal 
düzenlemeler getirilmelidir. 

j) Üniversite personel ücretlerinin düşük tutulma politikasının yıllardır 
devam etmesi sonucunda, üniversitelerdeki pek çok kaliteli bilim adamı, öğretim 
üyesi ve teknisyen yurt dışına veya yurt içindeki diğer kuruluşlara göçmeye 
doğru itilmektedir. Bu da ünivesiteleri kaliteli ve yeter sayıda öğretim elemanı 
temin etmede ve onları bünyesinde tutmada darboğaza sokmaktadır. Halen 
yurdumuzda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Batı Avrupa 
Standardlarının dört katıdır Yeni açılan üniversiteler ve Açık Öğretim Fakültesi 
gözönüne alındığında durum çok daha vahimdir. Ücretlerin iyileştirilmesinde 
maaşların seyyanen arttırılması yerine, özellikle üniversite bünyesinde 
üretkenliği özendirici teşviklerin getirilmesi daha etkin olabilir. Bireylerin 
performans değerlendirilmelerinin "son ürünler" bazında yapılması eğitim 
sisteminin hızlı bir biçimde geliştirilmesini sağlayacaktır. 

6-Araştırma enstitülerinin çoğalmasının özendirilmesi, üniversiteden 
araştırmacıların buralarda sanayi için uygulamalı araştırmaları yapabilmeleri 
sağlanmalıdır. 

Sanayi ile üniversitenin ortak araştırma grupları oluşturulmaları 
özendirilmelidir. 

Temel araştırmaların ikinci öncelikli ile de olsa yapılabilmesi için 
üniversitelerde bu amaç ile yatırımlara devam edilmeli ve uygulamalı 
araştırmaların belirlediği temel araştırmalara öncelik verilmelidir. 

7- Sonuçlan sanayide başarı ile uygulanan araştırmalara ödül verilmelidir. 



8- Rekabet öncesi araştırmalar için sanayinin uğraşı kollan temelinde bir 
araya gelmesi özendirilmelidir. 

9- Sanayi kuruluşlarının kendi içlerinde kuracakları araştırma birimleri için 
Devletçe her türlü yatırım kolaylığı sağlanmalıdır. 

10- Araştırmacı yetiştirmekte sanayinin özendirilmesi bilhassa kendi 
projeleri doğrultusunda doktora çalışmaları için dış ve yerli üniversitelere 
öğrenci gönderilmeleri desteklenmelidir. 

11- Araştırıcının buluşlarını aktaracağı bilim alışverişi yapacağı ulusal ve 
uluslararası kongre, sempozyum, bilimsel toplantılar, seminerler, sergi ve fuar 
gibi faaliyetleri destekleyen fonlar oluşturulmalıdır. 

12- Bilim adamlarının dış temaslarının arttırılması amacıyla mali ve idari 
kolaylıklar sağlanmalıdır. (Örn. konut fonundan muaf tutmak gibi) 

13- Öncelikli alanlarda, büyük ölçekli, uygulamaya yönelik projeler 
rekabet öncesi dönemde devletçe desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Türkiye'de 
yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sonucu üretilen ürünlere devlet satın 
almalarında öncelik tanınması Yedinci Beş Yıllık Plana teşvik tedbiri olarak 
konulmalıdır. Örneğin PTTnin ve/veya silahlı kuvvetlerin satın alacağı yeni 
model haberleşme santrallannın veya benzer elektronik cihazların alımında 
Türkiye'de geliştirilecek teknolojilere öncelik verileceği ilan edilir. Bu konuda 
teknoloji geliştirmek için sanayi kuruluşlan üniversite ve araştırma kurumlannın 
ortaklaşa çalışmaları teşvik edilir. Araştırma sonucu üretilen teknoloji iligili bütün 
sanayicilere verilir ve bu sanayicilerin tam rekabet ortamı içinde devlet ihalesine 
katılmaları sağlanır. 

14- Sanayinin rekabet gücünü geliştirecek AR-GE ve teknoloji geliştirme 
faaliyet ve yatırımları öncelikle teşvik edilmelidir. 

15-Teknolojinin ve kalitenin geliştirilmesi ulusal bir politika haline 
getirilmelidir. 

16- KOSGEB gibi kuruluşlar daha da güçlenmesine olanak sağlayacak 
kanun ve kararnamelerle desteklenmelidir. 

17- Yabancı sermayeli şirketlerin AR-GE yatırımlarını Türkiye'de 
yapmaları halinde kolaylıklar sağlanmalıdır. 

18- Her türlü AR-GE yatırımına özellikle bu plan döneminde vergi 
muafiyeti sağlanmalıdır. 

19- AR-GE için belki de insan gücü ve paradan önce gelen şey AR-GE 
zihniyetidir. AR-GE’nin gerekliliğine inanan yönetici sayısının sanayi, kamu 
kuruluşları ve üniversitelerde artması sağlanmalıdır. 
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20- Mali bir mekanizmanın kurulup çalıştırılması amacıyla bir AR-GE 
fonları yasasının meclisten geçirilmesi vazgeçilmez görülmektedir. 2000 yılına 
varmadan (VII. Plan döneminde) 10.000 insan gücü başına düşen araştırıcı 
sayısı 15'e çıkarılmalıdır. Toplam AR-GE harcamaları GSMH'nin asgari % Tine 
yükseltilmelidir. 

VI. AR-GE İÇİN KAYNAKLAR : 

Devletin kaynaklarının kısıtlı olduğu bu dönemde özendirme amacı ile 
maddi destek dağıtması çelişkili olabilir. Sanayinin yapması gereken bir faaliyet 
olarak algılanmasına rağmen çeşitli nedenler ile girişemediği AR-GE faaliyetini 
devletin ateşlemesi gerekmektedir. Ve ülkenin geleceğini eğitim ve savunma gibi 
belirleyen bu konuda kaynak ayırırken aynı kriterleri kullanmalıdır. AR-GE 
harcamalarının % 50'sinin sanayi tarafından finansmanının temini hedeflenmeli 
ve bunun için bazı teşvikler yanında zorunlu yaptırımlar kurulmalıdır. 

a) Devletin AR-GE harcamaları için ayırdığı kaynaklar özel fonlar 
oluşturularak arttırılmalıdır. Bu fonların kaynakları, sanayi kuruluşlarından 
sağlanacak kaynaklarla zenginleştirilmelidir. (Örneğin Lisans ve Royalty 
ödemelerinden yatırım malı ithalatından belli bir yüzde ile fon oluşturmak 
gibi) 

b) Sanayi AR-GE harcamaları için ayırdığı parayı cirosunun % 1.5'i 
düzeyine çıkarmalıdır. Bu oranı karlılığına endekslememelidir. Yani karlılığı 
yeterli olmaz ise bile AR-GE çalışmalarının devamlılığı sağlanmalıdır 
Üründe yarattığı katma değerdeki mühendislik ve araştırma değerlerinin payı 
kadar ödendiği Katma Değer Vergisinden bir iade alması bu amaca hizmet 
edecektir. 

c) Enerjinin genel kullanımı alanında alınacak bir verginin bütçeden 
ayrılacak fonlara katkısı sağlanabilir. 

d) Sanayiye düşük faizli AR-GE kredisi verilmelidir. 

e) AR-GE yatırımlarında hed türlü vergi muafiyeti sağlanmalıdır. 

f) AR-GE yatırımlarında gümrük kolaylığı sağlanmalıdır 

g) AR-GE'ye dayandırılan ürünlerin pazar korumasına (ithalatın 
kısıtlanması) gidilmelidir 

h) AR-GE için yapılan bağışların vergiden muaf tutulması uygun 
olacaktır 

ı) Uluslararası kuruluş ve dış kaynaklardan kredi ve yardımlar temin 
edilmelidir 



i) ithalat-ihracatta alınan fon gelirlerinden belli bir yüzde ile pay 
alınmalıdır. 

k) Devlet geliri bütçesinden bir tahsisat ayrılmalıdır. 

I) Buluşların uygulamaya aktarılmasında mili kaynak yaratmak için risk 
sermayesi uygulaması kurulup yaygınlaştırılmalıdır 

VII- AR-GE KORUMASI : 

Ar-Ge faaliyetlerinde mali ve maddi imkanların rolü inkar edilemez ise de 
tek başına yeterli değildir AR-GE'yi yapan icat sahibi mutlaka fikri mülkiyet 
haklarına belli bir süre sahip olmak isteyecektir. Bu nedenle fikri mülkiyet 
haklarının acilen patent yasası ile güvence altına alınması ve uluslararası patent 
sistemine entegrasyonu sağlanmalıdır. 

VIII- AR-GE'DE ÖNCELİKLİ ALANLAR : 

Bilişim ve iletişim (mikroelektronik, optoelektronik, bilgisayar teknolojileri, 
telekomınikasyon), ileri teknoloji malzemeleri, ileri üretim sistemleri, çevre ve 
enerji teknolojileri, taşımacılık, bioteknoloji, uzay teknolojileri desteklenecek 
öncelikli alanlar olarak seçilmelidir Öncelikli alanlarda henüz yeterli sayıda 
uzmanlaşmış eleman olmayışı bu alanlara girmek için bir dezavantaj sayılmalı, 
fakat uzman eleman yetiştirmeye yeni plan döneminde en yüksek öncelik 
tanınmalıdır 

IX- KAYNAKLAR : 

1.Beş yıllık kalkınma planı, Bilim ve Teknoloji Politikaları (1985-1989) 
2.Beş yıllık kalkınma planı, Bilim ve Teknoloji Politikaları (1990-1994) 
3.Bilim Teknoloji politikalarının ülke kalkınmasındaki önemi 
veTürkiyeAraştırma Kapasitesi, Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, 1992 
4.Sanayi Yıllığı 93, Türkiye Kalkınma Bankası, 1923 
5.Türk Bilim ve Teknoloji Politikası (1923-2003) Ankara TÜBİTAK, 1993 
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