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ÖZET 

DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNEL İK 
VERGİ TEŞVİK POL İTİKALARI: TÜRK İYE ÖRNEĞİ 

 
SÖKMEN, Özlem 

Yüksek Lisans Tezi, Maliye Anabilim Dalı 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL 

Kasım, 2011, 191 sayfa 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, genel olarak yatırım yapılan ülkelerde 
kalkınma ve gelişme sağlamaktadır. Bu sebeple de ülkeler açısından önemli bir dış 
kaynak olarak görülmektedir.  Bu doğrultuda ev sahibi ülke dolaysız yabancı sermaye 
yatırımlarını ülkeye çekmek amacıyla çok sayıda teşvik politikası uygulamaktadır. 
Uygulanan bu politikalar hem ev sahibi ülkenin gelişmesi açısından hem de yatırımcının 
kazanç sağlaması açısından önemli görülmektedir. Özellikle sanayileşmiş ve 
sanayileşmekte olan ülkeler arasında tasarruf-sermaye yetersizliği nedeniyle var olan 
kalkınmışlık farkı dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile giderilmeye çalışılmaktadır. 
Sanayileşmekte olan ülkeler genellikle sermaye kıtlığı yaşadıkları için uzun vadede 
dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına daha çok önem vermektedirler. Bu amaçla da 
teşvik politikaları uygulamaktadırlar. Son yıllarda ön planda olan teşvik politikası ise 
vergi teşvik politikasıdır. Bu politika ile sanayileşmekte olan ülkelerde yatırımlar 
özendirilerek ülkenin gelişmesini sağlamak ve ülkeye teknoloji transferi, yönetim bilgisi 
götürmek amaçlanmaktadır.  

 Bu tez, Türkiye’nin gelişme sürecinde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 
önemini vurgulamak ve bu gelişmeye katkıda bulunacak şekilde dolaysız yabancı 
sermaye yatırımlarına yönelik uygulanan vergi teşvik politikalarındaki eksiklikleri tespit 
etmek ve bu eksiklikleri ortadan kaldıracak çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. 
Yapılan bu araştırmada, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de hangi 
alanlarda daha çok önem arz ettiğinin ve bu yatırımlar için ülke yöneticilerinin yapması 
gereken uygulamalarının belirlenmesi temel öneme sahiptir. Türkiye’de dolaysız 
yabancı sermaye yatırımlarının istenilen düzeyde olmaması ve bu sorunun sonucu 
olarak dolaysız yabancı sermayeyi çekmek amacıyla uygulanılması gereken 
politikaların belirlenmesi Türkiye’nin ekonomik gelişimi açısından son derece 
önemlidir. Türkiye’nin ekonomik gelişimini sağlamak açısından dolaysız yabancı 
sermaye yatırımlarını ülkeye çekmek amacıyla uygulanan teşvik politikalarının yeterli 
olup olmadığı, yeterli değilse neler yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır. Bu 
bağlamda yapılan bu çalışmada, Türkiye’nin dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına 
yönelik vergi teşvik politikaları incelenmektedir.  Son yıllarda Türkiye uygulamış 
olduğu politikalarla yabancı yatırım konusunda iyi bir düzeye gelmektedir. Ancak bu 
durum, istenilen seviyede olmamaktadır. Bu yönüyle çalışma, Türkiye’nin yabancı 
yatırımları çekmek amacıyla alması gerektiği önlemleri açıklamaktadır. Ayrıca 
Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının tarihsel gelişimi de 1980 öncesi ve 
1980 ve sonrası şeklinde bir ayrıma gidilerek incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Vergi Teşvik Politikaları, 
Çokuluslu Şirketler  
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ABSTRACT 

TAX INCENTIVE POLICIES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMEN TS: 
SAMPLE OF TURKEY  

 
SÖKMEN, Özlem 

Postgraduate Thesis, Department of Public Finance 
Thesis Advisor: Asst. Professor Dr. İstiklal Yaşar VURAL 

November, 2011, 191 pages 

Foreign direct investments provide development and improvement in countries 
where it is invested in general. For that reason it is seen as an important foreign source 
in terms of countries. The host country applies a number of incentive policies in order to 
attract foreign direct investments to the country. Those applied policies are seen 
importantly both in terms of developing of the host country and in terms of carrying 
interest of the investor. Especially it is endeavored to eliminate the developmental 
differentiation existing among industrialized and industrializing countries because of 
insufficiency of savings – capital with foreign direct investments. Because the 
industrializing countries   experience capital shortage in general, they give more 
importance to foreign direct investments in long term. For that purpose they apply 
incentive policies. During the recent years, tax incentive policies lead to incentive 
policies. It is aimed at to provide to develop the country encouraging investments in 
developing countries and to transfer technology to the country and to bring management 
information there thanks to this policy.  

 With this thesis, it is aimed at emphasizing the importance of foreign direct 
investments in developing process of Turkey and determining deficiencies in tax 
incentive policies applied to foreign direct investments by contributing to the 
development and to submit settlement proposals to eliminate those deficiencies. In this 
research, foreign direct investments have more importance in what areas in Turkey and 
specifying  applications necessary to be carried out by the managers of the country has 
basic  importance for those investments. The fact that foreign direct investments are not 
in the desired level in Turkey and specifying policies necessary to be applied in order to 
attract foreign direct investments as a result of this problem have the most importance in 
terms of economic development of Turkey. It must be suggested whether or not 
incentive policies applied in order to attract foreign direct investments in terms of 
economic development of Turkey are sufficient, if they are not sufficient it is necessary 
to carry out what can be done. In this study made in this context, it is researched tax 
incentive policies aimed at foreign direct investments of Turkey. In recent years Turkey 
has been achieving a better level about foreign direct investments with the policies that 
it applies. But the achieved target is not in the desired level. Because of those results the 
study is explaining the measures necessary to be taken by Turkey in order to attract 
foreign direct investments. In addition, it is studied historical development of foreign 
direct investments in Turkey by separating it as pre-2002 and post-2002. 

Key Words: Foreign Direct Investments, Tax Incentive Policies, Multinational 
Companies 
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GİRİŞ 

Küreselleşme ve teknolojik gelişme öncesinde dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının önemi çok fazla bilinmemesine rağmen, günümüzde bu iki kavramın 

öneminin anlaşılmasıyla birlikte bütün ülkeler sermaye akımları konusunda birbirleriyle 

bağımlı olmaktadırlar. Çünkü küreselleşme ülkeler arasında bulunan sınırları ortadan 

kaldırarak, dünyayı tek bir pazara dönüştürmektedir. Teknolojik gelişme ise, 

sanayileşme yönünden zayıf olan ülkelerin iktisadî kalkınmalarına ve bu tür ülkelerin 

sanayileşmiş ülkelerle yarışabilecek düzeye gelmesi için gelişmesine yardımcı 

olmaktadır. Genellikle sanayileşmekte olan ve sanayileşmiş ülkeler arasında 

kalkınmışlık farkı bulunmaktadır. Bu farkın sebebi ise, sanayileşmekte olan ülkelerde 

yeterli sermaye ve tasarruf birikimi olmadığı için iktisadî büyümeyi arttıracak düzeyde 

yatırımların yapılmamış olmasıdır. Bu durumda sanayileşmekte olan ülkeleri yapısal ya 

da ülkeye özgü olan tasarruf sermaye yetersizliği ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 

ülkeler, bir yandan kalkınma sağlarken öte yandan sanayileşmiş ülkeler ile aralarındaki 

farkı kapatabilmek için yüksek düzeyde tasarruf sermaye birikimi sağlamak ve 

dolayısıyla yüksek düzeyde yatırım yapmak zorundadırlar. Ancak bu ülkelerin sahip 

olduğu düşük tasarruf ve sermaye birikimi sorunu, iç kaynakların yetersizliğine yol 

açarak bu amaçlara ulaşılmasını engellemektedir. Bu nedenle sanayileşmekte olan 

ülkeler bir yandan iktisadî kalkınma ve buna bağlı olarak gelişmeyi sağlamak, öte 

yandan sanayileşmiş ülkeler ile aralarındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için 

dış kaynaklara başvurmak zorundadırlar. Dış kaynaklar; dış yardımlar, borçlanma ve 

yabancı sermaye yatırımları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Borçlanma ve dış 

yardımlar; iktisadî, sosyal ve siyasi nedenler ile yatırım yapan ülkeye bağımlılık 

oluşturduğu için arzu edilebilir değildir. Sermaye yatırımları ise, dolaysız yabancı 

sermaye ve portföy yatırımları olarak ikiye ayrılmaktadır.  Yatırımcıların faiz ya da kâr 

payı sağlamak amacıyla bono, tahvil, hisse senetleri gibi kıymetli evrakların satın 

alınması şeklinde olan portföy yatırımları, finansal istikrarsızlığa yol açtığı ve doğrudan 

reel yatırımları arttırmadığı için sanayileşmekte olan ülkeler açısından ülkenin 

kalkınması ve büyümesinde negatif etkilere sebep olacağından bu ülkeler tarafından 

tercih edilmemektedir. Bir firmanın üretimini, kurulu olduğu ülkenin sınırları ötesine 

yaymak amacıyla yabancı ülkelerde üretim faaliyetinde bulunmak üzere üretim tesisi 
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kurması ya da var olan üretim tesislerini satın alması şeklinde olan dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları, portföy yatırımlarının tersine finansal istikrar sağladığı ve 

doğrudan reel yatırımları arttırdığı için son derece önemlidir. Genellikle dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları; çokuluslu şirketler ve uluslararası kurumlar sayesinde 

ülkelere girmektedir.  

İktisadî kalkınmanın bir diğer nedeni ise, küreselleşme ve teknolojik gelişme ile 

üretim faktörlerinin hareketliliğinin arttırılması ve ülkelerin ekonomik olarak 

kalkınmalarının sağlanması konusunda dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına önem 

verilmesidir. Sanayileşmekte olan ülkelerin küreselleşme ile sanayileşmiş ülkeler 

arasında oluşan ekonomik ilişkilerin daha da hızlanması dolaysız yabancı sermaye 

yatırım girişlerini kolaylaştırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı küreselleşme ile birlikte 

ülkeler, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla kendi aralarında 

rekabet içerisinde olmaktadırlar. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek 

amacıyla yapılan rekabet konusunda vergi teşviklerine dayalı yabancı sermaye rekabeti, 

etkin yönetim ve bürokrasinin azaltılması ilkesinin titizlikle uygulanması, yargı 

sisteminin güçlendirilmesi, serbest bölgelerin oluşturulması ve etkin çalışmayan kamu 

iktisadî teşebbüslerin özelleştirilmesi gibi faktörler bulunmaktadır. Ayrıca ülkelerin, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik 

etmek ve korumak için kanunlarında düzenlemeler yapması da önemli bir rekabet 

stratejisidir. Özellikle de sanayileşmekte olan ülkeler yabancı sermaye yatırımı çekmek 

amacıyla bu tür rekabet politikaları uygulamalıdır. Yabancı sermaye rekabet 

politikalarının uygulanması sonucunda sanayileşmekte olan ülkeler, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarını çekerek ekonomik olarak büyümeyi ve gelişmeyi, dünya 

ekonomisinde önemli bir rol üstlenmeyi, siyasi açıdan iyi bir seviyeye gelmeyi ve 

verimlilik artışını amaçlamaktadırlar. Sanayileşmiş ülkelerin ise dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı çekmek için uygulamış oldukları rekabet politikalarının temel amacı 

ise kâr elde etmektir. Ayrıca vergi yüklerinin fazla olduğu ülkelerde, o ülkenin 

yatırımcısı kâr amacıyla vergi yüklerinden kurtulmak için vergi yüklerinin daha az 

olduğu ya da vergi yükünün olmadığı ülkeleri tercih etmektedir. Bu amaçlarla hem 

sanayileşmiş hem de sanayileşmekte olan ülkeler, birçok teşvik politikaları 

uygulamaktadırlar. Bu politikalar arasında son yıllarda vergi teşvik politikaları önemli 

olarak görülmektedir. Vergi teşvik politikaları içerisinde yer alan kurumlar vergisi 
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indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, vergi tatilleri, vergi cennetleri ve serbest bölgeler 

gibi uygulamalar daha fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmek amacıyla 

yapılmaktadır. Genel olarak uygulanan vergi teşvikleri, vergi yükleri fazla olan 

ülkelerin vergi yüklerini azaltmak amacıyla kullanılan en iyi teşvik politikaları 

olmaktadır. Özellikle İrlanda, Macaristan, Polonya ve Çin gibi birçok ülke bu teşvik 

politikalarını uygulayarak dış yatırımcı açısından daha cazip hale gelmektedir. Bu 

sayede ülkeler, yabancı sermaye yatırımlarını kendi ülkelerine çekerek ekonomilerine 

katkı sağlamış olmaktadırlar. 

Sanayileşmekte olan ülkeler tasarruf-sermaye yetersizliği ve bilgi eksikliği 

nedeniyle ne teknolojiyi üretebilmekte ne de bu teknolojiyi satın alabilmektedirler. Bu 

teknoloji, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının teknoloji transferi sonucunda 

sanayileşmekte olan ülkelere girmektedir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, 

sanayileşmekte olan ülkelere ileri teknoloji getirmesi ve ülkenin ekonomik olarak 

verimliliğini arttırması sonucunda uluslararası pazarlarda sanayileşmekte olan ülkelerin 

rekabet konusunda yarışabilecek düzeye gelmesinde önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Rekabet olgusu, sanayileşmiş ülkeler ve sanayileşmekte olan ülkeler arasında önemli bir 

konu olmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler sermayelerini ihraç ettikleri için rekabet 

konusunda sanayileşmekte olan ülkelere göre daha avantajlıdırlar. Bu sebeple 

sanayileşmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerden sermayeyi almak amacıyla 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda birçok teşvik uygulamaktadırlar.  

Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusu, yabancı sermaye 

yatırımlarına olan güvensizlik ve ülkenin dışa kapalı bir ekonomi politikası izlemesi 

sebebi ile 1980’lerden sonra önem kazanmıştır. Türkiye 1980’li yıllardan sonra 

uygulamış olduğu teşvik politikaları sonucunda önemli ölçüde dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarına ev sahipliği yapmıştır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

ülkeye girmesi ile Türkiye’de ekonomik olarak önemli ölçüde bir iyileşme 

görülmektedir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, 1980’li yıllara göre Türkiye’ye 

daha çok gelmesine rağmen Türkiye’de 2001 yılına kadar var olan ekonomik ve siyasi 

istikrarsızlık sebebi ile istenilen düzeyde olmamaktadır. 2001 yılından sonra Türkiye’de 

ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması, kamu yönetimi etkinliğinin oluşması, 

bürokrasinin azaltılması ve özellikle de vergi kanunlarında düzenlemeler yapılması 

ülkeye dolaysız yabancı sermaye çekilmesi yönünden oldukça pozitif bir etki 
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oluşturmaktadır. Bu yönüyle Türkiye; yatırım promosyon ajansları kurmak, çifte 

vergilendirmeyi önlemek ve yatırımların karşılıklı korunması gibi anlaşmalara imza 

atmak, farklı ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve vergi sistemlerinde reformlar 

gerçekleştirmek için birçok çalışmada bulunmuştur ve bugün bile bu çalışmalar 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun sonucu olarak Türkiye, önceki senelere göre 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda bir iyileşme eğilimi göstererek ülkeye 

arzu edilebilir düzeyde dolaysız yabancı sermaye yatırımı gelmesine katkıda 

bulunmaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımcısı kâr elde etmek amacıyla hareket 

ettiği için herhangi bir ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkenin siyasi ve ekonomik 

istikrarına önem verirken vergi politikalarını da göz önünde bulundurmaktadır. Çünkü 

vergi oranlarının yüksek olması, yatırımcıların vergi oranlarının düşük olduğu ülkeleri 

tercih etmesine sebep olmaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin uygulamış olduğu kurumlar 

vergisi indirimi yatırımcıyı ülkeye çekerek yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi, yer 

seçimi konusunda vergi teşvik politikalarının yabancı yatırımcı açısından ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye, sahip olduğu stratejik konumu itibariyle 

yabancı sermaye yatırımcıları açısından gözde bir ülke konumundadır. Ancak 2001 yılı 

öncesinde Türkiye’de var olan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle yabancı 

sermaye açısından Türkiye bu konumunu kullanamamıştır. Günümüzde Türkiye’nin 

uygulamış olduğu siyasi ve ekonomik politikalar ve ülkenin stratejik konumu yabancı 

sermaye yatırımcıları açısından önemli olmaktadır. Ayrıca Türkiye stratejik konumu 

itibariyle komşu ülkeleri ile ekonomik iş birliği konusu üzerinde de yoğunlaşmaktadır. 

Bu sayede hem Türkiye hem de komşu ülkeler birbirleriyle karşılıklı olarak yatırım 

yapmaktadırlar. Bu durumun sonucunda ise sadece yatırım yapan ülke değil aynı 

zamanda yatırım yapılan ülkede kazanç sağlamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik uygulanan 

vergi teşvik politikalarının neler olduğu ve uygulanan bu politikaların etkili olup 

olmadığı konusunun hem teorik olarak hem de uygulanan bu politikaların birçok ülke 

bağlamında incelenmesidir. Hazırlanan bu çalışmada dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarına vurgu yapılarak bu tür yatırımların ülkeye çekilmesi için yapılan teşvik 

politikaları açıklanmaktadır. Bu açıklamalardan hareketle uygulanan politikaların 

yatırım yapacak olan ülke tarafından benimsenmesi için yatırım yapılacak ülkenin 

sağlam bir siyasi otoriteye sahip olması, ülkenin yaptığı yabancı sermaye politikalarının 
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devlet politikaları olarak benimsenmesi, yapılan yatırım teşviklerinin ülkenin ihtiyacı 

olan teknoloji ve yönetim bilgisi alanlarında olması, hukuki yapının iyileştirilmesi ve 

vergi yüklerinin azaltılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda yabancı yatırımcılar aleyhine 

oluşan ayrımcılık önlenerek, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını arttıracak bu gibi 

politikalar ile ülkeye daha çok dolaysız yabancı sermaye yatırımı girecektir. Çünkü 

yabancı yatırımcılar üretim yapmaya karar verdiği ülkeyi seçerken ülkenin ekonomik ve 

politik istikrarına, ucuz işgücü maliyetlerine ve uygulanan vergi teşvik politikaları gibi 

faktörleri göz önünde bulundurmaktadırlar. Yatırımcı bu faktörler sayesinde yatırımını 

daha uygun bir şekilde yaparak, maliyetini düşürmek ve daha kârlı bir iş yapmak 

amacını gütmektedir. Bu sebeple yatırımcı, ucuz girdi ve maliyetin olduğu ülkeleri 

tercih ederek başka yatırımcı firmalara karşı üstün bir rekabet elde etmektedir. 

“Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Vergi Teşvik Politikaları: 

Türkiye Uygulaması” başlıklı çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı kavramı açıklanmakta ve dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

ile portföy yatırımları arasındaki farklara değinilmektedir. Bu bölümde ayrıca dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarında rol oynayan temel birimler, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarına yönelik teorik yaklaşımlar, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

iktisadî etkileri ve son olarak da dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının dünyadaki 

gelişimi; sektörlere ve ülkelere göre değerlendirilmektedir. Yani kısaca dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının kuramsal çerçevesi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının vergilendirilmesi başlığı altında uluslararası 

iktisadi faaliyetlerin vergilendirilmesi, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

vergilendirilmesi, vergilendirmenin yatırım kararları üzerinde etkisi ve yatırım 

kararlarını etkilemede vergi türlerinin önemi açıklanmaktadır. Ayrıca dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarına yönelik vergi teşvikleri hakkında da bilgi verilmektedir. Üçüncü 

bölümde ise Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik uygulanan 

vergi teşvik politikalarının değerlendirilmesi başlığı altında, vergi teşvik politikalarının 

Türkiye’deki tarihi gelişimi 1980 öncesi ve 1980 ve sonrası olarak iki alt başlıkta 

incelenmektedir. Ayrıca bu bölümde, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

Türkiye’ye giriş şekilleri açıklanarak, sektörlere ve ülkelere göre dağılımı da 

incelenmektedir. Aynı zamanda dolaysız yabancı sermaye yatırımları açısından 

Türkiye’nin konumu, Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, Türkiye’nin uygulamış olduğu 
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vergi teşvik politikaları ve etkinliği üzerinde de durulmaktadır. Son olarak Türkiye’de 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının istenilen düzeyde olmadığına vurgu yapılarak 

ülkenin istenilen düzeyde dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekebilmesi için alınması 

gerekli olan önlemler açıklanmaktadır. Kısacası bu çalışma, teorik olarak dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarından bahsetmektedir ve dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının ülkeye girmesi için yapılması gerekli vergi teşvik politikalarının neler 

olduğuna ve Türkiye’de yapılan ve yapılması gerekli olan politikalara vurgu 

yapmaktadır. 
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1.1. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TANIMI, TÜRLER İ VE 

NİTEL İĞİ 

Yabancı sermaye yatırımı, küreselleşme olarak bilinen ve hızlı büyüyen 

ekonomik entegrasyonda önemli bir unsurdur. Yabancı sermaye yatırımı ile birlikte 

ülkeler arasında ticaret serbest olmaktadır. Bununla birlikte yabancı sermaye yatırımı 

yapan ülkenin rekabet edebilme gücü artarken, yabancı sermayeye ev sahipliği yapan 

ülkenin de ekonomik olarak büyümesi ve üretimi de artmaktadır. Yabancı sermaye 

yatırımını sanayileşmiş ülkeler yani sermaye ihracı yönünden ileri seviyede olan 

ülkeler, sermayelerini en fazla kâr sağlayabilecekleri ülkelere aktarırken; sanayileşme 

yönünden zayıf olan ülkeler yani sermayelerini ithal eden ülkeler ise, bu sermayelerini 

kalkınmalarına en fazla katkı sağlayabilecekleri alanlara yöneltmeyi amaçlamaktadırlar 

(Sevindirici, 2000: 124). 

Yabancı sermaye, ülkelerin doğal kaynaklar dâhil mevcut üretim faktörlerini 

etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan, fakat ülkede yeterli 

ölçüde olmadığı için dış ülkelerden sağlanan sermaye olarak tanımlanabilir (Çeken, 

2003: 31). Farklı bir tanım olarak yabancı sermayeyi Akdiş (1997), bir ülkenin 

karşılığını değişik biçimlerde ileride ödemek üzere başka ülkelerden temin ederek, kısa 

sürede ekonomik gücüne ekleyebileceği mali, teknolojik veya mali ve teknolojik 

kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tür yatırımlar, sanayileşmiş ülkelerde kurulu 

teşebbüslerin sanayileşmekte olan ülkelerde kendilerine bağlı bir şube açmaları, yeni bir 

tesis kurmaları veya mevcut bir şirketin sermayesini arttırmaları şeklinde olmaktadır. 

Sornarajah’a (2010) göre ise yabancı sermaye, servet sahiplerinin tam veya kısmi 

kontrol altında zenginlik oluşturmak için bir ülkeden başka bir ülkeye somut veya 

somut olmayan servet transferini içermektedir. OECD’ye göre de yabancı sermaye, 

yabancı yatırımcının şirketin dağıtılmayan ve yatırıma tekrar aktarılan kazançlardaki 

payını, yabancı yatırımcının nakit veya ayni sermaye yoluyla ana şirketten hisse ve borç 

senetleri (kısa, orta ve uzun vadeli) alımını, yabancı yatırımcının şirkete sağladığı 

kredileri, yabancı yatırımcının şirketten nakit dışı makine ve üretim hakları alımlarını, 

yabancı yatırımcının ticari ve diğer kredilerini içermektedir. Bu tanımlardan da 

anlaşılacağı üzere yabancı sermaye literatürde pek çok şekilde tanımlanmaktadır.  
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Kıt sermaye kaynaklarından daha fazla pay alma çabalarının yanı sıra yabancı 

sermayenin ülke ekonomisine ve kalkınmasına yaptığı katkıların gün geçtikçe daha çok 

anlaşılmaya başlanması ülkeleri yabancı sermayeden aldıkları payı artırabilmek için 

daha cazip koşullar hazırlamaya itmektedir. Geçmişte yabancı sermaye yatırımları 

sermaye açığını kapatmak, üretimi arttırmak, işsizliğe çözüm getirmek, üretim 

maliyetlerini düşürmek, ucuz işgücü temin etmek, taşıma giderlerinden tasarruf 

sağlamak, düşük vergi avantajlarından faydalanmak, ucuz hammadde kullanmak, döviz 

rezervlerini genişletmek gibi nedenlerle cazip bulunuyorken günümüzde ise yabancı 

sermaye yatırımlarından beklenenler daha da artmıştır. Bu sayılan faktörlere ilave 

olarak ülke içinde sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak, ülkeye yeni teknolojiler 

kazandırmak, know-how1 getirmek ve sermaye ihraç eden ülkelerin politik ve ekonomik 

desteğini sağlamak, dışa açılmak, çevreyi korumak, insan kaynaklarının geliştirilmesi 

yabancı sermaye rekabetini artıran diğer unsurlardır (Oksay, 1998). 

Yabancı sermaye yatırımlarının en genel ayrım biçimi, ülkeye giriş şekillerine 

göre iki şekilde olmaktadır. Bunlar: 

■■ Dolaysız (Doğrudan) Yabancı Sermaye Yatırımları 

■■  Dolaylı Yabancı Sermaye (Portföy) Yatırımları 

Bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak 

üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim 

tesislerini satın alması bir dolaysız (doğrudan) yabancı sermaye yatırımlarına örnek 

teşkil ederken; yabancı tahvil ve hisse senedi gibi sermaye piyasası menkullerine ya da 

yabancı hazine bonosu, döviz hesabı, banka mevduat hesabı gibi kısa süreli araçlara 

yapılan yatırımlar da portföy yatırımı olarak ikinci gruba örnek oluşturmaktadır 

(Seyidoğlu, 2007: 718). 

1.1.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tanımı ve Niteliği 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımı (Foreign Direct Investment) kavramı 

literatürde, “özel yabancı sermaye yatırımı”, “yabancı sermaye yatırımı” ya da 

“doğrudan yabancı sermaye yatırımı” şeklinde ifade edilebilmektedir. Ancak genel 

                                                 
1 Know -how; bir işletme tarafından, o işletmenin üretim yöntemlerinin ya da teknolojisinin, aynı dalda 
çalışan ya da aynı işi yapmaya hazırlanan bir başka firmaya satılması veya kiralanmasıdır. Know-How, 
ülke içindeki firmalar arasında olabileceği gibi farklı ülkeler arasında da gerçekleşebilir. 
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olarak, terim karmaşasını önlemek amacıyla bu çalışma boyunca “dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı” ifadesi kullanılacaktır.  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımı kavramı üzerinde bir görüş birliği olmadığı 

için bu kavram farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin Karluk (2007)’a göre 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı; başka bir ülkede bir firmayı satın almak, yeni 

kurulan bir firma için kuruluş sermayesini sağlamak veya başka bir ülkede bulunan 

firmalara yapılan ve kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik bilgisi ve yatırımcının 

kontrol yetkisini de beraberinde getiren yatırım olarak tanımlanmaktadır. Seyidoğlu 

(2007) ise dolaysız yabancı sermaye yatırımını, bir şirketin üretimini kurulu bulunduğu 

ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim 

tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması olarak ifade etmektedir. 

Jepma, Jager ve Kamphuis (1997) ise yatırımın, mal ve hizmet sınırının yerine geçtiği 

ve aynı zamanda para sağlayıcı yabancı aktivitelerin üzerinde bir ölçüde kontrol ya da 

etki oluşturdukları (örneğin, işin en azından %25’ini elde ederek) durumu dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı olarak ifade etmektedirler. Onlara göre, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı ile ilişkili kontrol uygulama, yabancı şube ya da kollar kurarak ya da 

yabancı şirkette hisse paylaşımının büyük oranda satın alınmasıyla elde edilebilir. 

Moosa (2002)’ya göre dolaysız yabancı sermaye yatırımı, bir ülke sakinleri yoluyla 

başka bir ülkede bir firmanın üretim, dağıtım ve diğer aktivitelerinin kontrol amacı için 

servet mülkiyetini elde etme işlemidir.  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, yapılan farklı tanımlarından yola 

çıkılarak, bir şirketin başka bir ülkede yeni bir şirket kurması ya da var olan yeni bir 

şirketi satın alması, o şirketle birleşmesi ya da o ülkede bulunan bir şirketle ortaklık 

kurması ayrıca bunlar yapılırken de paranın dışında teknoloji, istihdam ve yönetim 

bilgisi alanlarındaki bilgi ve birikimlerini de beraberinde getirmekte olan uzun süreli 

yatırımlar olarak tanımlanabilir. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının amacı, ana ülkedekinden daha fazla kâr 

elde etmek ve ihracat yoluyla aşılamayan gümrük duvarını sermaye olarak geçmektir. 

Bu nedenle dolaysız yabancı sermaye yatırımcıları, gidecekleri ülkelerin maliyet 

koşullarını (ücret, faiz, enerji, alt yapı, hammadde, mevzuat gibi) ve pazar genişliğini 

dikkate almaktadırlar (Alkin, 1978: 193). Ayrıca dolaysız yabancı sermaye yatırımları 
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için önemli olan bir unsur da ev sahibi ülkede maksimum bir pazar payına sahip 

olmaktır (Çeken, 2003: 32). 

Bu açıklamalardan yola çıkılarak dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karluk, 2003: 487; Alkin, 1978: 193; Yavan, 

2006: 74; Şirin, 2006; 47; OECD, 2008: 14): 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ülkelere girdikleri durumda ev sahibi 

ülkeye ekonomik gelişme olgusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle de 

sanayileşmekte olan ülkeler için daha büyük bir öneme sahiptir. Sanayileşmekte olan 

ülke, yatırımcı ülke tarafından getirilen sermaye dışında yöneticilik becerisi, know-how 

ve ileri teknolojilerden faydalanarak büyük çapta verimlilik artışı sağlayabilir. Aynı 

zamanda sanayileşmekte olan ülkelerden sanayileşmiş ülkelere de yabancı sermaye 

akımının olması olasıdır. Bu durumun sebebi olarak, sanayileşmekte olan ülke vatandaşı 

güven arayışı gibi sebeplerle kazançlarını sanayileşmiş ülke ekonomisine yatırmayı 

tercih edebilir. 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, yerel teşebbüslerin gelişmesi için 

önemli bir araç olarak hizmet edebilir ve dolaysız yabancı sermaye yatırımları aynı 

zamanda hem alıcı ülke hem de yatırımcı ülke ekonomisinin rekabetçi durumunu 

geliştirmede yardımcı olabilir. 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, sanayi sektörüne yöneliktir ve daha çok 

X ülkesinden Y ülkesine sermaye transferi şeklinde olmayıp X ülkesinin A sanayi 

dalından, Y ülkesinin A sanayi dalına akışı şeklindedir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları bu doğrultuda iki sanayi kesimi arasında bir sermaye akışı özelliği 

taşımaktadır. 

■■  Şirketler, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını yapma şekli olarak genellikle 

şube açmayı tercih etmektedirler. Ancak mevzuatın elverişli olmadığı ülkelerde zorunlu 

olarak birleşmelere de yönelmektedirler. 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının uluslararası yatırım şekillerine göre 

en belirgin niteliği ise, firmaların yönetim, strateji ve karar alma üzerinde kontrol edici 

unsurlara sahip olmalarıdır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları bir kişi, özel firma ya 

da bir hükümet tarafından gerçekleştirilebilir. 

■■  OECD normlarına göre, bir yatırımın dolaysız yabancı sermaye yatırımı olarak 

nitelendirilmesi için yönetim kurulunda temsil, politika oluşturma sürecine katılım, 
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şirketler arası somut ilişki, yerli ve yabancı personeller arası yer değiştirme, teknik bilgi 

sağlanması, yatırım yapılan işletmeye uzun dönemli ve maliyeti piyasa koşullarına 

düşük kaynak sağlanması gibi bir takım ölçütler olmalıdır. 

1.1.2. Uluslararası Portföy Yatırımlarının Tanımı ve Niteliği  

Portföy yatırımları, kavram olarak “yabancı mali sermaye yatırımı” ya da 

“dolaylı yabancı sermaye yatırımı” (foreign portfolio/indirect investment) şeklinde de 

kullanılmaktadır. Portföy yatırımları, bir yabancı firmanın veya yurt dışında yerleşik bir 

kişi tarafından bir ülkenin borsasında işlem gören şirket hisse senetlerinin, yatırım 

fonlarının, şirket tahvillerinin ve devlet garantili bono/tahvillerinin satın alınması 

şekline tanımlanmaktadır. 

Portföy yatırımlarının üç temel özelliği bulunmaktadır (Yavan, 2006: 71): 

■■  Portföy yatırımlarında yabancı firma ya da kişiler, hissesini satın aldığı şirketi 

kontrol etmeyi amaçlamamaktadır. Yalnızca finansal getiri peşinde koşmaktadır. 

Portföy yatırımlarında yabancıdan yerliye transfer edilen şey sadece parasal sermaye 

yani “mali fon”dur. 

■■  Bu yatırımlar, piyasalar aracılığıyla bağımsız iki ayrı ekonomik ajan tarafından 

yapılmaktadır. 

■■  Portföy yatırımları genel itibariyle kısa dönemlidir. 

Portföy yatırımlarının amacı tanımından da anlaşılacağı üzere, faiz ya da pay 

geliri elde etmektir. Bu tür yatırımlar, genellikle faiz ve kâr oranlarlının düşük olduğu 

ülkelerden yüksek olduğu ülkelere doğru yönelmektedir (Alkin, 1978: 192-193). 

1.1.3. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları ile Portföy Yatırımlarının 

Kar şılaştırılması 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, bir firmanın üretimini, kurulu olduğu 

ülkenin sınırları ötesine yaymak üzere yabancı ülkelerde üretim tesisi kurması veya 

mevcut üretim tesislerini satın alması ile uzun süreli yatırımlar olarak nitelendirilebilir 

(Turan, 2010: 3). Hisse senedi ve tahvil gibi mali araçların alınıp satılması olarak 

tanımlanan portföy yatırımları ise, kısa vadede kâr amacı gütme üzerine kurulmuş 

olmaları nedeniyle ve likiditelerin yüksek olmasının da etkisiyle, bulundukları ülkedeki 

ekonomik ve siyasi gelişmelere çok duyarlıdırlar. Yüksek miktarda uluslararası portföy 

yatırımı alan ülkeler (özellikle sanayileşmekte olan ülkeler), her an bir mali krize girme 



 13 

riski ile karşı karşıyadırlar. Aynı zamanda portföy yatırımları olumsuz beklentiler 

karşısında kısa sürede ve büyük miktarda ülkeyi terk ettikleri için ekonomik dengeleri 

alt üst edip mali krizlere yol açabilirler. 2001 yılının Şubat ayında Türkiye’nin içine 

girmiş olduğu mali krizin nedeni de “sıcak para” denilen kısa vadeli sermayenin siyasi 

istikrarsızlık bahanesiyle ülkeyi terk etmesidir (Arıkan, 2006: 8). Bu açıklamalar 

ışığında dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları arasındaki diğer 

farklar birkaç ana başlık altında toplanabilir (Efe, 2002: 4-5; Tiryakioğlu, 2000: 167; 

Şirin, 2006: 9): 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile portföy yatırımları arasındaki en 

önemli farklardan biri “denetim” olarak görülmektedir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarında yatırımcı, yatırımın denetimine ve idaresine tamamen hakimken yani 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı durumunda, yabancı ülkede kurulan şirket ana 

şirketin doğrudan denetimi altında iken; portföy yatırımlarında ise bu durum, yatırım 

zaten bir ortaklık bünyesinde gerçekleşmediği için yatırımcının yatırım yaptığı 

ortaklığın denetimine ve idaresine gerek yoktur. 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları arasındaki bir 

diğer önemli fark ise “risk”tir. Portföy yatırımının ülkeye girmesi ne kadar kolaysa 

“riski” gördüğü anda ülkeden kaçması da o kadar kolay olacaktır. Buna karşılık dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarında durum böyle değildir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları ev sahibi ülkenin (yatırımın yapıldığı ülkenin) ekonomik kalkınmasına, 

istihdamına, teknolojik gelişmesine ve ihracata yönelik üretim yapmasına farklı 

açılardan katkıda bulunmaktadır. Bu yatırımları yapan yabancı yatırımcı, çoğu riskleri 

göze alarak ev sahibi ülkeye gelmektedir. Bu noktada yatırımın yapıldığı ülke, bu tür 

yatırımları çekmek için uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda ve ulusal yatırım 

mevzuatında dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını koruma ve onları teşvik etme amacı 

gütmüştür.   

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile portföy yatırımları arasındaki bir 

diğer farklılık ise yatırımcıların nitelikleri ile ilgilidir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını çokuluslu şirketler gerçekleştirirken portföy yatırımlarını ise tasarruf sahibi 

gerçek kişiler yapmaktadır.  

■■  Portföy yatırımları ile dolaysız yabancı sermaye yatırımları, yatırımların 

getirileri arasındaki farkla da ilişkilendirilebilir. Portföy yatırımları tahviller ile ilgili ise 
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faiz ve anaparanın ödeme koşulları önceden belirlenmiştir. Portföy yatırımları hisse 

senetleri ile ilgili ise, getirisi kâr payı ve sermaye kazancı dışında değer artış kazançları 

şeklindedir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında ise getiriler, kâr payı ve değer 

artış kazançları dışında royaltiler2, servis ücretleri, komisyonlar, transfer fiyatlandırması 

gibi çok çeşitlilik gösterir. Bu konuyla bağlantılı diğer bir fark ise, portföy 

yatırımlarında gelir ve amortismanların geri ödeme koşulları önceden belli olmasıdır. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında ise durum işletmenin kazancına, piyasa 

koşullarına ve hükümetlerin koydukları kısıtlamalara bağlıdır. 

■■  Portföy yatırımlarının ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sermaye 

yapıları arasında da fark vardır. Portföy yatırımlarında yatırımcı, sermayeden başka bir 

şey getirmezken; dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında ise yatırımcı, yabancı fiziksel 

kaynakların dışında üretim teknolojisi, istihdam, yöneticilik bilgisi ve girişimcilik gibi 

sanayileşmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları birçok yeniliği de beraberinde 

getirmektedir. 

Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve portföy 

yatırımları arasındaki farklar; yatırımın amaçları, yatırımın bileşenleri, yatırımdan 

umulan getiriler ve yatırımın maliyetleri bakımında bir ayrıma tabi tutularak da 

incelenebilir. Yukarıda açıklanmaya çalışılan farklar bu tabloda da farklı başlıklar 

altında gösterilmektedir. 

                                                 
2 Royalti: Bir lisans veya ticari marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi kârşılığında 
aldığı bedeldir. Kiralanarak ya da üretim birimi üzerinden verilir. 
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DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE 
YATIRIMLARI

PORTFÖY YATIRIMLARI

YATIRIMIN 
AMAÇLARI

Sermayenin güvenliği ve portföyün veya net
refahın azamileştirilmesin i sağlamak; Optimal
kaynak dağılımını gerçekleştirmek için farklı
ülkelerde iş letme kontrolüne sahip olmak ve çok
uluslu işlemlerle kârları azamileştirmek.

Sermayenin güvenliği ve
portföyün veya net refahın
azamileştirilmesini
sağlamak.

YATIRIMIN  
BİLEŞENLERİ

Dolaysız yabancı sermaye yatırımcı tarafından 
sağlanan yönetimde etkin kontrole sahip olan 
yeterli düzeyde öz sermaye

Yeni yatırımlara ayrılan kazançlar
Şirket içi borçlanmalar

Uzun dönemli tahviller
Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı kapsamına 
girmeyen öz sermaye 
yatırımları

YATIRIMDAN 
UMULAN 

GETİRİLER

Yatırımdan sağlanacak kârlar
Yönetim kontrolü ile ortaya çıkacak diğer 

getiriler (Piyasaların içselleştirilmesi v.b.)

Tahvilin değerindeki artıştan 
ve tahvilin sabit getirisinden 
elde edilecek gelir

YATIRIMIN 
MAL İYETLERİ

Dolaysız yatırım maliyetleri
Enformasyon maliyetleri (Yatırım yapılan 

ülke ile ilgili her türlü bilgi ve haberleşme 
maliyetleri)

Dolaysız yabancı sermaye 
yatırımından daha az 
olmamakla birlikte ortaya 
çıkan bilgi maliyetleri

Sermaye maliyeti

Kaynak: Candemir, 2006a:20.

Tablo 1.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları İle Portföy Yatırımlarının Kar şılaştırılması

 

 

1.2. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA ROL 

OYNAYAN TEMEL B İRİMLER 

Geçmişte yabancı yatırımlar şahsi olarak veya hızlı kâr sağlamak için yurt dışı 

girişimlerinde bulunan ve serbest bir şekilde organize olmuş gruplar tarafından 

yapılırdı. Bu bağlamda yabancılara verilecek zararlar konusunda devletin sorumluluğu 

üzerine çıkarılan kanunların çoğu yabancı ülkelerde iş yapan iş adamlarını korumak için 

geliştirilmi ştir.  Çağdaş dönemlerde benzer yatırımlar gerçekleşmiş olsa da çok fazla 

sayıda yatırım, yurt dışında yatırım yapmak üzere çokuluslu şirketlerin kararı ile 

gerçekleştirilmi ştir. Sınırlı sürede gerçekleşen ve yatırımcıların yatırım biter bitmez 

kârları ile evlerine döndükleri eski zaman yabancı yatırımlarının aksine, çokuluslu 

şirketler tarafından yapılan yeni yatırımlar uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. 

Kanunların odak noktası bireylerin veya bireylerden oluşan grupların korunmasından 

çokuluslu şirketlerce yapılan yatırımların sürecinin korunmasına kaymıştır. Birçok 

sanayileşmiş ülke de çokuluslu şirketlerin girmek istediği ticaret alanları, devlet 

birimlerinin veya varlıklarının koruması altında olmaktadır. Sanayinin veya ekonomi 
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sektörünün devlet kontrolü, bu devlet birimleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Özelleştirme dalgası, önemli endüstriyel ve doğal kaynaklar sektöründe devlet 

kontrolünü ortadan kaldıramamıştır. Ülkeye giren yabancı şirketler, devlet varlığıyla 

ortak olarak bunu yapmalıdır. Daha önceki sosyalist devletler gibi birçok 

sanayileşmekte olan ülkedeki yeni yabancı yatırım yasaları bu durumu zorunlu 

kılmaktadır. Ortaklık, devlete yatırımı devamlı kontrol etme imkânı sağlayan bir teknik 

olmaktadır ve yabancı yatırımın yapıldığı ortak girişim şirketleri kurul toplantısında 

ekonomik amaçların temsilcilerce yeniden belirtilmesini garanti etmektedir. Bu durum, 

yabancı yatırım kanunu için gösterge olmaktadır. Yabancı yatırım konusu ile ilgili 

yapılan çalışmalar, yabancı yatırım üzerinde çokuluslu şirketlerin ve devlet varlıklarının 

oynadığı rolü dikkate almalıdır. Bu iki varlığın yanı sıra başka aktörlerde vardır. Bu 

alanda çatışma içerisinde olunan konuda bir tarafın görüşünü desteklemek için 

genellikle uluslararası kurumların tartışmaya dâhil olmasıdır. Böylelikle Dünya 

Bankası, IMF ve OECD genellikle gelişmiş dünyada yabancı yatırımda liberalleşme 

olması gerektiği görüşünü benimserken, UNCTAD ise geleneksel olarak sanayileşmekte 

olan devletleri destekleme görüşünü benimsemektedir. Ayrıca çeşitli hükümet dışı 

örgütler bu konu üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Hükümet dışı örgütler, çevresel 

bozulma ve çokuluslu şirketlerden kaynaklanan insan hakları istismarına karşı bir 

protestonun sonucu olarak yakın zamanda ortaya çıkmışlardır. Sahneye en son çıkanlar 

ise, kamu kesimi refah fonlarıdır. Kamu kesimi fonları, büyük ekonomik gelişme 

başaran ve büyük sermaye rezervi biriktiren sanayileşmekte olan ülkelerin fonlarıdır. 

Genellikle devlet kontrolündeki varlıklarla sağlanmış bu fonlar, 2008 ekonomik kriz 

sonrası onları bekleyen sanayileşmiş ülkelerde yatırım aramaktadırlar. Sonuç olarak 

yabancı yatırımda uluslararası kanunlar üzerinde etkisi olan dört temel birim 

bulunmaktadır (Sornarajah, 2010: 60). Bunlar çokuluslu şirketler, kamu kesimi şirket ve 

fonları, uluslararası kurumlar ve hükümet dışı örgütlerdir. Yukarıda kısaca açıklanmaya 

çalışılan bu birimler başlıklar halinde ayrıntılı olarak incelenecektir.  

1.2.1.Çokuluslu Şirketler 

Çokuluslu şirketler, uluslararası ticaret ve yatırımda oldukça yeni bir kavramdır. 

Bazı yazarlara göre ise, geçmişte Hindistan’da faaliyet gösteren İngiltere ve Doğu 

Alman şirketleri gibi büyük şirketler bunun yeni bir kavram olmadığının kanıtıdır. 

İkinci dünya savaşından sonra ticaretin serbest olmasıyla birlikte çokuluslu şirketlerin 
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şu anki durumu için temel atılmıştır (Sornarajah, 2010: 61). Küreselleşme ile de en 

önemli ekonomik birim haline gelmiştir. Çokuluslu şirket teorisi, genel şirket 

teorilerinden ayrı bir gelişme gösteren bir alan olarak ortaya çıkmakta ve iki soru 

üzerine kurulmaktadır. Bunlardan ilki, bir mal neden bir ülkeden ziyade, iki veya daha 

çok ülkede üretilir biçiminde olup “Lokasyon (Location)”sorusudur. İkincisi ise, neden 

değişik yerlerdeki üretim birden fazla firma tarafından yapılmaktadır sorusudur. Bu da 

“Uluslararasılaşma” olgusudur (Erdel ve Okumuş, 2002: 79). Çokuluslu şirketler, genel 

merkezi belli bir ülkede olduğu halde faaliyetleri birden fazla ülkede genel merkez 

tarafından koordine edilen şubeler veya bağlı şirketler tarafından yönetilen büyük 

firmalardır. Bu şirketler yatırım, üretim, araştırma faaliyetleri ve personel politikası ile 

ilgili stratejik kararlarını ana merkezin bulunduğu genel merkezde almaktadır (Aktan ve 

Vural, 2005:5). UNCTAD (1999) yılı dünya yatırım raporu çokuluslu şirketleri ana 

şirket veya onların yabancı üyelerini kapsayan birleşmiş ya da birleşmemiş girişimler 

olarak tanımlamaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının büyük bir çoğunluğu 

çokuluslu şirketler tarafından yapılmaktadır. Çokuluslu şirketlerin farklı ülkelerde iş 

yapmalarının temel nedeni, çok fazla kâr elde etme ve geniş alanlara yayılarak oligopol 

oluşturma isteğidir. Yabancı yatırımcılar, ülkeler arasındaki kurumlar vergisi oranları 

arasındaki farklılığa göre daha düşük vergili ülkede yatırım yapmak istemektedir. Bu 

durumun yanında ayrıca vergi düşüklüğü ile birlikte bu vergi oranının istikrarını 

sağlayacak siyasi ve ekonomik istikrarın olmasını da istemektedir (Altınışık, 2006: 31).  

Çokuluslu şirketler, üretimleri ve satış hacimleri sayesinde faaliyet gösterdikleri 

ülkelerde hükümetlerle olan ilişkilerde büyük bir ekonomik ve siyasal güç 

sağlamaktadır. Çoğu kez bu piyasada monopolcü veya oligopolcü olarak bulunmaları da 

bu güçlerini sağlamlaştırmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da fiyat ve kârlar 

piyasaların kaldırabildiği ölçüde yükseltilmekte, öteki firmalarla anlaşılarak piyasalar 

bölüştürülmekte ve yeni firmaların piyasaya girmesi engellenerek rekabet 

kısıtlanmaktadır (Seyidoğlu, 2007: 735). Bu şirketler, yerli rakiplerinden aynı zamanda 

da yabancı şirketlerden satışa ve üretime dönük endüstrilerde çalışan yerli firmalarda 

verimli dışsal ekonomi etkilerine sahiptirler. Dışsal ekonomiler; yönetim uygulamaları, 

yöntem üretimi, pazarlama teknikleri veya mal ya da hizmet üzerine eklenen herhangi 

diğer bilgi yollarıyla oluşmaktadır ve dışsal ekonomiler birçok kanal yoluyla ortaya 

çıkabilmektedir. Yerel şirketler ise, yabancı çokuluslu şirketlerin önceki çalışanlarından 
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veya şimdiki çalışanlarından, iş ortaklığından veya ticaret odalarında yabancı 

yöneticilerle iletişim ya da gözlem kurmak yoluyla ürünlerinin niteliklerini 

geliştirebilmeyi ya da yeni yöntemler taklit etmeyi öğrenmektedirler (Gorodnichenko 

vd, 2007: 58).  

1.2.1.1. Çokuluslu Şirketlerin Olumlu Etkileri 

Çokuluslu şirketler ekonomik işlemler sonucunda olumlu ve olumsuz olmak 

üzere birçok gelişmeye neden olmaktadırlar. Çokuluslu şirketlerin olumlu etkileri birkaç 

ana başlık altında toplanabilir. Bunlar (Candemir, 2006a: 15; Yılmaz, 2007: 18; Aktan 

ve Vural, 2005: 14): 

■■  Çokuluslu şirketler, ev sahibi ülkenin ihracat rekabet gücünü arttırmaktadır. 

Çokuluslu şirketler herhangi bir ülkede yatırım yaparken beraberinde sermaye, teknoloji 

ve yönetim bilgisi getirmektedir; ev sahibi ülke küresel pazara kolay bir şekilde erişme 

olanağına sahip olan çokuluslu şirkete mal ve hizmet sağlayan yerli firmalar sayesinde 

bölgesel ve küresel piyasalara erişim olanağı sağlayabilmektedir, 

■■  Uluslararası borçların finansmanına yardımcı olmaktadır ve gelişmeyi finanse 

etmektedir, 

■■  Karşılaştırmalı üstünlük prensibine uygun olarak üretimi teşvik etmek yoluyla 

ürün maliyetlerini azaltmaktadırlar. 

■■  İstihdam oluşturmakta ve aynı zamanda işçilerin eğitimini teşvik etmektedirler, 

■■ Yeni mallar üreterek üretimin uluslararasılaşması vasıtasıyla satış olanaklarını 

yaygınlaştırmaktadırlar, 

■■  Milli gelir ve ekonomik gelişmeyi arttırır, sanayileşme yönünden zayıf olan 

ülkelerin modernizasyonunu kolaylaştırmaktadırlar, 

■■  Ulusal sınırlamaları kaldırarak uluslararası ekonominin, kültürün ve 

uluslararası ticareti yöneten kuralların küreselleşme sürecini hızlandırmaktadırlar. 

■■  Küresel ekonomik faaliyetlerin baş aktörü durumunda olan çokuluslu şirketler 

iktisadî güç meydana getiren kaynakları kontrol edebilmekte ve bu kaynakları farklı 

yerlere kaydırabilmektedirler.  

Çokuluslu şirketlerinin faaliyetlerinin daha fazla olumlu etki sağlaması için söz 

konusu işletmelerin sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun izlenmesi 

önemlidir (Aktan ve Vural, 2006: 22). 
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1.2.1.2. Çokuluslu Şirketlerin Olumsuz Etkileri 

Çokuluslu şirketlerin olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. 

Bu olumsuz etkiler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Candemir, 2006a: 15; Yılmaz, 2007: 18; 

Aktan ve Vural, 2005: 14): 

■■  Yabancı dış yatırımların sonucu olarak şirketin ana ülkesinde işlerin kaybına 

ve dolayısıyla istihdamın azalmasına neden olmaktadırlar, 

■■  Üretimin yabancı ülkeye kayması sonucu, merkez ülkedeki vasıfsız ve yarı 

vasıflı işçiler karşılaştırmalı üstünlüklerini kaybetmektedir. Borçlu oluşturmaktadır ve 

zayıf olanı bağımlı hale getirmektedirler, 

■■  Ürünlerin üretimlerini tekelleştirerek ve dünya piyasalarında dağıtımlarını 

denetleyerek ele geçirilmelerini sınırlamaktadırlar, 

■■  Sanayileşme yönünden zayıf olan ülkelere uygun olmayan teknoloji ihraç 

etmektedirler, 

■■  Üçüncü dünya ülkelerini birinci dünya teknolojisine bağımlı hale getirirken, az 

sanayileşmiş ülkelerdeki yavru endüstrilerin ve yerel teknik uzmanlaşmaların gelişimini 

engellemektedirler, 

■■  Bulundukları ülkelerin ekonomilerini etkileyebilecek güce sahip olabilirler, 

■■  Araştırma geliştirme alanındaki faaliyetleri ana ülkeye çekerek üretimde 

bulunduğu ülkeyi kendisine bağımlı tutabilir, teknolojik bağlılığı arttırabilirler. Bu 

sayede yerel kaynakların, yeteneklerin ve girişimlerin gelişmesine engel oluşturabilirler. 

Küreselleşme sürecinde, çokuluslu şirketlerin olumsuz etkileri düşünülerek bu 

olumsuz etkileri azaltmak amacıyla önlemler alınması fayda sağlamaktadır.  

1.2.2.Kamu Kesimi Şirket ve Fonları  

Kamu kesimi şirketleri, uluslararası ticaret sınıfına giren devletler yoluyla 20. 

yüzyılın bir fenomeni olmaktadır. Kamu kesimi şirketleri, uluslararası ticaretle ilişkili 

sosyal devletler aracılığıyla oluşan temel birimlerdir. Dış sosyal devletler ve aynı 

zamanda refah devletleri, devlet tarafından yerine getirilen daha çok memnun edici 

olarak görülen halka temel hizmetlerin tedarikinde sağlık, eğitim, ulaşım ve iletişim gibi 

sektörlerde kamu kesimi şirketlerini kullanmaya başlamışlardır. Kamu kesimi, sadece 

kâr tarafından harekete geçirilmemektedir aynı zamanda kamu kesimine bir halk 

hizmeti sağlamak içinde ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu sektörünün özelleştirilmesi ile 
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devlet girişimlerinin sanayileşmiş ülkelerde modası geçtiği düşünülmektedir. Erken 

özelleştirme önlemlerinin alınmasıyla kamu kesimi şirketlerine, birçok sanayileşmekte 

olan ülkede yeni bir yaşam verilmektedir. Kamu kesimi şirketleri özel girişimlerle 

birlikte işbirliği içinde çalışmasına rağmen, yabancı yatırımları içeren birçok ekonomik 

sektörün de desteklenmesine devam etmektedir. Kamu kesimi şirketleri, çokuluslu 

şirketlerin girmeye çalıştığı sektörde tekel oluşturmaktadır. Çokuluslu şirketleri 

geleneksel olarak cezbeden doğal kaynak sektörü, genellikle kamu kesimi şirketleri 

tarafından kontrol edilmektedir. Birçok sanayileşmekte olan ülkede yabancı yatırım 

kanunları, sadece ortak girişim yöntemiyle yabancı yatırımların girişlerine izin verdiği 

için bu kamu kesimi girişimleri ile ilgili yapılması zorunlu olan sektörlerde yabancı 

yatırım girişi kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir girişin avantajı, yabancı şirketin tekelci 

bir pazara girmesi ve böylece tekel kârlarının paylaşımını ve ürün arzının kaynağını 

veya kaynaklarını garanti etmesidir. Kamu kesimi girişimleri, gelişmenin uzun dönem 

ekonomik amacına sahiptir ve çokuluslu şirketler ile ortak girişim yoluyla bunu 

izlemeye çalışmaktadır. Böyle bir ortak girişimin başarısı için eksik olan temel şey 

sinerjidir ve çatışma potansiyel önemdedir. Çokuluslu şirketlerden farklı olarak kamu 

kesimi aracıları, uluslararası kanunlarda tanınma hakkına sahiptir. İç mahkeme 

sürecinin bağışıklığını yapan onaylı statüsü verilen uluslararası kanunların kuralları 

bulunmaktadır. Kamu girişimlerine egemenlik dokunulmazlığının bütün konularda 

uygulanabilirliği zor olmakla birlikte, ticari aktivitelerle ilişkilendirilen bir kamu 

girişimi tarafından iddia edilemeyen böyle dokunulmazlıklar yönetimin geniş çapta 

kabul edilmesi yoluyla halledilmektedir (Sornarajah, 2010: 63-64).  

Kamu kesimi refah fonları ise, döviz varlıklarının birikmesi ve mali otoritelerin 

resmi rezervlerinden ayrı olarak yönetilen hükümet yatırım araçlarıdır. Başka bir 

ifadeyle, kamu kesimi refah fonları, özel amaçlı yatırım fonları ya da hükümetlerce 

sahip olunan araçlar olarak da tanımlanabilir (WIR, 2011: 14). Genellikle bu fonlar, 

mali otoriteler tarafından yönetilen geleneksel resmi rezervlerden ziyade daha yüksek 

bir risk dayanmasına ve daha yüksek beklenen geri dönüşlere sahiptirler. Devamlı 

gelecek bir gelir akışı oluşturmak için sistemli profesyonel portföy yönetimini 

amaçlamaktadırlar. Portföy yatırımları ise, bono eşitliklerini ve alternatif varlık 

sınıflarını içermektedir. Kamu kesimi refah fonları, yeni bir kavram değildir. Kamu 

kesimi refah fonları, özellikle petrol gibi doğal kaynaklarda zengin olan ülkelerde 
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1950’den beri var olmaktadır. Fakat mevcut on yılın ortalarına kadar büyük bir 

çoğunlukla fark edilmemiştir. Bu fonların en büyük iki tanesi, sırasıyla 1953 ve 1974’te 

kurulan Kuveyt Yatırım Otoritesi ve Singapur’un Temasek Şirketleri’dir. Son yıllarda 

kamu kesimi refah fonlarının varlıkları, döviz rezervleri birikiminin birlikte oluşması ve 

sanayileşmekte olan birçok ülkenin hızlı bir şekilde büyüyen cari hesap fazlalıklarının 

yansıması ile çok fazla artmaktadır. Kamu kesimi refah fonları hedge fonlar3 veya özel 

hisse senetlerinden daha fazla finans kaynağı tuttuğu için dünya çapında finansal 

pazarlarda önemli etkiye sahiptirler (Soranrajah, 2010: 68).  

Kamu kesimi refah fonları tarafından yapılan dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, coğrafik ve sektörel olarak toplanmaktadır. WIR (2011)’e göre, yatırımların 

yaklaşık dörtte üçü sanayileşmiş ülkelerdedir. Temel olarak İngiltere, Amerika ve 

Almanya’da 2007’nin sonunda hizmet sektörü %73’tü. Sanayileşmekte olan ülkeler 

özellikle de Asya ülkeleri 10,5 milyon dolara yani toplamda %27’ye ulaşmıştır. Fakat 

kamu kesimi refah fonları Afrika ve Latin Amerika’da çok sınırlı olmaktadır. 2009 

yılının sonunda varlıkları üzerinde tahmini toplam tutarla 5,9 milyar dolarla seksenden 

fazla kamu kesimi refah fonu tanımlanmaktadır. 2010 yılında neredeyse ortaya çıkan 

ekonomilerin çoğunluğu olan hükümetler bir kamu kesimi refah fonu kurmaya karar 

vermekte ya da düşünmektedir. 2010 yılında birçok kamu kesimi refah fonları için 

pozitif görüş, eşit piyasalarda tam bir iyileşme yönünde desteklenen firmaları kontrol 

altına almıştır. En büyük destekleyici kamu kesimi refah fonu ABD, İngiltere, Kanada 

ve Avustralya’da alt yapı sisteminde, perakende satışlarda, taşımada, doğal kaynaklarda 

ve faydalar üzerinde yatırımları içeren konularla ilgili olmaktadır. 

1.2.3.Uluslararası Kurumlar 

Uluslararası Kurumlar, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, ticari amaç 

taşımayan, birden çok devleti ilgilendiren ancak devlet niteliğinde olmayan kurumlardır. 

Bu kurumlar, aynı zamanda, devlet tarafından kurulan ve uluslararası hukuk kurallarına 

göre işleyen bir yapıdadır (Bulu, 2007: 14). Sanayileşmekte olan ülkelerde dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi, uzun zamandan beri sanayileşmiş 

ülkelerde üzerinde durulan ve gerek çeşitli organizasyonlarca, gerek ulusal kuruluşlarca 

                                                 
3 Hedge fonlar, genellikle, kısa vadeli hareket eden ve yüksek kâr amacıyla, piyasadan piyasaya dolaşan 
fonlardır. Bu fonlar yüksek kâr gördüğü yerlere hızla girip, kârlar düşünce hızla çıkâr. 
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gerekse de ticari birliklerle geliştirilmeye çalışılan bir olgudur. Bu amaçla çeşitli 

programlar düzenleyen kurumların çıkış noktası temel olarak iki varsayıma 

dayanmaktadır (DPT, 2000: 13): 

■■  Sanayileşmiş ülkeler çıkışlı dolaysız yabancı sermaye yatırımları, 

sanayileşmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkıda bulunacaktır. 

■■  Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sanayileşmekte olan ülkelere 

akışlarının sağlanması desteklenmedikçe, akış çok sınırlı kalacaktır. 

Sanayileşmekte olan ülkelerde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının teşvik 

edilmesi konusuna OECD, UNCTAD, WTO, MIIGA ve TRIMS gibi uluslararası 

kurumlar programlarında yer vermektedir. 

■■  OECD (Ekonomik İşbirli ği ve Kalkınma Teşkilatı),  sanayileşmekte olan 

ülkelere dolaysız yabancı sermaye yatırımları teşvik eden önemli kuruluşlardan birisidir. 

Teşkilat bünyesinde uluslararası yatırımlar ve çokuluslu şirketler konusunda üye ülkeler 

arasında işbirliğini geliştirme görevi, Uluslararası Yatırım ve Çokuluslu Şirketler 

Komitesi (CIME) tarafından 1975 yılında oluşturulmuştur. Komisyon sanayileşmekte 

olan ülkelere yatırımların teşvikine özel önem vermekte ve ayrıca bununla ilgili 

çalışmalar yapmaktadır. Komiteye bağlı çalışma gruplarından üçü bu konuyla yakından 

ilgilidir. Rehberlik Çalışma Grubu, Uluslararası Yatırım Politikaları Çalışma Grubu ve 

1992 yılında oluşturulan Sermaye Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi 

(CMIT) ortak çalışma gruplarıdır. Komite özellikle üye ülkelerin dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları konusunda koordine olmasına ve sorunların giderilmesi üzerinde 

çalışmaktadır (DPT, 2000: 14). 

■■  UNCTAD (Birle şmiş Milletler Ticaret ve Yatırım komisyonu),  

sanayileşmekte olan ülkelerin çabaları ile oluşan bu kurum, Birleşmiş Milletler 

Sekretaryası dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ulus ötesi şirketlerle ilgili her 

konuda hizmet vermektedir. Ulus ötesi şirketlerle ilgili program 1992 yılına kadar 

Birleşmiş Milletler Ulus ötesi Şirketler Merkezi ve 1993 yılına kadar da Birleşmiş 

Milletler Ekonomik ve Sosyal Gelişme Dairesinin Ulus ötesi Şirketler Bölümünde 

yürütülüyordu. Program, 1993 yılında UNCTAD ’a transfer edildi. UNCTAD, ulus 

ötesi şirketlerin yapılarına bakarak uluslararası yatırımları teşvik edici ortamın 

hazırlanması konusunda çalışmaktadır. Çalışma şekli; seminerler ve konferanslar 
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düzenlemek, devletlerarası görüşmeleri organize etmek ve teknik konularda yardımcı 

olmaktır (Sornarajah, 2010; 65; DPT, 2000: 14). 

■■  Dünya Ticaret Örgütü  (DTÖ – WTO), 1 Ocak 1995 tarihinde Uruguay 

Görüşmeleri sonucu kabul edilmiştir. Ayrıca DTÖ, dünya ticaretini serbestleştirme 

çabalarını sürdürmek üzere 1947 yılında 23 ülkenin imzaladığı GATT anlaşmasını 

değiştirip geliştirerek kendi bünyesine almıştır. Başka bir deyişle, Dünya Ticaret 

Örgütünün yasal dayanağı geliştirilmi ş biçimiyle yeni GATT sözleşmesidir. GATT, 

geçici bir anlaşma olarak ortaya çıkmış ve ana ilke olarak da sanayi malları üzerindeki 

dünya ticaretini serbestleştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Oysa Dünya Ticaret 

Örgütü yasal zemine oturtulan, yatırım gücü arttırılmış, sanayi malları ile birlikte tarım, 

tekstil ve hizmetler ticaretinin serbestleştirilmesi yanında fikri mülkiyet haklarını da 

bünyesine alan bir kuruluş niteliğindedir (Seyidoğlu, 2007: 190). 

Dünya Ticaret Örgütünün en önemli görevi, uluslararası ticaretin mümkün 

olduğunca serbest ve düzenli yapılmasını sağlamaktır (DPT, 2000: 15). Dünya Ticaret 

Örgütü’nün koyduğu sistem hem ihracatçılara hem de ithalatçılara belirli faydalar 

sağlamaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün önemli bir faydası, pazara giriş güvencesidir. 

Uruguay sözleşmesinin sonuçlarından biri olarak, mal ticaretinde sanayileşmiş ülkelerin 

hemen hemen tüm tarifelerinde ve gelişme yolundaki ülkelerin tarifelerinin büyük bir 

kısmında konsolidasyona gitmesi ve tarifelerde önemli indirimlere gidilmesi sonucunda 

pazara giriş koşulları önemli ölçüde iyileşmiştir (DTM, 2009: 216).   

■■  MIGA (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı),  sanayileşmekte olan ülkelere 

yönelik dolaysız yabancı sermaye yatırımı akışını arttırmak, koordine etmek ve politik 

risklere karşı sigorta planı sağlamak amacıyla Dünya Bankası’nın bir yan kuruluşu 

olarak 1988 yılında kurulmuştur. MIGA’nın kurulmasının amacı, sanayileşmekte olan 

ülkelere yönelik dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının, ticari ve politik riskler 

nedeniyle istenilen seviyelere ulaşamaması ve geleneksel dış finansman kaynaklarının 

sanayileşmekte olan ülkelere olan akışının giderek daha sınırlı hale gelmesi nedeniyle 

alternatif finansman imkânları üzerinde durulmasıdır. MIGA’nın misyonu ise, kalkınma 

için özel yatırımları teşvik etmek, dolaysız yabancı yatırımları ticari olmayan risklere 

karşı sigorta etmek ve üyelerine teşvik ve danışmanlık hizmetleri vererek 
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sanayileşmekte olan ülkelerde cazip bir yatırım iklimi sağlamaktır (Sornarajah, 2010: 

65; DPT, 2000: 14). 

■■  TRIMS (Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Komitesi),  yabancı 

yatırımların yapıldığı ülkelerin, yatırımlarla bağlantılı olarak aldıkları bazı tedbirlerin 

(yerli girdi kullanma ve ihraç etme zorunluluğu, ithalat kısıtlaması, v.b.) serbest ticareti 

engelleyici nitelikte olması nedeniyle, bu tedbirlerin kaldırılmasını sağlayacak 

uygulamaları düzenlemektedir (DPT, 2000: 14). 

1.2.4.Hükümet Dışı Örgütler 

Hükümet dışı örgütlerin etkisi yeni bir olgudur. Uluslararası sahnede oynanan 

rol, çok taraflı anlaşmaların kabulüne karşı bir uluslararası kampanya koordine 

edilmesinde ortaya çıkmaktadır. Yatırım kanunlarının yapılmasına karşı yapılan 

protestoların temel prensibi, insan hakları istismarı ve aynı zamanda çevresel bozulmayı 

hesaba katmadan çokuluslu şirketlerin korunmasını vurgulamaktır. Çevre ve insan 

hakları savunucuları tarafından geliştirilen görüş; yatırımlarda çok taraflı bir yasal 

düzenlemenin hayata geçmesi ve yabancı yatırımlarda bir koruma dengesinin 

sağlanması yönündedir. Öte yandan, bu şirketler tarafından insan hakları standartları ve 

çevre bozulmalarında verilen sorumluluklar da dengeli olmalıdır. Hükümet dışı örgütler, 

yabancı yatırımlarla ilgili uluslararası yasal düzenlemelerin gelişmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Sosyal ve politik boyutu düşünülmeden tamamen ekonomik modelde 

böyle bir düzenlemenin yapılması mümkün değildir. Hükümet dışı örgütler sosyal 

boyutun ön planda tutulmasını garanti etmektedir (Sornajarah, 2010: 67-68). Hükümet 

dışı örgütler, iletişim olanakları sayesinde uluslararası hükümet dışı örgütler kurarak 

devletlerin, uluslararası örgütlerin ve çokuluslu şirketlerin karar ve davranışlarını 

etkilemede başarılı roller üstlenmektedirler. Uluslararası kamuoyu oluşturmak için 

raporlar hazırlayıp ilgili ülke kamuoyuna duyurmak, medya mensuplarına toplu mektup, 

telefon gibi araçlarla bilgi sağlamak, imza toplamak ve toplu gösteriler düzenlemek gibi 

uygulamalara girişmektedirler (Bulu, 2007: 16). 

1.3. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

BELİRLEY İCİLERİ 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları gittikleri ülkeye sermaye, teknoloji ve 

yönetim bilgisi gibi ülkenin kalkınması için gerekli araçlar götürmektedir. Ancak 
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dolaysız yabancı sermaye yatırımı ülkeye gitmeden önce yatırımcılar tarafından ülkede 

yatırım yapılıp yapılamayacağına dair araştırmalar yapılmaktadır. Dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının belirleyicileri, dört ana başlık altında incelenebilir. Bunlar 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teorik yaklaşımlar, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının makro-ekonomik belirleyicileri, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının iktisadî etkileri ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının gelişimidir. 

1.3.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerini 

Açıklayan Teorik Yakla şımlar 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına artan ilgi ve önem, çokuluslu şirketlerin 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına olan ilginin sebebini açıklamaya çalışan birçok 

teorinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda bu teoriler, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarını elde etmede bazı ülkelerin diğer ülkelerden başarılı olmasının 

sebebini de açıklamaya çalışmaktadır. Bu yüzden teorilerden bazıları iç dolaysız 

yabancı sermaye yatırımını (dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekme kabiliyeti ve 

ülkenin eğilimini) açıklarken diğerleri de dış dolaysız yabancı sermaye yatırımını 

(çokuluslu şirketlerin yatırım için yurt dışını seçme sebeplerini) açıklamaktadır (Moosa, 

2002: 23). Bu teorik yaklaşım dört alt başlıkta incelenmektedir. Bunlar sahiplik-konum-

içselleştirme (OLI) yaklaşımı, OECD yaklaşımı, neo-klasik yaklaşım, yeni ekonomik 

coğrafya yaklaşımı ve diğer yaklaşımlardır. 

1.3.1.1. Sahiplik-Konum-İçselleştirme (OLI) Yakla şımı 

Dunning tarafından dolaysız yabancı sermaye yatırımları için teorik çalışmaların 

bir aşaması olarak “Oli Yaklaşımı” kavramı ortaya çıkarılmıştır. Bu yaklaşıma göre, bir 

firmanın dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapması üç koşulun varlığı halinde söz 

konusudur (Neuhaus, 2006: 142). 

■■  Sahiplik Avantajları (Ownership Advantages): Çokuluslu şirketler, ev 

sahibi ülkelerdeki diğer firmalar karşısında patentli teknoloji, ticari marka, yönetime ve 

pazarlamaya ilişkin know-how ve piyasa girişinin kontrolü gibi rekabet edebilmek için 

bazı özel avantajlara sahip olmalıdır.  

■■  Konumsal Avantajlar (Location Advantages): Çokuluslu şirket kendine 

özgü mülkiyet avantajlarını bir başka ülkede kullanır ise, yerleşim yerine ilişkin bazı 

avantajlar sağlayabilir. Farklı bir ifade ile firmanın mülkiyet avantajları, kendi ülkesinin 



 26 

pazarında dış pazarlarda olduğu ölçüde üstünlük sağlamıyor olabilir. Bu sebepledir ki, 

söz konusu avantajların dış pazarlarda kullanılması, firmanın rekabetçi üstünlüğünü 

arttıracaktır.  

■■  İçselleştirme Avantajları (Benefits of Internalisation):  Firmanın sahip 

olduğu bu avantajların (sahiplik ve konumsal) içselleştirilmesi, piyasa aracılığı ile 

yabancı firmalara aktarılmasından daha kârlı sonuçlar doğurmaktadır. 

Oli yaklaşımında sahiplik ve içselleştirme avantajları firma için iç faktörken, 

konumsal avantaj yabancı faktördür. Konumsal avantajlar genel olarak ve bilhassa geçiş 

ekonomilerinde sanayileşmiş ülkelerden sanayileşmekte olan ülkelere dolaysız yabancı 

sermaye yatırım akışı için önceliklidir. Oysa sahiplik ve içselleştirme avantajları, 

sanayileşmiş ülkeler arasında dolaysız yabancı sermaye yatırım akışı için belirleyici 

faktörlerdir (Neuhaus, 2006: 142). Bu üç koşulun oluşması durumunda çokuluslu 

şirketler ortaya çıkan avantajlardan yararlanmak isteyecek ve dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı gerçekleşecektir. Tersi durumda şirket, pazara ihracat ya da lisanslandırma 

yoluyla girmeye karar verecektir (Arıkan, 2006: 29). 

Dunning çalışmasında, dolaysız yabancı sermaye yatırımları kararları ve oli 

şartlarından etkilenebilen vergileme yoluyla çeşitli yönlendirmelerin detaylı bir 

raporunu vermemektedir. Bir ülkenin vergi sistemi yatırımda iade edilen vergi sonrası 

engel oranları4 üzerinde ev sahibi ülke vergilemesinin doğrudan etkisi olabilen iki temel 

konu, ev sahibi ülke konumsal avantajının yatırımcı vergilendirmesi üzerinde önemli bir 

faktör olabilir. Ev sahibi ülkede giriş faktörlerinin maliyetlerini düşürerek hükümet 

programları fonlarında verginin temel rolünü tanımlayan bütçe etkisi, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları için çekici bir konum oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca oli 

yaklaşımı, dolaysız yabancı sermaye yatırımları için üç koşulun olmadığı durumda 

alternatif seçim olarak lisans anlaşmaları ve ihracat satışlarını tanımlamaktadır. Bu 

yüzden de yaklaşım, dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkilenen diğer 

faktörler arasında verginin önemini deneysel ya da teorik olarak hesapladığında 

alternatifler üzerinde güvenin maliyeti ile ilgili vergi boyutlarını içeren dikkatleri 

hesaplamaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapmaktadır (OECD, 2007a: 28). 

                                                 
4 Engel oranı: bir projenin kabul edilebilmesi için sahip olması gereken minimum getiri oranı 
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1.3.1.2. OECD Yaklaşımı 

OECD yaklaşımı yatırım için politika çerçevesinde iyileşmeyi denetleme, etkili 

gelişim politikaları, kurumları ve ekonomileri hakkında sorulara ulaşmak isteyen 

politikacıları cesaretlendiren, vergileri içeren politika alanları üzerinde yardım 

önermektedir. Yaklaşım; temel olarak gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri 

politikacılarının üzerinde hedeflendirilen doğu, güneydoğu ve merkezi Avrupa’da 

yatırımcının son incelemelerini içeren kanıtlar üzerinde ilgili olmaktadır. Vergi 

bölgesinde hem yurtiçi hem yabancı bölgede yatırım teşvikini cesaretlendiren 

politikacılar için temel bir sorgulama, aynı zamanda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının artan geliri için yardım dolaysız yabancı sermaye yatırımcıları için önemli 

gelişim alt yapılarını desteklemekteyken; kurumlar vergisi teşviklerinin ve alternatif 

vergi teşvik politikalarının ve yatırımı çekme amacını yerine getirmek için girişim 

üzerinde taslak seçmenin ilgili avantaj ve dez-avantajlarının dikkatli olarak 

düşünülmesidir. OECD yaklaşımı, razı olunan maliyetlerin ve kanunî hükümlerce 

etkilenen ülkeler için oldukça yüksek oranda olan bir ev sahibi ülke vergi yükünün, 

yatırımları caydırdığı ve belli durumlarda bir ev sahibi ülkede yatırım yapmama 

konusunda ya da yeniden yatırım yapma konusunda karar verici bir faktör olabileceği 

görüşünü kabul etmektedir. Bu durumda en zor konu, yatırımları caydırmayan ev sahibi 

vergi oranlarının oldukça yüksek olabilmesinin hangi anlama geldiği ve ne şartlar 

altında yapıldığıdır. Bir diğer zor konu ise; sermayeyi başka yere götürmeyi caydıran, 

ekstra yatırımları cesaretlendiren ve bir ülkenin desteğinde değişik yer seçimlerinde 

karar veren ev sahibi ülke vergi yüklerinin ne zaman oldukça düşük olabileceğidir. 

Ekstra yatırımları çekmek için ümit edilen vergi teşvikleri ya da yasal kurumlar vergisi 

oranlarının ne zaman azaltılabileceği konusu bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Politikacılar, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına bir çevre cesareti sağlamak için 

karşılıklı güçlendirilen unsurlarla kapsamlı bir politika yaklaşımını en iyi şekilde 

düzenlemek için vergi koyabilirler. Ülkeye giren yatırımlar üzerindeki vergi yükleri 

çerçevesinde politikacılar, vergi ödemelerinin bağımsızlığını, piyasa ve yer 

özelliklerinin kazançlarını, çerçeve şartlarını dikkate alan, riskleri çeken ve götürülen 

fırsatları ev sahibi ülkenin önerip önermediği konusunu dikkatli bir şekilde 

düşünmelidir. Bu sebeple politikacılar, vergi sisteminin istikrar ve şeffaflık düzeyi ile 

ili şkili ticarette razı olunan maliyetlerin önlemi konusunda var olan zorluğu düşünmek 
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için cesaretlendirilmektedir (OECD, 2007a: 28-29). Bu bağlamda OECD yaklaşımı, 

yatırım için politika çerçevesinde ve onların kurumları ve ekonomileri hakkında ve 

ilerlemeleri izlemek, sorulara ulaşmak isteyen politikacıları cesaretlendirmek için 

vergileri içeren yardım politikaları önermektedir (OECD, 2007a: 32). 

1.3.1.3. Neo-Klasik Yaklaşım 

Yurt içi ve sınır ötesi dolaysız yabancı sermaye yatırımı etkisini, vergi etkilerini 

özellikle de kurumlar vergisi etkisini analiz etmek için kamu ekonomileri tarafından 

geniş çapta kullanılan neo-klasik yaklaşım, Jorgenson tarafından öncülüğü yapılan neo-

lasik yatırım teorisi üzerinde temellidir. Yaklaşımın temel avantajı, sermaye 

maliyetlerinin vergi müdahalesi ve yatırım iadelerinde yasal vergi sınırları koyan temel 

vergi parametrelerini belirgin bir şekilde dâhil edebilmek ve yatırım davranışları 

üzerinde vergilemenin uzun dönem bozucu etkileri hakkındaki durumlar için 

kullanılabilmektir (OECD, 2007a: 34). Neo-klasik teori vasıtasıyla dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları; ülkeler arası teknolojik farklılıkları ve fiziki ve beşeri sermaye 

arasındaki farklılıkları ortadan kaldıran bir faktör olarak görülmektedir (Akay ve 

Karaköy, 2008: 71). Neo-klasik yaklaşım, sınır ötesi yatırım durumunda etkili vergi 

oranları elde etmek için hızlı bir şekilde uygulanabilir. Sınır ötesi yatırım durumunda 

yatırımın net şuan ki değeri uygun ölçek ve yer kararları sadece fon kaynaklarında değil 

aynı zamanda ev sahibi ülkenin vergi sistemine özellikle de muafiyet sistemine bağlıdır 

(OECD, 2007a: 37). 

Neo-klasik yaklaşıma göre dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında temel birim 

olan çokuluslu şirketler, ilave bir iş oluşturma vasıtasıyla üçüncü dünya ülkelerinde 

istihdam sürecinin her evresine katılmaktadır. Ayrıca bu şirketler yurt içi tasarrufu da 

arttırmaktadırlar. Fakat geriye ve ileriye dönük bağlantılar vasıtasıyla istihdamı 

etkileyen çokuluslu şirketlerin toplam istihdam üzerindeki rolü tam manasıyla 

belirlenememektedir. Ancak neo-klasiklere göre, geriye dönük bağlantılar yoluyla 

çokuluslu şirketlerin oluşturduğu emek talebi ücret esnekliğini düşürmektedir (Görg vd, 

2006: 4). 

1.3.1.4. Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı 

Yatırım üzerinde vergi ile ilgili olarak neo-klasik teorinin tahminleri, yeni 

ekonomik coğrafya olarak söylenen yaklaşım tarafından son yıllarda sorgulanmaktadır 
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(OECD, 2007a: 39). 1990 yılının sonlarında Krugman öncülüğünde gelişmeye başlayan 

yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı, dünyanın hızlı büyüyen ekonomilerindeki 

gelişmeleri incelemektedir (Krugman, 2010: 16). Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının 

temel amacı, coğrafi mekânda meydana gelen farklı ölçeklerdeki ekonomik yığılmanın 

oluşumunu açıklamaktadır (Kum, 2011: 253). Krugman bu oluşumu açıklarken yeni 

ekonomik coğrafya modelinin bel kemiği olan merkez-çevre modelini kullanmaktadır.  

Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımında yer alan bu model, bir ülkenin bölgelerinin nasıl 

sanayileşmiş (merkez) ve tarımsal (çevre) olarak birbirinden ayrılabildiğini incelemiştir. 

Merkez-çevre modeli firma düzeyindeki artan getiriler, taşıma maliyetleri ve faktör 

hareketliliği arasındaki etkileşimin mekânsal ekonomik yapının ortaya çıkışına ve 

değişmesine nasıl sebep olduğunu açıklamaktadır (Kum, 2011: 241; Krugman, 2010: 

10). Bölgelerin merkez çevre olarak ayrılması taşıma maliyetlerine, ölçek 

ekonomilerine imalat sanayinin milli gelirdeki payına bağlıdır. Merkez çevre modeli 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkiler ile ilgili olarak vergi politikası 

üzerinde de ilgili olmaktadır. Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının merkez çevre 

modeli, ticari faaliyetlerin yığılmasından kaynaklanan ekonomilerin ticari yönünden 

yığılma rolünü vurgulamaktadır. Başka bir ifade ile bölgeler arasında taşıma maliyetleri 

yüksek ise, bu durumda ticaret taşıma maliyetleri yüzünden az olacaktır. Taşıma 

maliyetlerinin düşük olması durumunda ise, üretilen mallar satılacak ve ticaret artmış 

olacaktır. Ancak üretimin yapıldığı firma işçilerin yoğun olduğu yerde kurulu ise, 

piyasalara daha kolay ulaşabileceğinden daha yüksek ücret ödeyebilecek ve böylece 

işçilerin de satın alma güçleri artacaktır. Bu durumda reel ücretler, çalışan işçi miktarı 

arttıkça daha fazla artacaktır (OECD, 2007a: 39; Kum, 2011: 248).  Yeni ekonomik 

coğrafya yaklaşımına göre ticaretin serbestleşmesiyle iç pazar etkisi de artacaktır. 

İmalat sanayinde yeni bir firmanın üretime katılması üretimi arttıracak; ücretlerin 

yükselmesi ve maliyetlerin artması ise sektörü daraltacaktır. Öte yandan artan ücretlerin 

bu sektörün ürünlerine olan talebi arttırması ise, imalat sektörünü genişletebilecektir 

(Kum, 2011: 251). Ticaretin önündeki engellerin azalmasıyla birlikte taşıma 

maliyetlerinin ve ücretlerin düşük olduğu ülkelere giren dolaysız yabancı sermaye 

yatırımcısı bu ülkelerin kalkınması ve gelişmesini sağlarken aynı zamanda kendisi de 

kazanç sağlamış olacaktır. 



 30 

1.3.1.5. Diğer Yaklaşımlar 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini açıklayan sahiplik-

konum-içselleştirme yaklaşımı, OECD yaklaşımı, neo-klasik yaklaşımlardan farklı olan 

diğer teorik yaklaşımlar ise, iç finanslama teorisi ve davranışsal yaklaşımları olarak iki 

alt başlıkta incelenebilir. 

■■  İç Finansman Teorisi:  Firma sahipleri ya da diğer yatırımcılar ve başka 

yerde sermaye elde edenlerden ziyade yeni yatırımlar için sermaye kaynağı olarak kâr 

kullanan bir firma için kullanılmaktadır. Bu teori, firmanın dışarıdan yeni para oluşan 

yatırım için elde edilen dış finansman teorisi ile kıyaslanmaktadır. İç finansman 

teorisinin firma için dış finansmandan daha az pahalı olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

firma, yatırımlar için ne işlem masrafı ne de kâr payları için vergi ödemek zorunda 

değildir. Hartman, iç finansman teorisinde çokuluslu şirketlerin davranışlarından yola 

çıkmaktadır. Hartman’a göre çokuluslu şirketler içsel finansmandan hoşlanmaktadır. 

Bunun sebebini de Hartman vergi temelli açıklamaktadır. Hartman, şubelerin 

kazançlarının olmadığı ve iade edilen kazançlar ev sahibi ülkede vergi sorumluluğunun 

kaynağı olduğu için gelir vergisinin çokuluslu şirketlerin şubelerinden gerekli olan 

fonların transferinde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını farklı olarak etkilemesi 

gerektiğini ileri sürmektedir (Hartman, 1982: 4).  Bu yüzden bir şirket, mümkün olan en 

büyük genişleme için yabancı kazanımlarının dışında dolaysız yabancı sermaye 

yatırımını finanse etmelidir (Moosa, 2002: 43).  

■■  Davranışsal Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, şirketlerin dışarıya yatırım 

yapmaya karar verme sürecini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Şirketler bu 

faktörlere göre aşamalı olarak yatırım yapmaya karar vermektedirler. Bu faktörler; 

şirketlerin dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapmayı düşünmesi, bu yatırımlar için 

fizibilite raporunun hazırlanması, gerekli kaynakların ayrılması ve yatırımın yapılacağı 

ev sahibi ülke ile şartların görüşülmesidir. Karar süreci için önemli olan yabancı bir 

ülkede yatırım yapmaya karar verilmesi amacıyla şirketleri işi yaptıracak bir etkenin 

olmasıdır. Yabancı ülkelerin firmaların isteği gibi ithalat tarifelerini yükseltmesi bu 

duruma bir örnektir. Şirketler dışarıya açıldıktan sonra şirket yöneticileri hem deneyim 

kazanacak hem de yabancı ülkelerden elde ettikleri fayda artacaktır. Sonuç olarak 

şirketler yabancı ülkelerde yatırım yapma kararı alacaklardır (Yavan, 2006: 105). 
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1.3.2. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Makro-Ekonomik 

Belirleyicileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini açıklayan teorik 

yaklaşımların yanı sıra ayrıca dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının makro-ekonomik 

belirleyicileri de bulunmaktadır. Üretim faktörü ve talep koşullarındaki farklılıklar, 

pazar büyüklüğü ve dışa açıklık derecesi, ülke riski ve siyasal-ekonomik istikrar, reel 

kur ve yapısal reformların elverişlili ği ve son olarak sosyal ve psikolojik faktörler 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının makro-ekonomik belirleyicileri olarak 

sıralanabilir. 

1.3.2.1. Üretim Faktörü ve Talep Koşullarındaki Farklılıklar  

Genel anlamda sermaye, iş gücü ve doğal kaynaklar olmak üzere üç temel 

üretim faktörü bulunmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte sermaye bu faktörler arasında en 

kolay ve en hızlı hareket eden faktör olmaktadır. İş gücü ve doğal kaynaklar ise, dünya 

üzerinde eşit bir şekilde dağılmamaktadır. Bu nedenle de miktar ve maliyetler açısından 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedirler (Dikmen, 2010: 57). Dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları üzerindeki üretim faktörü ise genellikle emek faktörü ve doğal 

kaynak üzerinde yoğunlaşmıştır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapmak isteyen 

ülkeler genellikle düşük emek maliyetlerine sahip olan ülkeleri tercih etmektedir. 

Yabancı yatırımcının bu tercihinde ülkeler arasında var olan uluslararası rekabetinde 

etkisi vardır. Çünkü ülkeler ararsında var olan uluslararası rekabet, yatırım yapacak 

ülkeyi emek faktörü gibi üretim faktörlerinin uygun olduğu yerlere yöneltecektir. Bu 

sebeple emek-yoğun üretimler, emek maliyetinin düşük olduğu sanayileşmekte olan 

ülkelerde yapılmaktadır (OECD, 2002a: 14). Bu nedenle iş gücü ve doğal kaynakların 

yoğun ve malların bu faktörlerin ucuz olduğu yerlerde kurulması, üretim maliyetlerini 

düşürücü etki yapmaktadır. Çoğu Amerikan şirketlerinin Meksika, Malezya, Kore, 

Hindistan, Hong Kong ve Tayvan gibi ülkelerde yaptıkları yatırımlarda bu faktörün 

etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Japon firmaları da giderek Meksika gibi diğer ucuz 

iş gücü bulunan ülkelere doğru yönelmektedirler (Seyidoğlu, 2007: 726).  

Talep koşullarındaki farklılık durumunda ise ülkeler arasında mal ve hizmetlere 

olan talep fazlalığı, dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapacak olan şirketlerin talep 

fazlası olan ülkelerde yatırım yapmasında belirleyici faktör olmaktadır (Akay ve 
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Karaköy, 2008: 72). Talep koşulları ne kadar çok fazlaysa yatırım yapacak firma o 

kadar çok olmaktadır. Yatırımı etkileyen talep koşulları, yatırım yapılarak yatırımcıya 

kazanç sağladığı için hem yatırımcı açısından yatırım yapılan ülkede bir talep artışı 

sağlandığı için hem de yatırım yapılan ülke açısından önemlidir. 

1.3.2.2. Pazar Büyüklüğü ve Dışa Açıklık Derecesi 

Pazar büyüklüğünün dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının yer seçiminde 

pozitif bir etkiye sahip olduğu tartışılmaktadır. Çünkü büyük bir pazar, pazar paylarını 

ya da oldukça büyük satışları kazanmak için diğer pazarlarda genişlemeye elverişli ve 

kendi iç pazarlarından daha çabuk büyümeye sahip olan firmaları kendi ülkelerine 

çekmektedir (Jones ve Wren, 2006: 46). Bu yönüyle pazarın büyüklüğü dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının en önemli ekonomik belirleyicilerinden biri olarak 

görülmektedir. Yabancı yatırım danışmanlık hizmeti (FIAS) de bütün şirketler için 

pazar büyüklüğünün ön koşul olduğunu ileri sürmekte ve git gide artan küresel 

yatırımcılar temel olarak büyük ve büyüyen küresel pazarlar tarafından çekilmektedir. 

İrlanda ve Portekiz küçük bir iç pazara sahip olmalarına rağmen dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının büyük bir miktarını çekmektedirler. Çünkü onlar Avrupa 

Birli ğinin üyeleri olarak çok büyük bir bölgesel pazara özgür bir şekilde 

girebilmektedir. Benzer bir şekilde NAFTA’ nın başlarında bir dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı yeri olarak Meksika’nın cazibesi artmıştır. Pazar büyüklüğü oranının 

yüksek olması ev sahibi pazarlara doymuş küresel yatırımcılar için çok önemlidir 

(Michalet, 2000: 8). 

Pazar büyüklüğü yatırım firmaları için birçok potansiyel faydaları 

çevrelemektedir. Bunlardan ilki büyük bir pazar potansiyel müşterinin miktarı eşit 

olduğunda artmakta ve bu sayede umulan kazanç da artmaktadır. Yüksek kazançları 

yeniden yatırımların maliyetlerini azaltan ve potansiyel büyük ölçekli üretim 

ekonomileri çok büyük pazarları kolaylaştırarak arttırmaktadırlar. Ayrıca büyük bir 

pazar yeni bir ürün yeri için daha fazla fırsat sağlamaktadır. Bu sebeple yatırımcılar 

devamlı olarak büyüme oranları artan pazarları tercih etmektedirler (Neuhaus, 2006: 

143).  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik belirleyicisi olan dışa açıklık 

derecesi Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile ilişkilendirilebilir. Ricardo’nun 
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karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre ülkeler bazı mallarda birbirlerine karşı 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptirler. Dış ticaretin öneminin artması ile birlikte ülkeler 

üstün oldukları malları üretirken o malları dışarıya da satmaktadır. Aynı şekilde farklı 

ülkelerden de üstün olmadıkları malları satın almaktadır. Bu durum dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarını doğrudan etkilememekte ancak dolaylı bir etki sağlamaktadır. 

Çünkü dışa açıklık ülkenin pazar büyüklüğüne odaklanarak dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı yapılmasına vurgu yapmaktadır (Walther, 1997: 103). Genel olarak bir ülkenin 

dışa açıklık derecesi, dış ticaret hacminin GSMH’ ya oranı ile ölçülmektedir. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırımcılarının, ticaret edilebilir sektörlere yöneldiği görüşünden yola 

çıkılarak, dışa açıklık oranı yüksek olan ülkenin daha fazla yabancı sermaye yatırımı 

çekeceği kabul edilmektedir (Chakrabarti, 2001: 100). 

1.3.2.3. Ülke Riski ve Siyasal-Ekonomik İstikrar 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının bir diğer belirleyicisi olan ülke riski ve 

siyasal-ekonomik istikrar en az diğer belirleyiciler kadar önemlidir. Çünkü yatırımcı bir 

ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkede riskin ve siyasal-ekonomik istikrarın olup 

olmadığına da bakmaktadır. Yabancı sermaye sahibi yatırımcı, bir ülkede yatırım 

yapmayı amaçlarken o ülkenin güvenli ve siyasal-ekonomik istikrara sahip olmasına 

bakmaktadır. Ancak ülke güvenli değilse ve siyasal istikrar yoksa bu durum gibi 

durumlar beraberinde ekonomik istikrarsızlığı da getirdiği için yatırımcı o ülkede 

yatırım yapmaktan vazgeçecektir (Michalet, 2000: 7). Aslında siyasal-ekonomik istikrar 

diğer faktörlerin bütün şartlarının bir sonucudur. Bu şartlar arasında dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları politikaları kontrollerine neden olan, pazar destekli vergi rejimi, 

güçlü yasal düzenlemeler, bozulmanın düşük seviyesi ve siyasal özgürlüğün yüksek 

derecesi bulunmaktadır (Neuhaus, 2006: 147). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımcısı açısından siyasal istikrar konusunda ülke 

iktidarının sık sık değişmesi pek istenilecek bir durum değildir. Siyasal-ekonomik 

istikrarsızlık ile dolaysız yabancı sermaye yatırımları arasında negatif bir ilişki olduğu 

söylenebilir. Çünkü ülkenin ekonomi alanında yaptığı düzenlemelerin sıklıkla 

değiştirilmesi yatırımcılar açısından olumlu karşılanmamaktadır. Ayrıca yolsuzluk ve 

bürokrasinin olması da dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerinde negatif bir etki 

oluşturmaktadır.  
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1.3.2.4. Reel Kur ve Yasal Reformların Elverişlili ği 

Dış etkenlerin güvenilir olmaması aynı zamanda da tahmin edilememesi, döviz 

kurlarının tartışılan bir konusu olmaktadır. Sermaye piyasalarında, döviz kurlarının 

değerli hale gelmesi, ulusal ve yabancı yatırımcıların aynı finansal piyasalara erişimi 

olduğu için yatırım akışını etkilememektedir. Ancak ülkede bir devalüasyon yapılması, 

yatırımcı portföyündeki yabancı aktif payını azaltmaktadır. Eğer geçici devalüasyon 

yatırımcıları dövizdeki tasarruflarının değerini değiştirmişse; bu ‘zenginlik etkisi’ 

yurtdışındaki yatırım yeteneğini değiştirir, aynı fonlara daha çok yabancı aktifler 

alınmaktadır. Üretim yerleşimini etkileyen tek faktör reel döviz kurlarındaki 

değişmelerdir. Buna karşılık nominal döviz kurlarındaki değişmeler genel trendi 

değiştirmeden yalnızca dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının zamanlamasını 

etkilemektedir. Dövizin reel devalüasyonu işgücü fiyatlarını düşürür ve bu konu da 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artışlarına yol açmaktadır. Yapısal reformlar 

ise,  ülkenin uluslararası düzeyde reformlara imza atması, dış ticarette belirli standartları 

kabul etmesi, bu çalışmanın da ana amacını oluşturan muhasebe standartları açısından 

bakıldığında dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen nitelikte olmaktadır 

(Akay ve Karaköy, 2008: 73). 

1.3.2.5. Sosyal ve Psikolojik Faktörler 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının en son makro-ekonomik belirleyicisi 

olan soysal ve psikolojik faktörler de yabancı sermaye yatırımcılarının kararlarında 

etkili olmaktadır. Bir uygun sosyal alt yapı tamamlayıcıları iyi bir politika ve 

düzenleyici çerçeve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için gerekli çevreyi 

oluşturmaktadır (Sun, 2002: 2). 

Sosyal ve psikolojik faktörler olarak ülkenin eğitim düzeyi, okuma yazma oranı 

gibi durumlar önem arz etmektedir. Ülkede eğitim düzeyi ve okuma yazma oranı 

düşükse ülkeye yabancı sermaye yatırımı girdiğinde o ülkede yabancı sermayeye 

bağlılığın artacağı görüşü hâkimiyet göstermektedir. Bu sebeple yabancı sermaye 

yatırımı yapılacak olan ülkedeki insanlar, yabancı sermaye yatırımlarına karşı 

eğitilmelidir. Ancak bu durum son yıllarda eskisine oranla düzelmiş olup yabancı 

yatırımlara karşı olumsuz bir tavır sergilenmesi azalmaktadır. Sosyal ve psikolojik 

faktörler konusu üzerinde çok fazla çalışma yapılmıştır. Bu kadar çok çalışma 
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yapılmasının sebebi, sosyal faktörlerin özellikle de eğitim konusunda imkân tanınan 

ülkelerde sadece dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için değil aynı 

zamanda dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının en iyi kullanımını yapmak için de 

ihtiyaç duyulmasıdır. Aynı zamanda büyük kentsel alanlar da varlık dağıtımını büyük 

oranlarda çekmek ve sosyal yapılarda dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının etkilerini 

incelemek önemlidir (Sathe ve Schacler, 2006: 332).  

Kısaca dolaysız yabancı sermaye yatırımları için siyasal-ekonomik faktörlerin 

yanında sosyal ve psikolojik faktörlerin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Sosyal ve 

psikolojik faktörler olumlu yönde ise yani dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına bir 

önyargı yoksa ve ülkede dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkenin gelişmesinde 

önemli bir araç olduğu öngörülürse hem yatırımı yapan ülke hem de yatırım yapılan 

ülke açısından pozitif bir gelişme sağlanmış olmaktadır. 

Tablo 1.2, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini 

göstermektedir. Tabloya göre, yatırım yapılacak ülke için belirleyici olan üç temel 

özellik bulunmaktadır. Bunlar dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik siyasî 

ortam, iş ve çalışma ortamı ve iktisadî belirleyicilerdir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarına yönelik siyasî ortam içerisinde; ekonomik, siyasi ve toplumsal istikrar, 

rekabet politikaları, uluslararası anlaşmalar, özelleştirme uygulamaları ve vergi 

politikaları gibi belirleyiciler öneme sahiptir. İş çalışma ortamında ise, yatırım 

teşvikleri, yaşam kalitesi ve yatırım sonrasında sunulan hizmetler önemli olmaktadır. 

İktisadî belirleyiciler arasından önemli olanlar ise, piyasaların büyüklüğü, piyasalara 

erişim, hammadde, nitelikli iş gücü, fizikî alt yapı ve iletişim, ulaşım ve girdi 

maliyetleridir. Piyasalara erişim dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının temel bir 

motivasyonudur. Çin’in önemli ölçüde sahip olduğu büyük nüfus potansiyeli ve yabancı 

firmaların kendi piyasalarına erişimini kolaylaştırıcı politikaların büyük olması güzel bir 

örnek olarak verilebilir (Aktan ve Vural, 2006: 38). 
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Kaynak: UNCTAD, 1999:91 ve Aktan ve Vural, 2006:38.

Tablo 1.2. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri

Ekonomik, siyasî ve toplumsal istikrar
DYY ile alakalı düzenlemeler
Bağlı şirketlerle ilgili mevzuat
Piyasaların yapısı İle ilgili politikalar (rekabet politikası v.b.)
DYY ile alakalı uluslar arası anlaşmalar
Özelleştirme politikaları
Dış ticaret politikası (Korumacılık)
Vergi politikası

Yatırım teşvikleri
Yozlaşma ve idari maliyetler
Sosyal Koşullar (Yaşam kalitesi v.b.)
Yatırım sonrasında sunulan hizmetler

DOLAYSIZ 
YABANCI 
SERMAYE 
YATIRIMLARINA 
YÖNEL İK SİYASÎ 
ORTAM

İŞ VE ÇALI ŞMA 
ORTAMI

İKT İSADÎ 
BEL İRLEY İCİLER

Piyasa hacmi ve kişi başına gelir
Piyasaların büyüklüğü
Bölgesel ve/veya küresel piyasalara erişim
Ülkeye özgü tüketici tercihleri
Piyasanın yapısı

İÇ 
PİYASASI 

HEDEFLEYEN 
DYY

KAYNAKLARI
/VARLIKLARI 
HEDEFLEYEN 

DYY

Hammadde 
Düşük maliyetli işgücü
Nitelikli i şgücü
Teknoloji-icatlara dayalı tescilli varlıklar 

(marka v.b.)
Fizikî altyapı (yol, enerji, iletişim v.b.)

VERİML İLİĞİ
HEDEFLEYEN 

DYY

Yukarıda listelenen kaynak-varlıkların maliyeti
İletişim, ulaşım ve girdi maliyetleri
Bölgesel iktisadî bütünleşmelere üye olmak

 

 

1.4. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İKT İSADÎ 

ETK İLERİ 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, küreselleşme eğiliminin artmasıyla ortaya 

çıkan ekonomi politikalarındaki liberalleşme, ticarette serbestleşme ve tüketici 

alışkanlıklarının birbirine yakınlaşması gibi çeşitli etkenlerle birlikte sanayileşmiş ve 

sanayileşmekte olan tüm ülkeler için çok önemli bir konu haline gelmiştir (Batmaz ve 

Özcan, 2001: 7). Ancak sanayileşmekte olan ülkeler için sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve kalkınmanın sağlanması, yatırımların artması, ihracat gücünün yükselmesi, 

daha fazla istihdam fırsatlarına olanak vermesi, teknolojik gelişmenin güçlendirilmesi 

ve çevrenin korunması gibi nedenlerle dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekme isteği 
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daha fazla önem arz etmektedir (Yücel ve Akbay, 2008). Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının iktisadî etkileri yedi alt başlıkta incelenecektir. Bunlar sırasıyla iktisadî 

büyüme üzerindeki etkileri, dış ticaret ve ödemeler bilançosu üzerindeki etkileri, 

teknoloji transferi üzerindeki etkileri, beşeri sermaye ve gelişimi üzerindeki etkileri, 

işletmelerin gelişimi ve özelleştirme üzerindeki etkileri ve son olarak toplumsal yapı ve 

çevre üzerindeki etkileridir. 

1.4.1. İktisadî Büyüme Üzerindeki Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapan üreticiler genellikle uzun dönemli 

yatırımlar yapmaları sebebiyle, büyümenin uzun dönemli yönüne ağırlık vererek 

ekonomiye olumlu bir katkı sağlamaktadırlar. İktisadi büyüme için önemli olan başka 

bir faktör ise sermaye kavramıdır. Sermaye, üretimin en önemli girdisi olarak 

düşünülmektedir. Ancak sanayileşmekte olan ülkeler için sermaye, iş gücüne göre 

bulunması çok daha zor olan bir faktördür. İktisadi büyümeyi arttırabilmek için gerekli 

olan sermayenin öncelikle yurt içi kaynaklarla finanse edilmesi gerekmektedir. Ancak 

sanayileşmekte olan ülkeler kişi başına düşen milli gelir seviyelerinin azlığı yüzünden, 

toplam harcamalarını gıda sektörü gibi birincil ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaştırdıkları 

için düşük oranlarda tasarruf yapmaktadırlar. Bu noktada sanayileşmekte olan ülkelerin 

iktisadî büyümenin finansmanında var olan yapısal darboğazlarının, hem nedeni hem de 

sonucu olarak ortaya çıkan sermaye birikimi yetersizliği sorununun çözümü için ve 

tasarruf oranı düşük olan ülkelerde ulusal tasarruf açığını kapatmak için en önemli araç 

olarak dolaysız yabancı sermaye yatırımları düşünülmektedir (Yılmazer, 2010: 243; 

Efe, 2002: 20). 

1.4.2. Dış Ticaret ve Ödemeler Bilançosu Üzerindeki Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, oldukça büyük bir dağıtım merkezi 

kurmak için firmalara imkân tanımaktadır. Yabancı ülkedeki üretim, kaçınılmaz bir 

şekilde ev sahibi ülkeden ara malı ithalatını gerektirmektedir. Bu konu aynı zamanda ev 

sahibi ülke de ithalat için uygulanmaktadır. Eğer yabancı şube, malları yurt dışında daha 

ucuza üretir ve onları ev sahibi ülkeye ihraç ederse; bu açık bir şekilde dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkede ithalat artışına yol açacağı anlamına 

gelmektedir (Moosa, 2002: 85). Bu durumda yurt dışında üretilen mallar ev sahibi ülke 
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için olumsuz bir durum iken yurt dışında üretime ev sahipliği yapan ülke için olumlu bir 

durum olarak görülmektedir.  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, gittikleri ülkelerin ödemeler bilançosu 

üzerinde çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Öncelikle fabrika kurmak amacıyla ülkeye 

yurtdışından gelen sermaye girişi, bir defaya özgü olmak üzere yatırım yapılan ülkenin 

ödemeler bilançosuna pozitif bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Fabrika üretime 

başladığında, gerek ihracat yoluyla gerekse ithal ikamesi şeklinde ödemeler bilançosuna 

iyileştirici etki yapmaya devam edebilir. Öte yandan, yatırımı gerçekleştiren şirket, ara 

malı ve hammadde üretimini devam ettirebilmek için bu ürünleri ithal etmek 

zorundadır. Ancak bu ithalat, yatırım yapılan ülkenin ödemeler bilançosunda negatif bir 

etki oluşturmaktadır. Bununla birlikte yabancı üretim faktörlerine yapılan ödemeler ve 

kârların yurt dışına transferi, ülkeden döviz çıkışını arttırdığı için yatırım yapılan 

ülkenin dış dengesini negatif yönde etkileyebilir (Karluk, 2003: 497). Ancak ihracat 

yolu ile sağlanan döviz katkısı, diğer döviz çıkışlarından fazla olduğu zaman dolaysız 

yabancı sermaye sahibi şirketlerin ödemeler bilançosu açısından net etkisi pozitif 

olabilmektedir (Şen ve Karagöz, 2011). 

1.4.3. Teknoloji Transferi Üzerindeki Etkileri 

Sanayileşmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, daha hızlı ve daha dengeli 

biçimde büyüyebilmektir. Bu doğrultuda dolaysız yabancı sermaye yatırımları ülkeye 

teknoloji transferi yaparak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır (Batmaz ve 

Özcan, 2001: 9). Ekonomi literatüründe teknoloji transferi, yabancı ortaklar yoluyla 

sanayileşmekte olan ev sahibi ülkelerde pozitif dışsallık üretebilen en önemli araç 

olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2002a: 12). Kavram olarak teknoloji, malların 

üretiminde uygulanabilen bilgi kümesi ve yeni malların oluşturulması olarak 

tanımlanabilir (Karluk, 2003: 505). Üretimde verimi ve etkinliği arttıran teknolojik 

yenilikler, sadece sanayileşmiş ülkelerce üretilebilmektedir. Ancak, sanayileşmekte olan 

ülkelerin neredeyse hepsi gelişimlerini hızlandırmak amacıyla teknolojik yeniliklere 

gereksinim duymaktadır. Sanayileşmekte olan ülkeler gereksinimlerini teknolojik 

yeniliklerin pahalılığı nedeniyle karşılayamadığı için sanayileşmiş ülkeler, bu tür 

ülkelere dolaysız yabancı sermaye yatırımında bulunarak teknoloji aktarımı yaparlar 
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(Alkin, 1978: 195). Sanayileşmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri ve çokuluslu 

şirketlerin elinde olan bu teknolojik avantajı ülkelerine çekebilmesi ise,  

■■  Teknik bilginin lisans anlaşmaları, teknik yayımlar, ticaret resmi teknik yardım 

programları ve diğer haberleşme araçları ve 

■■  Özellikle yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilen dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları sayesinde yatırım yapılan ülkeye yeniliğin şirket 

tarafından  getirilmesi olmak üzere iki yolla mümkündür. 

İlk yolla gerçekleşen teknoloji ithali ülkelere daha pahalıya mal olmaktadır. İkinci 

yol olan yabancı sermaye yatırımları ileri teknolojinin transferi konusunda önemli bir 

araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni üretim konularında, ekonomik büyüklükte sanayi 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve üretimlerinin sürdürülmesinde, dünya ülkelerinde 

teknoloji transferi ve teknolojik gelişmelerin sürekli olarak uygulanması ve ülkeye 

aktarılmasında yabancı sermaye fırsatlarından geniş ölçüde faydalanmak mümkündür 

(Akdiş, 1997). 

1.4.4. Beşeri Sermayenin Gelişimi Üzerindeki Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları beşeri sermayenin gelişimi üzerine 

ekonomik olarak etkide bulunmaktadır. Küresel bir dünyada üretim faktörleri hızlı bir 

şekilde hareketlenmekte ve beşeri sermayenin birikimi birçok yolla etkilenebilmektedir. 

Aslında işçilerinin eğitim yeteneklerinin esnek üretimi ve dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı akışının bir şekli olan yabancı sermayeye erişebilirlili ğinin prensibi, büyüme 

olasılığını bireysel olarak arttırabilirken buna bağlı olası tamamlayıcı etkiler sayesinde 

birbirlerini güçlendirebilmektedirler. Ev sahibi ülkede yabancı yatırımın varlığı, hem 

hükümeti hem de insanları eğitim konusunda yatırım yapılmasına teşvik etmektedir. Bu 

sebeple insanlar yabancı firmalar tarafından teklif edilen daha iyi iş fırsatlarına ulaşmak 

için eğitimin en yüksek seviyesine erişmeyi isteyebilmektedir. Hükümetler ise dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının olası etkilerinden faydalanmak için beşeri sermayenin 

birikimini desteklemeyi isteyebilmektedir. Ayrıca iyi bir beşeri sermaye geliri sosyo-

politik istikrarla ilişkilendirilen bir eğitimli i ş gücü sunan yabancı yatırımcı için yatırım 

ortamı çok daha cazip olmaktadır (Checchi, 2007: 2). Yatırım ortamının cazip 

olmasında büyük katkısı olan çokuluslu şirketler hem ana ülkede hem de yatırım yaptığı 

ülkede beşeri sermayenin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu şirketler 
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sahip oldukları teknolojileri verimli bir şekilde kullanabilmeleri için eğitime yatırım 

yapmaktadırlar. Bu sayede beşeri çalışanların iş gücü deneyimleri daha yüksek 

seviyelere ulaşmaktadır.  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının beşeri sermayenin gelişimi üzerindeki 

etkisi imalat ve hizmet sektörlerinde farklı etkilere yol açmaktadır. İmalat sektörlerinde 

eğitim, makine ve teçhizata eklenen yeni teknolojilerin tanıtımını kolaylaştırmayı 

amaçlarken hizmet sektörlerinde eğitim, daha çok işçinin bilgi yönetimi ve becerisini 

arttırmaya odaklıdır. Bu da eğitimin ve beşeri sermayenin gelişmesinde hizmet 

endüstrilerinin daha önemli olduğu anlamına gelmektedir (OECD, 2002b: 19). 

1.4.5. Piyasa Yapısı ve Rekabet Üzerine Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları iç endüstri bağlantıları yoluyla ev sahibi 

ülkenin ekonomisini etkileyebilir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımı, istihdam ve gelir 

durumlarının etkisini yöneltmek üzere arttırılan fırsatlarla yerel firmalara yardım 

edebilir. Seçime sahip oldukları farz edildiğinde, yerel olarak üretilen malzemelerin ve 

onların ithalinde karşılaştırılan parçalarında bir üstünlüğe sahip olan şubelerin ele 

geçirmesinde hiçbir sebep yoktur. Eğer bu malzemeler diğer şubeler veya aile şirketleri 

tarafından üretilirse, özellikle yerel olarak üretilen mallar ikinci derece nitelikte ise iç 

endüstri bağlantılarında daha az hareketlilik olacaktır. Baranson, Meksika’daki araba 

endüstrinin ve Hindistan’daki çelik endüstrisinin üretiminin daha az maliyetli olduğunu 

ve Amerika’da üretilen parçalardan daha az nitelikli olduğunu gösteren kanıtlardan 

bahsetmiştir. Petrochilos ise, sanayileşmekte olan ülkeler için iç endüstri bağlantılarının 

önemini arttıran tehlikeyi uyarmıştır. Üretim sektöründeki birçok yurt dışı çokuluslu 

şirket işletmesi etkili bir şekilde dikey olarak bütünleşmiştir veya yerel üretimlerle geniş 

bağlantılar ve gelişme gücü için hareket serbestliğini kısıtlayan iç şube işlemlerini 

ili şkilendirmek için teşviklere sahip olmuştur. Özellikle bu boyutta belli ev sahibi 

ülkelerde endüstri ilişkilerinin durumu önemli olurken, risk konusunda mantıksız olan 

yoğun bağlantılar gösterilebilir (Moosa, 2002: 92). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının doğrudan piyasanın yapısını etkilemesi 

mümkündür. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, rekabetçi güçlerin gelişmesi için 

veya ev sahibi ülkedeki daha da kötüleşen monopol veya oligopol ortamlar için sorumlu 

olabilir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımı, teknolojik etkinliğinin yüksek bir seviyesini 
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içeren, teknoloji transferini yaymak için bir araç olarak düşünülmektedir. Bunun 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çokuluslu şirketlerin politikalarına bağlıdır ve bu 

yükselen rekabete neden olan cesaretlendirici davranışın amacı ile çokuluslu şirketler 

için bazı önemli konular OECD tarafından teşvik edilmektedir. Bu konulara göre, 

çokuluslu şirketler, fiyat tespiti gibi rekabetçi olmayan anlaşmalar gerçekleştirmekten 

veya girişimlerden kaçınmalı, yerel rekabet kanunları ile tutarlı bir tarzda faaliyetlerini 

idare etmeli, rakip otoritelerle iş birliği içinde olmalıdır. Tahsis etkinliğinin zemininde 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkede rekabette önemli bir artış 

sağlayabileceği tartışılabilir. Kindleberger, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

temel etkisini rekabet için hareket serbestliğini genişlettiğini ileri sürmüştür. İşte bu 

yüzden yabancı şubeler, güçlü aileler tarafından desteklenenler yerel tekellerle etkili bir 

şekilde rekabet edebilir ve yerel pazarda sonraki tutulanı getirebilir. Dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları monopol veya oligopol bozulmaları azaltarak, ev sahibi ülkede 

kaynak tahsisini iyileştirebilir (Moosa, 2002: 92-93). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ve çokuluslu şirketlerin varlığı ev 

sahibi ülke piyasalarında rekabet üzerinde önemli bir etki ortaya koyabilmektedir. Fakat 

verilen bir piyasada rekabetin derecesini ölçmenin genel olarak kabul edilen bir yolu 

olmadığı için çok az firma sonuçları deneysel verilerden takip edebilmektedir. Yabancı 

girişimlerin varlığı çok daha etkili araştırma ödeneği ve düşük ücretler yüksek üretim 

sonucunda yol göstererek ve iç rekabeti teşvik ederek ekonomik gelişmeyi 

destekleyebilmektedir. Bu durum dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının rekabet 

üzerindeki etkisini göstermektedir. Ancak çokuluslu şirketler bazı durumlarda rekabete 

zarar verebilen ev sahibi ülke piyasasında yoğunlaşmanın düzeyini arttırmaya 

eğilimlidir. Bu risk birçok faktör tarafından kötüleştirilebilir. Bu faktörler, ev sahibi 

ülkenin ayrı bir coğrafik piyasa kurması, giriş bariyerlerinin yüksek olması, ev sahibi 

ülkenin küçüklüğü, girişimcinin önemli bir uluslararası piyasaya sahip olması ya da ev 

sahibi ülkenin kanunlarının rekabette zayıf olması veya güçsüzlüğe zorlanmasıdır 

(OECD, 2002a: 16). 

1.4.6. İşletmelerin Gelişimi ve Özelleştirme Üzerindeki Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülkede işletmelerin gelişimini 

desteklemek için önemli bir potansiyel etkiye sahiptir. Hedeflenen işletme üzerinde 
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doğrudan etki çokuluslu şirketlerin kazanmasında sinerjinin başarısını, etkinliğin 

artması için çabaları, hedeflenen girişim üzerinde maliyetlerin düşürülmesini ve yeni 

faaliyetlerin gelişimini içermektedir. Ayrıca etkinlik kazancı, yıkıcı etkiler ve beşeri 

sermayeye ve teknolojiye yol açan bunlara benzer diğer dışsal ekonomiler yoluyla 

ili şkisiz girişimlerde de ortaya çıkabilir. Ulaşılabilir kanıtlar ülkeye ve sektöre göre 

değişim derecesine rağmen çokuluslu şirketler tarafından elde edilebilen girişimler 

üzerinde ekonomik etkinliğin önemli derece ilerlemesine işaret etmektedir. Gelişmenin 

en güçlü kanıtı ölçek ekonomileri ile endüstri üzerinde bulunmaktır.  Burada genel 

olarak büyük bir tüzel varlık içinde bir bireysel işletmenin batması önemli bir etkinlik 

kazancına neden olur. Genellikle çokuluslu şirketler kendi şirket politikalarını, 

kazanılmış girişimler üzerinde bilgi patentinin prensiplerini, içsel raporlama sistemlerini 

ve yabancı yöneticilerinin sayısını devralmaktadır. Şimdiye kadar yabancı işletme 

uygulamaları, ev sahibi ülke ekonomisi üzerinde üstün olmaktadır. Bu durum kurumsal 

verimliliği arttırmakta ve deneysel çalışmalara yer vermektedir (OECD, 2002a: 17).  

Özelleştirme; mülkiyet devrinin yanı sıra, kuruluşların özel kesime kiralanması, 

kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özel kesim tarafından 

yapılması, yönetimin özel kesime devri, mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin 

kaldırılması şeklinde tanımlanabilir. Özelleştirme bir piyasa ekonomisi içerisinde 

dönüşümün temel sütunlarından biri olarak anlaşılmaktadır (World Bank, 1996: 33). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının özelleştirme üzerindeki etkileri konusunda 

birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

özelleştirme üzerinde en iyi performans modellerinden biri olarak görülmektedir. 

Yabancı ve yerli yatırımcılar diğer ekonomik ve finansal teşvikler tarafından 

güçlendirilen maksimum etkinlik gelişimini özelleştirme için önemli bir yol olarak 

görmektedir. Bu sebeple hükümetler borç servisinin finansal zorluğu ve bütçe açıkları 

altında özelleştirme gelirlerini arttırmayı vurgulamaktadır (Kalotay ve Hunya, 2000: 

45). Ayrıca özelleştirme ile ilgili dolaysız yabancı sermaye yatırımları kıtlık ve 

durgunlukların, yumuşak bütçe kısıtlamalarının, ücret bozulmalarının ve gizli 

enflasyonist baskıların çoğu sosyalist ekonomilerden kalan yapısal ve makro ekonomik 

bozulmaların yok edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bozulmalar geçişin ilk 

aşamasında katı makroekonomik dengesizliklere, hiper enflasyona, parasal çıkıntılara, 

yüksek bütçe açıklarına, yüksek cari açıklara ve açık problemlerine neden olmaktadır. 
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Dengesizliğin yok edilmesi ve istikrar için özelleştirme ile ilgili dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının katkılarından bazıları, ücret bozulmalarını yok etmeye yardım 

eden ücret uygulamaları ve kronik kıtlığı yok etmek için mal ve hizmetlerin üretimine 

katkıda bulunmak gibi bireysel firma düzeyinde yabancı yatırımcının davranışlarından 

kaynaklanmaktadır (Kalotay, 2001: 265). Özelleştirme uygulamaları, özellikle 

sanayileşmekte olan ülkelere yabancı sermaye aktarılmasında önemli bir paya sahiptir. 

Hükümetler de özelleştirme konusunda yabancı yatırımcıyı daha çok tercih etmektedir. 

Bunun nedeni olarak da yabancı yatırımcının yönetici deneyimini, know-how getirmesi 

ve ekonominin geneline etkinlik kazandıracağı düşüncesidir. Uygulamaya konulan 

finansal liberalleşme programları da yabancı yatırımcıların, ülkede özelleştirilen 

kuruluşları satın almalarını kolaylaştırmıştır. Özelleştirme ile yabancı yatırımcılar sabit 

bir yatırımı tam olarak satın alabilecekleri gibi (direkt dolaysız yatırım), o yatırıma ait 

menkul değerlere yatırım yaparak, o kuruma sermayedar olarak da ortak olabilirler. Bu 

sayede kurumların elde ettiği kazançtan paylarını almaktadırlar (Kar ve Tatlısöz, 2008). 

1.4.7. Toplumsal Yapı ve Çevre Üzerine Etkileri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, çokuluslu şirketler içinde teknoloji 

uygulamalarının yayılması yoluyla ev sahibi ekonomilere toplumsal ve çevresel 

faydalar getirme potansiyeline sahiptir. Ancak yabancı kökenli işletmeler kendi 

ülkelerinde artık izin verilmeyen ihraç ürünleri için dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını kullanabilmektedirler. Bu durum da bir risk oluşturmaktadır. Çünkü 

yabancı sermaye yatırımı çekmek isteyen ülke otoriteleri, düzenleyici standartların 

donması veya düşmesi gibi bir riski de beraberinde getirmektedirler. Aslında risk 

senaryosunu destekleyen çok az deneysel kanıt bulunmaktadır (OECD, 2002a: 19). 

Çokuluslu şirketler önemli finansal ve politik güce sahip oldukları için dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının çevre üzerindeki etkisi tartışma konusu olabilmektedir. 

Çokuluslu şirketler, çevreye özellikle de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek 

için uğraşan sanayileşmekte olan ülkelere zarar vermektedir. Aslında çokuluslu 

şirketlerin sanayileşmekte olan ülkelerde üretimin yapılmasını seçmelerinin 

sebeplerinden biri, bu ülkelerin çevre zararları konusunda daha az kurallara sahip 

olmalarıdır. Aslında bu ülkelerin hükümetleri dolaysız yabancı sermaye yatırım çekmek 

için bir girişimde bulunduklarında çevrede oluşan zararı göz ardı etmektedirler.  
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OECD (1999) tarafından hazırlanan bir raporda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının çevre üzerindeki etkisi incelenmiştir. OECD’ye göre dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları özel durumlara göre değişen çevre için ya bir rahatlık ya da bir 

felaket olabilmektedir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları sanayileşmiş ülkelerin 

çevresi üzerinde bir rahatlama oluşturmasına rağmen sanayileşmekte olan bir ülke için 

ise bir felaket oluşturabilmektedir. Küreselleşme karşıtı akımlar, sanayileşmekte olan 

ülkelerde çokuluslu şirket işlerinin ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının çevresel 

zarar vereceklerine inanmaktadırlar. Ancak OECD’nin çevre konusundaki rehberi 

çokuluslu şirketleri cesaretlendirmektedir. Rehberde; çokuluslu şirketlerin 

faaliyetlerinde potansiyel çevresel etki üzerinde bilgi sağlamak, çevresel politikalar 

tarafından doğrudan etkilenen toplumlarla görüşmek ve ciddi çevresel zararların 

önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için olası planlar hazırlamak gibi uygulamalar 

bulunmaktadır (Moosa, 2002: 93-94).  

1.5. DÜNYADA DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI N 

GELİŞİMİ 

1980 yılından itibaren hızlanan küreselleşme ile ülkelerin korumacı politikaları 

bırakıp dışa açık ekonomik politikalara yönelmesi sonucunda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının önemi artmıştır. 1980 yılından sonra birçok sanayileşmiş, sanayileşmekte 

ve sanayileşme yönünden zayıf olan ülkeler dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına 

ağırlık vermişlerdir. Günümüzde de halen gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. 

Ancak 2008 yılının sonlarında ve 2009 yılının başlarında kendini gösteren küresel kriz, 

2003 yılından 2007 yılına kadar olan dönem içinde var olan dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarındaki devamlı bir büyüme periyodu 2008 yılının sonlarında azda olsa bir 

düşüş meydana getirmiştir. Bu düşüş sonucunda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının gelişiminde de azda olsa bir gerileme yaşanmıştır (WIR, 2008 ve 2009). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının artmasına yol açan faktörler, dünyada dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının mevcut durumu ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını kontrole 

yönelik önlemler başlıkları altında incelenecektir. 
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1.5.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artmasına Yol Açan 

Faktörler 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yola açan faktörler dışsal ve 

içsel faktörler olarak iki alt başlıkta incelenebilir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının artmasına yol açan içsel faktörler; şirket üstünlüklerinin 

değerlendirilmesi, teknolojik gelişmeler, ulusal piyasalardaki kanuni düzenlemeler 

olarak sıralanırken; dışsal faktörleri ise hammadde kaynakları, ucuz yabancı faktör 

kullanımı ve küreselleşme olarak sıralanması mümkündür. Şirketler sahip oldukları 

üstün teknik bilgileri, patent veya lisans anlaşmaları şeklinde farklı şirketlere 

satabilmektedirler. Ancak geliştirilen bir üretim yönetiminin ya da ürün patentinin 

şirketin kendi elinde bulunmasını zorunlu tutan özel durumlar olabilmektedir. Bazı 

bilgiler vardır ki bunlar uzun yılların deneyim birikimine bağlı olup satılması uygun 

olmamaktadır. Bu sebeple de bu tür şirketler dolaysız yabancı sermaye yatırımına 

yönelmektedirler. Ayrıca bazı şirketler iş hayatında önemli bir isim ya da markaya sahip 

oldukları için, ürün kalitelerine ve ünlerine zarar gelmemesi nedeniyle malları yurt 

dışında kendileri üretmeyi tercih etmektedirler. Son olarak üretime ilişkin bilgilerde 

gizlili ğin korunması amacıyla şirketler, lisans anlaşması yerine dolaysız yabancı 

sermaye yatırımını tercih etmektedirler. Çünkü lisansı alan şirket, bilgilerin sızdırılması 

durumunu patent sahibi şirket kadar önemsemeyebilir (Seyidoğlu, 2007: 724).  Sonuç 

olarak şirket sahipleri, ürün niteliklerini düşürmemek ve markalarının adına zarar 

vermemek yani kısaca üstünlüklerinin korunması amacıyla dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı yapmayı seçmektedirler. şirketler, teknolojik gelişmeler sayesinde üretimde 

daha iyi hizmet sunmakta ve ayrıca bu sayede maliyetlerini de düşürebilmektedir. 

Ancak, ülkesindeki hammadde yetersizliği, kârların yüksek vergilendirilmesi gibi 

olumsuz nedenlerden dolayı teknolojik gelişmesini dolaysız yabancı sermaye yatırımı 

yaparak değerlendirmektedir. Aynı zamanda da gittiği ülkeye de teknoloji transferi 

sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesine de katkıda bulunmaktadır. Son olarak ulusal 

piyasalardaki kanuni düzenlemeler bazı durumlarda şirketlerin belirli faaliyetleri 

gerçekleştirmelerine izin vermemektedir. Özellikle bankacılık ve finans sektörüne 

yönelik düzenlemeler ile çevre korumasına yönelik düzenlemeler bu şekilde 

düzenlemelerdir. Bankaların kendi ulusal piyasalarında gerçekleştirmelerine izin 

verilmeyen işlemleri genellikle başka ülkelerde kurdukları şubeler üzerinden 
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gerçekleştirmektedirler. ABD’de ve diğer sanayileşmiş ülkelerde bankacılık yasalarının 

getirmiş olduğu düzenlemelerden dolayı bu ülkelerdeki bankaların yurt dışında şube 

açmaya yönelmiş olmaları örnek olarak verilebilir. Ayrıca ülkedeki çevre koruma 

standartlarının getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak isteyen imalat sanayi firmaları, 

üretim için düşük çevre standartlı ülkeleri seçmişlerdir. Bunlar arasında çevreyi kirletici 

ve kamu sağlığına zararlı endüstriler bulunmaktadır (Dikmen, 2010: 55; Seyidoğlu, 

2007: 726). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol açan faktörlerden olan 

dışsal faktörler ile anlatılmak istenen, ülke içindeki piyasalarda oluşan faktörlerden 

farklı olarak ülkenin dışında bulunan piyasalardaki faktörlerdir. Dışsal faktörlerden olan 

hammadde ve doğal kaynaklar yeryüzünde dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bu 

sebeple hammaddelerin işletilmesine yönelik yatırımların, madenlerde olduğu gibi 

kaynakların bulunduğu yerlerde kurulma zorunluluğu bulunmaktadır (Seyidoğlu, 2007: 

724). Bu durumda hammaddeye ve doğal kaynaklara yakın yerlerde dolaysız yabancı 

sermaye yatırımının yapılması, hem maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak hem de 

gidilen yere bilgi, teknoloji aynı zamanda da sermaye ve iş olanakları da sağlamış 

olacaktır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol açan bir diğer dış 

sebep ise ucuz yabancı faktör kullanımıdır. Bu faktörler arasında iş gücü ve sermaye 

diğer faktörlere göre daha önemlidir. Sermaye, bu faktörler arasında en kolay ve en hızlı 

hareket eden faktör olmaktadır. İş gücü ise dünya üzerinde eşit bir şekilde 

dağılmamaktadır. Bu nedenle de miktar ve maliyetler açısından ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedirler (Dikmen, 2010: 57). Bu nedenle iş gücünün yoğun olduğu yerlerde 

malların bu faktörlerin ucuz olduğu yerlerde kurulması, üretim maliyetlerini düşürücü 

etki yapmaktadır. Çoğu Amerikan şirketlerinin Meksika, Malezya, Kore, Hindistan, 

Hong Kong ve Tayvan gibi ülkelerde yaptıkları yatırımlarda bu faktörün etkisi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda Japon firmaları da giderek Meksika gibi diğer ucuz iş 

gücü bulunan ülkelere doğru yönelmektedir (Seyidoğlu, 2007: 726).  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol açan bir diğer dışsal 

faktör ise küreselleşmedir. Kavram olarak küreselleşme, ulusal sınırların kalkması ve 

birbirinden ayrı olan ulusal piyasaların giderek tek bir piyasaya dönüşmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Küreselleşmenin sonucu olarak, bir ülkede yaşanan gelişme ve 

değişimler diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bu yönüyle küreselleşme çok boyutlu olup 
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ülkeleri ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda birbirlerine daha bağımlı hale 

getirebilmektedir. Küreselleşme süreci öncesinde yeterince önemsenmeyen dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları, bugün kalkınmaya olan katkısıyla, sanayileşmiş ve 

sanayileşmekte olan tüm ülkelerin ilgi odağı olmuştur. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı taraftarlarına göre küreselleşme sürecinde bir ülke ne kadar çok yabancı yatırım 

çekebilirse, o kadar çok küresel üretimden ve gelirden pay alacak ve ulusal refah 

artacaktır (Gürak, 2003). 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol açan faktörler 

incelenirken küreselleşme sayesinde ülkelerdeki hareketlenmenin artması ve günün 

koşullarına göre faktörlerin değişmesi sebebiyle yukarıda sayılan faktörlere ek olarak 

yatırım yapılacak ülkenin şeffaflığı, uluslararası iş birliğinin önemi, pazar araştırması 

gibi faktörler de eklenebilir. Yatırım yapılacak ülkenin şeffaf olması demek o ülkede 

yatırım yapılabileceği anlamına gelmektedir. Çünkü ülkede şeffaflık varsa o ülke, her 

şekilde hesap vermeyi taahhüt etmiştir demektir. Ülkenin hesap vermesi, yatırımcılar 

açısından o ülkenin güvenilir olduğuna kanıt teşkil etmektedir. Bu durum yabancı 

sermaye yatırımlarının artmasına yol açmaktadır. Ayrıca dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, şeffaf olmayan ülkeler açısından daha şeffaf bir çevrenin oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır. Daha açık hükümet uygulamalarını cesaretlendiren, bozulmalara karşı 

tartışmayı destekleyen yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet ile mücadele 

konusunda OECD kongresinde çokuluslu şirketler için rehber ve uluslararası yatırımlar 

üzerinde bildiriler yapan yabancı kurumsal varlıklar bulunmaktadır. Kurumsal varlıklar 

sadece şeffaflık konusu üzerinde durmamakta aynı zamanda uluslararası iş birliğini de 

arttırmaktadır. Bu sayede girişimciler hem yatırım yapılan ülkede standartları arttırma 

konusunda katkıda bulunmakta hem de bu sayede yatırımlarını da arttırmaktadır. 

(OECD, 2002a: 31). Yabancı sermaye yatırımcıları yatırım yapacakları zaman ciddi 

derecede pazar araştırması yapmaktadırlar. Pazar araştırması, yatırım yapılacak ülkenin 

coğrafi konumu ve talebi üzerine yoğunlaşmaktadır. Son olarak dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarını arttıracak olan bir diğer faktör ise, ülkelerin uyguladıkları teşvik 

politikalarıdır. Ülkeler yatırımları çekmek için çok sayıda vergi teşvik politikaları 

uygulamaktadır. Özellikle de sanayileşmekte olan ülkelerde vergi teşvik politikaları 

uygulanmaktadır. Bu sebeple dolaysız yabancı sermaye yatırımları artan bir eğilim 

göstermektedir. 
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1.5.2. Dünyada Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Mevcut 

Durumu 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında bir 

artış görülmektedir (OECD, 2002a: 47). Bu artış incelenirken dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının mevcut durumu da açıklanmış olacaktır. Bu çerçevede dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının mevcut durumu 2004 yılı ve sonrası ele alınarak incelenecektir. 

UNCTAD’ın 2007 yılındaki raporuna göre dolaysız yabancı sermaye yatırımları için 

yükselen trend, 2004 yılında başlamış olup 2006 yılında daha da artmıştır. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırım akımı; sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkeler, 

Güneydoğu Avrupa’nın geçiş ekonomileri ve bağımsız ulus devletlerde (CIS) değişen 

oranlarda artmaktadır. Bağlantılı uluslararası üretimin ve dolaysız yabancı sermaye 

yatırımının devamlı olarak büyümesi öncelikli olarak, dünyada birçok ülkenin artan 

kazancını ve güçlü ekonomik performansını yansıtmaktadır. 2006 yılında dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları 2005 yılına göre %38 oranında yükselmiştir. 2008 yılı 

raporuna göre de dolaysız yabancı sermaye yatırımı, 2007 yılında da artmaya devam 

ederek 1,833 milyar dolara çıkmış ve 2000 yılının önceki zirvesini geçerek rekor bir 

seviyeye ulaşmıştır.  

2007 yılının sonlarında birçok ekonomiyi etkilemeye başlayan finansal ve kredi 

krizinin o yılın dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişinde önemli bir etkisi 

olmamıştır. Ancak bu kriz, dünya ekonomisine yeni belirsizlikler ve riskler getirmiştir. 

2009 yılı raporunda ise, oluşan küresel finansal ve ekonomik krizin dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları üzerinde bastırıcı bir etkisi olduğundan bahsedilmiştir. 2011 yılı 

raporunda ise, küresel dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 2008 ve 2009 yıllarının 

büyük düşüşünü takip eden 2010 yılında ılımlı bir şekilde arttığı ve 2010 yılında 1,24 

milyar dolarla dolaysız yabancı sermaye yatırımları bir yıl öncesine göre %5 daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu ılımlı büyüme temel olarak dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının yarısından fazlasını emen geçiş ekonomileri ile birlikte 

sanayileşmekte olan ülkelere daha fazla akımın bir sonucudur. Dünya endüstri üretimi 

ve ticareti kriz öncesi seviyesine geri dönerken 2010 yılında dolaysız yabancı sermaye 

yatırım akımı ortalama olarak kriz öncesi seviyesinin %15 aşağısında ve 2007 zirvesinin 

%37 altında kaldığı da vurgulanmaktadır.  



 49 

Tablo 1.3’te dünya, sanayileşmiş ülkeler ve sanayileşmekte olan ülkelerin 1970-

2010 yılları ararsındaki dolaysız yabancı sermaye yatırımları akımları gösterilmektedir. 

1970 yılında DYSY girişleri dünya toplamı 13,3 milyar dolar iken bu oran her yıl artış 

göstererek 2010 yılında 1243,7 milyar dolara ulaşmıştır. DYS girişlerinde sanayileşmiş 

ülkelere, sanayileşmekte olan ülkelere göre daha fazla dolaysız yabancı sermaye 

girmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin çok fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı 

çekmesinin sebebi, ülkenin uyguladığı teşvik politikaları ve ülke de var olan ekonomi 

politikalarıdır. DYSY çıkışları ise, 1970 yılında 14,2 milyar dolar iken, bu oran her yıl 

artarak 2010 yılında 1323,3 milyar dolara ulaşmıştır. DYSY çıkışlarında en fazla payı 

sanayileşmiş ülkeler almaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin sanayileşmekte olan ülkelere 

oranla daha fazla sermaye çıkışlarının olmasında sanayileşmiş ülkelerde var olan 

şirketlerin ülkedeki ağır vergi yüklerinden kurtulması, yatırımlar için daha cazip ülkeler 

bulması ve bu ülkelerin pazara yakınlığı gibi sebepler gösterilebilir. 

2010

DYSY GİRİŞLERİ
DÜNYA
SOÜ
SÜ
DYSY ÇIKI ŞLARI
DÜNYA
SOÜ
SÜ

Kaynak: http://unctadstat.unctad.org (İndirme Tarihi:07.08.2011)

Tablo 1.3. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları Akımları, 1970-2010 (Milyar Dolar)

20052000199519901985198019751970

13,3
3,9
9,5

14,2
0,1

14,1

26,6
9,7

16,9

28,6
0,5

28,1

54,1
7,5

46,6

51,6
3,2

48,4

55,9
14,2
41,7

62,0
4,0

58,1

207,5
34,9
172,5

241,5
11,9
229,6

342,4
115,8
222,5

362,7
55,2
306,9

1402,7
257,6
1138,0

1232,1
134,2
1094,7

982,6
332,3
619,2

882,1
122,1
745,7

1243,7
573,6
601,9

1323,3
327,6
935,2

 

1.5.2.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülkelere Göre Dağılımı 

1970’li ve 1980’li yıllarda daha çok sermaye ihraç eden sanayileşmiş ülkeler 

arasında gerçekleşmiş olan dolaysız yabancı sermaye yatırımları, 1980’li yılların 

sonunda artan oranlarda sanayileşmekte olan ülkelere de gitmeye başlamıştır. Özellikle 

1990 yılından sonraki dönem, sanayileşmekte olan ülkelerde önemli oranda dolaysız 

yabancı sermaye girişinin yaşandığı yıllar olmuştur (Afşar, 2011: 88).  
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2010

Arjantin
Brezilya
Kanada
Çin
Fransa
Almanya
Hindistan
Endonezya
İtalya
Japonya
Kore
Malezya
Meksika
Hollanda
Norveç
Pakistan
Filipinler
Rusya
İspanya
İsveç
İsviçre
Tayland
Türkiye
İngiltere
ABD
NAFTA
AB
APEC
G20

Kaynak: http://unctadstat.unctad.org (İndirme Tarihi:07.08.2011)

Tablo 1.4. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi, 1990-2010 Girişleri (Milyar Dolar)

20092008200720062005200019951990

1,8
1,0
7,6 
3,5 

15,6 
3,0 
0,2

6,3 
1,8 
0,8 
2,6 
2,6 

10,5 
1,6 
0,3
0,6 

13,3 
2,0 
5,5 
2,6 
0,7 

30,5 
48,4 
58,6 
97,3 
92,9 
133,6

5,6 
4,4
9,3 

37,5 
23,7 
12,0 
2,2

4,8
0,0 
1,3 
5,8
9,5

12,3
2,4
0,5 
1,5
2,1
8,1 

14,4
2,2
2,1 
0,9 

20,0 
58,8 
77,6 
132,0 
176,1 
211,6

10,4 
32,8 
66,8 
40,7 
43,3 
198,3 
3,6

13,4 
8,3 
9,0 
3,8 

18,1 
63,9 
7,1
0,3
2,2 
2,7 

39,6 
23,4 
19,3 
3,4 
1,0 

118,8 
314,0 
398,9 
698,3 
572,5 
893,3

5,3 
15,1 
25,7 
72,4 
84,9 
47,4 
7,6 
8,3 

20,0 
2,8 
7,1 
4,1 

24,1 
39,0 
5,4 
2,2 
1,9 

12,9 
25,0 
11,9
-1,0 
8,1 

10,0 
176,0 
104,8 
154,6 
496,1 
312,0 
618,9

6,5
34,6 

114,7 
83,5 
96,2 
80,2 
25,3 
6,9 

40,2 
22,5 
2,6 
8,6 

29,7 
119,4 
5,8 
5,6 
2,9 

55,1 
64,3 
27,7 
32,4 
11,4 
22,0 
196,4 
216,0 
360,3 
850,5 
726,7 

1106,4

9,7
45,1
57,2 

108,3 
64,2
4,2
42,5
9,3

-10,8 
24,4
8,4
7,2
26,3
3,6
10,8
5,4
1,5
75,0
77,0
36,8
15,1
8,4
19,5
91,5 

306,4 
389,8 
488,0 
789,4 
975,2

4,0 
25,9
21,4
95,0
34,0
37,6
35,6
4,9
20,1
11,9
7,5
1,4
15,3
34,5
14,1
2,3
2,0
36,5
9,1
10,3
27,0
5,0
8,4
71,1

152,9
189,6
346,5
475,6
645,5

6,3 
48,4 
23,4 

105,7 
33,9 
46,1 
24,6 
13,3
9,5

-1,3
6,9
9,1

18,7
-16,1 
11,9
2,0
1,7

41,2 
24,5
5,3

-6,6
5,8 
9,1

45,9 
228,2 
270,3 
304,7 
627,0 
722,3

5,5 
18,8 
60,3 
72,7 
71,8 
55,6 
20,3 
4,9 
39,2
-6,5 
4,9 
6,1 
20,1 
14,0 
6,4 
4,3 
2,9 
29,7 
30,8 
28,9 
43,7 
9,5 
20,2 

156,2 
237,1 
317,5 
581,7 
572,7 
858,6

 

Tablo 1.4’te dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 1990-2010 yılları 

arasındaki çıkışları gösterilmektedir. Tabloda 1990 yılından 2010 yılına kadar bütün 

yıllarda en fazla giriş yapan ülkeler arasında 133,6 milyar dolar ile G20 ülkeleri yer 

almaktadır. G20 Ülkeleri arasında bulunan ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, Çin, 

Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya ve Rusya dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

girişlerinde önemli bir paya sahiptir. İkinci sırada ise, 92,9 milyar dolar ile APEC 

ülkeleri yer almaktadır. APEC Ülkeleri arasında bulunan Kanada, Çin, Endonezya, 

Japonya, Kore, Malezya, Filipinler, ABD, Tayland, Meksika ve Rusya 92,9 milyar 

dolarlık miktarda önemli bir paya sahiptir. En az dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

girişine sahip olan ülkeler ise -16,1 milyar dolar ile Hollanda olmaktadır. -6,6 milyar 

dolar ile İsviçre ikinci sırada yer almaktadır. 
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2010

Arjantin
Brezilya
Kanada
Çin
Fransa
Almanya
Hindistan
Endonezya
İtalya
Japonya
Kore
Malezya
Meksika
Hollanda
Norveç
Pakistan
Filipinler
Rusya
İspanya
İsveç
İsviçre
Tayland
Türkiye
İngiltere
ABD
NAFTA
AB
APEC
G20

Kaynak: http://unctadstat.unctad.org (İndirme Tarihi:07.08.2011)

Tablo 1.5. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi, 1990-2010  Çıkışları (Milyar Dolar)

20092008200720062005200019951990

0,0
0,6
5,2
0,8

36,2 
24,2
0,0

7,6
50,8
1,1
0,1
0,2

13,7
1,6
0,0
0,0

3,3
14,7
7,2
0,2
0,0

17,9
31,0
36,4 

130,6 
102,2 
175,8

1,5 
1,1
11,5
2,0

15,8 
39,0
0,1

5,7
22,6
3,6
2,5
-0,3 
20,2
2,9
0,0
0,1
0,6
4,7

11,2 
12,2
0,9
0,1

43,6 
92,1 
103,3 
159,2 
178,3 
247,0

0,9
2,3 

44,7 
0,9 

177,4 
56,6 
0,5

12,3 
31,6 
4,2
2,0
0,4 

75,6 
9,5 
0,0
0,1
3,2 

58,2 
41,0 
44,7 
0,0
0,9 

233,4 
142,6 
187,7 
813,1 
310,7 
718,0

1,3
2,5

27,5 
12,3 
115,0 
75,9
3,0
3,1

41,8 
45,8
6,4
3,1
6,5 

123,1 
22,0
0,0
0,2

12,8 
41,8 
27,7 
51,1
0,5
1,1 

80,8 
15,4 
49,4 
606,5 
147,5 
420,5

1,5
7,1 

57,7 
22,5 
164,3 
170,6 
17,2 
4,7 

90,8 
73,5 
19,7 
11,3 
8,3 

55,6 
13,6 
0,1
3,5 

45,9 
137,1 
38,8 
51,0 
3,0 
2,1 

272,4 
393,5 
459,5 

1199,3 
771,9 

1371,4

1,4 
20,5 
79,8 
52,2 
155,0 
77,1 
19,4 
5,9 

67,0 
128,0 
20,3 
15,0 
1,2 

67,5 
26,0 
0,0
0,3 

55,6 
74,7 
31,3 
55,3 
4,1
2,5 

161,1 
308,3 
389,2 
906,2 
774,2 

1189,2

0,7
-10,1 
41,7 
56,5 

102,9 
78,2 
15,9    
2,2 
21,3 
74,7 
17,2 
7,9 
7,0 
26,9 
28,6    
0,1 
0,4 
43,7 
9,7 
25,8 
33,3   
4,1 
1,6 
44,4 

282,7 
331,4 
370,0 
651,5 
800,1

1,0 
11,5 
38,6 
68,0 
84,1 

104,9 
14,6 
2,7 

21,0 
56,3 
19,2 
13,3 
14,3 
31,9 
12,2 
0,0 
0,5 

51,7 
21,6 
30,4 
58,3 
5,1 
1,8 

11,0 
328,9 
381,8 
407,3 
742,5 
860,4

2,4 
28,2 
46,2 
21,2 

110,7 
118,7 
14,3 
2,7 
42,1 
50,3 
11,2 
6,0 
5,8 
71,2 
21,3 
0,1 
0,1 
23,2 

104,2 
26,6 
75,8 
1,0 
0,9 
86,3 

224,2 
276,2 
690,0 
490,8 
819,7

 

Tablo 1.5. ise dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 1990-2010 yılları 

arasındaki çıkışlarını göstermektedir. 1990 yılında en fazla dolaysız yabancı sermaye 

yatırım çıkışı olan ülke 175,8 milyar dolarla G20 ülkeleri olmaktadır. İkinci sırada ise 

130,6 milyar dolar ile AB Ülkeleri yer almaktadır. 2010 yılında ise 860,4 milyar dolar 

ile 1990 yılında olduğu gibi ilk sırada G20 ülkeleri yer almaktadır. G20 Ülkeleri 

arasında bulunan ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, 

Japonya ve Rusya dolaysız yabancı sermaye yatırımları çıkışlarında önemli bir paya 

sahiptir. İkinci sırada da 742,5 milyar dolar ile APEC Ülkeleri yer almaktadır. Özellikle 

APEC Ülkeleri arasında bulunan Kanada, Çin, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, 

Filipinler, ABD, Tayland, Meksika ve Rusya 742,5 milyar doların büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır.  En az dolaysız yabancı sermaye yatırım çıkışı olan ülkeler ise, 1990 

yılında Arjantin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Filipinler yani sanayileşme 

yönünden geride olan ülkeler olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 1990 yılında dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı çekme konusunda başarısız olmuştur. 2010 yılında ise bu 



 52 

ülkelerden Arjantin, Hindistan, Endonezya, Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının çıkışlarında artış olmaktadır. 
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Şekil 1.1, 2011 yılı dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişleri ve çıkışları 

bakımından en aktif ülkelerin sıralamasını vermektedir. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları konusunda hem girişlerde hem de çıkışlarda en aktif olan ülke ABD’dir. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırım girişinde ikinci sırayı Çin almaktadır. Gözlemlendiği 

gibi Amerika ve Çin zirvede kalırken, bazı Avrupa Birli ği ülkeleri sıralamada aşağıda 

kalmaktadır. Endonezya ise ilk kez ilk 20 ülke içine girmektedir. Sanayileşmiş ülkeler 

için gösterge, küresel dolaysız yabancı sermaye yatırım akımı ve küresel GSMH 

üzerinde ülke paylaşımı üzerindeki hususta birleşme aşağıdadır. Onların sıralaması 

2005-2007 kriz öncesi dönem için kıyaslandığında kriz sonrası dönemde dolaysız 

yabancı sermaye girişleri düşmektedir (WIR, 2011: 4). Ancak aktif olan ülkeler arasında 

en az dolaysız yabancı sermaye yatırımı girişi olan ülkeler ise, Hollanda, Kore ve 

Türkiye’dir. Dolaysız yabancı sermaye yatırım çıkışlarında Amerika’dan sonra gelen 

ülkeler Almanya ve Fransa’dır. Ayrıca aktif olan ülkeler arasında dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları çıkışlarının en az olduğu ülkeler ise, Brezilya, Endonezya ve Suudi 

Arabistan’dır. 

1.5.2.2. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 

1990’lı yılların ikinci yarısında birçok ülkedeki dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı akımının sektörel dağılımında önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Özellikle 

birçok sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkede hizmet sektörüne giden dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı, imalat sektörüne giden dolaysız yabancı sermaye yatırımını 
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da geçecek biçimde artış göstermiştir. Bu ülkeler hizmet sektörlerini yabancı sermayeye 

açarak ve aynı zamanda sektörle ilgili yatırım ve ticaret politikalarında kayda değer 

gelişmeler göstererek, dolaysız yabancı sermaye yatırımında hizmet sektörü yararına 

önemli ölçüde artışlar sağlamıştır. Hizmet sektöründeki dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının çoğu, sanayileşmekte olan ülkelerin özelleştirme ve liberalleşme çabaları 

sayesinde ve özellikle altyapı ve finans sektörlerine gerçekleşmiştir. Hizmet sektörüne 

giden dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında küresel çapta ciddi bir artış olmasına 

rağmen, ülkelerin niteliklerine ve sektörle ilgili politikalara bağlı olarak dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının sektörel dağılımı ülkeler arasında önemli ölçüde 

farklılık arz etmektedir. Örneğin Çin’de, diğer Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri ile 

Kanada’da imalat sektörü hala ana sektör iken birçok Afrika ülkesinde temel sektör, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının dağılımında en önemli sektör olmaya devam 

etmektedir. Başka ülkelerdeyse hizmet sektörü ana sektör haline gelmiştir (Aykut ve 

Sayek, 2007: 34). 

Tablo 1.6’da dünyada dolaysız yabancı sermaye yatırım akımının 1990-1992 ve 

2007-2009 yılları arasındaki sektörel/endüstri dağılımı gösterilmektedir. 1990-1992 

yılları arasında sanayileşmiş ülkelerde,  dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişlerinin 

ve çıkışlarının sektörel dağılımında en çok payı hizmet sektörü almaktadır. 

Sanayileşmekte olan ülkelerde ise, en çok payı üretim sektörü almaktadır. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları girişlerinin sektörel dağılımında ise en az payı alan sektör 

sanayileşmiş ülkeler için üretim sektörü olmaktadır. Sanayileşmekte olan ülkeler için ise 

en az sektör temel sektör olmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler için dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları çıkışlarında en az sektör temel sektör olurken, sanayileşmekte olan 

ülkelerde ise, hizmet sektörü olmaktadır. 2007-2009 yıllarında ise, sanayileşmiş ve 

sanayileşmekte olan ülkeler için dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişlerinin 

sektörel dağılımında en çok payı hizmet sektörü almaktadır. Sanayileşmiş ülkeler için 

yabancı sermaye yatırımları girişlerinde en az payı alan sektör, temel sektördür. 

Sanayileşmekte olan ülkeler için ise en az payı alan sektör ise üretim sektörüdür. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları çıkışlarında ise, sanayileşmiş ve sanayileşmekte 

olan ülkelerde en çok payı hizmet sektörü almaktadır. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları çıkışlarında ise en az payı sanayileşmiş ülkelerde temel sektör alırken, 

sanayileşmekte olan ülkelerde ise üretim sektörü almaktadır. 
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1 167 521
164 030
6 765

157 266
191 080
69 056
12 710
71 278
38 036

812 410
67 449
76 802

352 385
298 463
17 311

1 469 359
168 462
1 923

166 539
482 828
362 742
5 977
90 587
23 522

938 155
25 938
88 296

372 054
447 466
4 403

Toplam
Temel

Tarım, avcılık, Ormancılık ve 
Balıkçılık

Maden, Taş Ocağı ve Petrol
Üretim
Yiyecek, İçecek, Tütün
Kok Kömürü, Petrol ve Nükleer Yakıt
Kimyasal Ürünler
Elektronik Eşyalar

Hizmet
Elektrik, Gaz ve Su
Taşıma, Depolama, İletişim
Finans
Ticaret Hizmetleri
Diğer Hizmetler

DYS ÇIKI ŞLARI
Sektör/Endüstri        
Toplam
Temel

Tarım, avcılık, Ormancılık ve 
Balıkçılık

Maden, Taş Ocağı ve Petrol
Üretim

Yiyecek, İçecek, Tütün
Kok Kömürü, Petrol ve Nükleer Yakıt
Kimyasal Ürünler
Elektronik Eşyalar

Hizmet
Elektrik, Gaz ve Su
Taşıma, Depolama, İletişim
Finans
Ticaret Hizmetleri
Diğer Hizmetler

Tablo 1.6: Dünyada Dolaysız Yabancı Sermeye Yatırım Akımının Sektörel/Endüstri Dağılımı 
1990-1992 ve 2007-2009

Dünya

2007      - 2009

DünyaSOÜSÜ

1990      - 1992
DYS GİRİŞLERİ

70 511
9 779

13

9 766
9 729
4 706

- 1 115
5 402
736

51 003
641

3 430
24 688
16 103
6 142

136 106
8033
472

7.561
42 532
12 367
5 428

14.701
10.036
85 541
1 444
6 570
41 796
27 626
8 105

38 928
4 222
696

3 526
21 634
18 175

326
2 345
788

13 072
2 744
2 116
3 373
4 461
378

1 330
697
661

35
348
77
25

221
26

285
0
12

199
7
67

94 795
14 876

709

14 167
15 686
7 155
- 789
7 766
1 554
64 233
3 385
5 564
28 076
20 689
6 519

137 402
8 695
508

8 187
42 881
12 444
5 453
14 922
10 062
85 826
1 444
6 583
41 995
27 632
8 173

325 544
65 967
5 705

60 262
57 657
10 662
7 967
17 938
21 091

201 921
9 285
21 946
71 787
95 185
3 717

151 073
24 292
23 337

955
7 036
2 829
372

1 150
2 684

119 746
2 415
8 039
32 394
76 253

645

789 195
78 057

468

77 589
129 847
56 694
3 945
52 749
16 459

581 292
56 769
52 015

272 568
186 349
13 589

1 410 008
144 357

950

143 407
450 684
334 906
5 422
89 526
20 830

814 967
23 523
79 979

338 825
368 882
3 757

Sektör/Endüstri SÜ SOÜ

Kaynak: WIR, 2011  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ VERG İLENDİRMESİ 
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2.1.ULUSLARARASI İKT İSADİ FAAL İYETLER İN 

VERGİLENDİRİLMESİ 

Son yıllarda küreselleşme süreci, yeni ekonomik konuların ortaya çıkmasına 

sebep olmaktadır. Küreselleşme sayesinde sadece şirketler daha çok hareketli olmaya 

eğilimli değil, aynı zamanda hükümetler de ulusal vergi politikalarının tasarımında yeni 

boyutlarla ilişkili olmak zorundadırlar (Morriset ve Pirnia, 2000: 3). Bu bağlamda 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının vergilendirilmesi konusu gündeme 

gelmektedir. Bu konu, dolaysız yabancı sermaye yatırımları akımının 

vergilendirilmesini ilişkilendiren genel prensiplerin taslağını oluşturmaktadır. Yatırım 

yapılan ülkede genel olarak karşılaştırılan vergi önlemleri, yatırımcıların kendi 

ülkelerindeki ilgili konuları ve yatırım yapan ülke ile yatırım yapılacak ülkelerin vergi 

kanunları arasında etkileşim kurulmaktadır (Easson, 2004: 35). 

Uluslararası iktisadî faaliyetlerin vergilendirilmesi konusu gelir ve sermaye 

üzerinden alınan vergiler ve mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler şeklinde bir 

ayrıma tabi tutulmaktadır.  

2.1.1. Gelir ve Sermaye Üzerinden Alınan Vergiler 

Genel olarak ülkeler, gelir ve sermaye üzerinde iki esas üzerine vergi 

uygulamaktadır. Gelir ve sermaye üzerinde alınan vergilerde genel kural, ülke içinde 

ikamet edenler dünya çapındaki toplam gelir ve sermayeleri üzerinde vergilendirilirken, 

ülke içinde ikamet etmeyenler ise ülke içindeki bir kaynaktan elde ettikleri gelir 

üzerinden ya da ülke içinde bulunan sermayeleri üzerinden verilendirilmektedir. Az 

sayıda ülke sadece kaynak esaslı vergilendirme yapmakta, yurtdışı kaynaklı geliri 

neredeyse hiç vergilendirmemektedir. Çoğu ülke ikamet edenleri küresel esasta 

vergilendirmeye çalışsa da, pratikte belli yurtdışı kaynaklı gelirlerin muaf tutulması 

yaygındır. Ancak bu muafiyetin kapsamı bir ülkeden diğerine büyük farklılıklar 

göstermektedir. Benzer şekilde pek çok ülke ikamet etmeyenlerin belli türlerdeki yurtiçi 

gelirlerine de vergi muafiyeti tanımaktadır; portföy faizleri veya devlet tahvillerine 

uygulanan faizlerin vergiden muaf tutulması yaygın bir örnektir. Ayrıca tabi olarak her 

bir ülkenin mükelleflerin ikamet durumuna bakılmaksızın vergilendirme dışında tuttuğu 

belli gelir veya sermaye türleri de bulunmaktadır. Söz konusu iki prensibin uygulanması 
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gelirin bir ülkeden diğerine aktığı bir ortamda bir ülke kaynak esaslı vergilendirme 

yaparken diğer ülkenin ikamet esasıyla vergilendirme yaptığı durumlarda çifte 

vergilendirmeye neden olabilecektir. Genellikle bu çifte vergilendirme, tek taraflı olarak 

ya da vergi anlaşmaları ve temel olarak ülke sakinlerinin ödenecek olan vergide 

indirime gitmesi ile giderilmektedir (Easson, 2004: 35-36). 

2.1.2. Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler 

GATT/DTÖ (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması / Dünya Ticaret Örgütü) 

kurallarına uyulması ile KDV'nin başlıca dolaylı vergilendirme şekli olarak yaygın 

şekilde benimsenmesi, dolaylı vergilendirme konusunda önemli ölçüde ekonomik 

yakınsama oluşturmaktadır. GATT, ithal malların gümrük vergileri ödendikten sonra 

kıyaslanabilir yerel ürünlerden daha ağır şekilde vergilendirilmemesi ve ihraç mallar 

bunlara uygulanmış olan yurtiçi dolaylı vergileri aşan vergi indirimleri ile 

desteklenmemesi konusunda iki temel kural getirmektedir. Bunun sonucunda da genel 

olarak "varış yeri ilkesi" olarak bilinen olgu meydana gelmektedir. İthal mallar, varış 

yeri ülkesinde ithalat vergisine tabi olup benzer yurtiçi mallarla aynı oranda KDV veya 

diğer satış vergisi ve tüketim vergisine tabi tutulmaktadırlar. İhraç mallarında KDV, 

sıfır oranlı tutularak ihracatçı ülkede daha önce uygulanmış vergi fiilen indirilmekte ve 

daha önce uygulanmış olan diğer dolaylı vergiler iade edilmektedir. Bu ikinci uygulama 

GATT/DTÖ kurallarının bir koşulu olmamakla birlikte çoğu ülke ihracatı teşvik etmeye 

çalışmakta, dolayısıyla da ihraç ürünlerini yurtiçi dolaylı vergilendirmeden muaf 

tutmayı tercih etmektedir. Ancak bütün ülkeler bu şekilde hareket etmemekte, hatta bazı 

ülkeler bazı ürünlere özel ihraç vergilendirmesi bile yapmaktadır. Bunun çifte 

vergilendirmeye yol açtığı durumlarda, dolaysız vergilerdeki durumun aksine herhangi 

bir telafi mekanizması bulunmamaktadır (Easson, 2004: 36). 

2.2. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

VERGİLENDİRİLMESİ 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının vergilendirilmesi başlığı altında 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen ulusal vergi sistemlerinin temel 

özellikleri incelenecektir. İnceleme yapılırken vergi yasalarının yer bakımından 

uygulanması ve vergilendirilme yetkisi, kurumlar vergisi, kaynakta kesilen vergiler, 

kişisel gelir vergisi, ücretlerden alınan vergiler, sosyal güvenlik vergileri, tüketim 
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vergileri, gümrük vergileri ve ithalat vergileri, diğer vergiler ve son olarak da vergiden 

kaçınmaya karşı önlemler gibi başlıklar halinde açıklama yapılacaktır. 

2.2.1.Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması ve Vergilendirme 

Yetkisi 

Ev sahibi ülkede bir yabancı yatırımcının gelir vergisi sorumluluğu, kaynağın ve 

ikametgâhın belirlenmesi için ülke kanunlarının bir fonksiyonu olan ve ülke tarafından 

uygulanan vergi kanunlarına bağlı olmaktadır (Easson, 2004: 36). Bir devletin vergi 

yasaları kural olarak o devletin egemenlik alanı içerisinde geçerli olmaktadır. Bir 

ülkenin mali sınırları gümrük sınırlarına eşittir. Gümrük sınırları açısından, ülkenin 

coğrafi sınırları içinde bulunan serbest bölge, serbest liman ve antrepolar ülke dışı 

sayılmaktadır. Devletler teorik olarak vergilendirme yetkilerinin kapsamını diledikleri 

kadar geniş tutabilmektedirler. Fakat devletler hukuku açısından, bir devletin vergi 

yasalarının başka devletlerin ülkelerinde uygulanması imkânsız olmaktadır. Bu sebeple 

devletler, vergilendirme yetkilerinin sınırlarını gerçekçi bir biçimde belirlemek 

zorundadırlar. Vergilendirme yetkisini kullanan devlet ile vergi yükümlüsü ya da vergi 

konusu arasında minimum seviyede ve yeterli bir ilişkinin bulunması gerekli 

olmaktadır. Vergi yasalarının mülkiliği, vergilendirmede kaynak ilkesinin 

uygulanmasıdır. Bu ilkeye göre, bir devletin ülkesinde var olan vergi konuları ve vergi 

doğurucu olaylar o devletin vergilendirme yetkisine tabi olmaktadır (Öncel vd, 1993: 

58). Vergilendirmede kaynak ilkesi tek başına kabul edildiği durumda, vergi 

yükümlüsünün uyrukluğu veya ikametgâhının bulunduğu yer önemli olmamaktadır. 

Ancak bir ülke vergi sisteminde, kaynak ilkesi yerine uyrukluk veya ikamet ilkesini 

ölçüt almışsa, o ülkenin vergi yasalarında ikametgâh ilkesi değil şahsilik ilkesi kabul 

edilmiş olmaktadır.  

Birçok ülke vergi sistemlerinde kaynak ve mülkilik ilkelerini değişen 

ağırlıklarda birlikte uygulamaktadır (Öncel vd, 1993: 58). Sermaye ihraç eden 

sanayileşmekte olan ülkeler sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde ikametgâh 

ilkesini, sermaye ithal eden sanayileşmekte olan ülkeler ise kaynak ilkesini tercih 

etmektedirler. Genellikle dolaylı vergiler ve emlak vergilerinde mülkilik ilkesi 

uygulanmaktadır. Dolaysız vergiler ve veraset vergilerinde ise şahsilik ilkesine yer 

verilmektedir. Çeşitli ülkelerin şahsilik ve mülkilik ilkelerini aynı vergiler bakımından 
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aynı şekilde kabul etmemeleri birden fazla devletin vergilendirme yetkisini aynı 

yükümlüler ve aynı vergi konuları üzerinde çakıştırmaktadır. Örneğin, bir kişi 

vergilendirmede ikametgâh ilkesini kabul eden bir ülkede yerleşmişse ve kaynak 

ilkesini kabul eden bir ülkedeki ekonomik faaliyeti sonucunda gelir elde etmişse, her iki 

devlette de vergilendirme yetkisi bulunmaktadır. Bu durum, hukuki anlamda 

uluslararası çifte vergilendirmeyi oluşturmaktadır. Böyle bir durum birden fazla devletin 

vergilendirmede değişik ilkeleri kabul etmesinden kaynaklanmaktadır (Öncel vd, 1993: 

58). 

Kaynak ilkesinde ise bir ülkenin dünya çapındaki gelirleri üzerinden kendi 

vatandaşlarını vergilendirmesi genel kuraldır. Fakat ülke vatandaşı olmayanlar sadece 

ülkede bir kaynaktan elde edilen gelir üzerinden vergilendirilmektedirler. (Easson, 

2004: 38). 

2.2.2. Kurumlar Vergisi 

Birçok yabancı yatırımcı için en önemli sorun, ev sahibi ülkenin kurumlar 

vergisi olarak da nitelendirilen ticari kazançları üzerinden vergilendirilmesidir. 

Kurumlar vergisi sistemleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Fakat genel olarak 

“klasik sistem” ve “bütünleşme sistemi"nin farklı türleri üzerinde iki temel sınıfa 

ayrılmaktadır. Her iki sistem şubeler gibi ev sahibi ülkede bulunan kuruluşlar, ev sahibi 

ülkenin kazançları üzerinde vergilendirme konusu olmaktadır. Yabancı ana şirket için 

ödenen temettü normalde sadece stopaj gelirine tabi olmaktadır. Sistemin seçimi, kurum 

kazançları üzerindeki vergi miktarı oranında dolaylı olarak bir etkiye sahip olmaktadır. 

Vergi gelirlerinin arttırılması için kazançlar düşük bir vergi oranı üzerinden 

vergilendirilmektedir. Ülkelerin çoğu %30 ve % 40 arasında ve çok azı da %45’i aşan 

oranlara sahip olmaktadır. Ancak son yıllarda kurumlar vergisi oranları önemli ölçüde 

%30 oranın bazı durumlarda da %20 oranının altına düşürülmektedir (Easson, 2004: 

39). Özellikle İrlanda (%12,5), Macaristan ve Polonya (%19) gibi ülkeler kurumlar 

vergisi oranlarını aşamalı olarak düşürmüşlerdir. Amerika ve Japonya ise % 40’lık bir 

kurumlar vergisi oranı ile dünya genelinde en yüksek oran uygulayan ülkeler 

durumundadır (KPMG, 2010a: 26). Birçok ülkede, yapılan üretim gibi faaliyetler için 

düşük oranlar ve düz oranlı vergi oranları uygulamaktadırlar. Gerçek vergi yüküne, 

uygun oranlar ile vergilendirilebilir kazançları çarparak ulaşılmaktadır. Böylece 
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hesaplanan vergilendirilebilir kazançlardaki yöntem, vergi oranları kadar önemlidir. 

Vergilendirilebilir kazançları tanımlamak için kurallar oldukça çeşitlidir. Uygun 

muhasebe yöntemi, gelir üzerinde ilaveler, izin verilebilir kesintiler, amortisman 

kuralları ve kayıpların tedavisi gibi faktörleri dikkate almak gerekir (Easson, 2004: 39). 

2.2.3. Kaynakta Kesilen Vergiler 

Yabancı bir yatırımcı bir yatırım alan ülkede doğrudan bir şube veya başka bir 

kuruluş teşkil ederek iş yapmaktan ziyade bu ülkede bir yan kuruluş teşkil ettiğinde 

yabacı yatırımcının kendisine düşen gelir vergisi mükellefiyeti (yan kuruluşunkine 

kıyasla) normalde sadece yatırım alan ülkeden yabancı yatırımcıya gönderilen veya bu 

ülke içinde yabancı yatırımcıya tahakkuk eden gelir ile sınırlı kalmaktadır. Bu 

yükümlülük yabancı ana şirkete yapılacak ödemelerden kaynakta stopaj kesintisi 

yapılması ile karşılanmaktadır. Stopaj vergileri (söz konusu ülkede mukim olmayan kişi 

ve kurumlara yapılan ödemelere uygulananlar) genellikle brüt ödeme tutarı üzerinde 

uygulanan nihai vergi niteliğindedir. Stopaj vergisi normalde bir ülkenin genel gelir 

vergisi kanunun bir parçası olarak uygulanır. Bu vergi genellikle, söz konusu ülkede 

mukim olmayan kişi ve kurumlara yapılan geniş çeşitlilikteki kar payı, faiz, imtiyaz ve 

kira ödemeleri, yönetim ücretleri, teknik ücretler ve diğer ücretler gibi ödemeler 

üzerinde uygulanmaktadır.  Bazı ülkelerde ise düz oranlı vergi oranları kira ödemeleri, 

teknik ücretler ve yönetim ücretleri gibi ödemeler için uygulanmaktadır. Belli ödeme 

türleri için muafiyetler çok kullanılmasına rağmen oranlar çok çeşitlidir ve bu oranlar 

%25-30 oranları arasında yüksek bir limittedir. OECD modeli, kâr payları için 

maksimum %5 veya % 15, faiz için %10 stopaj vergisi önermektedir (Easson, 2004: 39-

40). 

2.2.4. Kişisel Gelir Vergisi, Ücretlerden Alınan Vergiler ve Sosyal 

Güvenlik Vergileri 

İşçiler veya girişimciler tarafından doğrudan ödenen kişisel gelir vergisi, 

ücretlerden alınan vergiler ve sosyal güvenlik vergileri işçi maliyetlerine olan etkileri 

yüzünden yabancı yatırımcılar açısından önemlidir (Easson, 2004: 40). Çünkü gelir 

vergisi ve sosyal güvenlik vergisi gibi üretim maliyetlerini etkileyen vergilerin 

oranlarının çok yüksek olması, üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelere 

kaymasına yol açabilir (Aktan ve Vural, 2004b: 220). Bu tür vergiler, devlet gelirlerinin 
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en büyük kaynağını oluşturan sosyal güvenlik vergileri Avrupa ülkeleri için önemli 

olabilir. Merkezi geçiş ekonomileri ve Doğu Avrupa’da ücretlerden alınan vergiler ya 

da sosyal güvenlik vergileri, ücretlerin % 50’sine yaklaşmaktadır. Kişisel gelir vergisi 

ve ücretlerden alınan vergiler, yabancı ülkede çalışan işçinin istihdamında önemli bir 

etkiye sahiptir. Genellikle yabancı yatırımcılar, en azından ilk birkaç yıl için yerel 

uzmanlar ve teknisyenler eğitilinceye kadar ev sahibi ülkeye teknisyenini ve uzmanını 

getirmek istemektedir.  Bu uzmanlar ev sahibi ülkede mesken durumuna karar vermek 

için ev sahibi ülke kuralları ve kalma uzunluğuna bağlı olarak ülke vatandaşı olsun 

olmasın verginin konusu olmaktadır. Uzman maaşları yerel maaşlardan daha çok 

olmaktadır ve bu maaşlar, aşırı derecede ağır vergi yüklerine sebep olan kişisel gelir 

vergisinin yüksek marjinal oranlarında vergilendirilmektedir. Ayrıca uzmanlar 

genellikle ev sahibi ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve emekli sandığı için katkıda 

bulunmaya devam etmektedir. Ancak bu katkılar ev sahibi ülkede düşürülmemektedir 

(Easson, 2004: 40). 

2.2.5. Tüketim Vergileri 

Katma değer vergisi gibi tüketim vergileri sadece iç piyasaya yönelik üretim 

yapacak dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerinde küçük bir etkiye sahiptir 

(OECD, 2003a: 33). Bu yönüyle de katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi yabancı 

yatırımcıları nispeten daha az ilgilendirmektedir. Teoride,  bu vergiler işletmelerden 

ziyade tüketici tarafından karşılanmaktadır. Pazar odaklı dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları söz konusu olduğunda bu vergiler rekabetçiler tarafından karşılanırken, 

ihracat odaklı yatırımda normalde ihracat faaliyetleri tüketim vergilerinden muaf 

tutulmaktadır. Ancak, KDV gibi vergilerin önem kazandığı bazı durumlar da 

bulunmaktadır. Örneğin: 

• İşletmenin toplam üretiminin büyük bir kısmını ihraç ediyor olması halinde 

yurtiçi tedariklerinin işletme alımlarına tahakkuk eden KDV'yi karşılamaya yetmemesi 

ihtimali doğacaktır. Böyle bir durumda işletmenin ödediği KDV için iade alma 

hakkında sahip olması gerekir. Ancak, bazı vergi idareleri iade vermeye gönülsüzleri ile 

ün salmıştır. Yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerde KDV iadeleri – nihayet 

verildiklerinde – orijinalde ödenen vergi değerinin ancak küçük bir kısmını 

karşılayabilir. 
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• Makinelerin ve diğer türde büyük malların alımı – veya ithali – ile birlikte 

ciddi bir miktarda KDV ödenmesi muhtemeldir. Her ne kadar KDV (derhal iade 

edilmese bile) nihayetinde vergi indirimi mekanizması ile geri kazanılacak olsa da, yeni 

yatırımın tam üretime ulaşarak vergi indirimine konu olacak satış yaratması birkaç yıl 

sürebilir. 

• Yabancı kurumun yatırım alan ülke mukimlerine vergilendirilebilir tedariki 

doğrudan sağlamayan bir temsil ofisi şeklini aldığı durumlarda alımlar üzerinden 

ödenen KDV'nin üzerinden indirilebileceği vergilendirilebilir tedarik 

bulunmayabileceğinden böyle bir ofisin işletme maliyetleri ciddi oranda artacaktır. 

2.2.6. Gümrük Vergileri ve İthalat Vergileri 

Yüksek gümrük ve ithalat vergileri, makine ve diğer sermaye mallarının 

maliyetini dolayısıyla da yatırım maliyetini arttırmakta, bunun yanında üretimde 

kullanılacak ithal girdilerin maliyetini arttırmakta ve bunlar dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları için önemli derecede caydırıcı faktörler olmaktadır (OECD, 2003a: 33). 

Sanayileşmiş ülkeler arasında gümrük vergileri, nadiren önemli bir yük teşkil 

etmektedir. Buna karşılık gümrük vergileri, sıklıkla gelişen ülkelerde en önemli hazine 

geliri kaynağını teşkil etmektedir ve bu vergiler görece yüksek oranlarda 

uygulanmaktadır. Bunun başlıca etkisi ithal edilen hammaddelerin, parçaların ve 

sermaye mallarının maliyetinin artmasıdır. Sanayileşmekte olan ülkelerde gümrük 

vergisi hükümet gelirlerinin en önemli kaynaklarından biridir ve oldukça yüksek 

oranlarda vergilendirilmektedir. Örneğin 1996 yılında Çin Hükümeti, yabancı 

sermayeli firmalar tarafından sermaye teçhizatı ithali üzerinde ithalat ve 

gümrük vergisi muafiyetini kaldırma niyetini açıkladığı zaman bu teçhizatların 

maliyetinin %36 oranında artacağı tahmin edilmişti (Easson, 2004: 42). 

2.2.7. Diğer Vergiler 

Bir şirkete yapılan ilk sermaye iştirakinden vergi (veya damga harcı) alınması, 

yaygın bir uygulamadır ve bazen şirketlerin varlıkları veya sermayesi üzerinde yıllık 

türde bir net varlık vergisi de devreye girmektedir. Yurtdışı bir girişimin kuruluş ve 

işletme maliyetlerine getirdikleri ek yükün yanı sıra, bu vergilerin yarattığı bir diğer 

sorun da menşe ülkede vergi indirimine konu olmayışlarıdır. Yabancı yatırımcılar için 

kaygı yaratabilecek ev sahibi ülke vergileri içinde emlak vergileri muhtemelen en 
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önemli olanıdır. Pek çok ülkede işletmelerin işgal ettiği araziler ve binalar devletin alt 

birimleri eliyle vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. Çeşitli yerel vergi türleri de 

yaygındır ve kimi zaman bunlar yabancı yatırımcılar için kötü bir sürpriz teşkil eder. 

Gelir veya sermaye üzerinden alınan bir vergi olarak sınıflandırılmayan bu türdeki 

vergiler de menşe ülkede vergi indirimine konu olmamaktadır. Dahası, bu vergiler 

işletmenin karlı olup olmadığına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bu vergilerin çoğu 

görece önemsizdir, ancak toplam etkileri ciddi sonuçlar doğurabilir. Belli sanayiler 

sıklıkla özel vergilere tabi tutulmaktadır. Özellikle doğal kaynak işletmeleri, 

uygulamada vergi niteliği taşıyan ve sıklıkla üretim iştiraki anlaşmalarına uygulanan ek 

tüketim harçları, imtiyaz ödemeleri ve diğer harçlar ile karşı karşıya kalmaktadır 

(Easson, 2004: 42). 

2.2.8. Vergiden Kaçınmaya Karşı Önlemler 

Vergiden kaçınma, yükümlülerin yasaları çiğnemeden ödemeleri gereken 

verginin yükünü azaltabilme çabalarını kapsamaktadır. Vergiden kaçınma tamamen 

yasal ve risksiz bir davranış olduğu için ceza da gerektirmemektedir. Hatta vergiden 

kaçınma koşulları yasalar tarafından belirlenmektedir. Yasaların belli kazançları 

vergilendirme dışı bırakması ve tüm bireylerin bundan yararlanabilesi hak olarak kabul 

edilmektedir (Çiçek, 2006: 79). Bu sebeple birçok ülke, çeşitli vergi kaçınma türlerine 

karşı koymak için kullanılan kanun boşluğunun genel olarak tanınması veya kabul 

edilemez olarak düşünülen vergi planlaması projelerini etkinsizleştirmek için vergi 

kanun tasarıları üzerinde genel hazırlık yapmaktadır. Bu genel hazırlıklara ek olarak 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile özellikle ilgili olan iki tür özel vergi 

kaçakçılığıyla mücadele hükmüne sıklıkla rastlanır. Bunlar (Easson, 2004: 42-44):  

■■  Transfer Fiyatlandırması: Transfer fiyatlandırması ifadesi farklı ülkelerde 

özellikle ilgili şirketler arasında ve ilgili girişimciler arasında mal ve hizmetler 

üzerindeki işlemlere atıfta bulunmaktadır. Bu yüzden transfer fiyatlandırması, çokuluslu 

şirketlerin çalışmalarının hemen hemen her boyutunu etkilemektedir. Başka bir ifadeyle, 

transfer fiyatlandırması, birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerin birbirleriyle ya 

da bölümleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, v.b. arasında yaptıkları mal, hizmet 

alışverişlerinde uyguladıkları ve yine aynı birimlerde teknik bilgi gibi diğer gayri maddi 

hakların değişime konu olması durumunda kullanılan fiyatlama olarak tanımlanabilir 
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(Çak, 2008: 36).  Bu sebeple hemen hemen bütün gelişmiş ülkeler ile çok sayıda az 

gelişmiş ülke vergi kanunlarında transfer fiyatlandırması düzenlemelerine sahiptir. Bu 

düzenlemelerin detaylılık düzeyi farklılık gösterse de bütün transfer fiyatlandırması 

mevzuatlarının özü vergi makamlarına bağlaşık kişiler arasındaki bir işlemde uygulanan 

fiyatlandırmayı incelenmesi ve gereği halinde bunun yerine normalde bağlaşık olmayan 

kişiler arasında uygulanacağına kanaat getirilen fiyatlandırmanın konulması yönünde 

yetki tanımasıdır. Dolayısıyla bir bağlaşık ile ana şirketi – veya bir bağlaşık ile grubun 

diğer bir üyesi – arasındaki bütün işlemler denetime tabi olmaktadır. Bu sadece 

malzeme, bileşen ve son ürün tedarikini değil, aynı zamanda yönetim ücretleri, fikri 

mülkiyet telifleri, kredi faizleri, teknik destek ve bilgi ödemeleri ve benzeri diğer 

işlemlere konu olan soyut değerleri de kapsar. Transfer fiyatlandırması kurallarının 

arkasındaki niyet açıktır. Bu kuralları olmasaydı, çokuluslu organizasyonların grup içi 

işlemlerini vergiye tabi karlarını düşük vergi oranlı bölgelerde azami, yüksek vergi 

oranlı bölgelerde ise asgari olacak şekilde düzenlemesi kaçınılmaz olurdu. Yabancı bir 

yatırımcının yatırım alan ülkede bir şube aracılığıyla faaliyette bulunduğu durumlarda 

şube ile merkez ofis veya aynı şirketin diğer bölümleri arasında transfer fiyatlandırması 

söz konusu değildir, çünkü şirketin kendisiyle işlem yapması söz konusu olmayacaktır. 

Şubeler söz konusu olduğunda yapılacak işlem söz konusu şubeye ne kadar gelir ve 

gider düştüğünün belirlenmesidir. Ancak, bu belirlemede de genellikle transfer 

fiyatlandırmasındakine benzer prensipler uygulanmaktadır. 

■■  Örtülü Sermaye: Şirketlerin finansman ihtiyaçlarının sermaye yerine ortaklar 

tarafından sağlanan borçlarla karşılanması olarak tanımlanabilir (Işık, 2005: 39). Örtülü 

sermaye, ev sahibi ülkedeki şubenin vergilendirilebilir kazançları ile azaltılabilir ya da 

vergi amacı için düşülebilen aile şirketleri için ödemeler yaparak tam olarak yok 

edilebilir. Bu tür ödemeler aile şirketleri tarafından yapılan kredinin faiz şekli, malların 

kullanımı için kiralanan araçlar üzerinde kira ödemelerinin, teknik yardım ve yönetim 

ücretlerinin ve benzer ödemelerin bir şeklini almaktadır. Transfer fiyatlandırması 

kuralları uyarınca fahiş telif ücretleri, kiralar ve diğer aşırı ücretlendirmelere izin 

verilmemekte olup, bu kurallar aynı zamanda fahiş faiz oranlarını da 

engelleyebilmektedir. Ancak oran makul olduğu sürece bu kural, ödenen fiili faiz 

miktarı için geçerli olmamaktadır. Bu nedenle ana şirketin bağlaşığına öz kaynaktan 

ziyade borç olarak finansman sağlaması ve yatırım alan ülkenin bağlaşığın faiz 
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ödemelerini vergiden düşmesine izin vermesi halinde (makul bir faiz oranı söz konusu 

olduğunda olması gereken de budur), bağlaşığın vergiye tabi kâr miktarı ciddi oranda 

azalmaktadır. Her ne kadar faiz ödemeleri genellikle stopaj vergilerine tabi olsa da, bu 

stopaj oranı genellikle (bir vergi anlaşmasının bulunduğu koşullarda) yüzde 10'dan fazla 

olmamakta, öte yandan gelir vergileri yüzde 30 ile 40 arasına kadar çıkabilmektedir. Bu 

nedenle öz kaynaktan ziyade kredi ile finansman uygulaması yatırım alan ülkeye 

ödenecek vergi miktarını azaltmaktadır. Yatırım alan ülkeler, vergi gelirlerinde bu 

şekildeki düşüşleri çeşitli yollardan engellemeye çalışmaktadır. Bazı ülkelerde 

uygulanan kambiyo kontrolleri yetkili mercilerin izni olmadan yabancı kreditörlere faiz 

ödemesi yapılmasını imkansız kılmaktayken, diğer bazı ülkeler ise faizle ilgili vergi 

indirimlerini sadece banka kredileri ile sınırlamaktadır. Gittikçe artan sayıda ülke bu 

problemi çözümlemek için genellikle "örtülü sermaye" kuralları olarak adlandırılan özel 

mevzuat düzenlemelerini benimsemiş olup, bu düzenlemeler faiz ödemelerinin vergi 

indirimlerinde belli bir azami borç-öz kaynak oranının aşılmaması şartını getirmektedir.  

2.3. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI BEL İRLEYEN 

BİR UNSUR OLARAK VERG İLENDİRME 

2.3.1. Vergilendirmenin Yatırım Kararları Üzerindek i Etkisi 

Vergilendirmenin yatırım kararları üzerindeki etkisi yurt dışı yatırım kararları, 

yer seçimi, yatırım türleri ve vergilendirmenin yatırım kararları bağlamında öneminin 

artması başlıkları altında incelenecektir. 

2.3.1.1. Yurt Dışı Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımcısı, genellikle, ülkelerin vergi hukukuna göre 

yatırım yapmaya karar vermektedir. Ülkede var olan vergi kanunları, o ülkede yatırım 

yapılmasına elverişli ise yatırımcı o ülkeyi seçmektedir. Bunun en güzel örneği ise, 

ülkelerin düşük kurumlar vergisi uygulamasına gitmesidir. Sanayileşmekte olan ülkeler, 

yatırımcıları kendi ülkelerine çekebilmek için kurumlar vergisi oranlarını düşürme 

yoluna gitmektedirler. Bu hususta en iyi örnek İrlanda, Macaristan ve Polonya olarak 

gösterilebilir. İrlanda %12,5’luk Macaristan ve Polonya ise %19’luk düşük kurumlar 

vergisi oranlarına sahip olup ülkelerini yabancı yatırımcı için cazip hale getirmeye 

çalışmaktadırlar (KPMG, 2010a:20). Günümüzde ülkeler vergi rejimlerinin çeşitlili ğini 

göstermek, şartların ve fırsatların uygunluğunu sağlamak için de vergi sistemlerini 
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düzenlemektedirler. Bu durum, yabancı yatırımcıyı çekmek amacıyla çok düşük vergi 

oranları ve diğer vergi belirleyicilerini teklif eden vergi cenneti olarak bilinen ülkeler 

için söz konusudur.  

2.3.1.2. Yer Seçimi Üzerindeki Etkisi 

Yer seçimi, ülkede bulunan yabancı sermaye yatırımı miktarına ve yabancı 

sermaye yatırımlarına uygulanan vergiler arasındaki bağlantının birleşimine bağlı 

olmaktadır. Yatırımcı, kendi ülkesinde vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle vergi 

oranlarının az olduğu ya da hiç vergilendirmenin olmadığı vergi cenneti gibi yerlerde 

yatırım yapmaya karar vermektedir. Çünkü yatırımcı bu sayede kendi ülkesine kıyasla 

elde ettiği kazanç üzerinden ya az vergi ödeyecek ya da hiç vergi ödemeyecektir. Sonuç 

olarak yatırımcı kazanç elde etmiş olacaktır. Bu sebeple vergi teşvikleri, yatırımcının 

yer seçimi konusunda önemli olmaktadır.  

2.3.1.3. Yatırım Türleri Üzerine Etkisi 

Yatırımcıların büyük bir çoğunluğu vergi teşviklerinin kullanılabilirliğinden 

etkilenmemiş olmasına rağmen vergi teşvikleri pazar odaklı ve ihracat odaklı yatırımlar 

ve yabancı yatırımların kurulmuş olduğu merkezler için önemli bir faktör olmaktadır 

(Easson, 2004: 68-70). 

■■  Pazar odaklı yatırımlar:  Pazar arayan ve yerel pazarlara ürün tedarik eden 

yatırım türleridir. Bu tür yatırımlar, faktör fiyatlarındaki farklılıklardan kâr sağlamayı ve 

düşük maliyetli üretim yerleri bulmayı amaçlamaktadırlar. Pazar odaklı yatırımlar, 

yatırım teşviklerinden ve kazançların vergilendirilmesinden çok fazla 

etkilenmemektedir. Yatırım yapılan ülkelerde pazar odaklı yatırımlar, telefon 

sektöründe daha fazla vergi teşviki uygulanmaktadır. Bu tür yatırımların taviz vermeden 

yapılıp yapılmadığına karar vermek neredeyse imkânsızdır.  

■■  İhracat odaklı yatırımlar:  Pazar odaklı yatırım türünden daha hareketlidir ve 

bu tür yatırımlar nispeten kısa vadeli olmaktadır. Genellikle ihracat odaklı yatırımların 

pahalı olduğu düşünülmektedir. Bu tür yatırımlarda ev sahibi ülke, X ülkesine ihraç 

etmek amacıyla üretim olanaklarını A ülkesinden B ülkesine götürmektedir. Ev sahibi 

ülkede vergileme, yapılan maliyetlerin bir parçası olmaktadır. Maliyetin düşürülmesi 

amacıyla yatırımı çekmek isteyen ülke, uygun vergi teşvikleri önerdiğinde yatırımcı o 

ülkeyi tercih etmiş olacaktır. Düşük maliyetli üretim, iyi eğitim, iş gücü ya da doğal 
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kaynaklara ulaşılabilirlik açısından vergi teşvikleri, önemli bir faktör olarak 

görülmektedir. 

■■ Yabancı Yatırımların Kurulmu ş Olduğu Merkezler: Bağımlı, dağıtım, 

pazarlama, finans, araştırma geliştirme merkezleri ve bağımlı sigorta şirketleridir. Bu 

tür merkezler, çokuluslu şirket yapısında farklı hizmet türleri sağlamak amacıyla 

kurulmaktadırlar. Bu sebeple de belli faaliyetler, belli yerlerde merkezileştirilmektedir. 

Amerikan girişimcisi, Amerika’da bulunan ana şirketten ziyade Avrupa’da herhangi bir 

yerde kurulan tek bir merkezden faaliyetlerini uygulaması merkezileşmeye örnek olarak 

gösterilebilir. Dağıtım ve pazarlama merkezleri, reklamla ilgili faaliyetler ve merkezi 

ilanlar, paketleme ve etiketleme ve ulaştırma hizmetleri için kullanılmaktadır. Finans 

merkezleri, faiz ve döviz kuru üzerinde dalgalanmalara karşı üretimi koruyarak en iyi 

risk yönetimine izin veren ve risk yönetimini düzenleyen politikaları olanaklı 

kılmaktadır. Merkez grupları için sigorta hizmetlerini sağlayan bağımlı sigorta şirketleri 

iken, araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezleri grubun bütün üyeleri yararına 

araştırma geliştirme konularını yönetmektedir. Bu tarz merkezlerin çoğu aktif iş 

gerçekleştirmekte ve tam olarak yasal işler için kurulmaktadır. Ancak merkezler, 

merkez için dönüştürülen gelir üzerinden vergilendirilmeyen ya da az vergilendirilen 

ülkelerde kurulursa önemli vergi tasarrufuna sebep olabilir. Ayrıca merkezleri çekmek 

için düşük vergi rejimleri sağlayacak birçok ülke bulunmaktadır. Genellikle vergi yönlü 

olmayan merkezlerin kurulmasına karar verilse bile merkezlerin kuruluşunda vergi 

önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bazen vergi konuları yer seçimi üzerinde 

çok az etkiye sahip olabilir. Arsa ve iş gücü maliyetleri ve iyi taşıma iletişimleri birçok 

dağıtım merkezleri için ilk gereksinim olmaktadır. Tersine finans merkezleri, lisans 

merkezleri, bağlı sigorta şirketleri ve bağlı merkezlerin diğer türleri, iyi bir 

telekomünikasyon hizmeti sağlayabilen dünyanın herhangi bir yerinde kurulabilirler. Bu 

nedenle telefon hizmetlerinin kuruluş seçimi oldukça geniş olmaktadır. Yatırımcıların 

doğru kuruluşa karar vermesi, yatırım için seçilen ülkede uygulanan vergi kanunlarına 

bağlı olmaktadır. 

2.3.1.4.Vergilendirmenin Yatırım Kararları Bağlamında Öneminin Artması 

Vergilendirmenin yatırım kararları üzerindeki önemi, genellikle yatırımın 

yapılacağı yere ve yatırımın türüne bağlıdır. Yatırımın yapılacağı yer seçiminde 

vergilendirmenin düşük olduğu ya da vergilendirmenin hiç olmadığı bölgeler 
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seçilmektedir. Bir ülkede vergilendirme ne kadar düşükse ya da hiç yoksa o ülkede 

yatırım, artış eğilimi göstermektedir. 1998 Dünya Yatırım Raporu, yatırımların 

yapılacağı yer seçimi konusuna yer vermektedir. Bu rapora göre, Avrupa Birliği’ne üye 

olan bir ülke ya da büyük oranda ulusal pazara sahip bir ülke, yatırım kararları üzerinde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Vergilendirme, yatırımın yapılmasına karar 

verilmesinde önemli bir öğedir. Örneğin ABD’de, yatırımı çekmek amacıyla vergi 

kanunları konusunda birbirleriyle rekabet eden eyaletler bulunmaktadır (Easson, 2004: 

71). Vergilendirmenin yatırım kararları bağlamında önemi düşük kurumlar vergisi, 

vergi tatilleri, vergi cennetleri ve serbest bölgeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örnek 

olarak Çin’de standart ulusal kurumlar vergisi oranı %25’tir. Bu oran özel ekonomik 

bölgelerde yatırımlar için %15’e düşürülmüştür. Özel ekonomik bölgeler olarak 

nitelendirilen yerler, yabancı yatırım çekme hususunda oldukça başarılı olmaktadır 

(Easson, 2004: 71; KPMG, 2010a: 18). İrlanda ve Macaristan gibi düşük kurumlar 

vergisi oranlarına sahip ülkeler yabancı yatırımcılar açısından önemli bir konumdadır. 

Hollanda Antileri gibi vergi cenneti olan ülkelerde vergi sorumluluğu olmadığı için 

daha çok yatırım yapılmaktadır. Vergi tatilleri ise, sanayileşmekte olan ülkeler 

tarafından öncelikli olarak kullanılmaktadır. Vergi tatili altında yeni kurulan firmalar, 

yatırımı cesaretlendirmek amacıyla beş yıl gibi özel zaman dönemleri için kurumlar 

vergisi ödemek zorunda değildirler (OECD, 2001: 25). 

Yatırım türü ne olursa olsun vergilendirme konusu önemlidir. Çünkü yatırımın 

şekli vergilendirmenin türüne de bağlı olmaktadır. Yatırım yapacak şirket; pazar odaklı 

ve ihracat odaklı yatırım ya da yatırımın kurulmuş olduğu merkezler şeklinde olabilir. 

Özellikle ihracat odaklı yatırımlarda ve yatırımın kurulmuş olduğu merkezlerde 

vergilendirme konusu daha fazla önemlidir. Çünkü ihracat odaklı yatırımlarda 

birbirleriyle rekabet eden ülkeler arasında vergilendirmenin düşük olması sonucu, 

ülkede yapılan ihracatın çok yüksek olması beklenmektedir. Yatırımın kurulmuş olduğu 

merkezlerde ise, yatırımı çekmek amacıyla birçok ülke düşük vergi rejimleri 

uygulamaktadır. Genellikle merkezlerin vergi yönlü olmamasına karar verilmesine 

rağmen merkezlerin kurulmasında vergi önemli bir faktör olmaktadır (Easson, 2004: 

70). 
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2.3.2. Yatırım Kararlarını Etkilemede Vergi Türleri nin Önemi 

Vergi türleri, bir ülkede dolaysız yabancı sermaye yatırım yapılmasına karar 

vermekte etkili olmaktadır. Bu durum, cazip dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını 

araştıran politikacılar açısından önemli bir konu olmaktadır. Yatırım kararlarını 

etkilemede vergi türlerinin önemi beş başlıkta incelenebilir. Bunlar; genel vergi 

yükünün, kurumlar vergisinin, diğer vergilerin, vergi idaresinin ve ana ülke vergi 

sisteminin yatırımlar üzerindeki etkileridir. 

2.3.2.1. Genel Vergi Yükünün Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

Genellikle yatırım yapmak isteyen firmalar, gitmek istedikleri ülkenin uygulamış 

olduğu vergi politikalarını göz önünde bulundurmaktadır. Bu sebeple yatırımcılar, 

yatırım yapmadan önce tercih ettiği ülkelerin genel vergi yüklerinin yatırımlar 

üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Ülkeler de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını 

çekmek amacıyla vergi yüklerini düşürme eğiliminde olmaktadırlar. OECD ülkeleri 

arasında yer alan İrlanda, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde uygulanan düşük oranlı 

kurumlar vergisi vergi yüklerinin düşürülmesine iyi bir örnektir. İrlanda geliştirilen 

patentlerden (royalti) elde edilen gelire kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.  

Pasif gelir olarak nitelendirilen faiz, kira, belli yabancı gelirler yüzde 25 oranıyla 

vergilendirilmektedir. İrlanda, dünya genelinde elde edilen sermaye kazancını yüzde 20 

oranında vergilendirmektedir. İrlanda, uygulamış olduğu bu düşük vergi yükleri 

sonucunda ABD’den olmak üzere, yabacı sermaye çekme açısından AB içerisinde 

popüler ülke konumunda olmaktadır (Yalçın, 2010). Fransa ise, OECD ülkeleri arasında 

düşük düzeyde AR-GE yatırımları, yüksek vergi yükü ve ağır bürokrasisi nedeniyle diğer 

ülkelere kıyasla yabancı sermaye yatırımı çekmede düşük seviyededir. Hatta Fransız 

firmaları Doğu Avrupa, Uzakdoğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın düşük vergi yükünden 

yararlanmak amacıyla yurt dışında yatırım yapmaktadırlar (DEİK, 2011c: 11). 

2.3.2.2. Kurumlar Vergisinin Yatırımlar Üzerinde Etkisi  

Kurumlar vergisinin yatırımlar üzerindeki etkisi diğer vergilere göre daha 

önemlidir. Bunun temel nedeni ise küreselleşmedir. Küreselleşme sebebiyle ülkeler 

arasında süregelen bir vergi rekabeti bulunmaktadır (Schanz ve Schanz, 2010: 149). 

Küreselleşme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler neticesinde 

sanayileşme yönünden zayıf olan ülkelerin sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha düşük 
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vergi oranları uygulamaya devam etmesi çoğu OECD ülkesi olan sanayileşmiş ülkelerin 

hem kişisel gelir vergisi hem de kurumlar vergisi oranlarını daha aşağı seviyelere 

indirme yönünde kendilerini baskı altında hissetmelerine yol açmaktadır (Aktan ve 

Vural, 2004a:71). Bu durum son on beş yıllık kurumlar vergisi oranının gelişimine 

bakıldığında da görülmektedir (Schanz ve Schanz, 2010: 149). Dünya genelinde 

kurumlar vergisi oranlarındaki düşüş, uluslararası bir bağlamda kurumlar vergisi oranı 

üzerinde odaklanmaktadır (Grubert ve Altshuler, 2008: 319). Bu yönüyle bütün ülkeler, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için kurumlar vergisi konusunda 

birbirlerine karşı yarışmaktadırlar. Kurumlar vergisinin yasal oranı son yıllarda 

sanayileşmiş ülkelerden ziyade sanayileşmekte olan ülkelerde çok fazla düşüş 

göstermektedir. Bu yönüyle dolaysız yabancı sermaye yatırımı üzerindeki vergi 

oranları, sanayileşmekte olan ülkelerde çok önemli olarak görülmektedir (Azemar ve 

Delios, 2008: 86). Hükümetler, kurumlar vergisi oranlarını düzenlerken 

vergilendirilebilen kazançlara ve hareketli olan sermayeleri kendilerine çekme 

konularına önem vermektedirler. Bu sebeple hükümetlerin vergi oranlarının seçiminde 

artan sermaye hareketliliğine karşın daha sağlam bir kurumlar vergisi sistemi üzerinde 

yoğunlaşması, kurumlar vergisi politikası olarak görülmektedir (Devereux ve Sorensen, 

2005: 20). Bu nedenle ülkeler özellikle de sanayileşmekte olan ülkeler kurumlar 

vergisini düşük seviyede tutmayı amaçlamaktadırlar. Ayrıca çoğu ülkelerde kurumlar 

vergisi oranı düz oranlı olarak düzenlenmektedir (Schanz ve Schanz, 2010: 147).  

1990’lı yıllarda kurumlar vergisi oranının düşürülmesi yeni bir teşvik olarak 

görülmüştür. Bu yıllarda ülkeler, vergi oranlarının yatırımcı üzerindeki baskısını 

azaltmaya çalışmıştır. Ayrıca vergi oranları, ülkeler arasındaki yatırımın tahsisi için çok 

önemli olmaktadır (Panagiota, 2010: 4). Nicodeme eserinde, De Mooij ve Ederven’in 

kurumlar vergisi oranlarının %1’lik artışında dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

%2,9’a düştüğünü savunduklarını belirtmiştir (Nicodeme, 2009: 12). Bu sebeple ev 

sahibi ülke, dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmek amacıyla kurumlar vergisi 

oranını düşürmek istemektedir. Aynı zamanda dolaysız yabancı sermaye yatırımı 

yapmak isteyen ülke de kurumlar vergisi düşük olan ülkeyi tercih etmektedir. OECD’ye 

üye olan ülkelerde de kurumlar vergisi oranları yıllar itibariyle düzenli olarak düşüş 

göstermektedir. Bu ülkeler içinde en çok göze çarpan ülkeler ise, İngiltere ve İtalya 

olmaktadır. 2008 yılında İngiltere,  %30 olan kurumlar vergisi oranının %28’ e ve 2009 
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yılında İtalya, %33 olan kurumlar vergisini %27,5’e düşürmüştür. Kurumlar vergisi 

oranının diğer ülkelere göre düşük olduğu ülke ise İrlanda’dır. İrlanda %12,5’lik oranla 

OECD üyesi ülkeler içinde en az orana sahip ülke olarak yer almaktadır. Bu durum 

İrlanda’nın yabancı yatırımlar için en önemli teşvikinin kurumlar vergisi oranının 

hizmet sektörü ve uygun üretim sağlanması amacıyla OECD ülkelerindeki ortalama 

%30–35 oranından çok daha düşük bir oran olan %12,5’e çekilmesi olarak gösterilebilir 

(OECD, 1994: 34). Bu bağlamda İrlanda Avrupa Birliği ülkelerinde ve OECD ülkeleri 

içinde ticaret gelirleri üzerinde en düşük kurumlar vergisi oranlarından birini teklif 

etmektedir (KPMG, 2010a: 28-31).  Hem İrlanda firmaları hem de yabancı firmalar için 

uygulanan %12,5’lik vergi oranı, yatırım teşvik paketinde en önemli unsur olarak göze 

çarpmaktadır. 

İrlanda’yı takip eden diğer ülkeler ise %18 ile İzlanda ve %19 oranla Polonya ve 

Macaristan’dır. Özellikle de Polonya ekonomisi için dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının önemi küçümsenemez. Polonya’da 1995 yılında %40 olan kurumlar 

vergisi 2001 yılında %28’lik bir orana 2004 yılında da şuan da kullanılmakta olan 

%19’a düşürülmüştür. Polonya’da gerçekleştirilen faaliyetlerin yasal kurumları 

tarafından kazanılan bütün gelirler ikametine bakılmadan vergi için sorumlu olmaktadır. 

Prensip olarak şirketlerin merkezi tarafından yurt dışında kazanılan kârlar Polonya’da 

vergileme konusudur. Fakat uygulamada uluslararası anlaşmalar sayesinde çoğu 

yabancı ülkelerdeki faaliyetlerden elde edilen kârlar vergilemeden muaf tutulmaktadır  

(Serres, 2008: 23; Heiman, 2001: 17). Ayrıca vergi oranındaki %19’luk bu önemli 

düşüş ile ülkede büyük bir rekabet ortamına sahip olma ve dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının artması umut edilmiştir (Heimann, 2001: 17). Bu duruma paralel olarak 

da kurumlar vergisi oranı üzerindeki düşüşler, Polonya’nın yabancı sermaye yatırımı 

çekme konusunda başarılı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bağlamda dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları girişinde 2000’li yıllardan sonra artma eğilimi görülmektedir 

(Serres, 2008: 27).  

Hollanda’da kurumlar vergisi oranı kârların miktarına göre değişmektedir. 

200.000 Euro’ya kadar vergilendirilebilir kârlar yüzde 20 ve 200.000 Euro’nun 

üzerindeki kârlar yüzde 25,5 üzerinden vergilendirilmektedir (KPMG, 2010a: 22). 

Almanya’da, 2007 yılında %38 olan kurumlar vergisi oranı 2008 yılında %29,51’e 

düşmüş, 2010 yılında ise bu oran 0,7’lik bir azalışla  %29,44’e düşmüştür. İsveç’te, 
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kurumlar vergisi oranı 2009 yılı itibariyle %28’den %26,3’e düşmüştür. İsviçre’de, 

kurumlar vergisi oranı %12,5 ile %24,5 arasında değişmekte olup genel olarak  %21,17 

oranı kullanılmaktadır. Portekiz’de kurumlar vergisi oranları 2006 yılında %27,5 iken 

2007 yılından itibaren %25’e düşmüş olmakla birlikte şuanda da kullanılmaktadır 

(KPMG, 2009: 11–15; KPMG, 2010a: 66-71). Amerika ise %40’lık bir kurumlar vergisi 

oranı ile OECD ülkeleri içinde en yüksek paya sahip ülkeler arasındadır. Ancak 

Amerika gelirlerini arttırmak için kurumlar vergisi oranını azaltmaktadır. Amerika, 

gelirleri üzerindeki vergi oranını düşürerek ülkedeki yabancı şirketler ile yerli şirketleri 

arasındaki eşitsizliğin giderilmesini amaçlamaktadır (Grubert ve Altshuler, 2008: 322).  

ABD
Avusturya
Almanya
Belçika
Çek Cum.
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Lüksemburg
İrlanda
İtalya
İspanya
İsveç
İsviçre
Japonya
Macaristan
Polonya
Portekiz
İngiltere
Slovak Cum.
Slovenya
Türkiye

Kaynak: KPMG, 2009: 11-13; KPMG, 2010a: 26-30. 

Tablo 2.1: Seçilmiş Bazı Ülkelere Ait Kurumlar Vergisi Oranları (2004-2010)
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Belçika ise, %33, 99’lük kurumlar vergisi oranına sahiptir. Belçika’da bireylerin 

yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlere daha düşük vergi oranı 

uygulanmaktadır. Yerli veya yabancı kuruluşlara uygulanan kurumlar vergisine tabi 

olan bütün şirketler, şirketlerin öz sermayesi (dağıtılmamış kârlar dahil) üzerinden 

hesaplanan risk sermayesi veya faiz indiriminden faydalanmaktadır. İndirim, 2011 mali 

yılı (1 Ocak 2010’da veya sonrasında başlayan vergilendirilebilir yıllar) için yüzde 3,8’e 

(küçük şirketler için yüzde 4,3) eşittir. (KPMG, 2010a: 16). Yukarıda açıklanan 
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kurumlar vergisi oranlarını tablo 2.1.’de görmek mümkündür. Tabloda da görüldüğü 

gibi en yüksek kurumlar vergisi oranına sahip ülke Japonya’dır Daha sonra ikinci sırayı 

ABD almıştır. En düşük kurumlar vergisi oranını uygulayan ülke ise İrlanda olmaktadır. 

İkinci sırada ise Polonya, Macaristan ve Slovak Cumhuriyeti yer almaktadır. 

2.3.3. Diğer Vergilerin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

Diğer vergilerin yatırımlar üzerindeki etkisi konusunda Easson eserinde Ruding 

Komitesi’nin yaptığı araştırmaya yer vermiştir. Ruding (1991) yaptığı araştırmada, 

yatırımcı için önemli bir faktör olan faiz ve kâr payları üzerinde stopaj vergisine 

odaklanmıştır. Ev sahibi ülkenin vergi yüküne karşı tam beğenilen ve ülke vatandaşı 

olmayanların stopaj vergisine tabi olması ilk bakışta şaşırtıcı olmaktadır. Ancak ev 

sahibi ülkede vergi yükü olmayabilir ve aracı bir başka ülke için yapılan ödemelerden 

kaçınılabilir (Easson, 2004: 57). Stopaj vergilerinin yatırımlar üzerindeki etkisi 

konusunda genel görüş, bu tür vergilerin dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını 

vazgeçirdiği yönünde olmaktadır (OECD, 2003a: 52). Bu sebeple ülkeler servet 

vergilerini ve yabancıların faiz, kâr payı ve diğer yatırım kazançları üzerinden alınan 

vergileri önemli ölçüde azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadırlar. Örneğin 1990’lı 

yıllarda İskandinav ülkeleri servet üzerinden alınan vergileri azaltırken Hollanda, 

Avusturya ve Almanya bu tip vergilerin çoğunu uygulamadan kaldırmıştır. Yabancı 

sermaye yatırımlarından elde edilen karların yurtdışına çıkarılması önünde önemli bir 

engel oluşturan yüksek vergilemenin dolaysız yabancı yatırımları caydırma gücüne 

sahip olduğu düşüncesiyle, son on yılda 19 büyük ekonomi yabancıların faiz gelirleri 

üzerinden alınan vergilerde yarı yarıya indirim gerçekleştirmiştir (Aktan ve Vural, 

2004a: 73). 

2.3.4. Vergi İdaresinin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

Vergi kanunlarının isteğe göre ve değişken olarak uygulanması yatırımlar 

üzerinde olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Aynı zamanda uygulanan katı cezalar da 

yatırımlar üzerinde olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Vergi idaresinin oluşturduğu bu 

olumsuzluklar, yatırım çevrelerinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Genellikle 

vergi idaresinin kanunları tam olarak uygulamaması dolaysız yabancı sermaye türü olan 

yeniden yatırımlar üzerinde daha çok olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Vergileme, 

yeniden yatırım ve yatırımları genişletme kararı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 
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sebeple eğer yatırımcı ülkede yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunun farkına varırsa, 

o ülkeye asla gitmeyecektir. Gelecekte yapılacak olan yatırım planları üzerinde olumsuz 

bir etki oluşturacaktır (Easson, 2004: 59). Kısaca vergi idaresinin yatırımlar üzerindeki 

etkisi, yatırımcı açısından önemli olmaktadır. Çünkü bir ülkede vergi idaresi, çok yavaş 

ve vergi konuları aşırı derecede karışıksa yabancı yatırımcı o ülkede yatırım yapmaktan 

vazgeçecektir. Yatırımcı açısından önemli olan vergi idarelerinin uygulamış oldukları 

kuralların açık ve anlaşılır olmasıdır. Bu sebeple ülkelerde var olan vergi idareleri 

kendilerini ne kadar çok yatırımcı lehine düzeltirlerse yatırımcı da o kadar çok o 

ülkelerde yatırım yapmayı tercih edecektir. 

2.3.5. Ana Ülke Vergi Sisteminin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

Bütün yatırımcılar, yabancı kaynaklı gelirlerin tümü üzerinden vergilendirilirse, 

o zaman sermaye ihracatı tarafsız olarak var olacaktır ve ev sahibi ülkenin 

vergilendirilmesi yatırım kararları üzerinde önemsiz olacaktır. Ev sahibi ülkedeki 

vergilerin miktarı üzerindeki herhangi bir düşüş, ev sahibi ülke vergisinin miktarında 

uygun olan bir artıştan kaynaklanabilecektir. Sonuç olarak düşük vergi oranlarına sahip 

ülkelerde yatırım üzerinde avantaj olmayacaktır. Uygulamada ev sahibi ülkede 

uygulanan vergi indirimleri bazı şartlarda olacaktır. Bunlar (Easson, 2004: 60): 

■■  Bazı ülkeler çifte vergilendirmeyi azaltmak amacıyla muafiyet yöntemi 

kullanmaktadırlar. 

■■  Bir genel kural olarak yabancı yatırımcılardan alınan kâr payı için bir muafiyet 

sağlamaktadır. 

■■  Bir şube yoluyla ev sahibi ülkede iş yapan yatırımcılar faiz, kâr payı veya 

royaltiler biçiminde ana şirkete iade edilen gelirin tamamının vergilendirilmesi 

durumunda ev sahibi ülkenin vergisi ertelenmektedir.  

■■  Ev sahibi ülke vergilendirmesinde sorumlu olan ve kârları iade edilen ana 

şirket, yükümlülüğünü azaltmak için yüksek vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere 

kayar ve vergi kredilerinin avantajlarından yararlanmaya çalışır. 

2.4. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNEL İK 

VERGİ TEŞVİKLER İ: KURAMSAL VE TEOR İK ÇERÇEVE  

Vergi kanunları açısından vergi teşvikleri, sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan 

ülkelerde önemli yatırım teşvik aracı olmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler, genellikle gelir 
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vergisi kanunlarında dâhil edilen yatırım teşviklerini kullanmaya eğilimlidirler. Bu 

duruma bağlı olarak sanayileşmiş ülkelerde, kaynakların daha iyi kullanılması, 

verimliliğin arttırılması ve işsizlik oranının minimum düzeyde tutulması gibi 

durumlarda teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. Sanayileşmekte olan ülkeler ise; gelir 

vergisi kanunları, yatırım ve diğer kanunlar üzerinde toplanabilen daha genel teşvikler 

ve hedeflenen bir birleşim kullanmaya eğilimlidirler (Zee vd, 2002: 1497). 

Sanayileşmekte olan ülkelerde yapılan yatırımların ve kullanılan kaynakların yetersiz 

olması, doğal kaynaklardan istenilen seviyede yararlanılamaması ve girişimcilerin 

eğitim seviyelerinin düşük olması gibi sebepler yüzünden ülkede uygulanan vergi 

teşvikleri ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.  

2.4.1. Vergi Teşviklerinin Tanımı, Amaçları ve Türleri 

Yatırım yapmak amacıyla bir ülkeye girmek isteyen yabancı yatırımcılar, 

yatırım yapmak istedikleri ülkenin pazara erişim kolaylığını, yatırım masraflarını, 

ekonomik-politik riskleri gibi faktörlerin yanında vergiden sağlanacak olan indirim, 

muafiyet ve istisna gibi imkânları düşünmektedir. Bu sebeple yatırım yapılmak istenen 

ülkelerin vergi teşvik politikaları, yatırımcı açısından önemli olmaktadır (DPT, 2006: 

12). 

2.4.1.1. Vergi Teşviklerinin Tanımı 

Teşvik, yatırımı ve istihdamı arttırmak, iktisadî kalkınmayı gerçekleştirmek, 

ekonomik istikrarı sağlamak, bir sektörü desteklemek amacıyla devlet tarafından 

sağlanan ekonomik ve sosyal yardım olarak tanımlanmaktadır (Kıratlı, 2006; Tuncer, 

2008: 15). Teşvik kavramı yerine sübvansiyon, iktisadî gayeli mali yardım, üreticiye 

yapılan transfer harcamaları, destekler, uygun koşullu krediler gibi farklı kavramlar da 

kullanılmaktadır. Bu kavramlar kullanılış amaçlarına göre aynı anlama gelebilir ya da 

farklı anlamlar içerebilir. (Duran, 2003: 6). Vergi teşviki ise, belirli makroekonomik 

hedeflere ulaşmak için, vergi kanunlarında değişiklik yapmak amacıyla bazı ekonomik 

unsurlara ya da faaliyetlere vergisel kolaylıklar ve ayrıcalıklar sağlamak şeklinde 

tanımlanmaktadır (Benk, 2004). 

2.4.1.2. Vergi teşviklerinin Amaçları 

Vergi kanunlarında yer alan teşvik ve koruma önlemleri çeşitli indirim, istisna 

ve ertelemelerle sağlanmaktadır. Teşvik edici bu politikaların uygulanması durumunda, 
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toplumsal nitelikli kaynakların devlet eliyle belirli kesimler lehine transfer edildiği 

tartışmaları gündeme getirilerek teşvik politikalarının kaynak dağılımını bozduğu, 

toplumun belirli bir kesiminin aleyhine sonuçlar oluşturarak gelir adaletsizliğine yol 

açtığı ileri sürülmektedir. İlk bakışta vergi teşvikleri, vergi gelirlerinin azalmasına sebep 

olan araçlar olarak görülmektedir. Vergi teşvikleri, gelirler üzerinde olumsuz araçlar 

olarak görülmesine rağmen bu teşviklerin rasyonel olarak tasarrufların artan kısmının 

verimli yatırımlara aktarılması durumunda üretim ve verimlilik artışının sağlanması 

sonucunda vergi gelir kaybı telafi edilmekte ve uzun vadede vergi gelirleri artmaktadır. 

Burada önemli olan vergi teşviklerinin dengeli ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır 

(Gerçek, 2011; Altınışık, 2006: 54). 

Vergi teşviki politikalarının diğer kamusal politikalardan farkı, ekonomiye 

doğrudan enjekte edilmesidir. Bu sebeple de yapılan uygulamalar daha kısa sürede 

etkisini göstermektedir. Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 

uygulanan yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın amaç ve kapsamını 

tanımlayan birinci maddesi Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen 

hedeflere uygun olarak; “bölgelerarası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana 

yaymak, istihdam oluşturmak, katma değeri yüksek illeri ve uygun teknolojileri 

kullanmak ve uluslararası rekabet gücünü sağlamak için yatırımların uluslararası 

yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde teşvik etmek, yönlendirmek ve 

desteklemek, ileri teknoloji ve AR-GE yatırımlarını desteklemek” şeklindedir (Çiloğlu, 

2000: 29-30). Buna göre vergi teşviklerinin amaçları sanayileşmekte olan ülkelerde 

özellikle petrol ve gaz projelerine yönelik olan çeşitli yatırım bölgelerinde yabancı 

yatırımcıları yönlendirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak, ülkenin belirli ya 

da geri kalmış olan bölgelerine ve sektörlerine yatırımları yönlendirmek amacıyla 

bölgesel ve sektörel kalkınmayı gerçekleştirmek son olarak sanayileşmeyi, teknolojik 

gelişmeyi ve kıt kaynakların verimli bir şekilde dağılımını sağlamak şeklinde 

sıralanabilir. 

• Ekonomik ve Sosyal Kalkınmayı Sağlamak: Günümüzde hemen hemen 

her devlet sanayi ve tarım alanında teşvik politikaları uygulamaktadır. Bu teşvik 

politikalarına doğrudan para transferleri, düşük faizli borçlar, ucuz girdi temini, 

ürünlerin piyasa fiyatı üzerinden satın alınması ve konu itibariyle önemli olan vergi 

indirimleri ve ertelemeleri gibi konular dâhildir. Teşvik politikaları toplumun genel 
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refah düzeyini yükseltebileceği gibi, birçok durumda, rekabet ortamını bozarak tersi bir 

etkide oluşturabilir. Bu sebeple, teşviklerin toplum refahını arttırma amacına hizmet 

edip etmediğinin kontrol edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir 

(Özçam, 2003: 1). Bu durum itibariyle teşviklerin sosyal kalkınmayı sağlaması amacı da 

ön plana çıkmaktadır.  

Bir ülkede refah düzeyinin iyi bir seviyede olması, o ülkenin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasına bağlıdır. Özellikle sanayileşme yönünden zayıf olan ülkelerde, kişi basına 

düşen milli gelirin az olması, nüfusun büyük bir kısmının ya hiç tasarruf yapamaması ya 

da çok az tasarruf yapması, kredi mekanizmasının yeterli seviyede olmaması gibi 

ekonomik sorunlarla ve orta sınıfın yok denecek kadar az olması, eğitim düzeyinin 

düşük olması, teknik üretim kadrosunun yetersiz olması, yüksek doğum oranı gibi 

sosyal sorunlarla da karşılaşılmaktadır (Vural, 1982: 15). Bu olumsuz durumların 

meydana gelme risklerini azaltmak için devletler, vergi teşvikleri yoluyla ülkeye 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları getirmektedir. Bu sayede de ülkenin hem 

ekonomik kalkınması hem de sosyal kalkınması amaçlandığı doğrultuda ileri bir 

seviyeye ulaşmış olmaktadır. 

• Bölgesel ve Sektörel Kalkınmayı Sağlamak. Bölgesel ve sektörel 

kalkınmayı sağlamak amacıyla verilen teşvikler sanayileşmiş ülkeler de dâhil olmak 

üzere birçok ekonomide uygulanmaktadır. Ancak bu amaç sanayileşme yönünden zayıf 

olan ülkeler açısından daha çok önemlidir. Çünkü bu sayede sanayileşme yönünden 

zayıf olan ülkelere sermaye ve kaliteli iş gücü gelmektedir. Bölgesel ve sektörel 

kalkınma sosyal, politik ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı bu ülkelerde var olan 

istikrarsızlıkların azalmasına ve hatta yok olmasına yardımcı olmaktadır.  

Ülkeler vergisel teşvikleri kullanarak yatırımları belli bir bölgeye ya da sektöre 

yönlendirmektedir. Bölgesel kalkınmanın amaçları kırsal bölgelerin kalkınmasını 

hızlandırmak, yeni endüstriyel merkezler oluşturmak, çevresel riskleri azaltmak ve 

nüfusun dengeli bir biçimde dağılımını sağlamak şeklinde sıralanabilir. Angola, 

Ekvator, Gana, Hindistan, Pakistan ve Tayland gibi bazı ülkeler vergisel teşvikleri 

bölgesel kalkınma amacı ile kullanmaktadır. Ayrıca bölgesel teşvik uygulayan ülkelere 

Kolombiya da örnek olarak verilebilir. Kolombiya, güneyinde yer alan Rio Paez 
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bölgesinin kalkınabilmesi için önemli ölçüde vergisel teşvikler getirmiştir. Bu bölgede 

yatırım yapan firmalara on yıl süreyle vergi ertelemesi uygulanmıştır (Benk, 2004).  

Sektörel kalkınmanın sağlanması ise madencilik, endüstriyel teknoloji parkları, 

ihracata önderlik eden faaliyetler, film endüstrisi ve yeni teknoloji alanlarında 

olmaktadır. Örneğin Singapur, ülkedeki gelişmemiş endüstrilerde faaliyet gösteren öncü 

firmalara 5 yıl boyunca kurumlar vergisi istisnası getirmiştir. Kosta Rica ise turizm 

sektöründe benzer teşvikler uygulamaktadır. Hindistan da ise bilgi teknolojisi alanında 

faaliyet gösteren firmalara önemli vergisel teşvikler uygulanmaktadır. Sanayileşmekte 

olan ülkelerdeki vergisel teşvikler genellikle imalat, madencilik ve turizm gibi 

sektörlerde yoğunlaşmıştır. Bu ülkelerdeki teşvikler genellikle şirket merkezini ülkeye 

çekmeyi hedeflemekle birlikte Malezya, Singapur ve Filipinler; kurumlar vergisi 

oranlarını düşürerek şirket merkezlerini bünyelerine çekmeyi amaçlamaktadır (Benk, 

2004). 

• Teknolojik Geli şmeyi Sağlamak. Sanayileşmekte olan ülkelerde petrol ve 

doğal gaz projesine yatırım çekmek için vergi teşvik kullanımının önemli bir amacı da 

teknolojik gelişmeyi sağlamaktır. Belli vergi teşvik türleri bu amaç için tasarlanmıştır. 

Singapur ve Malezya gibi bazı ülkeler, AR-GE ve teknoloji projeleri için ayrıca ek 

vergisel teşvikler uygulamaktadırlar. Bu ülkeler firmaların ayırmış oldukları teknoloji 

geliştirme fonlarını ve AR-GE faaliyetlerini vergiden istisna tutmuşlardır (Rewane, 

2005: 6). OECD(2008)’ ye göre AR-GE alanında yapılan vergi teşvik politikalarının 

amacı, sosyal optimuma ulaşmak üzere özel girişimcilerin AR-GE üzerine daha çok 

yatırım yapmasını sağlamaktır. Ancak bütçe kısıtlamaları nedeniyle özellikle 

sanayileşme yönünden zayıf ve sanayileşmekte olan ülkelerde kamu kesiminin AR-GE 

faaliyetleri yeterli olmamaktadır. Kamunun AR-GE’ ye ayırdığı kaynaklar ulusal 

hedeflere bağlı olarak gün geçtikçe artış gösterse de, her ülke belirlediği hedefe 

ulaşmakta zorlanabilir. Ancak bu durum itibariyle bile ülkeler AR-GE alanında 

indirimler, hızlandırılmış amortisman, vergi kredisi, vergi tatili, vergi istisnası ve 

muafiyetleri gibi vergi teşvikleri uygulamaktadırlar (Güzel, 2009: 35). 

• Kıt Kaynakların Verimli Da ğılımını Sağlamak. Günümüzde teknolojik 

gelişmeler, üretim çeşitlili ğinin artması ve ulaştırma olanaklarının iyileşmesi küresel 

pazarın oluşmasını hızlandırmıştır. Küresel pazar sonucunda da ülkeler arasında bir 
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rekabet oluşmaktadır. Bu oluşan rekabet, ülkelerin kıt kaynaklarını daha verimli bir 

şekilde kullanmaya itmiştir. Ülke kaynakları kıt olmasına karşın ülke ihtiyaçları 

kaynakların tersine sonsuzdur. Bu sebeple devlet ihtiyaçlarını karşılamak için ülkesinin 

kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak amacıyla vergi teşviki uygulayarak kaynakların 

verimli dağılmasını sağlayabilir. Bu şekilde hem bölgesel hem de sektörel kalkınma da 

sağlanmaktadır. 

2.4.1.3. Vergi Teşviklerinin Türleri 

Vergi teşvik türleri kapsamına göre, genel ve özel amaçlı olarak iki başlık 

altında toplanmaktadır. Genel amaçlı vergi teşvikleri, ekonominin genelini kapsayan ve 

sektör ayrımı yapmadan tüm sektörler için aynı oranlarda uygulanan teşvikler iken özel 

amaçlı vergi teşvikleri ise; belli sektörleri, bölgeleri ya da firmaları diğerlerine göre 

avantajlı hale getiren teşvikler şeklinde sınıflandırılmaktadır (Duran, 2003: 24). 

Genel amaçlı vergisel teşvikleri şunlardır: 

■ Düşük Oranlı Gelir ve Kurumlar Vergisi. Hükümetler, özel sektör veya 

bölgelerde dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmek için genel vergi rejimlerinden 

istisna olarak ortak ve düşük bir gelir ve kurumlar vergisi oranı belirleyebilir. Hong-

Kong (Çin), Endonezya, İrlanda ve Estonya bu tür teşvikleri kullanan ülkelerdir. Düşük 

oranlı gelir ve kurumlar vergisi, dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmek için 

uygulanabilen ya da belirtilen kriterleri karşılayan yabancı yatırımcının geliri üzerinde 

hedeflenmiş olabilir. Malezya’da yatırım girişi beklentisinin düşük olduğu 1980’lerin 

ortalarında bu teşvik kullanılmıştır (UNCTAD, 2000: 19).  

Düşük oranlı gelir ve kurumlar vergisi, yatırım amacına dönük olarak gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarını daha aşağı düzeylere çekmektedir. Oranları aşağı çekme 

durumunda birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan biri de genel vergi 

oranlarını aşağı çekmektir. Düşük oranlı bir gelir ve kurumlar vergisi kendi başına bir 

teşvik etkisi yapmaktadır. Bu durum, yatırımcıların daha fazla kâr etmelerini 

sağlamaktadır. Kamu açısından düşünülürse, kısa dönemde gelir kaybı olmasına rağmen 

uzun vadede ilave yatırım yapılması ve vergi yükünün hafiflemesi gibi nedenlerle vergi 

tabanının genişleyerek vergi gelirlerinde artış sağlanır. İkinci bir yol ise, uygulanan 

düşük orandan yalnızca bazı sektör, bölge veya projelerin yararlanmasıdır. Bu durumda 

indirimli orandan yararlananların kapsamının daralması ile indirimden kaynaklanan 
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ilave yatırımlar düşük düzeyde kalabilir. Düşük oranlı vergilendirme belli bir süre ile 

sınırlandırılmış ise, teşvik programındaki vergi tasarrufu, vergi indirim oranına ve 

zararın ileriye doğru taşınmasına bağlı olarak değişebilir. Şirket, indirilebilir 

harcamalarını ve zararını ileriye doğru erteleyebiliyorsa, normal kurumlar vergisi 

oranına dönüldüğü zaman vergi tasarrufunun daha yüksek olacağı düşünülmektedir 

(Acinöroğlu, 2009: 151-152). 

Tablo 2.2. 2010 yılında dünyada en düşük kurumlar vergisine sahip ülkeleri ve 

bu ülkelerin dünya sıralamasını göstermektedir. İlk sırayı %10’luk bir oranla Katar ve 

Makedonya almıştır. İrlanda ise %12,5 bir oran uygulayarak en düşük kurumlar vergisi 

oranına sahip ikinci ülke olmuştur. İzlanda %18’lik bir oranla bu sıralamada üçüncü 

olmuş, Macaristan, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti ise, uyguladıkları %19 oranla 

dördüncü sırada, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye ise uyguladıkları %20’lik bir oranla 

beşinci sırada olup dünya genelinde düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkeler 

sıralamasında yer almaktadırlar. 

Katar
Makedonya
İrlanda
İzlanda
Macaristan
Polonya
Slovak Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Türkiye
Slovenya
İsviçre

Kaynak: KPMG, 2010a: 30

Tablo 2.2: Dünya’da En Düşük Kurumlar Vergisine Sahip Ülkeler, 2010

Kurumlar Vergisi Oranı (%)Dünya Sıralaması

1
1
2
3
4
4
4
5
5
6
7

10

10

12,5

18

19

19

19

20

20

21

21,17

Ülkeler

 

 

■  Vergi, Resim ve Harç İstisnası. Yatırımlarla ilgili olarak her türlü aşamada 

(şirket kuruluşu aşamasında, yatırım aşamasında izinler, ruhsatlar ve kredi alımları gibi) 

şirketler küçük çaplı da olsa pek çok vergi, resim ve harç ile muhatap olmaktadır. 

Uygun bir yatırım ortamı oluştururken şirketlere mali yük getiren ve yatırımcıların 

gereksiz zaman kaybına sebep olan bürokratik karmaşa nedeni ile yatırımcıların yatırım 

heveslerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde mükellefiyetlikler düzenlenmelidir. 
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Kamu açısından düşünülürse, bu tür mükellefiyetlikler çok fazla gelir kalemi sayılmaz 

aynı zaman da bu tür mükellefiyetliklerin kaldırılması ciddi anlamda bir gelir kaybına 

da yol açmaz. Bu tür uygulamaların yatırımcılar açısından mali yükü ihmal edilebilir 

görünmekle birlikte motivasyonu olumsuz etkilemesi açısından etkili olabilmektedir 

(Duran, 2003: 50-51). 

■ Yatırım İndirimi ve Yatırım Vergi Kredisi. Yatırımların özendirilmesi ile 

ilgili en önemli teşviklerden biri yatırım indirimidir. Yatırım indirimi, firmaların 

kazançlarından ayırarak yatırıma tahsis ettikleri fonların vergiden istisna edilmesidir. Bu 

şekilde belirli şartları taşıyan yatırımlar, belirli oranlarda vergiden istisna edilerek 

ekonomik kalkınma bakımından stratejik önem taşıyan bölgelere veya üretim türlerine 

yapılan yatırımlar teşvik edilmektedir. Farklı bir tanımla yatırım indirimi, temelde özel 

sektör yatırımlarının yönlendirilmesini amaçlayan bir vergi istisna rejimidir 

(Acinöroğlu, 2009: 152). Yapılan yatırımın tamamının veya bir kısmının 

vergilendirilebilir gelirden indirilmesi yoluyla sermaye maliyetinin düşürülmesi ve bu 

sayede de sağlanan vergi avantajları ile özel yatırımların belli bölgelere aktarılması 

amaçlanmaktadır. 

Yatırım indirimi uygulamasının değişik yöntemleri bulunmaktadır. İndirimin en 

önemli özelliklerinden biri süresiyle ilgilidir. İndirime tabi harcamaların kapsamı ve ne 

kadar sürede indirime tabi tutulacağı, sağlayacağı vergi tasarrufunu ve gelir kaybını 

belirleyen önemli özelliklerdendir. Uygulamada indirim süresine ilişkin üç değişik 

yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler; indirime, tek bir mali yıl için izin verilmesi, 

daha uzun yıllar için (5-10 yıl) izin verilmesi ya da yapılan harcamaların tamamı 

indirime tabi tutuluncaya kadar süresiz olarak izin verilmesi şeklinde açıklanabilir. 

Genellikle birçok ülkede yıl içinde indirilemeyen indirilebilir yatırım harcaması gelecek 

yıllara aktarılabilmektedir. Yüksek sermaye maliyetleri olan yatırım projeleri için 

indirim tutarı gelecek yıllara taşınabiliyorsa yatırımcı için değer taşımaktadır. Aynı 

zamanda, yatırım indiriminin eksikleri de bulunmaktadır. Yatırım indiriminde önceden 

var olan firmalar yararın tamamını elde ederken, yeni kuruluşların ise, yatırım 

teşvikinden yararlanabilmek için ilk önce kâr etmeleri gerekir. Proje, uzun vadeli veya 

kâra geçme dönemi uzun ise kısa vadeli projelere veya kısa sürede kâra geçme 

potansiyeli olan projelere göre dezavantaja sahiptir (Duran, 2003: 44). 
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Yatırım indiriminde amaç, ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasının 

sağlanabilmesidir. Bu durum ise, fayda ve maliyetlerin göz önünde tutularak 

uygulamaya yön verilmesi ile oluşmaktadır. Bu yönü ile yasa koyucu; her yatırımı, 

yatırım indiriminden yararlandırmamış, yatırım indiriminden yararlanabilme durumunu 

bazı koşullara bağlamıştır. Yatırım indirimi ile ilgili olarak çeşitli koşul ve sınırlamalara 

yer verilmesi durumu; yatırım indirimi müessesesinin yol açacağı faydalar ile kısa 

dönemde toplanmasından vazgeçilmiş olan vergi vb. maliyetlerin  göz önünde tutulması 

durumundan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan koşulların etkin bir şekilde belirlenmesi 

kadar, bunların sağlıklı bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesi de önemlidir. Aksi 

takdirde, yatırım indirimi ve benzeri teşvik önlem ve uygulamalarının birey ya da 

kurum bazında sübvansiyon sağlanması gibi bir fonksiyon görmesi sonucuyla 

karşılaşılabilir (Özkara, 2006). 

Yatırım indirimine benzeyen başka bir vergi teşvik türü de yatırım vergi 

kredisidir. Yatırım vergi kredisi, vergi öncesi kârın belirli bir kısmının gelecek 

yatırımlar için vergiden istisna edilerek ayrılması, yani fon olarak saklanmasıdır. 

Vergilendirilmeyen bu fon, yatırımların finansman kolaylığı oluşturması bakımından 

önemlidir. Yatırım vergi kredisi, mevcut vergi ödeyen durumunda olan firmalar için 

önem taşımaktadır. Yatırım vergi kredisini yatırım indiriminden ayıran temel özellik, 

yatırım için harcanan meblağın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan kredinin matrah 

yerine doğrudan vergiden indirilebilmesidir  (Duran, 2003: 49; OECD, 2001: 27). 

Yatırımların sürelerine göre yatırım indirimleri ve yatırım kredilerinin etkinliği 

farklılık arz etmektedir. Yatırım indirimleri uzun süreli yatırımlardan daha çok kısa 

sürede tamamlanabilen yatırımlar üzerinde etkili olmaktadır. Alınan yatırım kredisinin 

kullanılmayan kısmı daha sonraki dönemlere aktarılamıyorsa kredinin teşvik etme gücü 

de kısıtlanacaktır. Bu sebeple ilgili dönemde kullanılamayan kredilerin daha sonraki 

yıllara aktarılmasına izin verilmesi yatırım vergi kredisinin çekiciliğini arttırmaktadır 

(UNCTAD, 2000: 21). 

■  Hızlandırılmı ş Amortisman. Amortismana tabi varlıkların iktisadî ömürleri 

süresince uğrayacakları değer kayıplarının başlangıçta daha büyük oranlarda, daha 

sonraları ise giderek azalan oranlarda gider olarak indirilmesini öngörmektedir. 

Hızlandırılmış amortisman uygulamaları, hem kurumlar vergisi oranı ile bağlantılı 
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teşviklerin dezavantajlarına sahip değildir hem de yatırım maliyetlerini azaltmayı 

amaçlayan teşviklerin tüm avantajlarını bünyesinde barındırmaktadır (Tekin, 2006: 

307). 

1990’larda dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla teşvik 

politikaları geniş çapta kullanılmaya başlanmış ve bunlar arasında hızlandırmış 

amortisman uygulamaları da yer almıştır. Sanayileşmiş ülkeler arasında hızlandırılmış 

amortisman, ithalat vergileri ve diğer vergi indirimlerinin muafiyetlerinden çok daha 

önemlidir (Gergely, 2003: 10). Çünkü ev sahibi ülkenin amortisman uygulamasına 

gitmesi, bir yabancı firmanın o ülkede üretim yapmasını kolaylaştıracaktır (Jones ve 

Wren, 2006: 47). Amortismanın ardındaki temel düşünce varlıkların yaşlarıdır. 

Amortisman miktarının belirli takvim yılları içinde sıklıkla vergiden indirilmesine izin 

verilmektedir. Hızlandırılmış amortisman yatırımın ilk yıllarında üreticinin daha fazla 

eskime ve aşınma payı ayırmasına, dolayısıyla daha az vergi ödemesine imkan veren bir 

amortisman uygulaması olarak tanımlanabilir (Seyidoğlu, 2001: 3). Amortisman 

uygulaması sayesinde vergi mükellefleri, fabrika ve makine gibi yararlı ticaret 

varlıklarının ilk yıl veya ilk birkaç yıl için çok büyük amortisman indirimlerini tahsis 

edebilmektedir. Birçok ülke, yatırımı cesaretlendirmek için hızlandırılmış amortisman 

uygulamaktadır. Hızlandırılmış amortisman yönteminde yatırım giderlerinin 

düşürülmesi, varlığın tahmin edilen zamandan daha kısa bir dönem içinde 

düşürülmesine izin vermektedir (Pantaghini, 2007: 112).  

Hızlandırılmış amortisman yöntemini uygulayan ülkeler arasında Polonya ve 

Romanya bulunmaktadır (Heimann, 2001: 19). Kaynakların tahsisinde ortaya çıkan 

bozulmaları önleyen yeni kurumlar vergisi kanunu nedeniyle Polonya’da amortisman 

uygulamaları oldukça sınırlı olmaktadır. Kötü durumda kullanılan binalar, teknolojik 

gelişmeye maruz kalan makineler, endüstri makinelerinin normal şartlardan daha yoğun 

kullanılması, endüstri şirketlerinde yüksek oranda bir işsizlik olması veya durgunluk 

gibi istisnai durumlarda hızlandırılmış amortisman yöntemine izin verilmesine rağmen 

amortisman payları indirilebilir giderlerdir ve genellikle normal amortisman yöntemi 

üzerinde temellidir (Heimann, 2001: 19-20). Romanya’da ise hızlandırılmış 

amortisman, normal amortisman yöntemi altında sonraki yıllarda değerini yitirmiş 

bakiyelerle yatırımın yılında düşülebilen amortismana tabi maliyetin %50’si ile büyük 

çaplı para harcamalarına (bir milyon doları aşan) verilmektedir (OECD, 2003a: 148). 
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Güneydoğu Asya ülkelerinde de hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanılmaktadır. 

Örneğin Singapur bazı fabrika, makine ve teçhizatlara, Filipinler az gelişmiş 

bölgelerdeki ihracatçı şirketlere, Malezya bilgi teknolojilerine ve çevreye duyarlı olan 

yatırımlara, Vietnam ise teknolojik yenilemenin söz konusu olduğu yatırımlara 

hızlandırılmış amortisman yöntemini uygulamaktadırlar (Baumüller, 2009: 39). 

■  Gümrük Vergisi İstisnası. Hükümetler gümrüklerle ilgili olarak iki tür tarife 

teşviki uygulamaktadır. Birinci türü, sermaye donanımları ve yatırım projeleri için 

gerekli olan malzemeye uygulanan ithalat vergilerinin indirilmesini kapsamaktadır. 

Aynı zamanda bu tür, teşvik yatırım maliyetlerinin düşürülmesinde önemli etkilere 

sahip olmaktadır. İkinci olarak ise, yabancı yatırımcının ülke içindeki rekabet düzeyini 

koruyabilmek için diğer ürünlerin gümrük vergisi oranlarının arttırılması şeklindedir. 

Ancak böyle bir teşvik sanayileşmekte olan birçok ülkede etkinsizliğe, fiyatların 

artmasına ve endüstriyel yapının bozulmasına neden olmaktadır (Benk, 2004). 

Özel amaçlı vergi teşvikleri ise vergi tatili, vergi cennetleri ve serbest bölgeler 

olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. 

■  Vergi Tatili. Vergi tatili, sanayileşmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomilerinde 

kullanılan vergi teşvikinin genel bir şeklidir. Vergi tatili uygulamalarından yaralanarak 

yeni kurulmuş firmalar belirli bir zaman periyodu içinde (mesela beş yıl) kurumlar 

vergisinden muaf olmaktadır. Buna benzer koşullar firmaları benzer vergi 

sorumluluklarından da muaf tutabilmektedir. Vergi tatilleri, yatırım projelerinden elde 

edilen net geliri vergi dışı tutup yatırımları cesaretlendirmeye yöneliktir. Vergi tatilleri, 

oldukça düşük yüke razı olması yönüyle basit bir teşvik olarak görülmektedir. Bu boyut 

özellikle kurumlar vergisi sistemini kuran ülkelerde, teşvikin bu şeklini oluşturmaya 

eğilimlidir. Ko şullar ücretlerden kişisel vergi stopajı ya da gelir vergisi 

beyannamelerinin doldurulması gibi vergi ile ilişkili belli zorunluluklar yükleyebilir. 

Uzun dönem yatırım projeleri için yatırımcılar, vergi tatilinden sonra vergi sistemine 

uyabilmek amacıyla tatil döneminde ve diğer öğeler öncesinde ve sermaye giderlerinin 

kayıtlarını tutmak zorunda kalacaktır (UNCTAD, 2000: 19).   

Gelir ve kurumlar vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesi 

olarak tanımlanabilen vergi tatili kavramını birçok ülke kullanmakta olup farklı 

şekillerde uygulamaktadır. Örneğin Hırvatistan, 2000 yılında yeni kurulmuş şirketlerin 
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yatırımlarından elde edilen kârlar üzerinde 20 yıllık kurumlar vergisi tatili sağlayan yeni 

bir “Yatırım Teşvik Kanunu” tanıtmıştır (Clark, 2002: 4). Buna göre, yapılan bir 

projede, yatırımın ilk yılı ile başlayan vergi tatili dönemi boyunca en az yetmiş beş 

kişiye iş verilmelidir. Benzer şekilde Bosna-Hersek Cumhuriyeti yeni kurulan şirketler 

için beş yıllık bir vergi tatili önermektedir. Kârlar üzerinde verginin muafiyeti, yatırımın 

düzeyi ile orantılıdır. Bu sebeple, yüzde yüz yabancı kaynaklı bir yatırım projesinde 

kurumlar vergisinden beş yıllık bir dönem boyunca tam olarak feragat edilir (Clark, 

2002: 4). Bu yönüyle yabancı yatırımcılar açısından onaylanan en genel araç vergi 

tatilleri olmaktadır. Genellikle kısıtlamalar, yalnızca yatırımın belli türleri için 

başvurulabilen teşvikler olsun diye tanıtılmaktadır. Bu tür sınırlamalar genellikle 

yatırımın özel bir başlangıç seviyesini öngörmektedir ve bu şekilde aşağı seviyede 

olmayan teşvikler önerilmemektedir. Bu yöntemin bir türü Estonya ve Litvanya’ da 

bulunmaktadır. Burada yatırımcılara kazancın derecesine göre teşvikler verilmektedir 

(Beyer, 2002: 194).  

Sanayileşmekte olan ülkelerde ithal vergiler, hammadde ve girdiler üzerindeki 

tüketim vergileri üzerindeki muafiyetler ve vergi tatilleri en genel vergi teşvik türleridir 

(Zee vd, 2002: 1508). Vergi tatilleri genellikle bir yatırımdan sonra beş yıla kadar 

kullanılabilir. Fakat 10 yıl ve nadiren 25 yıl da kullanılabilir. Genel olarak 5 ya da 10 

yıllık dönemler için kullanılan tarifeler büyük projeler söz konusu olduğu zaman bu 

süreler 15 ya da 25 yıllık bir dönemi kapsamaktadır (Gergely, 2003: 10). Vergi tatilleri, 

bir ülkeden veya bölgeden diğerine taşınması oldukça kolay olan oldukça serbest ve 

kısa dönemli endüstrilere ve şirketlere daha cazip görünmektedir. Ancak vergi tatilleri 

uzun vadeli yatırım projeleri açısından cazip görülmemektedir. Vergi tatilleri,  daha 

önce kurulan şirketlerden ziyade yeni şirket kuruluşları için uygun bir vergi teşviki 

olarak görülmektedir. Vergi tatili dönemi sonrasında telafi edilmesi düşünülen vergi 

kayıpları, tatil döneminin bitiminde çeşitli nedenlerle vergi gelirine 

dönüştürülemeyebilir. Bunun nedeni vergi tatillerinin, uzun vadeli ve taşınması oldukça 

güç yatırımlar yerine mobil şirket olarak belirtilebilecek konfeksiyon ve yazılım gibi bir 

gecede başka bir ülkeye taşınması çok kolay olan şirketleri teşvik etmesi ve vergi 
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arbitrajı5 fırsatlarına açık olmasıdır (Muter ve Kovancılar, 2004: 333; Morrisset, 2003: 

2).  Vergi tatilleri nedeniyle ticari firmalarının faaliyetlerinin ilk yıllarında kısa dönem 

inşaat ve hizmet sektörlerinde elde ettiği kârlar, firmalar için daha cazip olmaktadır. 

Böylece vergi tatili olarak uygulanan teşvik, yatırımcılar için beklenmedik bir gelir 

sağlamaktadır (OECD, 2001: 26). 

■  Vergi Cennetleri. Artan uluslararası rekabet koşullarında firmaların yerleşik 

oldukları idari birimlerde yüksek düzeyde vergi ödemekten kaçınmak ve vergilemeden 

kaynaklanan mali yükü en aza indirmek için vergi planlaması sonucu tercih ettikleri 

yerler olarak tanımlanabilir (Aktan ve Vural, 2004a: 80). Bu sayede vergi cennetleri, 

sermayeyi kendilerine çekerek yatırımcılara hiç vergi alınmayan ya da az vergi alınan, 

idari denetimleri olmayan bir yatırım ortamı sunmaktadır (Ferhatoğlu, 2006: 89). Bu 

nedenle yabancı yatırımcılar için vergi cenneti olan ülkeler daha cazip gelmekte ve bu 

sayede yabancı yatırımcılar düşük ya da sıfır oranlı vergi rejimini kullanırken, aynı 

zamanda yabancı sermaye ile ilgili hesap ve işlemlere ait bilgiler de diğer ülkelere 

verilmemektedir. Genel olarak vergi cennetleri, teknoloji ve bilgi transferi gibi pozitif 

dışsallıkların oluşmasına yola açarken portföy ve dolaysız yatırımlar için bir cazibe 

merkezi olmaktadır. Vergi cenneti olan yerler, iktisadi gelişme ve kalkınmayı 

hızlandırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Ancak bu tür merkezlerin ortaya 

çıkması diğer ülkelerin olumsuz yönde etkilenmelerine de yol açmaktadır (Aktan ve 

Vural, 2004a: 82). 

OECD (1998)’ye göre, ülkenin vergi cenneti olup olmadığına karar vermede 

kullanılan dört faktör bulunmaktadır. Bunlar: 

■■  Ülkede hiç vergi olmaması ya da düşük vergi olması, 

■■  Yasal mevzuat ve idari ve yargısal hükümlerin şeffaflıktan yoksun ve aynı 

zamanda belirsiz olması, 

■■  Söz konusu ülkenin, vergi istihbaratından diğer ülkelerin yararlanamaması, 

diğer bir deyişle bilgi değişiminin olmaması, 

                                                 
5 Vergi Arbitrajı, farklı gelir türleri ve farklı bireyleri vergilendiği değişik oranların avantajından 
yararlanmayı ifade etmektedir. 
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■■  Yatırımcı şirketin asıl faaliyetlerinin ilgili ülkede gerçekleşmemesi, ülke 

mevzuatının sadece vergi teşvikleri nedeniyle mükellefleri yatırım yapılacak ülkeye 

çekmiş olmasıdır. 

OECD (1998)’ye göre, vergi cennetleri temelde dört amaca hizmet etmektedir: 

■■  Yatırımlar için fonların saklanmasına ve değerlendirilmesine imkân verilmesi, 

■■  Menkul sermaye iratlarının saklanmasına ve değerlendirilmesine hizmet 

edilmesi, 

■■  Hesaplarının gizli olması nedeniyle vergi yükümlülüklerinin vatandaşı 

oldukları ülkelerin vergi idarelerinden banka hesaplarını gizlemelerine olanak tanıması, 

■■  Transfer fiyatlaması manipülasyonlarıyla6 çokuluslu şirketlerin kârlarını 

minimize etmesine imkân sağlanması. 

Vergi cenneti ülkeler, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını cesaretlendirme 

konusunda başarılıdır. Ancak vergi cennetleri, bankacılık ve sigorta internet şirketleri 

gibi oldukça küresel olan faaliyetleri veya mobil şirketleri çekmek için nitelikli olmak 

zorundadır. Örneğin uluslararası yatırım yapan ABD firmaları için en önemli vergi 

cennetleri Bahamalar, Hollanda Antilleri, Bermuda, Panama, Hong Kong, Lüxemburg 

ve İsviçre’dir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte sermayenin coğrafi hareketliliği de 

giderek artmaktadır. Artan küreselleşme eğilimleri ile vergi matrahı daha hareketli 

olduğu için yatırım ve finansman kararları vergi farklılıklarından çok fazla 

etkilenmektedir (Morriset ve Pirnia, 2000: 16; Cimat ve Taş, 2004).  

■ Serbest Bölgeler. UNCTAD serbest bölgeleri bir uluslararası limanın veya 

havaalanın yakınında bulunan, ülkenin gümrük alanından özel amaçlara ayrılmış bir 

bölgesi içine ithal malların depolandığı, birçok işlemden geçirdiği, üretim için 

kullandığı ve malların ulusal gümrük alanına girmediği sürece gümrük vergisinin 

ödenmediği, diğer vergi vb. sınırlayıcı faktörlerin en aza indirgendiği belirli alanlar 

olarak tanımlamaktadır (UNCTAD, 1975: 3). Kısaca serbest bölgeler, bir ülkenin 

siyasal sınırları içerisinde bulunmakla birlikte gümrük uygulamaları gibi yasal 

                                                 
6 Transfer Fiyatlandırması Manipülasyonu: Bir işletmenin gelir-gider veya kar paylaşımı açısından 
bağıntılı olduğu, kar paylaşımı açısından aynı çıkar birliğine dahil olan ana şirket ve bağlı şirketlerde 
veya yönetimi ve denetimi açısından hakim durumda olduğu şirket, iştirak ve şubeleriyle, karşılıklı olarak 
mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlamadır. Farklı bir ifadeyle transfer fiyatlandırması ilişkili 
kişiler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinde oluşan fiyata verilen isimdir. 
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kısıtlamaların dışında bırakılmış bölgelerdir. Serbest bölge oluşturan ülkeler, bu 

bölgeleri yerli ya da yabancı yatırımcılar için daha çekici hale getirmek amacıyla çeşitli 

vergi muafiyetleri uygulamaktadır. Ayrıca, serbest bölgelerde dünya standartlarında 

iletişim ve haberleşme gibi altyapı olanakları sunulmakta ve ihracata yönelik yapılan 

üretime çeşitli sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Serbest bölgeler, genellikle 

sanayileşmekte olan ülkelerde ihracatın arttırılması, yabancı yatırımların özendirilmesi, 

döviz girişinin arttırılması, teknoloji ve aynı zamanda bilgi transferi ile yerli iş gücüne 

iş imkânları oluşturarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olunması ve gelişmiş 

üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik 

standartların yükseltilmesi gibi amaçlarla oluşturulmaktadır. Sanayileşmekte olan 

ülkelerdeki serbest bölgelerde, genellikle ihracata dayalı üretim yapıldığından “serbest 

üretim bölgeleri” (free production zone) veya “ihracatı geliştirme bölgesi” (export 

processing zone) olarak adlandırılmaktadır (Öztürk, 2004: 112; Bıyık ve Kıratlı, 2001: 

169).  

Ticari, sanayi ve özel serbest bölgeleri olmak üzere baslıca üç tür serbest bölge 

bulunmaktadır. Serbest ticaret bölgelerinde tanınan en belirgin mali avantajlar ise 

(Giray, 2005: 110): 

■■  Bölgede malların bekletildiği dönem boyunca gümrük vergilerinden istisna 

edilmeleri, 

■■  Bozulan, zarar gören ya da teknolojik eskimeye maruz kalan mallar için 

herhangi bir vergi ödemesinin olmaması, 

■■  Gümrük vergisiz yurtdışından gelen malların yeniden ihracının muhtemel 

olması,  

■■  Herhangi bir vergi, harç gibi yükümlülük olmaksızın aynı veya diğer serbest 

bölge içinde faaliyette bulunanlar arasında malların transferine izin verilmesidir. 

Serbest bölge uygulamasına giden ülkelere örnek olarak İrlanda, Macaristan ve 

Polonya örnek verilebilir. İrlanda’nın Shannon şehrinde kurulan Shannon Serbest 

Bölgesi dünyada ilk olarak kurulan serbest bölgedir (Kovancılar, 2003: 81). Shannon 

serbest bölge uygulaması, İrlanda’ya yabancı sermaye yatırımlarının girmesini 

sağlayarak ülkenin hızlı bir şekilde gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İrlanda 

hükümeti yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla yirmi yıllık vergi paketi 
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hazırlamıştır. İrlanda’daki en önemli vergi teşviki olan ve bazı iktisadi faaliyetlerin tabi 

olduğu tek ve düşük (%10) oranlı kurumlar vergisi; sınaî imalat faaliyetleri, Shannon 

Havaalanı Bölgesinde faaliyet izni alan projeler ve döviz kazandırıcı hizmetler ile 

uğraşan şirketler %10 üzerinden vergi ödemektedirler (Kovancılar, 2003: 81). ). 

Macaristan’da genel olarak toplam üretimlerini ihraç eden üretim firmaları için yüzden 

fazla serbest görev bölgesi kurulmuştur. Macaristan, potansiyel olarak zararlı bir vergi 

uygulaması oluşturmak için düşünülen tercihli rejim listesinin OECD tarafından dâhil 

edilen kıyı şirketleri için özel bir rejim çıkarmıştır (OECD, 2003a: 182). Macaristan 

gümrük kanunlarının genel kurallarına göre iki tür serbest bölge bulunmaktadır 

(UNCTAD, 2000 124). Bunlardan ilki endüstri süreci için serbest bölge, diğeri de 

depolama için serbest bölgedir. Mallar, ithal vergilerden serbest olarak gümrük 

bölgelerinin dışından bir gümrük serbest bölgesine ulaşmaktadır. Endüstri süreci içinde 

gümrük serbest bölgesinde bir fabrika kurulduğunda bu fabrikanın çalışması için ithal 

edilen üretim araçları gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Aynı zamanda üretimin 

gidişatında kullanılan yardımcı maddeler ve yakıtlar da gümrük vergisinden muaf 

tutulmaktadır (UNCTAD, 2000: 124). Polonya’da ise, on yedi özel ekonomik bölge 

oluşturulmuştur (UNCTAD, 2000: 134). 

Şirketler bölgede faaliyete başlamak için plan yaparken bölge otoritelerinden 

izin almak zorundadır. İzin, özel bir zamanı garanti etmektedir ve vergi tercihleri veya 

vergi muafiyetlerinden yararlanmak için şirketlere fayda sağlamaktadır. Gelir vergisi 

muafiyeti uygulaması için izin verilen ekonomik girişimler, kurulan bölgeler için 10 

yıldan fazla olmamak şartıyla gelir vergisinden muaf tutulabilirler. Bölge içinde çalışan 

bir işletmenin bölgenin dışındaki herhangi bir ekonomik faaliyetle iletişim kurmasına 

izin verilmemektedir. Ancak özel ekonomik bölgelerde çalışan işletmeler yerel 

ücretlerden ve vergilerden muaf tutulmaktadırlar (UNCTAD, 2000: 134). Polonya’da 

bir özel ekonomik bölgede kamunun öncelikli amacı, sosyal ve ekonomik uyumu 

genişletmek amacıyla bölgeler arasında var olan kalkınmadaki eşitsizlikleri azaltmaktır. 

Özel ekonomik bölgede ticaret faaliyetlerini sürdüren girişimciler, bu bölgede yapılan 

yatırımların maliyetleri için vergi ile ilgili gelirin bir kısmını muaf tutması ve taşınmaz 

mallar üzerinde vergi indirimi uygulaması ile kâr elde edebilmektedir (KPMG, 2005: 

15). 
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2.4.2. Vergi Teşvik Politikalarının İktisadi Etkileri 

Yatırımcılar, ülkelerinde uygulanan ağır vergi yüklerinden kurtulmak için 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını cazip vergi teşvik politikaları uygulayan ülkelere 

yönlendirmektedir. Ancak yatırımların belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olan 

vergi teşvik politikalarının iktisadî faaliyetler üzerindeki saptırıcı, vergi teşvik 

politikalarının etkinsizliği ve vergi teşvik politikalarının verimsizliği gibi etkileri 

bulunmaktadır.  

2.4.2.1. Vergi Teşviklerinin İktisadi Faaliyetler Üzerindeki Saptırıcı Etkileri 

Yatırımı çeken ülkenin kâr payı muafiyeti veya kâr payı mahsup sistemi 

yürütüyor olmasına göre yatırımı çeken ülke vergilendirmesinin dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları üzerinde farklı etkilere sahip olması beklenebilir. Bir ana şirketin 

bütün ülkeler veya anlaşmalı ülkeler için yurtdışı kâr paylarını muaf tutan bir ülkede 

mukim olması halinde yatırımı çeken ülkenin vergi oranın daha yüksek olmasının (vergi 

yükseldikçe net yatırım getirisi düşeceğinden) yatırım çekiciliğini düşürmesi 

beklenebilir. Bu nedenle bu ülkede bir tesis kurulması ve tesis ile ekipmanlar için ideal 

miktarda yatırım taahhüdü yapılması ihtimali daha düşük olacaktır. Yatırımı çeken 

ülkenin vergisi yerli ve yabancı mal sahiplerini aynı oranda etkilediği sürece şirket satın 

alma ve birleşmeleri üzerinde çok küçük etkilere sahip olacaktır. Bir ana şirketin vergi 

ertelemeleri ile birlikte bir kâr payı mahsup sistemi uygulayan bir ülkede mukim olması 

halinde, yatırımı çeken ülkenin vergi oranın daha yüksek olması dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları üzerinde daha hafif etkilere sahip olacaktır. Ana şirketin mahsup 

fazlası pozisyonunda olması durumunda menşe ülke vergisinde yurtdışı vergi 

mahsubunun arttırılması genellikle, yatırımı çeken ülkedeki daha yüksek vergi oranını 

karşılamayacaktır. Bunun sonucu olarak, dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

üzerindeki fiili etki, bir muafiyet sisteminde görülen etkiyle benzer olacaktır.  

Çokuluslu şirketin mahsup sınırı pozisyonunda olması halinde ise daha yüksek 

bir yurtdışı vergi mahsubu oranının daha yüksek bir yatırımı çeken ülke vergi oranını 

karşılaması mümkün olabilir. Böylelikle yatırımı çeken ülkenin vergi oranının daha 

yüksek olması, dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkili olmayabilir. Şirket 

satın alma ve birleşmeleri aracılığıyla yurtdışı mülkiyetin pozitif etki göstermesi bile 

mümkün olabilir, çünkü mahsup sistemi sayesinde yabancı malikler yüksek yatırım alan 
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ülke vergi oranından yerli maliklere kıyasla daha iyi korunmaktadır. Bu nedenle yerli 

malikler hisselerini yabancı çokuluslu şirketlere satmayı daha çekici bulabilmektedir. 

Düşük kurumlar vergisi oranlarına sahip ülkelerde mukim ana şirketlerin vergi 

ertelemelerinin ve yurtdışı vergi mahsup pozisyonlarının vergi mahsup sistemleri ile 

vergi muafiyeti sistemleri arasındaki farkları önemini büyük ölçüde azaltan etkileri 

üzerine odaklanan görüşlere ağırlık vermektedir (OECD, 2007a: 64-65). 

2.4.2.2. Vergi Teşviklerinin Etkinsizli ği 

Vergi teşviklerinin etkinsizliği konusundan bahsedilmeden önce etkinlik 

kavramından söz etmek gerekir. Etkinlik, yatırımları canlandırmak için yatırım vergi 

teşviklerini genişletmek anlamında kullanılmaktadır. Bu tanımlama yapılan yatırımın 

miktarı üzerinde odaklanmaktadır. Yatırımın miktarı kadar niteliği de önemlidir. Çünkü 

bir ülkede yapılan yatırım ülkeye uygun nitelikte değilse, bu durumda etkinlik 

kavramından söz edilmesi doğru olmamaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

için uygulanan teşvikler, ekonomik gelişmeyi engelleyen sağlıksız ve sürdürülemez 

yatırımlara yol açabilir. Bu tür yatırımlar, teşviklerin etkin olduğunun bir kanıtı 

sayılmamalıdır (Bolnick, 2004: 27-28). Etkinsizlik ise, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının teşviklerinin kullanımında bütçe maliyetlerini aşan ve ev sahibi ülkenin 

ekonomisine fayda sağlamada başarısız olan temel bir savurganlık durumudur. 

Genellikle bu durum, otoritelerin teşvik paketleri için hatalı fayda maliyet analizleri 

uygulaması sonucu ortaya çıkmaktadır (OECD, 2003b: 15). Eğer sanayileşmekte olan 

ülkelerin yatırımlar için uyguladığı vergi teşvikleri etkinsiz ise bu ülkeler, sağlam bir 

politika analizi ile maliyetleri dikkate alarak uygulanan vergi teşviklerini etkin hale 

dönüştürebilir.  

2.4.2.3. Vergi Teşviklerinin Verimsizli ği 

Vergi teşviklerinin verimsizliği kavramından söz edilmeden önce verimlilik 

kavramından bahsedilmesi daha uygun olmaktadır. Verimlilik, belirli bir kaynakla 

amaca en uygun biçimde ulaşılması olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanım olarak 

verimlilik, üretim sürecine sokulan girdilerle elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi 

anlatmakta ve girdi çıktı oranı olarak ifade edilmektedir (Tekin, 1992: 170). Verimlilik, 

yanlış kaynak tahsisini önleyememesi nedeniyle ekonomik kayıplara asgari düzeyde 

çaba harcayan yoksul ülkeler için önemli olmaktadır. Verimlilik kayıplarını en aza 
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indirmek için gelişmekte olan ülkeler, birçok vergi reformu ile geniş bir vergi tabanı 

için ılımlı bir vergi oranı uygulamayı amaçlamaktadır (Bolnick 2004: 27). Verimsizlik 

ise, maliyeti daha çok olan fayda üreten teşvikler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Fakat 

hükümetler, uygun bir şekilde maliyetlerini azaltmada ve faydasını maksimize etmede 

başarısız olmaktadırlar (OECD, 2003b: 15). Eğer uygulanan vergi teşviklerinin 

sonucunda yatırım için yapılan maliyetler, elde edilen faydanın değerinden daha yüksek 

olursa uygulanan teşviklerin verimsiz olduğu söylenebilir (Easson, 2004: 74). 

2.4.3. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Vergi Teşvikleri: 

Uygulama Örnekleri 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik vergi teşvik politikaları genel 

hatlarıyla incelenmiş olup, bu teşviklerin uygulama örnekleri ise vergi teşviklerinin 

kullanımındaki artış eğilimi ve vergi teşvik politikalarındaki son gelişmeler olmak üzere 

iki alt başlıkta incelenecektir. 

2.4.3.1. Vergi Teşviklerinin Kullanımındaki Artı ş Eğilimi 

Son 20 yıldır birçok ülke, çokuluslu şirketleri çekmek amacıyla uyguladıkları 

politikaları serbestleştirerek dolaysız yabancı sermaye yatımlarının ülkeye girişlerini 

son 20 yıldır değiştirmektedir. Çokuluslu şirketlerin istihdamı, ihracatı ya da vergi 

gelirlerini arttıracağı, yabancı firmalar tarafından getirilen bilgini bir kısmını ev sahibi 

ülkenin yerli firmasının da kullanacağı beklentisi üzerine dünya genelinde hükümetler 

giriş bariyerlerini düşürmektedir ve yabancı yatırımcı için yeni sektörler açmaktadır. 

Birçok hükümet, yabancı sermaye şirketlerini ülkelerine çekmek için çeşitli şekillerde 

yatırım teşvikleri sunmaktadırlar. Bunlar yabancı yatırımcılar için düşük vergi oranları 

ve vergi tatilleri gibi vergi teşvikleri aynı zamanda piyasa tercihleri, alt yapı sistemleri 

ve tekel hakları gibi önlemler de içermektedir. Bazı dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları için yapılan teşvik çabaları düşük büyüme oranı ve işsizlik gibi geçici 

makroekonomik problemlerle harekete geçirilmiş olmasına rağmen son yıllarda yatırım 

teşvikleri üzerinde daha çok çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle önemli dolaysız 

yabancı sermaye yatırım teşvikleri yapan uluslararası ekonomiler, bölgesel ve küresel 

olarak ortaya çıkmaktadırlar. GATT ve DTÖ küresel olarak ticareti serbestleştiren veya 

AB, NAFTA ve AFTA ve diğer bölgesel anlaşmalar yatırımın bir belirleyicisi olan 

pazar büyüklüğünün önemini azaltmakta ve pazar bütünleşmesini arttırmaktadır 
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(Blomström ve Koko, 2003: 2). Son yıllarda vergi teşviklerinin artışı, sermayenin 

mobilitesinin artması ve işlemlerin uluslararsılaşması ile paralellik göstermektedir 

(Hajkova, 2006: 5). Vergi teşviklerinin kullanımındaki artış eğilimi ülkelerin dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları konusunda eskisine kıyasla daha fazla bilinçli olması ve 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkenin gelişmesinde önemli bir faktör olarak 

görülmesidir. Vergi teşvik politikaları, sadece sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan 

ülkelerde kullanılmamaktadır. Sanayileşme yönünden zayıf olan ülkelerde de vergi 

teşvik politikaları uygulanmaktadır. Bu tür ülkelere teknoloji, yönetim bilgisi, sermaye 

akacak ve ülkeler önemli ölçüde gelişecektir. 

2.4.3.2. Vergi Teşvik Politikalarındaki Son Geli şmeler 

Yatırım cezp etme konusundaki rekabet özellikle bir ülkenin farklı bölgeleri, bir 

serbest bölge veya gümrük birliğine dâhil ülkeler arasında veya belli bir bölge içindeki 

komşu ülkeler arasında son derece yüksektir. Teşvikler belli ekonomik faaliyet 

sektörlerini hedef almakta olup, ülkeler büyük yatırımları garanti altına almak için özel 

teşvik paketleri üzerinde görüşme yönünde eğilim sergilemektedir. Son yıllarda bu 

teşvik paketleri, ülke içi, bölgesel ve sektörel rekabetlere yönelik olmaktadır.  

• Ülke İçi Rekabete Yönelik Uygulamalar. Dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının öneminin anlaşılmasıyla birlikte vergi teşvik politikalarında son yıllarda 

birçok gelişme görülmektedir. Sanayileşmekte olan ülkeler ve sanayileşememiş ülkeler 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekebilmek amacıyla birbirleriyle 

rekabet edebilecek düzeyde düşük oranlı gelir ve kurumlar vergisi, yatırım indirimi ve 

yatırım vergi kredisi, hızlandırılmış amortisman, vergi tatilleri, vergi cennetleri ve 

serbest bölgeler gibi vergi teşvikleri uygulamaktadırlar. Yatırımcı ise, yatırım yapmak 

için bir yer seçmek zorundadır. Bu seçim süreci genellikle birçok aşamadan 

oluşmaktadır. İlk aşamada yatırımcı bir özel bölge seçmektedir. Daha sonra yatırımcı 

seçtiği özel bölge içerisinde yer alan ülkelerin listesini oluşturmaktadır. Bu ülkelerden 

biri yatırım yapılacak ülke olarak seçilir. Son olarak da seçilen ülke içinde yatırımın 

yapılacağı nihai konum belirlenir. Bu seçimin gerçekleştirilmesinde yatırımcı birbiri ile 

rekabet halinde olan devletler, iller ve belediyelerin sunacağı çeşitli teşvik paketleri ile 

karşı karşıya kalacaktır (Easson, 2004: 88). Son yıllarda teşvik politikalarında ciddi 

oranda bir gelişme görülmektedir. Ancak 1990’lı yıllarda vergi teşvikleri çok fazla 
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gündemde değildi. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını çekme konusunda lider olmaktadır (Heimann, 2001: 12). Bu ülkeler 

yabancı sermaye rekabetinde birbirleri karşısında güçlü rakipler olmaktadır. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları üzerinde Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında vergi 

rekabeti, son yıllarda daha yoğun olmaktadır. Çünkü Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 

Macaristan eşit olarak büyümektedir ve eğer yatırım teşviklerinde farklılık ortaya 

çıkmazsa yabancı yatırımcıların bu ülkeler arasında bir yer seçimi yapması zor 

olmaktadır. Dahası Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan yabancı yatırımcılar 

tarafından iyi kötü birleşik bir bölge olarak algılanabilen aynı bölgeye bağlı 

olmaktadırlar. Bu sebeple yatırımcı, yatırım yapacağı ülkeyi seçme konusunda 

zorlanabilir. Bir ülkede yatırım bölgedeki farklı pazarlar için üretim ve ihracat üssü 

olarak hizmet edebilir. Örneğin Polonya’da 560 milyon dolar yatırım yapan General 

Motors, Macaristan’a, Çek Cumhuriyeti’ne ve Türkiye’ye ihraç yapmaktadır (Heimann, 

2001: 13-14). 

Brezilya’da ise, hem finansal hem de mali teşvikleri içeren ve mali teşviklerin 

daha baskın olduğu bir teşvik paketi önerilmektedir.  Bu pakette vergi tatillerinin süresi 

beş yıldan otuz yıla arttırılmıştır. Polonya’da bulunan belediye otoriteleri ile federal 

hükümet, yatırımları çekmek için yerel hizmet vergisinde muafiyeti öneren rekabet 

üzerinde anlaşmaktadır (Easson, 2004: 88).  KPMG’nin 2010 yılında hazırlamış olduğu 

araştırmaya göre Brezilya, hazırladığı teşvik paketinde kurumlar vergisi oranının 

düşürülmesi yer vermektedir. Brezilya’da kurumlar vergisi oranı %25’tir ve bu oranla 

Brezilya düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 

Brezilya’nın yatırım yapılması için uyguladığı temel vergi teşvikleri, araştırma 

geliştirme (AR-GE) ile ilgili teşvikler olmaktadır (KPMG, 2010a: 17). 

Aynı araştırmaya göre Kanada ise, kurumlar vergisi oranlarının yaklaşık üçte 

birini ve Kanada’daki tüm vergilerin neredeyse yarısını toplayan mali bağımsızlığa 

sahip bir ülkedir (KPMG, 2010a: 17). Kanada, on eyaletin yedi eyaletinde kamu 

birimlerinin yatırım teşviki vermesi yasaklamıştır. Diğer iki eyalette ise yerel birimler 

teşvik hakkına sahip olmaktadır. temel olarak Kanada’nın teşvik uygulamalarında yer 

alan kurumlar vergisi hem merkezi düzeyde hem de eyalet ya da belediye seviyesinde 

uygulanmaktadır (Karakurt, 2010: 151; OCED, 2007b: 21). 
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Amerika’da ise eyaletler hem yerli hem de yabancı yatırımları çekmek için 

birbirleriyle yarışmaktadır. 1977 ve 1996 yılları arasında çeşitli teşvikler öneren 

eyaletlerin sayısı iki kat artmıştır (Easson, 2004: 89). Amerikan sisteminde federal 

yönetimden yerel idarelere kadar her seviyede devlet, yatırım teşviki sağlama 

noktasında önemli bir hareket alanına sahiptir. 50 eyalet ve yüzlerce yerel yönetim 

yatırım teşviki vermektedir. Yalnızca federal hükümetin teşvikleri, şirkete özel değil 

hızlandırılmış amortisman gibi tüm işletmelere tanınan genel niteliktedir (Karakurt, 

2010: 151). 

• Bölgesel Rekabete Yönelik Uygulamalar. Bu başlık Güneydoğu Asya 

Ülkeleri ve Avrupa Birliği’nde olan ülkeler dikkate alınarak incelenecektir. Güney 

Doğu Asya Ülkeleri Birliği 1997 yılında yaşanan finansal krizden kötü bir şekilde 

etkilenmiş ve ekonomileri çökmüştür. Birlik çöken ekonomilerini düzeltmek amacıyla 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekmeyi planlamışlardır. Bu sebeple birlik önemli 

bir teşvik rekabetine girmiştir (Easson, 2004: 90). Örneğin 2002 yılı Mayıs ayında 

Endonezya, yeni vergi teşviklerini önemli sektörlerde dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını cesaretlendirmek amacıyla tanıtmıştır. 2002 yılı Ekim ayında ise, 

Endonezya Yatırım İşbirliği Yönetim Kurulu (BKPM), madencilik sektöründe daha 

fazla vergi tatili istemiştir. Filipin’de ise 2000 yılı Ocak ayında dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarının bölgesel merkezleri için vergi teşvikleri tanıtılmıştır (Easson, 

2004: 91). Günümüzde ise, Güneydoğu Asya ülkelerinin tamamında yeni yatırımlara 

önemli oranda vergi muafiyeti tanınmaktadır. Ancak ülkelerin bir kısmı, öncelikli 

sektörlere daha uzun süreli muafiyet tanırken, bir kısmı muafiyetin süresini yatırım 

yapılan bölgeye göre farklılaştırmaktadır. Örneğin Singapur öncelikli sektörlere 5-10 yıl 

arasında tam ya da daha sınırlı kurumlar vergisi muafiyeti, Filipinler az gelişmiş 

bölgelerdeki öncelikli sektörlere ya da projelere 6-8 yıl aralığında kurumlar vergisi 

muafiyeti, Endonezya 22 sektördeki yeni yatırımlara 3-8 yıl süreyle, Vietnam ise 

yatırım türüne bağlı olmaksızın 2-8 yıl süreyle muafiyet tanımaktadır (Baumüller, 2009: 

39). Yukarıda açıklanan durum, tablo 2.3.’te özetlenmektedir. 
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Vergi 
Tatilleri

Kaynak:Baumüller, 2009: 39.

Tablo 2.3: Güneydoğu Asya Bölgesinden Seçilen Bazı Ülkelerin Uygulamış Oldukları Vergi 
Teşvikleri  

Daha az gelişmiş 
bölgelerde öncelikli 
faaliyetler için 6-8 
yıl vergi tatili ve 
öncelikli olmayan 
faaliyetler içinse 4-
8 yıl vergi 
muafiyeti

Yerleşim 
yerine bağlı 
olarak 3-8 yıl 
vergi tatilli 
uygulaması

Firmaların 
gelişmesi için vergi 
indirimleri ve 
öncelikli sektörlere 
kurumlar vergisi 
indirimi veya 
kurumlar vergisinde 
5-10 yıl muafiyet

Düşük 
Kurumlar 

Vergisi 

300,000 dolara 
kadar olan  
ücretlendirilebilir 
gelir üzerinde 
kısmi muafiyet, 
standart oran 
%18’dir.

İthalat 
Vergisi ve 

KDV 
Muafiyeti

Hızlandırılmış 
Amortisman

Filipinler Malezya Tayland EndonezyaSingapur

Lauban’daki  kıyı 
şirketler için %3 ve 
yabancı fon 
yönetim şirketleri 
için %10 kurumlar 
vergisi oranı, genel 
oran %25’tir.

Yatırım teşvik 
bölgelerinde 
girişimcilere 5 yıl 
için %50 
kurumlar vergisi 
indirimi

6 yıllık bir süre 
içinde 
gerçekleştirilen bir 
yatırım  farkı %30 
kurumlar 
vergisinden 
düşürülebilir.

Yatırım bölgesi 
için hammadde ve 
sermaye mallarının 
gümrük 
vergisinden 
muafiyeti

Belli sektörlerdeki 
özellikle ihracattaki 
girdilerde KDV 
oranlarında,  ithalat 
vergilerinde indirim 
ve muafiyet 

Öncelikli 
endüstriler için 
makine, 
hammadde ve 
ağır petrol rezervi 
üzerinde gümrük 
vergisi muafiyeti

Daha az gelişmiş 
bölgelerde ihracat 
şirketleri tarafından  
büyük alt yapı 
yatırımlarının  hemen 
düşürülmesi

Bilgisayar teknolojileri 
ve çevresel koruma 
yatırımlarında  
hızlandırılmış 
amortisman 
uygulamaları

-

Tercih edilen bölge 
ve sektörde 
Amortisman 
oranının iki katına 
çıkarılması

Belli fabrika, 
makine ve 
teçhizat için 
hızlandırılmış 
amortisman

Malezya multimedya 
yatırımlarına 10 
yıllık, belirli
sektörlerde elde 
edilen gelirlere %70-
100 arasında değişen 
oranlarda 5-10 yıl
süreyle muafiyet 
tanımaktadır.

22 sektördeki 
yeni yatırımlara 
3-8 yıl süreyle 
vergi tatili

Serbest üretim 
bölgelerinde 4-8 
yıl  muafiyet 
uygulaması, 
standart oran % 
35’dir.

Belli sektörlerdeki 
özellikle ihracattaki 
girdilerde KDV 
oranlarında,  ithalat 
vergilerinde indirim 
ve muafiyet 

Belli sektörlerdeki 
özellikle ihracattaki 
girdilerde KDV 
oranlarında,  ithalat 
vergilerinde indirim 
ve muafiyet 

 

AB Ülkeleri’nde ise, İrlanda yabancı yatırımların ülkeye çekilmesinde öne çıkan 

ülke olmaktadır.  Bunda 1998 yılına kadar yaygın olarak uygulanan düşük vergi 

oranlarının ve yatırımın %75’ine kadar yükselebilen cömert hibelerin büyük etkisi 

vardır. 2007-2010 dönemi için büyük firmalara verilen en yüksek hibe oranı %30 olup, 

2011 yılında bu oran %15’e düşmüştür (Karakurt, 2010: 152). İrlanda %12,5’luk bir 

oranla AB ülkeleri arasında düşük kurumlar vergisi uygulayan ülkeler arasında yer 

almaktadır (KPMG, 2010a: 17). Uygulanan bu teşvikler, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı çekmek isteyen AB ülkeleri arasında İrlanda’yı yatırımcı açısından ilk sırada 

tutmaktadır. Almanya ve İspanya kriz döneminde dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının devamını sağlamak için hızlandırılmış amortisman yöntemine geçmiştir. 

Fransa, 2009 sonuna kadar yapılan yatırımları, yatırım süresi boyunca kurumlar 

vergisinden muaf tutmuştur. İrlanda, belirli limitler dahilinde olmak şartıyla 2009 

yılında kurulan yeni şirketlere kurumlar vergisi muafiyeti sağlamıştır. Bulgaristan ise 
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2009 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere, daha fazla yapılan yeni yatırımlara 5 yıl 

süreyle %100 vergi muafiyeti getirme kararı almıştır (Karakurt, 2010: 156). ASEAN ve 

Avrupa Birliği Ülkeleri’nin dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla 

yapmış oldukları bölgesel rekabete yönelik uygulamaların ne kadar önemli olduğu 

görülmektedir. Bu bölgelerde rekabet amacıyla birçok vergi teşvikler uygulanmış ve 

başarılı da olunmuştur. 

• Sektörel Rekabete Yönelik Uygulamalar. Hem ülkeler hem de yatırım 

promosyon ajansları, yabancı yatırımları çekmek amacıyla sınırlı kaynakları öncelikli 

hale getirerek bir sektörel rekabete yönelik teşvik politikaları uygulamaktadırlar 

(Loewendahl, 2001: 10). Örneğin, Brezilya’da 1995 yılında federal hükümet, sektörde 

yabancı yatırımını geliştirmek ve otomobilin yerli üretimini canlandırmak için yeni bir 

otomobil yönetimi oluşturmuştur. Bu yeni yönetim ile birçok önemli otomobil üreticisi, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekme konusunda başarılı olmuştur (Easson, 2004: 

88). Çin, %5-20 oranlarında kurumlar vergisi indirimini yabancı sermaye yatırımı 

firmalarına önermektedir. Benzer bir şekilde, neredeyse her hükümet, araştırma 

geliştirme (AR-GE) ile ilgili firmalar için sadece ulaşılabilir özel vergi indirimleri 

önermektedir (Davies ve Ellis, 2007: 1424). 

• Yabancı Sermaye Rekabetinin Sonuçları. Uygulanan vergi teşvikleri 

sonucunda pek çok ülkeye yabancı sermaye girmiştir. Ayrıca birçok ülkede de yabancı 

sermaye konusunda rekabet oluşmuştur. Hükümetler yabancı sermayeyi ülkelerine 

çekmek üzere yabancı yatırımcıların vergi yüklerini minimize etmek için birbirleriyle 

yarışmaktadırlar. Bu durum yabancı sermaye rekabetini ortaya çıkarmaktadır. Yabancı 

sermaye rekabeti sonucunda vergi teşvikleri artmakta ve birçok ülkede hem ekonomik 

hem de teknolojik olarak önemli bir gelişme sağlanmaktadır  (Giray, 2005: 111). 

Yabancı sermaye rekabeti konusunda İrlanda göstermiş olduğu başarı ile dünyaya örnek 

olmaktadır. 20 yıldan çok daha az bir süre önce İrlanda, ağır vergi yükü tarafından 

desteklenen çift haneli işsizlik oranı ve zayıf büyüme hızıyla  Avrupa’nın hasta adamı 

konumundaydı. En üst kişisel gelir vergisi oranı yüzde 65, sermaye kazanç vergisi 

yüzde 60’a ulaşmış ve kurumlar vergisi oranı yüzde 50 idi. Bugün kişisel gelir vergisi 

oranı yüzde 42, sermaye kazanç vergisi oranı yaklaşık yüzde 20 ve kurumlar vergisi 

oranı ise yüzde 12,5’tir (Yalçın, 2010). İrlanda vergi oranlarını düşürerek yatırımcılar 

açısından cazip bir yatırım merkezi haline gelmiştir. Macaristan da yabancı sermaye 
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rekabeti konusunda başarılı bir ülkedir. Macaristan’ın bu başarısının altında % 19’luk 

bir oranda düşük kurumlar vergisi, vergi indirimleri, ekonomik ve politik açıdan 

istikrarlı bir yapıya sahip olması, jeopolitik konumu, özelleştirme politikaları ve 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla Yabancı Yatırım ve Ticaret 

Ajansının kurulması gibi sebepler bulunmaktadır (KPMG, 2010a: 20; DEİK, 2005: 6). 

Yabancı sermaye rekabetinde başarılı olan bir diğer ülke ise, Çek Cumhuriyeti’dir. Çek 

Cumhuriyeti de İrlanda ve Macaristan gibi ekonomik ve politik açıdan istikrarlı bir 

yapıya sahip olması, stratejik konumu gibi özellikler sebebiyle önemli ölçüde yabancı 

sermaye çekmektedir. Çek Cumhuriyeti’nin % 20 oranında düşük kurumlar vergisi 

uygulaması, özel yatırım teşvik planları çerçevesinde beş yıl süreyle gelir vergisi 

indirimi uygulamalarıyla yabancı sermaye rekabetinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, Toyota ve Coca Cola gibi önemli firmaların Çek 

Cumhuriyeti’nde yatırım yapmaları yabancı sermaye rekabetinde ilk sırada yer aldığına 

kanıt olarak gösterilebilir (KPMG, 2010a: 18; DEİK, 2011a: 7).  

Vergi teşvikleri uygulanarak oluşan yabancı sermaye rekabeti sadece bu 

ülkelerle sınırlı değildir. Bu rekabetten payını alan diğer ülkelere Çin ve Polonya da 

örnek olarak verilebilir. Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne üye 

olması ve bu üyelikle hem gümrük hem de ithalat vergilerini düşürmesi daha çok 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmesine yol açmıştır. Ayrıca Çin, üretim odaklı 

yabancı yatırımlara en az 10 yıl üretim yapılması şartıyla ilk kâra geçiş yılından itibaren 

2 yıl vergi muafiyeti ve 3 yılda vergi indirimi sunmaktadır. Tarım ormancılık ve 

hayvancılıkla uğraşan yabancı yatırımlara en az 10 yıl üretim yapacak olması ve 

hükümetin kabul edeceği bölgede bulunması şartıyla üretim odaklı yabancı yatırımlara 

verilen teşvikler ile bu teşviklerin bitiminden hemen sonra 10 yıl boyunca %15 - %30 

arasında vergi indirimi uygulamaktadır. İhracata yönelik yabancı yatırımlara üretiminin 

en az %70’ini ihraç etmesi şartıyla uygulanan vergi oranlarında %50 oranında indirim 

ve sermaye mallarını büyük ölçekte üreten ya da hammadde üreten yabancı yatırımlar 

için de hızlandırılmış amortisman uygulamaları gibi teşvikler sunmaktadır (DTM, 

2006). Polonya sahip olduğu stratejik konumu, uyguladığı özelleştirme ve vergi teşvik 

politikaları ile yabancı sermaye yatırımları konusunda avantajlı olmaktadır. Polonya, 

bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 6300 hektarlık alanı Özel Ekonomik Bölge 

olarak kurmuştur. Bu bölgede gelir vergisi muafiyeti, rekabetçi fiyatlarla arsa temini ve 
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emlak vergisi indirimi gibi vergi teşvikleri uygulamıştır. Ayrıca Polonya bu teşvikler 

yanında %19’luk bir oranla düşük kurumlar vergisi de uygulamaktadır (DEİK, 20011b: 

8).  

Tablo 2.4’te bazı ülkelerin uygulamış olduğu vergisel teşviklere yer 

verilmektedir. Tabloya göre ülkeler içinde en çok vergi teşviki uygulayan ülkeler; 

Brezilya, Çin, Hindistan, Malezya ve Singapur’dur. Tablodan da anlaşılacağı üzere 

Asya ülkeleri vergi teşvik politikalarına daha çok önem vermektedir. Çin yabancı 

sermaye yatırımı çekmek amacıyla çok önemli vergi teşvik politikaları uygulamaktadır. 

Avrupa ülkeleri arasında olan İrlanda, Polonya ve Macaristan’ın ortak olarak 

uyguladıkları vergi teşvik politikası ise vergi tatili uygulamasıdır. Diğer Avrupa ülkeleri 

içerisinde İrlanda, vergi teşvik politikaları arasında %12,5’lik bir oranla düşük vergi 

oranı uygulayan ülke konumundadır.  

Çin
Hindistan
Malezya
Singapur
Bulgaristan
Macaristan
İrlanda
Polonya
Rusya
Brezilya
Türkiye

Kaynak:UNCTAD, 2000: 69.

Tablo 2.4: Bazı Ülkelerde Kullanılan Vergisel Teşvikler

Ülke

Bazı
Harcamaların
İndirilmesi

Ar-Ge
İndirimi

Gümrük
Muafiyeti/KDV

İstisnası

Yatırım 
İndirimi/Vergi

Kredisi

Düşük
Vergi

Oranları

Vergi
Tatili/Vergi
Muafiyeti

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

 

Günümüzde de bütün ekonomiler, gelişmek amacıyla vergi teşvik politikalarını 

günün koşullarına göre değiştirmek ve yeni teşvik politikaları uygulamak zorundadır. 

Ekonomiler, uzak bölgelerde üretim amacıyla vergi tatilleri, gelir vergisi muafiyeti ya 

da düşük vergi oranları gibi teşvikler önermektedir. Ülkeler özel ekonomik bölgelere 

yatırımcıları için düşük vergi oranları veya diğer muafiyetler önermektedirler. 

Belirlenmiş özel ekonomik bölgelerde hükümet, araştırma ve geliştirme harcamalarına 

%100 muafiyet vermektedir (UNCTAD, 2000: 69). 2000’li yıllarda kurumlar vergisi 

oranları ise vergilendirilebilir gelirin %20 ya da %30 civarında iken günümüzde ise 

%20 ve %10 oranı arasında değişmektedir (UNCTAD, 2000: 69; KPMG, 2010: 20).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK İYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNEL İK 

VERGİ TEŞVİK POL İTİKALARININ DE ĞERLENDİRİLMESİ 



 101

 

3.1. TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

MEVCUT DURUMU VE GEL İŞİMİ 

Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının mevcut durumu incelenirken 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının tarihsel gelişimi ve ülkeye giriş biçimlerine 

göre dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi ele alınacaktır. 

3.1.1. Türkiye’de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel 

Gelişimi 

Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının var oluş süreci, 2002 öncesi 

ve 2002 sonrası olarak iki alt başlıkta incelenecektir. 2002 öncesi dönemde, genel olarak 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’ye gelişinde 1920 yılından 2002 yılına 

kadar süreçte ne gibi aşamalardan geçtiği yıllar itibariyle ele alınacaktır. 2002 sonrası 

dönemde ise, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi, 2003 yılından itibaren 

başlayarak günümüze kadar ki süreç ele alınarak açıklanacaktır. 

3.1.1.1. 2002 Öncesi Dönem 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden uzun yıllar süren savaşların 

sonucunda ortaya çıkan yıkım ve ilkel üretim teknolojisini, uluslararası sermayenin ve 

dışa bağımlılığın egemen olduğu “yarı sömürgeleşmiş toplumsal yapı”dan oluşan bir 

iktisadi yapıyı devralmıştır. Osmanlı döneminde uygulanan kapitülasyonlar, yurt içinde 

bulunan piyasalara yabancıların egemen olmasına, yabancıların zenginleşmesine ve yurt 

içinde sermaye birikiminin oluşturulamamasına yol açmıştır (Vural, 2008: 77). Bu 

sebeple de Türkiye, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın sağlanması konusunda etkili olan 

yabancı sermaye yatırımlarına olumsuz bakmıştır. 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri 

arasında İzmir’de yapılan İktisat Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal konuşmasında, serbest teşebbüsün ön planda olmasını, yabancı sermaye 

konusunda bazı önlemlerin alınması ve yapılacak yabancı yatırımlara yerli sermayenin 

de katılması şartı ile ülkede yabancı sermayeye izin verilebileceğini belirtmişti. Ancak 

yeni Cumhuriyet daha çok kendi gücüyle kalkınma yolunu seçmiştir. (Turan, 2010: 8). 

1929 yılında ise birçok ülkeyi ve Türkiye’yi de etkileyen bir iktisadi kriz ortaya 

çıkmıştır. Bu iktisadi kriz sonrasında sona eren “liberal” politikaların uygulandığı 

dönemi Keynezyen Politikaların revaç bulmaya başladığı bir konjontürde piyasa 
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ekonomisi temel olmak koşulyla daha fazla devlet müdahalesinin söz konusu olduğu 

“karma ekonomi” (ılımlı devletçilik) politikası dönemi izlemektedir (Vural, 2008: 78). 

Türkiye dönemde ekonomiyi yeniden canlandırma amaçlı birçok tedbir alınmıştı. Bu 

tedbirlerden en önemlisi de 1930 yılında çıkarılan 1567 Sayılı “Türk Parasını Koruma 

Kanunu” olmuştur. Kanun, döviz ve yabancı sermaye girişlerini düzenlemeyi ve 

denetlemeyi öngörmekteydi. Bu kanunla kambiyo kontrolüne geçilmiştir (Seyidoğlu, 

2003: 145).  

İkinci dünya savaşı sonrasında ise, Türkiye’de ekonomik kalkınma amacıyla 

yabancı sermaye yatırımlarından yararlanma konusunda daha olumlu çabalar görülmeye 

başlanmıştır. 1947 yılında 13 Sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Karar” uyarınca yabancıların getirdiği sermaye ile Türkiye’de elde ettikleri kârların 

dışarıya aktarılması olanaklı hale getirilmiştir. Bu kanun ile yabancı sermaye yatırımı; 

sanayi, tarım, ulaştırma ve bayındırlık alanlarında gerçekleştirilmi ş. Aynı zamanda 

kanun yurdun kalkınmasına faydalı ve ihracatı arttırıcı nitelikte ise, hükümet elde edilen 

kârları uygun görmüş olduğu oranda dışarıya aktarılması hususunu taahhüt etmiştir 

(Şirin, 2006: 42). 

1950 yılından sonra yabancı sermaye konusunda Türkiye’nin tutumu 

belirginleşmeye başlamış olup 01.08.1951 yılında 5821 Sayılı Yabancı Sermaye 

Yatırımlarını Teşvik Kanunu ile yabancı sermaye konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

Bu kanunu takiben de 18.01.1954 yılında kabul edilen 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu kabul edilmiş ve 5821 Sayılı ilk kanundaki hükümler genişletilerek 

eksiklikler tamamlanmış olup tam anlamıyla yabancı sermayenin teşvikinin 

gerçekleştiği gözlemlenmiştir (İmre, 2001: 76). 

1963 yılında planlı dönemin başlamasıyla kalkınmanın finansmanı için yabancı 

sermayenin planlara dâhil edilmesiyle uygulanacak olan yabancı sermaye 

politikalarında, yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak ve Türkiye ekonomisine 

katkısını arttırmak amacı güdülmüştür. Bu yılda yabancı sermayenin ihracata ve turizm 

sektörüne kaydırılması konusu gündeme getirilmiştir. Ancak yabancı sermaye en 

yüksek seviyesine 1970 yılında ulaşmıştır. 1970 yılından sonra ise yabancı sermaye 

yatırımları azalmıştır (Candemir, 2006b: 8).  
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Yabancı sermayenin 1979 yılına kadar yetersiz bir seviyede kalmasının sebepleri 

ise (Candemir, 2006b: 8):  

■■  İstikrarsızlık.  İdari, ekonomik ve politik istikrarsızlık şeklinde üçe ayırmak 

mümkündür. Önceki yıllarda iktidar partilerinin yabancı sermaye hususunda farklı 

düşünmeleri yabancı sermayenin güvenini sarsmıştır. Bu durum 1970’lerde daha da 

artmıştır. Siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan ekonomik sarsıntılar yabancı sermayeyi 

ürkütmüştür. Bu duruma bağlı olarak da yabancı sermaye girişi çok sınırlı kalmıştır. 

■■  Eşitsizlik.  6224 sayılı kanunda öngörülen şartlara göre faaliyette bulunmasına 

izin verilen yabancı sermayeli kuruluşların yerli kuruluşlarla aynı avantajlardan 

yararlanılması öngörülmesine rağmen uygulama farklı olmuştur.  

■■  İsteksizlik. Yabancı sermayeye karşı oluşan durum, kapitülasyon 

uygulamasından etkilenerek güvensizlik doğurmuş. Ayrıca yabancı sermaye gelirse bizi 

sömürür düşüncesi ile sanki yabancı sermayenin gelmemesi teşvik edilmiştir.  

■■  Enflasyon. Yabancı sermayenin girişini engelleyen sebeplerden biri de 

enflasyondur. Yabancı sermaye gideceği ülkede iki şey arar. Bunlardan ilki yatırdığı 

sermayenin geri dönmesidir. Bu durum güven unsuruna bağlıdır. İkincisi de kârlılıktır.  

■■  Başka ülkelerin tanıdığı cazip imkânlar. Yabancı sermayenin kalkınmada 

önemi anlaşılmaya başlanınca bu konuda ülkeler yabancı sermayeyi çekmek amacıyla 

yarışa girmişlerdir. Hatta kalkınma için sermaye sıkıntısı çekmeyen ülkelerde 

birbirleriyle rekabet halinde olmuşlardır 

1970 yılının sonlarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında değişen ekonomik 

ve finansal şartlar görüşü üzerinde Türkiye’nin devlet öncülüğünde sanayileşme 

politikası artık sürdürülebilirliğini yitirmi ştir. Bu yüzden Türkiye’nin gelişmesi üzerine 

büyük gelişmeler ve büyüme stratejileri yapılmış ve 1980 yılında ekonominin yeniden 

yapılanması ve aynı zamanda ekonomi için önemli olan istikrar konusu da makro 

ekonomik politikaların yapılmasında önemli değişikliklere yol açmıştır (Nas, 2008: 28). 

Bu sebeple 1980 öncesi dönemde dolaysız yabancı sermaye yatırımları üzerinde var 

olan görüş değişerek, yeni ekonomik düzene uyum sağlamak amacıyla dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları konusunda olumlu bir bakış açısı sergilenmiştir. Bu duruma paralel 

olarak Türkiye 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomi modelini benimsemiştir (Nas, 

2008: 54). Türkiye 1980 yılında, ekonomiyi canlandırmak ve makro ekonomik dengeyi 

kurmak için çeşitli önlemler sunmuştur. Genellikle bu önlemler; anti-enflasyonist para 
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ve maliye politikaları, döviz kuru ayarlamaları ve uluslararası ticareti serbestleştirmek 

için yapılmıştır. Birçok ülke deneyiminde bu bileşenler, anti-enflasyonist para ve maliye 

politikaları yoluyla iç talebi kontrol eden, dış pazarlarda rekabeti döviz kuru 

ayarlamaları ile yenileyen ve toplam arzı piyasa şartlarına göre iyileştiren ve serbest 

ticaret yoluyla uyaran ayarlamalar olmuştur. Ayrıca Türkiye’de yabancı sermaye 

yatırımları konusundaki olumlu bakış açısı ve serbest piyasa ekonomisinin 

benimsenmesi bu önlemelerin oluşmasına zemin hazırlamış ve bu bağlamda 24 Ocak 

İstikrar Programı hazırlanmıştır (Nas, 2008: 30). 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar 

Programı ile iç politikada istikrar sağlanmış aynı zamanda ekonomik krizin 

atlatılmasında gösterilen çaba ve ekonomik reformların devam ettirilmesindeki tutum, 

yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine karşı güvenini arttırmıştır. 24 Ocak İstikrar 

Programı ile ithal ikameci sanayi politikalarından vazgeçilerek, ekonominin dışa 

açılmasını öngören ihracat teşvikli yeni bir model öngörülmüştür. Bu gelişmede önemli 

rol oynayan faktörlerden biri de, yetkili kişilerin yabancı sermaye ile ilgili yasal 

düzenlemelerle idari işlemlerin daha basit ve anlaşılır bir hale getirilmesinde 

harcadıkları çabadır (Erçakar ve Karagöl, 2011: 11). 24 Ocak İstikrar Programı ile 

gerçekleştirilmeye çalışılan reformlar beş başlık altında incelenebilir. Bunlar (Ekonomik 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2011: 26): 

■■  Ekonomideki büyüme dinamiklerine zarar vermeden enflasyon oranının kalıcı 

bir şekilde düşürülmesi, 

■■  İthal ikameci modelin terk edilerek dışa dönük ve ihracata dayalı bir ekonomik 

büyüme modelinin benimsenmesi; bu durum için ihracat teşviklerinin ve 

sübvansiyonlarının sağlanması aynı zamanda da ithalat liberalizasyonunun 

gerçekleştirilmesi, 

■■  Finansal liberalizasyonun sağlanması, 

■■  Yabancı sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ve bu durum itibariyle döviz 

kuru politikasının değiştirilerek Türk Lirası’nın konvertibilitesinin sağlanması, 

■■  Ekonomide kamunun etkinliğinin azaltılması ve özelleştirme çalışmalarına hız 

verilmesi, 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı’nda ilk defa Türkiye’de, 8/168 Sayılı 

“Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi” ile yabancı sermaye için Başbakanlığa bağlı, 

Yabancı Sermaye Dairesi kurulmuştur. Daha sonra bu kurum “Devlet Planlama 
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Teşkilatı”na bağlanmıştır. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 9.12.1994 tarih ve 4509 

Sayılı kanun ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları kurulması sonucunda Hazine 

Müsteşarlığı bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir (Uslu ve Sözen, 2006: 79). 

“Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi” ile yabancı yatırımcıların ülkeye girişi teşvik 

edilmiş ve bu sayede de yabancı yatırımlar önemli ölçüde artmıştır. Yapılan teşvikler 

arasında yerli ve yabancı sermaye oranı ile kâr ve ana sermaye transferi üzerindeki 

kısıtlamaların kaldırılması, yabancı teknik ve idari personel istihdamına izin verilmesi, 

alt yapı ile alakalı kamusal yatırımlarda “yap-işlet-devret7” modelinin kabulü ve ortak 

yatırım girişimleri bulunmaktadır.  

Turgut Özal döneminde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında artış sağlanmış 

ve ilk defa 1988 yılında dolaysız yabancı sermaye yatırımı yıllık 500 milyon dolara 

ulaşmıştır. 1980 yılından sonra Türkiye, tam olarak dışa açık bir ekonomi politikası 

uygulamamasına rağmen küreselleşen dünyada yeni ekonomik kurallara uyum sağlayan 

ve yabancı yatırımcılar için çekici hale getirilen bir ülke durumunda olması sebebiyle 

1992 yılına kadar önemli ölçüde yabancı sermaye yatırımını ülkeye çekmede başarılı 

olmuştur. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz, yabancı yatırımların durgunlaşmasına 

neden olmuş ve Türkiye yaşadığı kriz sonucu oluşan ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar 

sebebiyle, Gümrük Birliği’nin kabulünden sonra bile beklediği ölçüde yabancı sermaye 

çekememiştir. 1995 yılından günümüze Gümrük Birliği nedeniyle oluşan ticaret 

etkisinden yararlanılamamış, Türkiye’nin Gümrük Birliği ile yararlanmayı umduğu 

ticaret etkisi ve pazar genişlemesi etkisi istenilen ölçüde gerçekleştirilememiştir (Ergül, 

2004: 149; Erçakar ve Karagöl, 2011: 13). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise Ocak ayında üç partili koalisyon hükümeti IMF 

ve Dünya Bankası’nın desteklediği bir ekonomik program hazırlamıştır. Fakat bu 

program Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleri nedeniyle başarısızlığa 

uğramıştır. Hükümet 2002 yılında krizlerin de etkisiyle istifa etmiştir. 1999–2000 yılları 

arasında iktidar olan hükümetin özelleştirme hususunda olumsuz bir uzlaşma içinde 

                                                 
7 Yap-işlet-devret modeli, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin 
(elde edilecek kâr dâhil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği 
mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesi olarak 
tanımlanmaktadır 
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oluşu, Türkiye’yi dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişinden mahrum bırakmıştır 

(Erdilek, 2003: 90).  

11 Eylül 2001 olayından sonra Türkiye’nin artan önemi, birtakım fırsatları da 

beraberinde getirmiş ve Türkiye’nin yaşadığı 2001 ekonomik krizin aşılmasında dış 

yatırımların önemli katkıları olmuştur. Anacak krizin aşılmasından sonra yabancı 

sermaye yatırımlarının istikrarlı bir şekilde artması için Türkiye, sahip olduğu stratejik 

konumdan kaynaklanan avantajı gerekli düzenlemelerle destekleyerek yabancı sermaye 

rekabetinde başarıya ulaşmıştır (Kargı ve Çakır, 2005: 351).  

3.1.1.2. 2002 Sonrası Dönem 

AK Parti Hükümeti’nin 2002 yılı Kasım ayında kazandığı seçim, öncelikle 

getirdiği siyasi istikrar; ikinci olarak ise net bir şekilde geçmişte eksikliği görülen 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının destekleyen bir tutum benimsemesi nedeniyle 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında belirgin bir iyileşmeye yol açmıştır (Erdilek, 

2003: 91). Bu yönüyle 2003 yılında hükümet modern bir piyasa ekonomisi ile 

eşleştirilen bir kamu ve özel sektör üretim karışımı elde edilebilmek, kaynak tahsisinde 

tam etkinliğe ulaşabilmek ve merkezden ekonomiye yetki vermek amacıyla çeşitli 

reformlar uygulamıştır. Bu reformların çoğu devlet sektörünün hacmini küçülterek 

etkinliğini arttırmayı, Türk ekonomisini iç ve dış şoklara karşı daha güçlü yapmayı ve 

gelecekte AB’ye katılma ümidi ile daha uyumlu olmak için ekonominin iç dinamiklerini 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Doğrudan bir vergi reformu olarak ihracat yapım bölgeleri 

aşamalı olarak serbest ticaret bölgelerine dönüştürülmüştür. Ayrıca yapılan reformlar ile 

fakir bölgelerde istihdamı canlandırmak için sübvansiyonların da verilmesi 

amaçlanmıştır (Nas, 2008: 134). Hükümetin yaptığı bu çalışmalar Türkiye ekonomisine 

katkı sağlamıştır. Hükümet, aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının temel faktör olduğunu da benimsemiştir. Bu 

yönüyle hükümet, dolaysız yabancı sermaye yatırımları taraftarlığının IMF ve Dünya 

Bankası’nı memnun etmek amacıyla sözde olmadığını ülkede yaptıkları programlarla 

göstermiştir (Erdilek, 2003: 91). Bu amaçla 2003 yılının Haziran ayında ise, dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının artışını sağlamak için 1954 tarihli 6224 Sayılı “Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Yasa”sı yerine 4875 Sayılı “Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları 

Yasa”sı çıkarılmıştır ve bu yasa bu yönde atılmış çok önemli bir adım olmuştur. Bu 

yasa ile yabancı yatırımcıların yurt dışına transfer edebilecekleri ödemelere kolaylık 
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getirilirken kilit personel istihdam etme konusu da basitleştirilmi ştir. Ayrıca bu yasa ile 

Hazine Müsteşarlığı dünyadaki gelişmelere paralel olarak yıllık kalkınma plan ve 

programlarının hedefini belirleme ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını ilgilendiren 

mevzuatta değişiklik ve yeniliklerin eşgüdümü ile yetkilendirilmiştir (Özer, 2009: 130). 

4875 Sayılı Yasa’da, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin hususlar şu 

şekilde özetlenebilir (Ergül, 2004: 148): 

■■  Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi 

öngörülmedikçe, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı yapılması serbesttir. 

■■  Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı 

gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez. 

■■  Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, 

temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar 

karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi, anapara ve faiz ödemeleri, bankalar veya 

özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışına serbestçe transfer edilebilir.  

■■  Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişili ğe 

sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz 

mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinmeleri serbesttir. 

2004 yılının başında dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını desteklemek için 

5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında” kanunla dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının teşvikine yeni 

düzenlemeler getirilerek geliştirilmi ştir. Bu kanun kapsamında, Gelir Vergisi Stopajı 

Teşviki, Bedelsiz Yatırım Yeri Tesisi, Enerji Desteği, Sigorta Primi İşveren Paylarında 

Teşvik gibi yeni destek ve teşviklerde getirilmiştir (Özer, 2009: 130).  

2006 yılında ise, Türkiye uygun yatırım ortamı sağlamak için yatırımcıları vergi 

yükünden kurtarmak amacıyla kurumlar vergisinin yasal oranını %30’dan %20’ye 

indirmiştir. Bu amaçla dolaysız yabancı sermaye yatırımları için ülkenin daha cazip bir 

hale getirilmesi düşünülmüştür (Özer, 2009: 130). 

2007 ve 2008 yıllarında Türkiye, yabancı sermaye yatırımlarını çekmek 

amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atmıştır. Yatırım 
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ortamının iyileştirilmesi konusunda son yıllarda atılan Türkiye, Dünya Bankası 2009 İş 

Yapma Raporu’nda 2008 yılı için 178 ülke arasında 60. sıraya yükselmiştir. Türkiye, 

2007 yılında 175 ülke arasında 65. sırada yer almıştır (World Bank, 2008). Merkez 

Bankasının 2008 yılı ekim ayı enflasyon raporunda ise, Türkiye’deki üretim kapasitesini 

arttıran temel itici gücün yatırımlar olduğu vurgulanmıştır (Merkez Bankası, 2008). 

Türkiye, sağlam ekonomik yapısı sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel krize rağmen 

Avrupa ülkeleri arasında en çok dolaysız yabancı sermaye yatırımı çeken ülkeler 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır.  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü 

(UNCTAD) tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporunda 2008-2010 yılları için 

doğrudan yabancı yatırım (DYY) çeken ülkeler arasında Türkiye’nin 15. sırada yer 

alması bu ifadeyi kanıtlamaktadır (WIR, 2011). Yaşanan bu olumlu gelişmelerin 

sebepleri ise, Türkiye’nin dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için yapmış 

olduğu teşvik politikalarıdır. Türkiye, son yıllarda araştırma geliştirme çalışmalarına 

önem vermekte ve vergi kanunlarında bu konuyla ilgili düzenlemeler yapmaktadır. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmek amacıyla Türkiye 3218 sayılı Kanuna göre 

kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; bu 

bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet 

ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, bu 

bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir 

vergisinden, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 

31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır (SBK geçici madde 

3, KV Sirküleri 13). Türkiye, uyguladığı vergi teşvik politikaları ile yabancı yatırımcılar 

açısından cazip bir yatırım merkezi olmaktadır. Türkiye, ekonomik gelişmeye yönelik 

orta vadeli planlarında 2013 yılına kadar yatırımlara öncelik verecektir. Yatırımlarda 

ağırlığın özel sektörde olması öngörülmektedir. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, 

büyük çaplı altyapı projelerinde yap-işlet-devret modellerine ağırlık verilmesi de orta 

vadeli planlamada önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla otobanların ve demiryollarının 

geliştirilmesi ve enerji sektörünün özelleştirilmesi gelecek vadeden ticari girişimler 

arasında yer almaktadır (Remi Gazete, 2010). 
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3.1.2. Ülkeye Giriş Biçimlerine Göre Dolaysız Yabancı Sermaye 

Yatırımlarının Geli şimi 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye giriş biçimleri genel olarak, 

birleşme ve satın almalar ve özelleştirmeler şeklinde olmaktadır. 

3.1.2.1. Birleşme ve Satın Almalar 

Türk Ticaret Kanunu’n (TTK) 146. maddesinde birleşmenin tanımı yapılmıştır. 

Kanuna göre birleşme, “iki ya da daha fazla ticaret ortaklığının birbiriyle birleşerek yeni 

bir ticaret ortaklığı kurmalarından veya bir ya da daha fazla ticaret ortaklığının mevcut 

diğer bir ticaret ortaklığına iltihak etmesinden ibarettir” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Birleşme ile bir ya da birden çok şirketin mal varlığı tasfiye olunmaksızın, içlerinden 

birine veya yeni kurulan bir şirkete, kendiliğinden ve bütünüyle geçilmesidir. Bu 

durumun sonucunda da mal varlıkları birleşir ve birleşme dolayısıyla ortadan kalkan 

şirketin mal varlığı karşılığını da yeni şirketin payları teşkil eder. Mal varlığı ile 

devreden kuruluşun birleşme sonucunda tüzel kişili ği sona ermiş olur. TTK’ nın 

147.maddesine göre birleşme,  sadece aynı nevi’den olan şirketler arasında olabilir. 

Madde, kolektif ile adi komandit şirketleri ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketleri (paylı komandit şirket) aynı nevi olarak görmektedir. Bu durumda 

bir anonim şirket ile bir limited şirket birleşemez (Dinçsoy, 2006: 17). Satın alma ise, 

yabancı bir ülkede firmanın yeni bir tesis veya şube açma yerine firmanın tamamının 

satın alınması durumudur (Kızılkaya, 2007: 44). Birleşme ve satın almada temel 

amaçlar, şirketin piyasa payını arttırmak, yeni piyasalara açılmak, üretim kapasitesini 

arttırmak, know-how elde etmek, rekabetçi yapıyı korumak, sürdürülebilir bir büyüme 

sağlamak, yeni teknolojiler elde etmek şeklinde sıralanabilir. Sayılan amaçların ortak 

noktası şirketin hissedarlarına “değer yaratması” şeklinde özetlenebilir (PWC, 2006a: 

16). Rossi ve Volpin(2004) tarafından yapılan çalışmaya göre, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları açısından şirket birleşmeleri ve satın alımlarının hem olumlu hem 

de olumsuz tarafları bulunmaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının olumlu 

yanları şunlardır (Dikmen, 2010: 15): 
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■■  Yabancı bir ülke veya bölge piyasasına çok kısa sürede faaliyete geçme 

imkânı, 

■■  Teknolojiyi içsel olarak geliştirme yerine çok kısa sürede mevcut teknolojiye 

ulaşma imkânı, 

■■  Daha büyük ölçek ekonomileri elde etme imkânı, 

■■  Piyasa gücünü elde etmek, 

■■  Tamamlayıcı ürünlerin geliştirilmesine imkân vermek, 

■■  İş gücü ve doğal kaynaklara kolay ulaşım, 

■■  Ülke veya bölge bazında yatırımların çeşitlendirilmesiyle riskin azaltılması, 

■■  Yönetim, teknoloji ve sermaye kaynaklarının birleştirilmesi firmanın rekabet 

gücünü, kârlılığını ve piyasa değerini arttırmaktadır. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının olumsuz yanları ise şunlardır: 

■■  Farklı milliyet, farklı kültür, farklı gelenek ve değerler örgütlerin birleşmesini 

zorlaştırmaktadır, 

■■  Farklı milletlere sahip şirketlerin birleşmesinde, işçi ücretleri, toplu 

sözleşmeler ve hukuksal düzenlemeler nedeniyle bazı sorunlarla karşı karşıya 

kalınabilir, 

■■  Ulusal bir şirketin yabancı şirket içinde erimesi, ekonomik, sosyal ve siyasal 

sorunlara neden olabilir. 

 

Tablo 3.1, 2004-2007 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük 

birleşme ve satın alma işlemlerini göstermektedir. Tabloda finansal hizmetler ve 

telekomünikasyon sektörlerinde daha çok birleşme ve satın alma görülmektedir. Daha 

sonra medya sektöründe satın alma ve birleşme olmuştur. En çok hisseli satılan 

kurumlar ise, 2005 yılında %100 hisse ile satılan Mersin Limanı, 2006 yılında %89 

hisseli Türk Dış Ticaret Bankası ve %55 hisse ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’dir.  
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6,6

4,6

4,1

3,1

3

2,8

2,8

2,4

1,6

1,6

1,5

1,3

1,1

1,1

0,9

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

1,1

42,9

OİB

TMSF

OİB

Hacı Ömer 
Sabancı Holding

Devlet Hava 
Meydanları 

İşletmesi (DHMİ)

OİB

Fiba Holding

Zorlu Holding

Çukurova Grubu

Doğuş Holding 
A.Ş.

TMSF, 
Çukurova Grubu

Türkiye 
Cumhuriyeti

Doğan Holding 
A.Ş.

Doğan Şirketler 
Grubu Holding 

A.Ş.

TMSF

Nurol-Limak-
Özaltın-Tutsab 
Konsorsiyumu

OİB

İş Bankası

OİB

Doğan Yayın 
Holding

TMSF

Toplam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tablo 3.1: 2004–2007 Yılları Arasında Türkiye'de Gerçekleşen En Büyük Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Sektör
İşlem Değeri 
(Milyar $)

SatıcıAlıcı
Satışa Konu 
Şirket

İşlemin 
Tamamlandığı 

Tarih
No

14.11.05

13.12.05

11.07.05

18.10.06

10.06.05

01.12.05

03.04.06

30.05.06

19.07.05

29.08.05

09.05.05

18.05.05

13.03.06

04.07.06

30.09.05

13.04.06

07.11.05

02.09.05

14.02.04

16.17.06

05.12.07

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
(%55 hisse) 

Telsim Mobil 
Telekomünikasyon A.Ş.
TÜPRAŞ (%51 hisse)

Akbank T.A.S. (%20 hisse)

Atatürk Havalimanı

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. (Erdemir) (%49 hisse)

Finansbank (%46 hisse)

Denizbank (%75 hisse)

Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 
(%13 hisse)

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
(%25,5 hisse)

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
(%57 hisse)

Vakıfbank (%25 hisse)

Petrol Ofisi A.Ş. (%34 hisse)

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 
(%89 hisse)

Takipteki Alacak Satışı

Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(%90 hisse)

Mersin Limanı (%100 hisse)

Petrol Ofisi A.Ş. (%44 hisse)

Araç Muayene İstasyonları 
Hizmeti (1. ve 2. Bölge)

Doğan TV (%25 hisse)

ATV ve Sabah Grubu

Oger Telecom

Vodafone

Royal Dutch Shell 
Group, 

Koç Holding A.Ş.
Citigroup

Tepe-Vie-Akfen Ortaklığı 
(TAV)

Ordu Yardımlaşma 
Kurumu (OYAK)

National Bank of Greece 
(NBG)

Dexia Bank

Alfa Group Consortium 

GE Consumer Finance

Koç Finansal Hizmetler

Halka Arz

OMV AG

Fortis Bank

Lehman Brothers-
Finansbank-

Fibakonsorsiyum

Texas Pacific Group

PSA-Akfen Ortak Girişim 
Grubu

Doğan Holding

Akfen, Doğuş and Tuvsud 
Konsorsiyumu

Axel Springer A.G.

Çalık Holding

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon

Enerji

Finansal Hizmetler

Ulaşım

Demir Çelik

Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

Telekomünikasyon

Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

Kimyasal Ürünler

Finansal Hizmetler

Diğer Finansal 
Araçlar

Gıda

Ulaşım

Kimyasal Ürünler

Hizmet Sektörü

Medya

Medya

Kaynak: PWC, 2007: 9.  

Tablo 3.2’de ise, 2010 yılında en büyük beş birleşme ve satın alma işlemi 

gösterilmektedir. Tabloya göre, birleşme ve satın alma işlemlerinde tüm hisse oranlarına 

sahip olarak İnform Şirketi’ni satın alan Fransa Legrand S.A. Şirketi Türkiye’ye 148,8 

milyon dolar dolaysız yabancı sermaye yatırım kazancı sağlamıştır. İkinci sırayı, Fiba 

Sigortayı satın alan Japon firması Sompo Japon Insurance Şirketi  %93’lük hisse oranı 

ile ülkeye 338 milyon dolar dolaysız yabancı sermaye kazancı getirmiştir. Ülkeye en 

fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı getiren Avusturya şirketi OMV %54,17 hisse 

oranı ile Petrol Ofisini satın alarak ülkeye 1.352 milyon dolar kazanç sağlanmıştır. 
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54,17

93,4

100

40

40

Petrol Ofisi 
(POAŞ)

Fiba Sigorta

İnform

Memorial Sağlık 
Grubu

Ströer 
Kentvizyon

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2011: 10

Tablo 3.2: 2010 Yılında En Büyük Beş Birle şme ve Satın Almaİşlemi

Satın Alınan 
Şirket

Satın Alınan 
Hisse Oranı 

(%)

Satın Alan 
Şirketin 
Ülkesi

Satın Alan 
Şirket

OMV

Sompo Japan
Insurance 
(NKSJ)

Legrand S.A.

ARGUS Capital
Partners – Qatar
First Investment

Bank

Ströer Group

Avusturya

Japonya

Fransa

İngiltere-Katar

Almanya

1.352

338

148,8

100

70,2

Uluslararası Dolaysız 
Yabancı Yatırım 
(Milyon Dolar)

 

3.1.2.2. Özelleştirmeler 

Özelleştirme; mülkiyet devrinin yanı sıra, kuruluşların özel kesime kiralanması, 

kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özel kesim tarafından 

yapılması, yönetimin özel kesime devri, mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin 

kaldırılması şeklinde tanımlanabilir. Özelleştirme bir bütün olarak, devletin iktisadî 

faaliyetlerinin sınırlandırılmasını ve ekonomide piyasa güçlerinin etkili olmasını ifade 

eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Türkiye'de çay ve tütün 

tekellerinin ortadan kaldırılması, bu alana özel sektörün de girmesini sağlayacak yasal 

düzenlemelerin yapılması, özelleştirmeye örnek olarak verilebilir. Yine KİT'lerde belirli 

işlerin (temizlik, yemek  ve hatta üretime yönelik bazı işlerin) ihale yoluyla özel 

girişime bırakılması da özelleştirmeye örnektir (Öztürk, 2011). 

Özelleştirmeler, özellikle sanayileşmekte olan ülkelere yabancı sermaye 

girişlerinde önemli rol oynamaktadır. Hükümetler de özelleştirme konusunda yabancı 

yatırımcıyı daha çok tercih etmektedirler. Bunun nedeni olarak da yabancı yatırımcının 

yönetici deneyimi, know-how getirmesi ve ekonominin geneline etkinlik kazandıracağı 

düşüncesidir. Uygulamaya konulan finansal liberalleşme programları da yabancı 
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yatırımcıların, ülkede özelleştirilen kuruluşları satın almalarını kolaylaştırmaktadır. 

Özelleştirme ile yabancı yatırımcılar sabit bir yatırımı tam olarak satın alabilecekleri 

gibi (direkt dolaysız yatırım), o yatırıma ait menkul değerlere yatırım yaparak, o kuruma 

sermayedar olarak da ortak olabilirler. Bu sayede de kurumların elde ettiği kazançtan 

paylarını almaktadırlar (Kar ve Tatlısöz, 2008).  

Özelleştirme uygulamalarının amaçları ise şöyle sıralanabilir (Öztürk, 2011; 

Demirbaş ve Türkoğlu, 2002: 244-245): 

■■  Serbest piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemek. Klasik 

iktisat teorisindeki “müdahale kötüdür” yaklaşımından yola çıkmaktadır. Klasiklere 

göre ekonomideki dengesizliklerin sebebi devletin yaptığı müdahalelerdir. 

Özelleştirmenin piyasa mekanizmasını güçlendirmesi ve işlerlik kazandırması 

fonksiyonu, üretim birimlerinin devrini ifade eden dar anlamdaki özelleştirme 

yöntemlerinden farklı olarak, devletin kontrolünü azaltan, geniş anlamdaki özelleştirme 

yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. 

■■  Devlete gelir sağlamak. Özelleştirme, artan iç ve dış borçlarının 

kapatılmasında ayrıca kamu açıklarının düşürülmesinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Özelleştirmenin bu amaçla kullanılması, özelleştirme taraftarlarınca 

eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma göre, kamu kesimi açığı, cari gider ve gelir (ağırlıklı 

olarak vergi geliri) farkından oluşan dinamik bir olgudur. Bu denkliği sağlayacak 

yapısal önlemler alınmadıkça, satış geliri ile en fazla 1-2 yıllık açık kapatılabilir. 

■■  KİT’lerin borç yükünden kurtulmak.  Bu da eleştirilen bir amaçtır. Kamu 

kesimini rasyonalize etmek ve israftan kaçınmak yerine, bu kuruluşları satarak kolay 

yolu seçmenin, sağlam bir gerekçe oluşturmadığı ileri sürülmektedir. 

■■  Vergileme yapısını değiştirmek.  Hükümetler KİT fiyatlarını vergilendirme 

aracı olarak kullanmaktadırlar. Dolaylı vergiler ise, her gelir grubuna aynı tutarda 

yansıtılma sebebiyle, adaletsiz bir vergilendirme şekli olarak görülmektedir. 

Özelleştirme yoluyla KİT fiyatlandırma mekanizması kullanılarak dolaylı vergi alma 

politikası yerini, özelleşen kuruluşlar kâr elde ettiği sürece bunlardan alınacak gelir ve 

kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilere bırakacaktır. 

■■  Yabancı sermaye girişi sağlamak. KİT’lerin özelleştirilmesi ile piyasa 

mekanizmasının etkin hale gelmesi ve sermaye piyasasının gelişmesi sonucunda, 

yabancı sermayenin ülkeye giriş açısından daha uygun şartlar tesis edilmiş olacaktır. Bu 
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şartlar altında özelleştirme yöntemine bağlı olarak yabancı sermaye ya dolaylı (hisse 

senedi satın alma) ya da dolaysız (blok satın alma) yatırımlar yaparak ülkeye girecektir. 

Ayrıca piyasa mekanizmasının etkinleştirilmesi sonucunda da yabancı sermaye yeni 

dolaysız yatırımlar gerçekleştirecektir. Bunun sonucunda da yeni ve modern transfer de 

artacaktır. 

■■  Tasarrufları verimli alanlara kanalize etmek. Tasarrufların gayrimenkul, 

altın gibi verimsiz alanlara kanalize olması kaynak sıkıntısı yaşayan ülkemiz açısından 

önemli sorunlardan biridir. Özelleştirme ile KİT hisse senetlerinin satışı yoluyla, 

ekonomide fon fazlası olan kesimlerin tasarrufları fon eksiği olan kesimlere aktarılacak 

ve bu sayede ekonomide fonların atıl kalmasına ya da verimsiz alanlara kanalize 

edilmesine engel olunacaktır. 

Türkiye’de özelleştirme uygulamaları, 1980’lerde Turgut Özal’ın 

başbakanlığında kurulan hükümetin ithal ikamesi gelişme modelini terk edip devlet 

kontrollerinin azaldığı, piyasa mekanizmasının oluşturulduğu, dış ticaret ve uluslararası 

sermaye akımlarının serbestleştiği yeni ekonomi politikalarıyla ön plana çıkmıştır. Bu 

koşullarla Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olmuştur. Bu sayede 

serbest pazar ilkelerinin uygulanması, dinamik serbest piyasaların kurulması ve 

uluslararası yatırımcı ve ithalatçılarla ticaret için liberal yaklaşımlar sunulmasından 

ötürü cazip bir yatırım merkezi haline gelmiştir. Özelleştirmeye yönelik ilk adım, 24 

Ocak 1980 İstikrar Programları kapsamında piyasa ekonomisine geçiş ile gündeme 

gelmiştir. Özelleştirme uygulamaları, esas olarak ekonomide devlet müdahalesinin 

asgariye indirilmesini amaçlayan bir politika aracı olarak “serbest piyasa ekonomisi” ne 

geçişte önemli rol oynamıştır (Karagöz, 2009: 38). 
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Toplam

Kaynak: Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, TCMB

Tablo 3.3: Özelleştirme ve Uluslararası Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyar Dolar)

Özelleştirme yoluyla 
Türkiye’ye Gelen UDY

Özelleştirme Tutarı

3.302
2.489
536
187

1.283
8.222
8.096
4.259
6.297
2.275
3.085
40.031

585
2.369

-
-

49
1.500
1.768

-
611
232

-
7.114

Yıl

 

 

Tablo 3.3, 2000-2010 yıllarında gerçekleştirilen özelleştirme tutarları ve 

özelleştirme yoluyla Türkiye’ye gelen uluslararası dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını göstermektedir. 2000 yılından 2010 yılına kadar yapılan toplam 

özelleştirme tutarı 40 milyar dolardır. Özelleştirme tutarının en fazla olduğu yıllar ise 

2005, 2006 ve 2009 yıllarıdır. Bu yıllarda ülkeye özelleştirme sayesinde çok fazla 

sermaye girişi olmuştur. Özelleştirme yoluyla ülkeye gelen uluslararası dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları miktarı da 7 milyar dolardır. 2001, 2005 ve 2006 yıllarında 

özelleştirme yoluyla ülkeye gelen uluslararası dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

miktarında artışlar olmuştur. Bu artışlar sayesinde ülkeye çok fazla dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı girmiştir. 

3.1.3. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörlere ve Ülkelere 

Göre Dağılımı 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde, 1980 

yılından günümüze doğru dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında imalat sektöründen 

hizmet sektörüne doğru bir kayma görülmektedir. Hizmetler sektörüne alt sektörler 

itibariyle bakıldığında; başta ticaret, oteller, lokantalar,  ulaştırma, haberleşme ve sağlık 

işleri ve sosyal hizmetler gibi hizmet birimleri öncelikli olarak yer almaktadır. İmalat 

sanayinde önceliği gıda, taşıt araçları imalatı, elektrikli makine ve demir çelik, kimya 
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gibi alt sektörler almakta iken, tarım sektöründe ise tarım hizmetleri, bitkisel üretim ve 

hayvansal üretim başı çekmektedir.  

Tablo 3.4: Uluslararası Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırım Giri şlerinin Sektörlere Göre Dağılımı

20092008200720062005
Sektörler

Tarım, Avcılık ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Tekstil Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Makine ve Teçhizat İmalatı
Elektrikli Optik Aletler İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı-
Römork İmalatı
Diğer İmalat
Elektrik, Gaz ve Su
İnşaat
Toptan ve Perakende Ticaret
Oteller ve Lokantalar
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 
Hizmetleri
Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri
Gayrimenkul Kiralama ve İş 
Faaliyetleri
Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler
Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel 
Hizmet Faaliyetleri

Toplam

5
2
40

785
68
180
174
13
13

106
231
4
80
68
42

3.285
4.018

29
74

103

8.535

5
1

122
1.866
608
26
601
54
53

63
461
112
222

1.166
23

6.696
6.957

99
265

105

17.639

23
18
151

3.955
1.252
189
200
226
236

77
1.775
1.068
336

2.085
24

170
6.069

641
149

58

14.747

6
3

337
4.211
766
232

1.109
48
117

70
1.869
568
285
165
33

1.117
11.662

560
177

13

19.137

48
1
89

1.565
196
77
336
220
59

225
452

2.124
208
389
54

391
666

560
106

49

6.250

78
0

195
847
145
82
89
64
167

39
261

2.040
391
310
109

199
1.575

282
113

121

6.260

Kaynak: T.C. Merkez Bankası

(Milyar $)

2010

 

Tablo 3.4’te 2005–2010 yılları arasında dolaysız yabancı yatırım girişlerinin 

sektörlere göre dağılımı milyar dolar olarak verilmektedir. Tabloya göre, imalat sanayi 

2005 yılından 2007 yılına kadar artmaktayken 2007 yılından sonra yani 2008, 2009 ve 

2010 yıllarında bu artış yerini azalışa bırakmıştır. Hizmetler sektöründe ise imalat 

sektöründe anlatılan durumun tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca imalat ve hizmet 

sektöründen farklı olarak tarım, avcılık, ormancılık, madencilik ve taş ocakçılığı 

sektörlerinde de artış gözlenmektedir. Ancak tarım sektöründeki artışın imalat ve hizmet 

sektörüne göre daha az olmasının sebepleri; tarım üzerine üretken politikalar 

oluşturulamaması, verimli üretim yapılamaması ve sanayileşmeye verilen teşviklerin 

tarıma verilememesi ile açıklanabilir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe de artış 

gözlenmesi, özelleştirme politikaları ile atılan önemli adımlar ve yabancı yatırımcılara 

verilen güven ile açıklanabilir. 



 117

Tablo 3.5 ise, 2010 yılında Türkiye’de sektörlere göre uluslararası dolaysız 

yabancı sermaye yatırım girişlerini göstermektedir. Tabloya göre, Türkiye’de 2010 

yılında ilk üç sektör; elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı (enerji), mali 

aracı kuruluşların faaliyetleri ve imalat sanayidir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımların 

%56,5’i, enerji sektörü ile mali aracı kuruluş faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. 

Enerji sektöründe 2010 yılında yaklaşık 2,1 milyar dolar dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı gerçekleşmiştir. Bu sektör son iki yılda en çok dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı çeken sektör olmuştur. Özellikle son iki yılda enerji sektöründe gerçekleşen 

birleşme ve satın alma işlemleri bu sektörün ilk sırada yer almasında önemli pay 

sahibidir. Petrol Ofisi hisselerinin %54,17’sinin OMV şirketi; Aralık, Hamzalı ve 

Reşadiye Kaskatı’da bulunan beş hidroelektrik santrali hisselerinin tamamının Energo-

Pro Grubu ve Yeşil Enerji hisselerinin %5’inin Statkraft şirketi tarafından satın alınması 

işlemleri; enerji sektörünün ilk sırada yer almasında önemli rol oynamıştır.  

Sıra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kaynak: TCMB

Tablo 3.5: Sektörlere Göre Uluslararası Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırım Girişleri- 2010

Sermaye Girişi

(Milyon Dolar)

Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtımı
Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri
İmalat
Toptan ve Perakende Ticaret
İnşaat
Gayrimenkul, Kiralama ve İş Faaliyetleri
Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme
Madencilik ve Taşocakçılığı
Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler
Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri
Diğer
Toplam

2.063
1.630
867
389
372
368
210
196
114
114
213

6.536

Sektör

31,6
24,9
13,3

6
5,7
5,6
3,2
3

1,7
1,7
3,3
100

Oran

 

Enerji sektöründen sonra en çok dolaysız yabancı sermaye yatırımı çeken mali 

aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe 2010 yılında gerçekleşen 1,6 milyar dolar 

tutarındaki dolaysız yabancı sermaye yatırımı son altı yıl ortalamasının altında olmasına 

rağmen, bu yatırım tutarıyla mali aracı kuruluşların faaliyetleri en çok dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı çeken ikinci sektör olmuştur. Sektörün son altı yılda çektiği toplam 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı 31 milyar dolar civarındadır. Bu tutar son altı yılda 

Türkiye’ye yapılan toplam dolaysız yabancı sermaye miktarının %42,6’sını ifade 
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etmektedir. Sektörde ağırlıklı olarak bankacılık alanında son yıllarda gerçekleşen sınır 

ötesi birleşme ve satın alma işlemleri sonucunda yüksek seviyelerde dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı rakamlarına ulaşılmıştır. 2010 yılında 867 milyon dolar dolaysız 

yabancı sermaye yatırımının gerçekleştiği imalat sanayinde ise büyük ölçekli birleşme 

ve satın alma işlemi gerçekleşmemesine rağmen, çok sayıda şirket tarafından 

gerçekleştirilen dolaysız yabancı sermaye transferleri ile yıllar itibarıyla genel eğilim 

korunmaktadır. Türkiye’de imalat sanayinde 2010 yılı sonu itibarıyla 4.369 adet 

uluslararası sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Bu rakam, toplam uluslararası 

sermayeli şirketlerin %17’sini oluşturmaktadır. İmalat sanayi içerisinde kimya sektörü 

484, gıda ürünleri, içecek ve tütün sektörü 468 ve tekstil sektörü 440 adet uluslararası 

sermayeli şirket ile ilk üç sırayı paylaşan alt sektörler olmaktadır (Hazine Müsteşarlığı, 

2011: 11-12). 

Şekil 3.1,  2010 yılına ait dolaysız yabancı sermaye yatırımları girişinin sektörel 

dağılımının yüzdelik oranını göstermektedir. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve 

dağıtımı %31’lik oranla ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada yer alan mali aracı 

kuruluşların faaliyetleri %25 orana, imalat sanayi ise %13 orana sahiptir. En düşük 

orana sahip olan sektörler ise, %6’lık oranla inşaat ve toptan ve perakende ticaret 

sektörleridir. 

2010 verileri itibariyle, Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapan 

ülke gruplarında ilk sırada yer alanlar Avrupa Birliği ülkeleri olan; Almanya, Fransa, 

Hollanda, İngiltere ve İtalya’dır. Avrupa Birliği ülkelerinin ilk sıralarda olmasında 

coğrafi yakınlık, dış ticaretimizde bu ülkelerin payı ve bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın 

nüfusunun yoğunluğu gibi nedenler gösterilebilir.  
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31%

25%6%

6%

13%

19%

Elektrik,Gaz,Buhar ve 
Sıcaksu Üretim ve Dağıtımı 

Mali Aracı Kuruluşların 
Faliyetleri

Toptan ve Parekende 
Ticaret

İnşaat

İmalat Sanayi

Diğer

Şekil 3.1: Uluslararası Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2011: 12
 

2010 yılında 6 milyon 260 dolarlık yatırımın 4 milyon 762 dolarlık bölümü 

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye gelmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 

Türkiye’ye gelen bu 4 Milyon 762 dolarlık dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının 

ülkeye giren toplam yatırımlar içindeki payı yaklaşık olarak yüzde 76’dır. Avrupa 

Birli ği ülkelerinden sonra önemli bir paya sahip olan ülke ise Asya’dır. Asya ülkeleri 

2008 yılına göre azalma göstermesine rağmen yinede diğer ülkelere göre artmıştır. 

Uluslararası dolaysız yabancı sermaye yatırımı girişlerinin ülkelere göre dağılımı yıllık 

olarak incelendiğinde, AB ülkeleri 2005 yılında 5,006 milyon dolar iken 2006 yılında 

14,489 milyon dolara ulaşmıştır. 2007 yılında bu miktar 12,601’e düşmüştür. 2010 

yılında ise 4,762 milyon dolara düşmüştür. Bu ülkelerden ilk sıralamayı Fransa, 

Hollanda ve diğer AB ülkeleri paylaşmaktadır. Uluslararası dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının girişlerinde en az miktarı 2005 yılında 2 milyon dolar ve 2010 yılında 16 

milyon dolar ile Diğer Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri paylaşmaktadır.  
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Tablo 3.6: Uluslararası Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırım Giri şlerininÜlkelere Göre Dağılımı

20092008200720062005
Sektörler

AB Ülkeleri
Almanya                                 
Fransa
Hollanda                   
İngiltere 
İtalya
Diğer AB Ülkeleri

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç)
Afrika Ülkeleri
A.B.D.
Kanada
Orta -Güney Amerika ve Karayipler
Asya
Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri
Körfez Ülkeleri
Diğer Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri
Diğer Asya Ülkeleri
Diğer Ülkeler
Toplam

5.006
391
2.107
383
166
692
1.267
1.646
3
88
26
8
1.756
1.678
1.675
2
78
2
8.535

14.489
357
439
5.069
628
189
7.807
85
21
848
121
33
1.927
1.910
1.783
3
17
115
17.639

11.076
1.237
679
1.343
1.335
249
6.233
291
82
868
23
60
2.345
2.184
1.963
96
161
2
14.747

12.601
954
367
5.442
703
74
5.061
373
5
4.212
11
494
1.405
608
311
196
797
36
19.137

4.927
497
617
718
350
314
2.431
305
2
260
52
19
673
361
209
78
312
12
6.250

4.762
498
589
501
233
54
2.887
243
0
318
56
5
873
437
371
16
435
3
6.260

2010

Milyon Dolar ($)

Kaynak: T.C. Merkez Bankası
 

2009-2010 yılları ve 2011 yılının ilk çeyreğinde en çok uluslararası dolaysız 

yabancı sermaye girişi yapan ülkeler incelendiğinde ilk üç sırayı paylaşan ülkelerin 

değişmediği görülmektedir. Bu durum; Almanya, Fransa ve Hollanda’dan Türkiye’ye 

yapılan dolaysız yabancı sermaye yatırımı trendinin korunduğunu göstermektedir. Bu 

durumun oluşmasında coğrafi yakınlık, Türkiye’nin dış ticaretinde bu ülkelerin payı ve 

bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları nüfusunun yoğunluğu önemli faktörler olarak 

görülmektedir Ayrıca Türkiye’nin sermaye girişinin %88’inin AB ülkeleri kaynaklı 

olmasının Türkiye’nin Avrupa’nın ve Avrasya’nın mal ve hizmet üretim üssü olma 

hedefine doğru ilerlediğinin kanıtı olmaktadır.  

3.1.4. Dolaysız Yabancı Sermaye Açısından Türkiye’nin Konumunun 

Değerlendirilmesi 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları açısından Türkiye’nin konumuna 

bakıldığında birçok faktör dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’ye 

gelmesinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu bu faktörlerden biri ve en 

önemlisi olarak düşünülmektedir. Çünkü dolaysız yabancı sermaye yatırımları için 
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jeopolitik konum yatırımın yapılacağı yerin belirlenmesi açısından önemli bir faktördür. 

Taşıma maliyetleri ve dolaysız yabancı sermaye yatırımları arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Uzaklığın artması durumunda taşıma maliyetleri de artacak ve 

yatırımlarda azalma görülecektir. Yatırım yapan şirketlerin daha geniş pazarlara 

ulaşabilmesi için küreselleşmesi sonucunda üretimin ve hizmetlerin hedeflenen pazarda 

ya da yakınında olma zorunluluğu önemli bir etken arasındadır (Özyıldız, 1998: 12). Bu 

durumda Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir köprü olma özelliği ve Orta Doğu, 

Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki sanayileşmekte olan pazarlara yakınlığı ile dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı yapmak isteyen şirketler açısından önemli bir konuma 

sahiptir. Aynı zamanda da Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri ile olan bağı, dolaysız 

yabancı sermaye yatırımcısı için cezp edici bir özellik taşımaktadır (DPT, 2000: 12). 

Türkiye’nin sahip olduğu konum itibariyle dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapmak 

isteyen yatırımcı, yatırımlarını Türkiye’de yapmayı isteyecektir. 

Türkiye’nin siyasi istikrara sahip olması da dolaysız yabancı sermaye 

yatırımcıları açısından önemli bir faktördür. Siyasi istikrar sanayileşmekte olan 

ülkelerin temel problemi olmaktadır. Bu ülkeler düşük yatırım oranlarını aşmak, yüksek 

istihdam oranlarına ulaşmak ve teknoloji transferini gerçekleştirmek için dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye gelmesini sağlayacak kanuni düzenlemelere sık 

sık başvurmaktadır. Ancak yabancı sermaye yatırımı yapacak olan yatırımcılar, uzun 

vadeli bir beklenti ile yatırım kararları almaktadır. Bu nedenle söz konusu kanunu 

çıkaran hükümetin bir sonraki dönemde iktidarda olamaması ve yeni iktidarın önceki 

politikaları sürdürüp sürdüremeyeceği konusunun belirsiz olması, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı yapacak olan yatırımcıların ülkeye şüphe ile bakmasına sebep 

olmaktadır. Bu nedenle dolaysız yabancı sermaye yatırımları geniş bir desteğe ve 

iktidarda uzun süre kalabilecek hükümetlerin olduğu ülkelere gitmektedir (Dökmen ve 

Aysu, 2010: 3035). Yakın dönemde Tunus’la başlayan Mısır, Libya ve Suriye ile devam 

eden siyasi kriz dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını da olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bu ülkelerde yaşanan olumsuzluklar ülkenin itibarını zedeleyerek 

yatırım yapılmasını da engellemektedir. Türkiye’de ise 2002 yılından önce çok sayıda 

siyasi partinin seçmen oylarını bölmesi, sürekli koalisyon hükümetlerinin kurulmasına 

sebep olmuş bu durumun sonucunda da siyaset yavaşlamıştır. Politik veya kişisel çıkar 

çatışmaları, ekonomi yönetiminin bölünmesine, sosyal sigorta kurumları ve bankacılık 
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sektörlerindeki reformların gecikmesine neden olmuştur. Bu durumun sonucunda da 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları Türkiye’den uzak kalmıştır. 3 Kasım 2002’den 

sonra AK Parti’nin tek başına iktidar olması siyasi istikrarsızlığı az da olsa azaltıp 

reform sürecini hızlandırmıştır. Ekonomik dengelerin kurulması ve IMF ile yapılan 

stand-by anlaşmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan olan yapısını sağlamlaştırmaya 

başlamıştır. Bu gelişmeler sayesinde geçmiş yıllarda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının gelmesini engelleyen siyasi istikrarsızlık kapanma dönemine girmiştir 

(Arıkan, 2006: 53).  Ancak 2002 yılından sonra Türkiye’de siyasi istikrar sağlanmış ve 

ülkeye önemli ölçüde dolaysız yabancı sermaye yatırımları girmiştir.  

Yatırım yapacak ülke her ne kadar jeopolitik konum ve siyasi istikrar yönüyle 

cazip olarak görülse bile ülkede ekonomik istikrar yoksa o ülkede yatırım yapmaktan 

vazgeçecektir. Ekonomik istikrarın sağlanması için bütçe açıklarının ve dış borç 

yükünün olmaması ya da az olması, enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması buna 

bağlı olarak milli gelirin yüksek olması durumudur.  Bir ülkede yüksek enflasyon gelir 

dağılımının bozulmasına, sermayenin tükenmesine ve performans ve fiyat 

karşılaştırmalarının geçersizleşmesine neden olmaktadır. Sürekli olarak artan fiyatlar 

insanların reel gelirini düşürmekte buna bağlı olarak da ekonomik verimliliği 

azaltmaktadır. 1971 yılından bu yana Türkiye, ilk defa 2005 yılının birinci çeyreğinde 

yıllık enflasyon oranını tek haneli değerlere düşürmüştür (Arıkan, 2006: 54). 

Enflasyonun sanayileşmiş ülkelerdeki gibi %2 ya da %3 seviyelerine kadar düşürüp bu 

seviyelerde kalmasını sağlamak önemli olduğu için Türkiye’de bu duruma yönelik 

çalışmalar yapmaktadır. 

2008 yılında başlayan küresel kiriz ülkelerde ekonomik istikrarın bozulmasına 

da etki etmiştir. Küresel krizi sebebiyle Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin 

ekonomileri bozulmuş ve hatta Yunanistan’da ekonomi çökmüştür. Türkiye ise bu 

krizden etkilenmemiştir. Bu sebeple krizden kaçan dolaysız yabancı sermaye 

Türkiye’ye yönelmiştir. Dolaysız yabancı sermaye girişindeki artış geçen yılın ilk altı 

ayına göre %92 artarak 6,2 milyar dolar olmuştur. Bu yılın ilk yarısından geçen yılın 

aynı dönemine göre dolaysız yabancı sermaye girişinde gerçekleşen bu artış, küresel 

krize rağmen Türkiye’nin yabancı yatırımlar için en çok güvenilir bir liman olduğunu 

göstermektedir. 
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3.2. TÜRKİYE’DE UYGULANAN VERG İ TEŞVİK POL İTİKALARI VE 

ETK İNLİĞİ 

Türkiye’de uygulanan vergi teşvik politikaları genellikle istihdamın, bölgesel 

gelişmenin, teknoloji transferinin ve ihracatın arttırılması amacı ile yapılmaktadır.. Bu 

sebeple Türkiye’de OECD ve diğer ülkeler gibi vergi teşvik politikaları uygulamaktadır. 

Bu teşvikler, kurumlar vergisi oranı indirimi, KDV istisnası, yatırım indirimi, gümrük 

vergisi muafiyeti, AR-GE indirimi, serbest bölgeler ve vergi, resim ve harçlar olarak 

sıralanabilir.  

3.2.1. Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi 

Kurumlar vergisi, gerçek kişiler gibi iktisadî faaliyetleri sonucunda kâr elde 

edebilen kurumların toplam safi kazançları üzerinden gelirin doğduğu aşamada alınan 

genel nitelikte dolaysız bir vergi türüdür (Turhan, 1998: 133). Yukarıdaki açıklamadan 

da anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi mükellefleri tüzel kişiler olmaktadır. 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisine tabi olan kurumlar; sermaye 

şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî 

işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. Kurumlar vergisi oranı, yabancı sermaye yatırımcısının 

vergi yükü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için 2006 yılında Türkiye’de 

kurumlar vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştür. Kurumlar vergisi 

oranının indirilmesinde amaç, yabancı yatırımcının ülkedeki yüksek vergi oranı 

nedeniyle Türkiye’yi tercih etmeyerek başka bir ülkeye gidip yatırımlarını o ülkede 

yapmasını engellemektir. Bu düşük vergi oranıyla uluslararası standartlarla uyum 

sağlanarak Türkiye’de pek fazla bilinmeyen teknoloji, bilgi yönetimi gibi konuları da 

ülkeye getirmeye çalışmaktır (RBS, 2010: 10).  

5520 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu, önceki 1 Ocak 2006 kurumlar vergisi 

kanunu ile yer değiştirmiştir. Bu kanun Yabancı kontrollü şirket uygulamaları ve vergi 

cennetlerine karşı düzenlemeler gibi yeni düzenlemeleri açıklamakla birlikte, dünya 

çapında uygulamalar ve OECD rehberi ile sermaye ve transfer fiyatlandırması gibi 

önceden belirsiz konuları içeren aşırı düzenlemeleri açıklamıştır (PWC, 2010: 7). 

Açıklamalara ilaveten 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi olarak 

5838 sayılı Kanun’la eklenen indirimli kurumlar vergisi müessesesinin amacı, 

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, tasarrufları 
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katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı arttırmak, 

uluslararası rekabet gücünü arttıracak büyük ölçekli yatırımları özendirmek, dolaysız 

yabancı yatırımları arttırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini desteklemektir. İndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile 

Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlar dolayısıyla elde 

edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi öngörülmektedir. Teşvikten 

yararlanma olanağı, 16.07.2009 tarih ve 27290 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 

büyük ölçekli yatırımlarla bölgesel yatırımlara tanınmıştır. Bu kararname ile aynı 

zamanda büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel kabul edilen yatırımlarda aranacak asgari 

yatırım tutarı ve istihdam büyüklükleri de belirlenmiştir. İndirilen kurumlar vergisi veya 

gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına 

devam edilir. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri 

halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra 

ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı 

için yararlanmaktadır. 

3.2.2. Katma Değer Vergisi İstisnası 

Katma Değer Vergisinin konusu, Türkiye’de yapılan işlemlerdir. (Şenyüz vd, 

2008: 201). Katma değer vergisi oranlarında genel uygulama %18’dir fakat %1 ve %8 

gibi düşük vergi oranları uygulayan bazı üretim veya hizmetler bulunmaktadır. Ticari, 

endüstri, tarım, ülke içinde mal ve hizmet ithalatı ve farklı faaliyetlerce mal ve hizmet 

dağıtımına sebep olan bütün konular katma değer vergisine tabidir (RBS, 2010: 11). 

Deniz, hava ve demir yolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve çeşitli 

şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan; deniz, 

hava ve demir yolu taşıma araçları teslimleri, yüzer tesis ve araçların teslimi, bu 

araçların üretimi ile ilgili yapılan teslim ve hizmetler, bu araçların değişikli ği, onarımı 

ve bakımı hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır (KDV Kanunu md. 13/1-a). 

Ayrıca KDV Kanunu’nun yatırımlarda istisnalara ilişkin 13/d. Maddesi gereğince, 

yatırım teşvik belgesine sahip olan mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat 

teslimleri katma değer vergisinden istisnadır (KDV Kanunu md. 13/1-d). Yatırım malı 

makine ve teçhizatların KDV’den istisna edilmesi, yatırım aşamasında firmaların 

finansman giderlerinin düşmesi açısından önemlidir. Çünkü yatırımlarda özellikle de 
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yeni yatırımlarda, kısa sürede katma değer yaratılması gerçekleşmediği için yüklenilen 

vergide fiilen indirim yapılamaması durumunda finansman sıkıntısı oluşmaktadır 

(Bozdağan, 2008: 164). KDV, mahsuba tabi tutulacağı için istisna veya ertelemenin 

yararlanan firmalara net bir katkı sağlamamaktadır. Ancak geri ödemelerin zaman 

alması ve fiyat değişimlerinden değerinin yıpranması gibi nedenlerle istisnaya veya 

ertelemeye tabi tutulması firmalara fayda sağlamaktadır (Duran, 2002: 20). Bu sayede 

yatırım amaçlı ülkeye gelen yabancı yatırımcının makine ve teçhizatların KDV’sinin 

istisna edilmesi, şirkete tam bir fayda sağlamasa da yatırım aşamasında şirketlerin 

finansman giderlerinin düşmesine katkıda bulunarak ülkeyi yabancı sermaye yatırımcısı 

için az da olsa cazip hale getirmektedir. 

3.2.3. Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Gümrük vergisi, bir ülke sınırından giren eşyanın ithalatında alınan bir vergi 

türüdür. Verginin konusunu, gümrük tarifesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti gümrük 

bölgesine giren eşya oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile 

anlatılmak istenen Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kâra suları, iç sular ve hava sahası 

yerleridir (Şenyüz vd, 2008: 283). 

Gümrük vergisi muafiyeti, sermaye mallarının ithalinde ödenmesi gereken 

vergilerden kısmen veya tamamen muaf tutulması olarak açıklanabilir. Bu bağlamda 

makine ve teçhizat ithalatının (hammadde, ara ve işleme ürünleri hariç) gümrük 

vergisinden muaf olduğu söylenebilir. Bu teşvikten yararlanmak için söylenen makine 

ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında olmalıdır (PWC, 2006b: 21). Resmi Gazetede 7 

Temmuz 2009'da yayımlanan 5911 sayılı ''Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un yürürlüğe girmesi 

ile AB mevzuatına uyum, kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması, basit ve 

kolay anlaşılır olması, bürokratik formalitelerin en aza indirilmesi, eşyanın ekonomiye 

süratle kazandırılması, Türk müteşebbislerinin rekabet gücünün artırılması, seçici ve 

etkili gümrük denetiminin sağlanması gibi uygulamaların oluşturulması amaçlanmıştır. 

Ayrıca yerleşim yeri dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya 

kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyası gümrük vergilerinden 

muaf tutulmaktadır. Aynı zamanda yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari 

mahiyette olmayan kişisel eşyalar da muaf tutulmaktadır. Bu amaçla yapılan değişiklik, 
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yatırımcı açısından da uygun bir durum oluşturmaktadır. Gümrük duvarlarının yüksek 

olduğu dönemlerde sağlanacak bir gümrük muafiyeti, yatırım maliyetlerinin 

düşürülmesi bakımından çok büyük öneme sahip olmuştur. Fakat küreselleşmenin ve 

bölgesel entegrasyonların gündeme gelmesiyle beraber gümrük vergisi ve fonların 

düşürülmesi ile teşvik aracı olarak önemi azalmıştır. Ayrıca 1990 yılından sonra dünya 

ticaretinde önemli bir paya sahip olan ABD, AB ve Japonya’nın gümrük vergilerinin 

toplam ithalat içindeki oranı 1/3 oranında azalmıştır (Duran, 2002: 19). 

3.2.4. Yatırım İndirimi 

Yatırımları teşvik etmek ve ekonomideki sermaye birikimini aynı zamanda da 

ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla yatırım indirimi, ilk kez 12.02.1963 tarihli 

ve 202 sayılı kanunla kabul edilmiştir. 24.03.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4842 Sayılı 

Kanunla, günümüze kadar uygulanmış olan yatırım indirimi uygulaması tamamen 

değiştirilerek yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Ancak yatırım indirimi uygulamasına 

30.03.2006 tarih ve 5479 sayılı kanunla son verilmiştir. Yatırım indirimine son verilmiş 

olmasına rağmen yine de Türk vergi sisteminde istisna sayılabilecek ancak süresi belli 

olan uygulama öngörülmüştür. Bu duruma göre, 2005 yılı sonuna kadar yapılmış 

harcamalar nedeniyle hak kazanılan yatırım indirimleri 2006-2008 yılları arasında 

indirimine devam etmiştir. 2008 yılının sonunda da yatırım indirimi tamamen 

kaldırılmıştır (Özkara, 2005: 154; Kıratlı, 2006). 

Yatırım indirimi, yapılan yatırımların tamamının ya da belli bir oranının 

vergilendirilebilir gelirden indirilmesi olarak tanımlanabilir. Yatırım indiriminin amacı, 

sermaye maliyetini düşürmektir. Ayrıca yatırım indirimi, özel şirketlerin hem vergiden 

sonraki kârlılığını hem de likiditesini arttırarak yatırımları teşvik etmeyi de 

amaçlamaktadır. Bu amaçlarından ayrı olarak yatırım indirimi; istihdam olanaklarının 

artırılması, yatırımların belirli bölge ve yörelere gitmesini sağlayarak bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, yatırımların belirli sektörlere kanalize edilerek 

rekabet üstünlüğü olan veya üretimi öncelik gerektiren yatırımların teşvik edilerek 

ulusal verimliliğin artırılması, yabancı sermayenin ve gelişmiş teknolojinin ülkeye gelişi 

veya teşviki gibi amaçlara da hizmet etmiştir (Kıratlı ve Bıyık, 2001: 27). 
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Yatırım indirimi, sanayileşmiş ülkelerde dengesizliklerin giderilmesine, 

sanayileşmekte olan ülkelerde ise, milli gelirin dengeli dağılımına katkıda bulunması 

sebebiyle vergisel teşvikler içinde en önemlisi olarak sayılırdı (Duran, 2002: 15). Ancak 

yatırım indirimi vergi kaybının hesaplanmasının kolay olması, belli sektörlere ve uzun 

döneme yönelik yatırımlar açısından uygun olması ve geçici bir önlem olması 

avantajlarının yanı sıra yönetiminin zor olması, suiistimallere açık olması, daha çok 

mevcut firmaların kullanımına açık olması gibi sakıncaları da barındırmıştır (DTM, 

2006: 17). Bu sebeple de 2006 yılında yatırım indirimi uygulamasına aşamalı olarak son 

verilmiştir. 

3.2.5. AR-GE İndirimi 

Küreselleşme ve son yıllarda artan rekabet, dünyada teknoloji araştırmalarını 

hızlandırmakta ve bunun sonucu olarak da sanayileşme yönünden zayıf ve 

sanayileşmekte olan ülkeler AR-GE çalışmalarına önem vermek zorunda kalmaktadır. 

Türkiye de rekabet yarışında, AR-GE çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek 

amacıyla vergi kanunlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklilere göre teknoloji 

merkezi işletmelerinde, AR-GE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 

kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  

kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE projelerini desteklemek 

amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından ya da uluslararası fonlarca 

desteklenen AR-GE ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve 

tekno-girişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen AR-GE ve yenilik 

harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli 

istihdam eden AR-GE merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan AR-GE ve yenilik 

harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 

uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi 

uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır. Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun AR-GE indirimine ilişkin 10.maddesi gereğince, 01.01.2006 tarihinden 

geçerli olmak üzere işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve yeni teknoloji ve bilgi 

arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı, 01.04.2008 

tarihinden itibaren ise %100'ü, beyanname ile bildirilen kurum kazancından 

indirilmektedir (Kurumlar Vergisi Kanunu’nu md 10/1-a). Ayrıca AR-GE ve yenilik 
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faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmamaktadır (5746 

s.Kanun md. 3/4). 

3.2.6. Serbest Bölgeler 

Serbest bölgeler, ülkenin gümrük hattı dışında kalan, finansal ve ekonomik 

alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı ya da kısmen 

uygulandığı, endüstriyel ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve 

fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır 

(Demirel, 2009: 1). 

Tablo 3.7: Türkiye’de Bulunan Serbest Bölgeler ve Faaliyete geçişYılları

Şehirler

Mersin
Antalya
Ege
İstanbul Atatürk Havaalanı
Trabzon
İstanbul Deri ve Endüstri
Doğu Anadolu 
Mardin
İzmir Menemen Deri
Rize 
Samsun 
İstanbul Trakya
Kayseri 
Avrupa
Gaziantep
Adana-Yumurtalık
Bursa 
Denizli 
Kocaeli
TÜBİTAK- İstanbul Araştırma  Merkezi
Sakarya İpekyolu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1987

1987

1990

1990

1992

1995

1995

1995

1998

1998

1998

1998

1998

1999

1999

1999

2001

2001

2001

2002

2007

Yıllar

Kaynak: Demirel, 2009: 1  

Türkiye’de ilk serbest bölge 1987 yılında Mersin ve Antalya’da kurulmuştur. 

Daha sonra Ege ve İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölgeleri 1990 yılında 

kurulmuştur. 2007 yılında Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi’nin kurulmasıyla 

Türkiye’de serbest bölgelerin sayısı 21’e ulaşmıştır. Türkiye’de bulunan serbest 

bölgeler ile faaliyete geçiş yılları tablo 3.7’de gösterilmektedir. 

Türkiye’de serbest bölgeler kurulmasıyla birlikte bu bölgelere yönelik teşviklere 

de ağırlık verilmektedir. Bu bağlamda 3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest 
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bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında 

belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, bu bölgelerde 

istihdam edilen personele ödenen ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden, 

bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 31.12.2008 

tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olmaktadır (SBK geçici madde 3, 

KV Sirküleri 13). Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu 

bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi 

içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir. Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen 

hizmetler katma değer vergisinden de istisna olmaktadır (Katma Değer Vergisi Kanunu 

md. 16/1-c). 

3.2.7.  Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

Vergi, resim ve harç istisnası başlığı altında konut inşaatında ve kalkınmada 

öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda, bina inşaatlarında ve damga vergilerinde 

istisna yapılarak yatırımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların teşviki için 

sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve vakıfların kalkınmada öncelikli yörelerde 

yapacakları devletçe teşviki öngörülen yatırımlar dolayısıyla bina iktisap, arsa ve arazi 

üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler oluşturmaları ve 

bunların devirleri ile ilgili işlemler vergi, resim ve harçlardan istisnadır (Resmi Gazete, 

1984). Ancak bu teşvik 1997 yılına kadar sürmüştür. Bu teşvik yerine günümüzde 

serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgelerinde destekler, bedelsiz yatırım yeri 

desteği ve AR-GE indirimleri gibi uygulamalar yapılmaktadır. Serbest bölgeler ve Ar-

GE indirimi daha önce açıklanması sebebiyle ağırlıklı olarak diğer teşvikler 

incelenecektir. 

■■  Bedelsiz yatırım yeri desteği. Kanun kapsamındaki illerde en az 30 kişilik 

istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek ve tüzel kişilere hazineye, katma bütçeli 

kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsalar bedelsiz olarak 

devredilebilmekte veya kullanma izni verilebilmektedir (5084 s. Kanun md.5). 

■■  Enerji Desteği. 31.12.2009 yılına kadar geçerli olan bu destek kanunda 

belirtilen illerde uygulanmak üzere, hayvancılık (su ürünleri yetiştiricili ği ve tavukçuluk 
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dâhil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; 

imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise 

asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si Hazine 

tarafından karşılanmıştır (5084 s. Kanun md.6). 

■■  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uygulanan Teşvikler. Üretimde 

buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine 

yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel 

yatırım alanları oluşturulması hedeflenmiştir. Teknoloji geliştirme bölgelerinin amacı; 

teknolojik bilgi üretmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek 

araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin 

ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmaktır. Bu sayede teknoloji 

geliştirme bölgeleri, ülke sanayisinin uluslararası piyasalarda rekabet edilebilir duruma 

getirerek ülkeyi ihracata yönelik bir yapıya kavuşturmaktadır (4691 Sayılı Kanun). 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun kapsamında, 31tane teknoloji geliştirme 

bölgeleri kurulmuştur. Bu bölgeler tablo 3,8’de gösterilmektedir. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki 

yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar 

gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve 

AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar gelir 

vergisinden istisnadır. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin 

kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu 

bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, 

internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 

hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır (KDVK geçici madde 20). Kanunda 

görüldüğü gibi bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin görevleri 

ile ilgili ücretleri 31.12.2013 yılına kadar her türlü vergiden istisna ve muaf 

tutulmaktadır. 
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Tablo 3.8: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kaynak: www.sanayi.gov.tr ( Erişim: 10.08.2011)

Bölge Adı Kuruluş YılıSıra  No

2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009

ODTÜ Tekno Kent
TÜBÜTAK Marmara Araştırma Merkezi
Ankara TGB
İzmir TGB
GOSB Teknopark
Hacettepe Üniversitesi
İTÜ Arı Teknokent
Eskişehir TGB
Selçuk Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Batı Akdeniz Teknokenti
Erciyes Üniversitesi
Trabzon TGB
Çukurova TGB
Mersin TGB
Göller Bölgesi TGB
Ulutek TGB
Erzurum Ata Teknokent
Ankara Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Cumhuriyet TGB
Dicle Üniversitesi
Fırat TGB
Gazi Teknopark
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Bolu TGB
Boğaziçi Üniversitesi

 

3.2.8. Vergi Teşvik Politikalarının Etkinli ği 

Dünya genelinde var olan küreselleşme akımıyla birlikte sermayenin, işgücünün, 

mal ve hizmetin uluslararası seviyede hareketliliği artmaktadır.  Yatırım yapmak isteyen 

yatırımcı, ülkesinde bulamadığı uygun vergi koşullarını bu koşullara sahip ülkelere 

giderek yatırımlarını o ülkelerde yapmaktadırlar. Bu sayede yatırım yapan ülke 

sermayenin yanı sıra teknoloji, bilgi, mal ve hizmet akışı, istihdam sağlanması gibi 

faktörleri de beraberinde getirmektedir. Ülkeler vergi teşviklerini, ekonomi 

politikalarının bir aracı olarak düşündükleri için yabancı sermaye yatırımlarını çekmek 

isteyen ülkeler düşük vergi oranları ile ülkelerini yabancı yatırımcılar için cazip hale 

getirmeye çalışmaktadırlar. Sonuç olarak da ülkelerarası vergi rekabeti gibi bir kavram 

söz konusu olmaktadır. Vergi oranlarının daha düşük tutulmasının yanı sıra vergi 

tatilleri, vergi muafiyetleri, vergi ertelemeleri ve vergi indirimleri gibi yatırımları teşvik 

edici politikalar da uygulanmaktadır. Bu bağlamda vergisel teşvik tedbirleri, dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla uygulama alanı bulan bir teşvik türü 
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olarak nitelendirilebilir. Uygulanacak olan vergi teşvik politikaları ülkenin amaçlarına, 

sosyal durumuna ve konjonktürel özelliğine uygun olmalıdır. Ayrıca uygulamaya konan 

yeni teşvikler ile yürürlükten kaldırılan teşvikler ve diğer politikalar paralellik 

göstermeli ve birbirini tamamlamalıdır. Vergi teşvikleri günün koşullarına ve ülkenin 

genel politikasına uygun olarak geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır ve sürekli 

olarak yenilenmelidir. 

Türkiye, yatırımları çekme konusunda 1980 yılından beri birçok vergi teşvik 

politikaları uygulamıştır. Ancak uygulanan bu politikalar ülkeye istenilen düzeyde 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekememiştir. Son yıllarda dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları konusunda daha da bilinçlenmiş olan hükümet bu yatırımları çekmek 

amacıyla uygulanan düşük kurumlar vergisi indirimi, KDV istisnası ve gümrük 

muafiyeti teşvik politikalarını revize ederek günün koşullarına göre düzenlemiştir. 

Ayrıca hükümet serbest bölgeler, teknoloji bölgeleri ve AR-GE indirimleri gibi teşvik 

politikalarını da gündeme getirmiştir. Bu amaçla ülke yatırımcılar açısından daha cazip 

bir konumda olmuştur. Ayrıca yatırımcılar yapılan bu düzenlemeyle ülkelere geçmiş 

yıllara göre daha istekli ve güvenli bir şekilde girmektedir. Türkiye’de uygulanan bu 

teşvikler ile yabancı yatırım girişlerinde artışlar olmaktadır. Türkiye’ye gelen yabancı 

yatırımcı ülkeye sermayenin yanı sıra teknoloji, yönetim bilgisi ve iktisadî olarak 

büyüme getirmektedir. Bu durum ülke ekonomisi üzerinde bazı etkiler oluşturmaktadır. 

3.3. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TÜRK İYE 

EKONOM İSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, gittiği ülkede yatırım yaptığı andan 

itibaren sermaye, know-how ve teknoloji bakımından ülkenin büyümesine katkıda 

bulunmaktadır. Bu yönüyle dolaysız yabancı sermaye yatırımları teknoloji transferi, 

yönetim bilgisi ve dış pazar imkânları ile Türkiye açısından da önemli olmaktadır. 

Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması önemli ölçüde sermaye 

açığının ortadan kalkmasına, üretimde yeni teknolojinin kullanılması aynı zamanda da 

yeni teknoloji ile birlikte üretimde verimliliğin artması ve yeni dış pazarlara açılma 

hususunda önemli imkânlar sağlamaktadır (Çetinkaya, 2011: 242). Ayrıca dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının sanayileşmiş ülkelerden sanayileşmekte olan ülkelere 

gitmesi durumunda giden sermaye, cari işlem açıklarını finanse edebiliyorsa yabancı 
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sermayenin büyüme ve reel ekonomiye katkıda bulunduğu söylenebilir (Saygılı vd, 

2001: 169). Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye ekonomisi üzerine 

etkilerini iktisadî büyüme ve kalkınma, ödemeler dengesi, teknoloji ve istihdam üzerine 

etkisi olmak üzere dört başlıkta incelemek mümkündür.  

3.3.1. İktisadi Büyüme ve Kalkınma Üzerine Etkileri 

Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarının başında sermaye ve kaynak 

yetersizliği gelmektedir. Bunun yanında Türkiye’de reel gelir düşük ve ayrıca 

tasarruflarda yetersizdir. Bu durum Türkiye’nin sermaye ihtiyacının iç kaynaklardan 

sağlanamayacağını göstermektedir. İktisadi büyüme ve kalkınmayı sağlayabilmek ve 

aynı zamanda üretimin artması için dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına gereksinim 

duyulmaktadır.  (Alagöz vd, 2008: 83; Karluk, 2001: 98). Bu amaçla Türkiye iktisadî 

büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek için birçok teşvik politikası uygulamıştır. Bu 

sayede Türkiye’ye giren dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının miktarı artmıştır. 

Dolaysız yabancı sermayenin girmesi ile Türkiye’nin iş olanakları artmış ve bu duruma 

paralel olarak işsiz sayısında da azalış olmuştur. Bu durumun sonucu olarak da Türkiye 

iktisadî olarak büyüme trendine girmiştir.  

3.3.2. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri 

Geniş anlamda ödemeler dengesi, belirli bir dönem içerisinde bir ekonomide 

yerleşik ülke sakinleri (merkezi hükümet, parasal otorite, bankalar, gerçek ve tüzel 

kişiler) ile yabancı ülke sakinleri arasında yapılan ekonomik işlemlerin sistematik bir 

şekilde kayıtlarını tutan istatistikî bir rapordur. Temelde ödemeler dengesi iki ana 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mal ve hizmet hareketleri ve bu hareketlerin 

neden olduğu döviz girişi ve çıkışları gösterilmektedir. İkinci bölümde ise, birinci 

bölümde mal ve hizmet hareketlerine neden olan döviz giriş ve çıkışlarının oluşturduğu 

olumsuzluklar açıklanmaktadır (Ödemeler Dengesi Müdürlüğü, 2011: 1).  

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile ülkeye giren dövizler, uzun dönemde 

ithalatı ikame ettiği ve ihracatı teşvik ettiği müddetçe, gidilen ülkenin ödemeler 

dengesini sağlama hususunda önemli bir görev üstlenmektedir (Şimşek ve Behdioğlu, 

2006: 52). Bu durum Türkiye açısından da düşünüldüğünde, yabancı sermaye sayesinde 

Türkiye’ye gelen döviz ülke açısından ihracatı teşvik edip ithalatı da önceki durumuna 

göre azaltmakta ise bu durumda dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ödemeler 
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dengesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır denilebilir. Ancak dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı yapan şirketler, hammadde ve diğer girdileri üretimini devam ettirebilmek için 

ithal etmek zorundadır. İthalatın sonucunda ise, ev sahibi ülkenin ödemeler dengesinde 

olumsuz bir durum oluşmaktadır (Demir, 2007: 157). Genel itibariyle ödemeler 

dengesindeki bu olumsuzluk sanayileşmekte olan ülkeler açısından ve aynı zamanda 

Türkiye açısından olumsuz bir sonuç doğurmuş olmaktadır. 

3.3.3. İstihdam Üzerine Etkileri 

Küresel rekabet, çokuluslu şirketlerin uluslararası pazarlara tek bir merkezde 

üretim yapıp, ihraç etmek suretiyle erişmek yerine, müşteriyi pazarın olduğu yerde çok 

fabrikalı bir yapılanmaya götürmektedir. Bu yapılanma yabancı sermayenin istihdama 

olan etkisini, sanayileşmekte olan ülkeler açısından öne çıkarmaktadır (Cömert, 2000: 

2). Bu sebeple dolaysız yabancı sermaye yatırımlarından beklenen ve en önemli 

ekonomik etki, istihdam üzerine yapılmış olan etki olmaktadır. Sanayileşme yönünden 

zayıf ve sanayileşmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Bu tür 

ülkelerin işsizlik sorununun çözümünde, dolaysız yabancı sermaye yatırımları önemli 

bir etkiye sahiptir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, şirketlerin piyasada geçerli 

olan ücretten daha yüksek ücret ödemeleri çalışanların yaşam standartlarını yükseltirken 

eğitim içerikli uygulamalar sayesinde de bireylere teknik bilgi ve beceri kazandırmada 

ve dolayısıyla verimliliği arttırmada katkıda bulunmaktadırlar (Şimşek ve Behdioğlu, 

2006: 52; Gürak, 1999: 64). 

Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımları, ülkeye sağladığı milli gelir 

artışı ve buna paralel olarak istihdam hacminde de belirli bir artışa yol açtığı için 

ülkenin istihdamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Ayrıca Türkiye’ye gelen 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları işsizliği azaltmakta ve azalan işsizlik istihdamı 

beraberinde getirmektedir. Son yıllarda çok fazla dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının ülkeye gelmesiyle işsizlik oranlarında da nispeten düşüşler görülmektedir.   

3.3.4. Teknoloji Transferi Üzerine Etkileri 

Üretim için bilgi olarak tanımlanabilen teknoloji kavramı, tüm ülkelerin 

ekonomilerindeki verimlilik artışının ve aynı zamanda refah artışının en önemli kaynağı 

olmaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının getirdiği yeni teknolojiler ile 

tüketicilerin yeni ürün ve hizmet ile tanışmasının yanı sıra bilinen ürün ve hizmet de 
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daha kaliteli ve ucuza üretilebilmektedir (Gürak, 1999: 65). Sanayileşmekte olan 

ülkelerin yabancı sermaye çekmelerindeki amaçlardan biri de ülkelerine teknolojiyi 

getirmek ve bunun yanı sıra teknolojinin nimetlerinden de faydalanmaktır.  

Teknoloji transferi Türkiye açısından düşünülürse, Türkiye’nin sanayileşmiş 

ülkelerle arasındaki teknolojik gelişmişlik farkı arttıkça ekonomik büyüme performansı 

üzerinde negatif etkiler görülmektedir. Ancak Türkiye, son zamanlarda dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı çekmek için yatırım ortamını iyileştirme faaliyetleri kapsamında AR-

GE çalışmalarını teşvik etmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Teknoloji yayılımı 

vasıtasıyla ev sahibi ülkeye teknik bilgi getirilmesi özelliğinden dolayı dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları sayesinde Türkiye ile sanayileşmiş ülkeler arasındaki fark 

kapanmak üzeredir (Hazine Müsteşarlığı, 2009: 9). 

3.4. TÜRKİYE’N İN DAHA FAZLA DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE 

YATIRIMI ÇEKMES İ İÇİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, sanayileşme yönünden zayıf ve 

sanayileşmekte olan ülkelerin ekonomi yönünden hızlı bir şekilde gelişmelerinde 

önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu sebepledir ki ülkeler, dolaysız yabancı 

sermaye yatırımlarını çekmek ve kürsel düzeyde sermaye, yönetim bilgisi ve teknoloji 

transferi gibi önemli konularda kendilerini geliştirmek amacıyla gerekli önlemler 

almaktadır. Bu konuda sanayileşmekte olan ülkeler özellikle vergi teşvik politikalarına 

ağırlık vermekte olup daha çok vergi tatilleri, hammadde ve girdiler üzerinde tüketim 

vergilerinde ve ithalat vergilerinde muafiyet uygulamaları ve serbest bölgeler konusuna 

ağırlık vermektedirler (Zee vd, 2002: 1508). Aynı şekilde dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının ülkeye gelebilmesi için de yabancı sermaye yatırımcısı özellikle ülkenin 

ekonomik ve politik durumuna göre seçim yapmaktadır. Aksoy’un dediği gibi yabancı 

sermaye din, milliyet, ırk gibi ayrımlar yapmaz; onun tek istediği ekonomik ve politik 

istikrarın ve gayet iyi çalışabilen bir serbest rekabet ortamının olmasıdır. 

Türkiye birçok diğer ülke gibi, ekonomi ve aynı zamanda teknoloji konusunda 

gelişmek için dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını önemli bir kriter olarak 

görmektedir. Bu nedenle hükümet, dolaysız yabancı sermaye yatırımı konusunda liberal 

bir politika sürdürmektedir. Ülkenin pazarı büyüktür ve devamlı olarak büyümektedir. 

Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir ülke konumundadır. Ülkede iş gücü oldukça ucuz 



 136

ve boldur. Ülkenin 1 Ocak 1996’dan beri AB ile gümrük birliği bulunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’nin EFTA ve on bir ülke (İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Fas, 

Tunus, Suriye, Mısır Gürcistan, Cezayir, Filistin) ile serbest ticaret anlaşması 

bulunmaktadır. Türkiye süreç içerisinde birçok özelleştirme projelerine ev sahipliği 

yapmaktadır (Deloitte ve DEIK, 2009: 9). Bu sayılan gelişmeler Türkiye’nin dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları çekmesi için sahip olduğu faktörlerdir. Ancak bu faktörler 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmeye yeterli olmayıp Türkiye bu konuda 

birçok önlem almaktadır. Ayrıca Türkiye, ülkeye gelen dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını ülkede tutmak ve ülkeye beklenenden daha çok dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarını çekmek için uygulanan teşvik politikalarını revize etmek amacıyla 

birtakım önlemler almalıdır. Bunlar arasında hukukun üstünlüğü ilkesinin 

benimsenmesi ve etkin yönetimin uygulanması, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 

bakımdan istikrarlı hale getirilmesi, vergi sisteminde reform gerçekleştirilmesi,  farklı 

ülkeler ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım promosyon ajansının kurulması, 

yabancı sermaye yatırımlarının korunması için yatırımların karşılıklı teşviki ve 

korunması anlaşmaları gibi önlemler yer almaktadır. 

3.4.1. Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Benimsenmesi ve Etkin Yönetimin 

Uygulanması 

Modern demokrasilerde yönetim hukuka bağlı olmaktadır. Hukukun üstünlüğü 

ve hukuka uygunluk, yönetimin her alanında ve düzeyinde bütün eylem ve işlemlerin 

sağlanması konusunda temel ve vazgeçilmez bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bu 

bağlamda devlet saygınlığını ve gücünü, ülkede hukuk devletini egemen kılarak ve 

etkin bir adalet kurumunun altyapısını üreterek oluşturmaktadır (Saygılıoğlu ve Arı, 

2002: 107). Hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi ve etkin bir biçimde 

uygulanması, iktisadî faaliyetlerin güvenilir bir hukuki ortamda gerçekleşmesini garanti 

altına almaktadır (Vural, 2006b: 190). Yatırım açısından hukukun üstünlüğü konusu 

düşünüldüğünde genellikle ülkeler dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için 

ekonomik ve siyasal istikrara, mülkiyet haklarının korunmasına ve yabancı yatırımlara 

karşı resmi ya da gayri resmi düzeyde engeller olmamasına dikkat etmektedir. Ayrıca 

bu faktörlerle birlikte yerli ve yabancı sermaye eşit olmalı ve yasalar yerli ve yabancı 

yatırımcıya farklı uygulanmamalıdır. Bu faktörlerin sağlanması ise hukukun üstünlüğü 

ilkesi ile bağdaşmaktadır (Yılmaz, 2007: 30). 
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Dolaysız yabancı sermaye yatırımcısı için zaman çok önemli bir kavramdır. Bu 

nedenle yeni bir şirketin kuruluş ve işletme aşamalarında karşılaşılan, karmaşık olan ve 

uzun süren bürokratik işlemler yatırımcılar için önemli bir engel olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla yatırımcılar, bir ülkede uzun bir süreci kapsayan, bu durumun sonucu olarak 

yüksek maliyet getiren yatırımları yapmamaktadırlar. Aslında bürokrasi her ülkede 

vardır. Bürokratik işlemler, üretilen mal ve hizmetlerin güvenli olmasını, doğal çevre ve 

insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmamasını ve kaliteli olmalarını sağlamaya 

yönelik olarak yapılmaktadır. Ancak bu tür uygulamaların gereğinden fazla bir şekilde 

uygulanması yatırımcılar açısından zaman kaybı ve maliyet artışı sonucunu 

doğurmaktadır. İrlanda, bürokrasinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar 

konusunda önemli adımlar atmıştır. İrlanda’da yatırımcı tek bir büroya müracaat 

etmekte ve çeşitli bakanlıklar ile kamu kuruluşlarını ilgilendiren tüm resmi işlemler, 

yatırımcı adına bu büro tarafından yürütülmektedir (Kovancılar, 2003: 122). Türkiye’de 

ise iş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak bürokrasinin azaltılması, işlemlerin 

hızlandırılması ve işlem maliyetinin düşürülmesi konusundaki çalışmalar 

sürdürülmektedir (Resmi Gazete, 2010). 

Etkin bir yönetimin olması ise, etkin bir devletin olması ile mümkündür. Etkin 

bir devlet ise değişen koşullara uyabilen, öğrenebilen ve hedefe yönelik davranabilen, 

toplumsal değişimleri dikkate alan, saydam, vatandaş odaklı hizmetler sunan, sadece 

geçmişe yönelik verilerle değil geleceğe yönelik potansiyel verilerle çalışma düzenine 

sahip personele önem veren, kamusal faaliyetlerin işleyişi sırasında ortaya çıkan 

sorunların üstesinden gelebilme yeteneğine sahip özellikler göstermektedir (Saygılıoğlu 

ve Arı, 2002: 56). Bu açıklananlara göre, etkin devletin şartlarından biri de 

saydamlıktır. Ayrıca Saydamlık, uluslararası yatırım politikalarının ilkelerinden biridir. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları açısından ülkelerin cazibesinin arttırılması aynı 

zamanda da ülkelerin Bu imkânlardan yarar sağlayabilmesi amacıyla saydamlık 

konusunda teşvikler yapılmaktadır. bu amaçla Türkiye 2011-2013 döneminde, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu idarelerinin mali 

yönetim ve kontrol alanında görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine 

getirebilmek amacıyla idari kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetlere 

yoğunlaşacaktır. Ayrıca mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli 
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çalışmalar sürdürülecektir. Kamu idarelerinde uluslararası standartlarla uyumlu bir iç 

kontrol ortamının oluşturulması için Mali Plan döneminde kamu idarelerinin iç kontrol 

eylem planlarının etkili bir şekilde uygulama sağlayacaktır. Bunlara ek olarak kamu 

idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap 

verilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan stratejik planlama ve performans 

esaslı bütçelemeyi de yaygınlaştıracaktır (Resmi gazete, 2010). 

3.4.2. Siyasi ve Ekonomik İstikrarın Sağlanması 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımcıları için çok önemli hususlardan biri olan 

siyasi ve ekonomik istikrar, sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ekonomiler için de 

yatırımları kendi ülkelerine çekme konusunda önemlidir. Çünkü dolaysız yabancı 

sermaye yatırımcısı için yatırımın yapılacağı ülke siyasi ve ekonomik yönden istikrarlı 

bir düzeyde olmalıdır. Eğer ülkede siyasi ve aynı zamanda da ekonomik istikrarsızlık 

varsa o ülke yabancı yatırımcılar için cazip olmayacaktır. Bu yönüyle düşünülürse 

ülkeye gelecek olan yabancı yatırımlar ile siyasi ekonomik ve istikrar arasında pozitif 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bir ülke siyasi ve ekonomik açıdan ne kadar çok 

istikrarlıysa yabancı sermaye de o ülkeye o kadar çok gelecektir. 

Türkiye siyasi ve ekonomik istikrar yönünden 2000’ li yıllar öncesinde dolaysız 

yabancı sermaye yatırımcısı açısından çok fazla cazip değildi. Ülkede 81 yılda 59 kez 

seçim yapılması ve bu seçimler sonucu koalisyon hükümetlerinin ortaya çıkması ile 

bütçe açıklarının oluşması, bütçe disiplininin bozulması, enflasyon, yolsuzluk ve kayıt 

dışı ekonominin olması gibi faktörler ortaya çıkmıştır. Bu faktörler sonucunda da 

yatırımcı Türkiye’yi riskli bir ülke olarak görmüştür (Arıkan, 2006: 76). Alkin 2000 

yılında “TCMB Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye” adlı konferansta 

İsviçreli üç iktisatçının uluslararası sabit sermaye yatırımlarına öncülük eden 

kuruluşlarla yüz yüze yaptıkları görüşmeler sonunda yabancı sermayeyi çekmek için 

ülkelerin, ekonomi ile ilgili kararlarını beklenmedik zamanlarda ve sık sık 

değiştirmemeleri gerektiği savından bahsetmiştir. Alkin’ a göre bu durum, Türkiye’ye 

neden yeteri kadar sermaye gelmediğini açıklamaktadır. Ancak 2000’li yıllardan sonra 

özelliklede koalisyon hükümeti yerine tek partili bir hükümetin iktidar olmasıyla hem 

siyasette hem de ekonomide eskiye göre bir düzelme dönemine geçilmekte olup bu 

düzelmeyle birlikte yabancı sermaye yatırımcıları da Türkiye’yi cazip bir ülke olarak 
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görmektedir. Son dönemlerde Ortadoğu Ülkeleri arasında yaşanan siyasi kriz bu 

ülkelerde siyasi ve doğal olarak ekonomik istikrarın zedelenmesine sebep olmaktadır. 

Ortadoğu Ülkeleri siyasi ve ekonomik istikrarın yeniden düzelmesi amacıyla, siyasi ve 

ekonomik istikrara sahip Türkiye modelini benimsemektedirler. Bu durum Türkiye’nin 

siyasi ve ekonomik istikrar yönünden 2000’li yıllara göre önemli gelişmeler yaşadığını 

göstermektedir. Ayrıca S&P, Türkiye’nin sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar 

sayesinde oluşan parlak ekonomik geleceği ve bölgesinde giderek kazandığı ağırlığı ile 

büyüme eğiliminde olduğu ve bu sebeple de yatırım yapılabilir seviyeye yükseldiğini 

açıklamıştır. Bu amaçla Türkiye Mali Plan döneminde, ekonomide sürdürülebilir 

büyüme ortamının devam ettirilmesini ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesini 

hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye, maliye politikasının belirlenecek 

mali kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlayacaktır (Resmi Gazete, 2008). 

Ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli olan bir faktör ise, ekonomi içerisinde var 

olan kayıt dışılığın azaltılmasıdır. Ekonomide rekabet gücünün arttırılması ve haksız 

rekabetin önlenmesi, kayı dışılığın azaltılması konusunda temel amaçlar olmaktadır. 

“Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” ile kayıt içi faaliyetler 

özendirilecek ve denetim kapasitesi arttırılacaktır. Ekonomik istikrarın gelişmesi için 

yapılması gereken bir diğer önemli adım ise, finans sektöründe güven ve istikrarın 

güçlendirilmesi ve bu sektörün uluslararası rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu amaçla 

finansal piyasaların daha etkin izlenmesi, risk yönetimi etkinliğinin arttırılması ve yurt 

dışı ile işbirliğinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca finans sektörünün düzenleme ve 

denetimi, uluslararası standartlara, AB müktesebatına, küresel kriz sonrası dönemde G–

20 platformu öncülüğünde yürütülen yeni çalışmalara uyum gözetilerek geliştirilecektir. 

Açıklananlara ek olarak, Avrupa Birliği ile yapılan tam üyeliğe ilişkin müzakere 

sürecinde Birlik müktesebatına uyum çalışmalarında önemli bir mesafenin alınması ve 

buna bağlı olarak dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında artış eğiliminin de devam 

etmesi beklenmektedir (Resmi Gazete, 2010). 

3.4.3. Vergi Sisteminde Reform Gerçekleştirilmesi 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, yatırım yapacak ülkeyi seçerken ilk olarak 

o ülkenin etkin yönetim yapısına, siyasi ve ekonomik istikrarına önem verirken daha 

sonraki aşamada ülkenin vergi sistemine de önem vermektedir. Bu sebeple yabancı 

sermaye yatırımcısı, kendi ülkesindeki ağır vergilerden dolayı vergi yükü makul olan 
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ülkeleri tercih etmektedir.bu sebeple dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda 

vergi sistemlerinde vergi reformları gerçekleştirilmesi önemli bir strateji olarak 

görülmelidir. 

Türkiye dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla karmaşık bir 

yapıya sahip olan vergi sistemini daha etkin ve basit hale getirmek için gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarını düşürmüş, istisna ve muafiyetleri daraltmış, özel tüketim 

vergisini uygulamaya koymuş, yatırım araçları üzerindeki farklı vergilendirme 

uygulamalarına son vermiş, yatırım indiriminin üç yıllık bir geçiş süreci sonunda 

tamamen kaldırılmasına yönelik düzenleme yapmış, kamu maliyesindeki iyileşmeden 

de faydalanarak gelir vergisinde ve bazı sektörlerde katma değer vergisinde indirim 

uygulamış ve mali kesim üzerindeki aracılık maliyetlerini azaltmıştır. Ayrıca gelir 

idaresini de yeniden yapılandırmıştır (Resmi Gazete, 2006: 18). Bu bakımdan Türkiye 

2006 yılında %30 olan kurumlar vergisi oranını %20’ye düşürerek gerçekleştirmiş 

olduğu vergi indirimi sayesinde ülkeye çok fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı 

çekmiştir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girmesiyle de ülkenin genel 

büyümesi ve üretkenliği de artmıştır. Türkiye’de yatırım yapacak olan yatırımcı için 

AR-GE faaliyetlerinde de indirime gidilmiştir. 06.07.2001 tarihli Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir vergisi 

mükelleflerinin, bu bölgelerdeki yazılım ve faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile 

buralarda çalışan araştırmacı, yazılımcı ve personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 

31.12.2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilecektir. Bu düzenleme faaliyetleri 

sayesinde teknoloji ve yenilikler arttırılarak, yatırımlarda verimlilik artışını teşvik edici 

bir nitelik oluşacaktır (Bulut, 2009: 171). Hükümet bu önlemlerin yanı sıra gelecekte de 

bazı önlemler alacaktır. Bu önlemler; vergi politikalarının uygulanmasında istikrarlı 

davranılması, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, 

yatırımların ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi, vergi kanunlarında yer alan 

istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin öngörülen sosyo-ekonomik politika ve 

hedefler çerçevesinde gözden geçirilerek vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, İstisna, 

muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcaması tutarlarının hesaplanmasına 

ayrıca vergi idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili 

çalışmalara devam edilmesi, vergi uyuşmazlıklarına dair idari yargılama alanında 

gerekli düzenlemeler yapılması olarak sıralanabilir (Resmi Gazete, 2010). 
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3.4.4. Farklı Ülkeler ile Ekonomik İli şkilerin Geli ştirilmesi 

Türkiye, jeopolitik konumu gereği hem Avrupa ve Asya hem de Ortadoğu 

Ülkeleri ile komşudur. Bu yönüyle Türkiye Avrupa ekonomisinin, sanayileşmekte olan 

Asya pazarlarının ve Ortadoğu Ülkeleri’nin doğal kaynaklarından faydalanabilir. Ayrıca 

diğer ülkelerin bu pazarlara ulaşımı için Türkiye, önemli bir köprü konumdadır (Arıkan, 

2006: 80). Son zamanlarda Ortadoğu Ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ekonomik 

ili şkiler Türkiye’nin prestijini arttırmakta ve bu ülkeler arasında örnek alınan bir ülke 

durumunda olmaktadır. Türkiye demokratik, laik ve pazar ekonomisini kabul eden bir 

ülke olması özelliği ile sadece Ortadoğu Ülkeleri’nde değil aynı zamanda Türk 

Cumhuriyetleri’nde de örnek alınan bir ülke konumundadır. Türkiye Sovyetler 

Birili ği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri’ni ilk 

tanıyan ülke olmuştur. Ayrıca bu ülkelerde diplomatik temsilcilikler ile ticaret ve 

ekonomi müşavirlikleri kurarak geniş çapta bir kredi ve yardım programı başlatmıştır 

(DPT, 2000: 51). Yapılan bu çalışmalar, Türkiye’nin komşu ülkeleriyle ekonomik 

işbirliği içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Türkiye yalnızca komşu ülkeleri ile değil 

aynı zamanda kendisine uzak olan ülkelerle de ekonomik ili şkiler içerisinde olmaktadır. 

Bu amaçla birçok uluslararası kuruluşlara da üye olmaktadır. İslam Konferansı Teşkilatı 

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

(EİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), D-8 ve G-20 gibi kuruluşlara üye olarak 

üye ülkelerle işbirliği girişimlerini arttırmaktadır ve bu sayede küresel gelişmeleri de 

takip etmektedir. Türkiye küresel ve bölgesel düzeyde etkinliğini dengeli bir şekilde 

arttırmak amacıyla uluslararası kuruluşlara üye olmak dışında farklı ülke ve ülke 

grupları ile çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye önem vermektedir 

(DPT, 2000: 56). Türkiye son yıllarda ipek yolunun yeniden canlandırılması amacıyla, 

Japonya’dan Türkiye’ye kadar olan güzergâhtaki gümrük idareleri arasında işbirliğini 

artırma, ticareti kolaylaştırma ve sınır geçişlerini hızlandırma yönünde çalışmalar da 

yapacaktır (Resmi Gazete, 2010). 

3.4.5. Yatırım Promosyon Ajanslarının Geliştirilmesi 

Yatırım promosyon ajansları; ülkenin yurt dışındaki imajını geliştiren, 

yatırımcılara ülke içinde karşılaştıkları sorunları çözmede yardımcı olan ve onlara belirli 

hizmetler sunan, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak 
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ülkeye daha fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmeye çalışan, ülkede yatırım 

yapılacak bölgeleri ve sektörleri seçmede önemli derecede rol alan, seçilen sektörlerde 

verilecek teşvikleri belirleyen, kamunun, özel teşebbüssün ya da her ikisinin birlikte 

yönetiminde söz sahibi olabilen ve aynı zamanda finansmanını sağlayabilen, bölgesel 

veya ulusal bazda çalışan kurumlar olarak tanımlanabilir (Tüylüoğlu ve Aktürk, 2006: 

89). Yapılan tanımdan yola çıkılarak yatırım promosyon ajanlarının fonksiyonları; ülke 

imajını geliştirmek, yatırım sürecini kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, yatırım projeleri 

geliştirmek ve politika geliştirerek kamuoyuna bu politikaları sunmak olarak dört başlık 

altında incelenmektedir (Yılmaz, 2007: 24). 

■■  Ülke imajını geliştirmek:  Bu politika, ülkenin yabancı yatırım için en uygun 

adres olduğuna dair kamuoyunu ve uluslararası yatırımcıları bilgilendirecek reklam 

faaliyetleri, kamuoyunda ses getiren faaliyetler düzenlemek ve ülkeyle ilgili olumlu 

haberlerin uluslararası basında yayınlanmasını sağlamak amacını taşımaktadır. 

■■  Yatırım sürecini kolaylaştırıcı hizmetler sunmak: Tek durak ofis gibi 

işletildiği zaman, çok başarılı olduğu gözlenen yatırım ajanslarının aynı zamanda 

yabancı yatırımcıların yatırım kararlarını en sağlıklı ve en hızlı şekilde verebilmeleri 

için, ülke ekonomisi, ilgilenilen sektör ve bölgeyle ilgili detaylı bilgilerin sunulması, 

yatırımcıların spesifik sorularına kapsamlı yanıtlar verilmesi beklenmektedir. Yatırım 

promosyon ajansının, yatırımcılar için tek durak ofis olarak çalışmasının özellikle yerel 

yönetimlerin yetki alanında bulunan idari izinlerin daha hızlı çıkarılmasında olumlu 

etkisi olacaktır.  

■■  Yatırım projeleri geli ştirmek:  Bu politika belirli sektörlerdeki yatırım 

potansiyelini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen ve bu amaçla yatırımcılara olası yatırım 

projeleriyle ilgili ön bilgi sağlamayı, pazarlama ve posta yöntemleriyle farklı 

yatırımcılara ulaşmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, merkezi ve yerel yönetimlerle 

birlikte çalışarak, imarlı arazi üretiminin arttırılması ve sanayi üretimine açılmasını 

sağlamak da bu faaliyetlerin bir parçasıdır. 

■■  Politika geliştirerek kamuoyuna bu politikaları sunmak:  Bu politika üst 

düzey kamu ve özel sektör görevlilerinin yabancı sermaye yatırımı çekmek için 

kamuoyu önünde daha fazla öncü rol oynamalarını sağlamak, hali hazırda öncü rol 

oynayan kişi ve kuruluşları desteklemek, uluslararası yatırımların ülke ekonomisi için 
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önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yanlış yönlendirmeler karşısında 

uyarıcı bir rol oynamak gibi amaçları hedeflemektedir. 

Jacques Morriset’e (2004) göre, bir ülke kaliteli yatırım ortamı sunduğu sürece 

yatırım promosyon ajansları sayesinde daha fazla yabancı sermaye yatırımı 

çekebilecektir. Morriset’in vardığı diğer bir sonuç ise, direkt olarak devletin en üst 

kademesine bağlı olan ve en yüksek düzeyde desteklenen, aynı zamanda özel sektörün 

de direk olarak katıldığı yatırım promosyon ajansının yürüteceği promosyon 

faaliyetlerinin yabancı sermaye yatırımı çekmek amacıyla daha etkin bir konumda 

olmasıdır. 

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkeler de yatırım ortamını tanıtacak, 

yatırımları yönlendirecek ve yatırımcılara yardım edecek bir promosyon ajansı 

kurulması şarttır. Ancak Türkiye’de ise yatırım promosyon ajansının olmadığı 

dönemlerde irtibat büroları bu uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda yurt 

dışında bulunan yerleşik kişi ve kurumlar pazar araştırması yapmak, alıcı ve satıcılarla 

iletişim kurabilmek gibi amaçlarla irtibat büroları açmışlardır. Bu bürolar sadece izin 

verilen konular üzerinde faaliyet göstermiştir. Türkiye, bu durumları göz önünde 

bulundurarak 2003 yılında kapsamlı bir reform programı başlatarak Yatırım Ortamını 

İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kurmuştur. Ayrıca Türkiye bazı engelleri 

ortadan kaldırmak amacıyla akılcı öneriler ve stratejiler geliştirilmesi için her biri başka 

bir alanda uzmanlaşmış teknik komiteler de kurmuştur. Bu komitelerde özel sektör ve 

kamunun verimli bir işbirliği içerisinde olmaları amacıyla her bir komitede özel 

sektörden ve kamu kurumlarından temsilciler bulunmaktadır (Arıkan, 2006: 81). 

Türkiye’de 2003 yılında kurulmuş olan yatırım promosyon ajansları dolaysız 

yabancı sermaye yatırımı çekmek amacıyla revize edilerek geliştirilmeli ve 

çalışmalarını geniş kapsamda sürdürmelidir. Bu yönüyle Türkiye, 2010 yılında yatırım 

ortamını iyileştirme çalışmalarını dünyadaki eğilime paralel olarak sürdürmüştür. 

YOİKK çalışmaları kapsamında 2010 yılı içerisinde, 1 YOİKK toplantısı, 3 YOİKK 

Yönlendirme Komitesi toplantısı ve 52 Teknik Komite toplantısı gerçekleştirilmi ştir. 11 

Mart 2010 tarihinde düzenlenen 14. YOİKK Toplantısında karara bağlanan YOİKK 

Teknik Komiteler Eylem Planı’nda belirlenen 55 eylemin 26’sı tamamlanmıştır. 

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önceki yıllarda 
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olduğu gibi 2010 yılında da uluslararası kuruluşların sağladığı katkılarla 

zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine devam edilmiştir. Bu kapsamda, Dünya Bankası 

YOİKK Platformunun işbirliğiyle, “Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi 

Raporu”nu hazırlamıştır. Söz konusu Raporda, kriz sonrasında yatırımcıların algılarında 

ve beklentilerindeki değişimler değerlendirilmiş ve YOİKK Teknik Komitelerinin 

çalışmalarında dikkate alabilecekleri önerilerde bulunulmuştur (Hazine Müsteşarlığı, 

2011: 60-61). Türkiye’de yapılan bu çalışmalar sayesinde yatırımcı ülkeyi cazip bir 

yatırım merkezi olarak görmektedir. Ancak yatırım promosyon ajanslarının Türkiye’de 

yapılan çalışmaları iyi bir şekilde analiz etmesi ve çalışmalarını devamlı olarak 

sürdürmesi gerekir. Tersi bir durumda ise yani bu ajansların ülkeye yatırım çekmek 

amaçlı yapılan çalışmaları ülke koşullarına göre yapılmazsa, bu durumda yatırımcı 

ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçecektir. Böyle bir durumda ülkenin dünya genelindeki 

prestijine zarar verecektir. 

3.4.6. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yapılması 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, gelirin hem elde edildiği ülkede, hem 

de gelirin elde edildiği mukim ülkede ayrı ayrı vergilendirmesini önlemek, anlaşma 

devletlerin ülkesinde yatırım yapan yabancıların kendi mükelleflerine göre daha ağır bir 

şekilde vergilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla imzalanmaktadır. Çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının amacı, uluslararası yatırımcılar açısından 

vergilendirmeyi belli prensiplere bağlayarak iç mevzuattaki değişkenliğin uzun vadeli 

planlama açısından oluşturacağı sakıncaları ortadan kaldırarak yerli ve yabancı 

mükellefler açısından oluşacak ayrımı engellemektir. Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi 

önleyerek uluslararası yatırımcıların yatırım yapmasını teşvik etmek amacıyla 

imzaladığı ve yürürlüğe girmiş olan 71 tane anlaşma vardır (Hazine Müsteşarlığı, 2010: 

101).  
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

06.05.1996
25.02.1997 
22.09.1997
24.11.1998 
25.06.1998
03.06.1999
31.10.1999
09.07.1999 
01.07.1999 
12.11.1999
19.04.2001
26.08.2001
25.12.2001
11.04.2002
17.06.2002 
05.07.2002

Tacikistan
Endonezya  
Hırvatistan
Litvanya 
Moldova
Letonya  
Bangladeş
Singapur   
Kırgızistan
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Sudan 
Katar 
Tayland
İran
İspanya 

Tablo 3.9: Türkiye Tarafından İmzalanmış ve Yürürlüge Girmi ş Bulunan ÇVÖ Anlaşmaları  Listesi, 
2000 Yılı ve Sonrası

Lüksemburg   
Estonya 
Suriye
Yunanistan  
Fas 
Lübnan 
Güney Afrika 
Cumhuriyeti   
Portekiz  
Sırbistan-Karadağ 
Etiyopya
Bahreyn 
Bosna-Hersek   
Suudi Arabistan
Avusturya (Revize)

09.06.2003 
25.08.2003
06.01.2004
02.12.2003
07.04.2004 
12.05.2004

03.03.2005  
11.05.2005 
12.10.2005 
02.03.2005 
14.11.2005 
16.02.2005 
09.11.2007
28.03.2008

Ülke
Yürürlüğe 

Giriş Tarihi

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

26.12.2001
06.03.2000 
18.05.2000 
17.05.2000 
28.07.2000
23.12.2003
23.12.2003
27.08.2001
20.12.2001
16.12.2003
23.12.2003
31.01.2005
11.02.2008
13.01.2005
27.02.2005
18.12.2003

18.01.2005 
21.02.2005
21.08.2004
05.03.2004
18.07.2006 
21.08.2006

06.12.2006
18.12.2006 
10.08.2007 
14.08.2007 
02.09.2007 
18.09.2008 
01.04.2009
01.10.2009 

Yürürlüğe 
Giriş Tarihiİmza Tarihi İmza TarihiÜlke

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı,  2010: 102-103.  

3.4.7. Yatırımların Kar şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 

Yapılması 

Genel olarak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları; 

kamulaştırma veya devletleştirme halinde yatırımın gerçek bedelinin gecikmeksizin 

ödenmesi ve transferini, yabancı yatırımcılara milli muamele ve en çok gözetilen ulus 

prensipleri çerçevesinde muamele edilmesini, transferlerin gecikmeksizin yapılmasını, 

savaş veya iç karışıklık hallerinde milli muamele ilkesi çerçevesinde zarar gören 

yatırımcılara tazminat ödenebilmesini ve yatırımcılarla devlet arasında herhangi bir 

uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde yabancı yatırımcıların daha objektif ve hızlı 

işlediği gerekçesiyle tercih ettiği uluslararası tahkim imkânının tanınmasını garanti 

altına almaktadır (Hazine Müsteşarlığı, 2011: 2). 

Türkiye’nin yatırım ilişkilerinin yoğun olduğu veya bu yönde potansiyel 

görünen ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde yarar görülen ülkelerle 

imzalanmakta olan Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının temel 

amacı, taraf ülkeler ararsında sermaye ve teknoloji akımını arttırmak ve karşılıklı 

yatırımların ev sahibi ülkenin hukuk düzeni içinde tabi olacağı muamelenin sınırlarını 

tespit etmektir (Hazine Müsteşarlığı, 2010:  104). 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

22.05.2000
17.05.2000
09.09.2000
24.11.2001
29.01.2002
31.07.2002
10.11.2003
19.01.2004
02.03.2004
31.05.2004
14.07.2004
10.03.2005
13.04.2005
19.07.2005
03.01.2006
04.01.2006

Moğolistan
Rusya
Malezya
Yunanistan
Bosna-Hersek
Mısır
Sırbistan
Portekiz
İtalya
Fas
Malta
Etiyopya
İran
Afganistan
Suriye
Lübnan

Tablo 3.10: Türkiye Tarafından İmzalanan ve Yürürlüğe Giren YKTK Anla şmaları
2000 Yılı ve Sonrası

Ürdün
Filipinler
Slovenya
Slovakya
Hindistan
Katar
Avustralya
Fransa
Suudi Arabistan
Oman Sultanlığı
Singapur
Romanya
Tayland
Yemen
Libya

23.01.2006
17.02.2006
19.06.2006
23.12.2006
18.10.2007
12.02.2008
29.06.2009
03.08.2009
05.02.2010
15.03.2010
27.03.2010
08.07.2010
21.07.2010
31.03.2011
22.04.2011

Ülke
Yürürlüğe Giriş 

TarihiÜlke

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Yürürlüğe Giriş 
Tarihi

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2011: 71
 

Türkiye’nin bugüne kadar 82 ülkeyle imzalamış olduğu yatırımın karşılıklı 

teşviki ve korunması (YKTK) Anlaşmaları, uluslararası yatırımcılar için büyük önem 

taşıyan; ev sahibi devlet tarafından yabancı yatırımcılara milli muamele ve en çok 

kayırılan ulus muamelesinin uygulanması, kar transferlerinin güvence altına alınması ve 

ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin şartlarının 

belirlenmesinin yanı sıra yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında uyuşmazlık çıkması 

halinde uluslararası tahkime başvurulması gibi “olmazsa olmaz” hükümler içeren temel 

nitelikte bir anlaşmadır (Hazine Müsteşarlığı, 2011: 70). Tablo 3.8, 2000 yılı ve 

sonrasında Türkiye tarafından imzalanan ve yürürlüğe giren YKTK anlaşmalarını 

göstermektedir. 2000 yılı sonrasında Türkiye toplam olarak 31 ülkeyle YKTK 

anlaşması imzalamış bulunmaktadır. YKTK anlaşması ile Türkiye anlaşma yaptığı 

ülkelerle ekonomik iş birliğine önem vermektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınırlar yerine pazarlara ve üretim alanlarına önem veren, sermaye, mal ve 

hizmetler konusunda sınır tanımayan, bu hizmetleri dünyanın her yerinde belirli 

kurallara bağlı olarak dağıtabilen ve serbest pazar ekonomisine dayalı bir süreç olan 

küreselleşme, dünya ticaretini serbestleştirmiş ve 1980 sonrasında yaygın olarak serbest 

ticaret faaliyetlerini başlatmıştır. Serbest ticaret faaliyetleri sonucunda da ithalat 

vergilerini azaltmak, uluslararası ticaretin önündeki gümrük tarifelerini ve kotalarını 

ortadan kaldırmak ve dünyadaki üretim kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak 

amacıyla 1948 yılında 23 ülke tarafından imzalanan GATT yürürlüğe girmiştir. Ancak 

1995 yılında görevleri ve kapsamı ile GATT’ tan daha geniş ve yaptırım gücü daha 

yüksek olan DTÖ-WTO, GATT’ ın yerine geçmiştir. DTÖ’ nün amacı da GATT gibi 

dünya ticaretini serbestleştirmektir. Ancak DTÖ, GATT içerisinde bulunan maddeleri 

biraz daha genişleterek yasal bir zemine oturtmuştur. DTÖ’ nün kurulması ile birlikte 

ticaret serbestleştirilmi ş ve bunun sonucunda da, serbest ticaret anlaşmaları gündeme 

gelmiştir. Serbest ticaret anlaşmaları ile ülkeler; karşılıklı olarak tarifelerin indirilmesi, 

ticaret önündeki engellerin kaldırılması, devlet yardımları ve mevzuatta yer alan 

farklılıkları giderme gibi düzenlemeler yapmaktadırlar. Genel olarak serbest ticaret 

anlaşmaları, yatırımları da içeren geniş bir kapsama sahiptir. Bu yönüyle de serbest 

ticaret anlaşmaları sermayenin uluslararası akışında da rol oynamaktadır. AB’nin 

kurulması ile serbest ticaret anlaşmalarına daha çok önem verilmiş ve bu anlamda çok 

taraflı ve ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu yapılan anlaşmalar sayesinde yatırımcı, kazanç 

sağlayacağı yere, gitme konusunda rahat olmaktadır. Ayrıca hem sanayileşmiş ülkeler 

hem de sanayileşmekte olan ülkeler, anlaşma yaptığı ülkelerle yatırım yapma olanağına 

kavuşmaktadırlar. Serbest ticaret anlaşmalarının yapılması dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları açısından önemli olarak görülmektedir. Önemli olan bir diğer faktör ise, 

ülkelerin uygulamış oldukları vergi politikalarıdır. Bu anlamda ülkeler çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ve yatırımlarını korumak amacıyla yatırımların 

karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına imza atmaktadırlar. Yapılan bu 

anlaşmaların ortak amacı, ülkelerde yatırımların teşvik edilmesini ve yapılan yatırımlar 

ile ülkeler açısından olumsuz bir durumun engellenmesini sağlamaktır. Bu yapılan 
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çalışmaların tümü dünya genelinde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını arttırmaya 

yönelik olmaktadır. 

Dünya ekonomisinde küreselleşme ile birlikte üretim faktörlerinin üzerindeki 

serbest dolaşım engelleri kaldırılarak en fazla verim neredeyse sermaye akışı da o yöne 

doğru kaydırılmaktadır. Bu durum sonucunda da yoğun bir rekabet ortamı oluşmaktadır. 

Bu rekabet ortamında ülkeler, bir yandan kendi sermayelerinin yabancı ülkelere kaçışını 

önlemek; öte yandan da dünya ekonomisindeki hareketli sermayeyi kendi ülkelerine 

çekebilmek için çalışmaktadırlar. Sermayenin yetersiz olduğu sanayileşme yönünden 

zayıf ve sanayileşmekte olan ülkeler açısından kendi sermayelerinin yabancı ülkelere 

kaçışını önlemekten ziyade, daha çok dünya ekonomisindeki sermayeyi ülkeye çekme 

amaçlı yapılmaktadır. Genellikle sanayileşmekte olan ve sanayileşememiş ülkelerde 

sermaye yetersizliği, sanayileşmiş ülkelerden borç alınarak giderilmeye çalışılmaktadır. 

Ancak borç alan ülke dış borcunu arttırarak ülkenin gelişmesinden ziyade ülkeye daha 

çok borç yükleyerek, ülke üzerinde olumsuz bir durum oluşturmaktadır.  Bu sebeple de 

borç almak çok fazla tercih edilen bir çözüm yolu olarak kabul edilmemektedir. Ülkeler, 

dış borçlanma yerine dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelmektedirler. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, borçlanma gibi ülkede olumsuz bir durum 

oluşturmamaktadır. Son yıllarda birçok ülkeye gelen dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları; istihdamı ve büyümeyi arttırırken sanayinin oluşmasını desteklemekte, 

yatırım yapılan ülkeye teknoloji, yönetim bilgisi getirmektedir ve dış pazarlara açılmayı 

da kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının neredeyse 

bütün ülkeler için önemli olduğu söylenebilir. 

Sanayileşmekte olan ve sanayileşememiş ülkeler refah seviyelerini yükseltmek, 

işsizliği azaltmak ve dış ticaret açıklarını kapatabilmek için üretim yapmak; üretim için 

de yatırım yapmak zorundadırlar. Bir ülkenin yatırım yapması için sermayeye sahip 

olması gerekir.  Ancak sermaye bakımından yetersiz olan sanayileşmekte olan ülkeler; 

işsizliğin azaltılması, ileri teknoloji ile rekabet edebilen bir yatırım ortamının 

oluşturulması ve refahın arttırılması amacıyla dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

konusunda teşvik politikaları uygulamaktadırlar. Uygulanan teşvik politikaları içersinde 

vergi teşvik politikaları daha fazla öneme sahiptir. Bu amaçla sanayileşmekte olan 

ülkeler, kurumlar vergisi oranlarını düşürmeye, vergi kanunlarında indirim ve muafiyet 
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uygulamalarına ve serbest bölgelerde vergi tatili uygulamasına yönelmektedirler.  

Yatırım yapacak olan ülkeler de bu uygulamalara sahip ülkelere yönelmektedirler. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının bir ülkeyi seçmesindeki en önemli 

etkenlerden bir diğeri ise, ülkenin iyi bir yatırım ortamına sahip olmasıdır. İyi bir 

yatırım ortamı; etkin bir bürokrasinin, yerli ve yabancılar için eşit bir hukuk sisteminin, 

ekonomik ve siyasi istikrarın olduğu, yolsuzluğun ve kayıt dışı ekonominin olmadığı bir 

ortam olarak ifade edilmektedir. Bu ortamın oluşması için devletin siyasi ve ekonomik 

istikrarın sağlanması, bürokrasi, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk gibi düzensizliklerin 

azaltılması konularında rekabet avantajı oluşturacak düzenlemeler yapması gerekir. 

Yapılan bu düzenlemeler sayesinde ülke daha fazla dolaysız yabancı sermaye çekecek 

ve ekonomik olarak da daha çok gelişecektir. Ancak bazı durumlarda dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu durumu Emin 

Akçaoğlu “Niçin Bir Yabancı Sermaye Stratejisine İhtiyacımız Var?” başlıklı 

makalesinde bir benzetme ile açıklamaya çalışmıştır. Akçaoğlu, ülkemizin bazı 

bölgelerinde kuraklığın son haddine kadar yaşandığı günlerde “yağmur her durumda iyi 

midir?” sorusuna cevap arayarak dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının hangi 

durumlarda iyi olduğunu göstermeye çalışmaktadır ve tespitine kuraklık ve sel 

felaketini birlikte düşünerek devam etmektedir. Akçaoğlu,  kuraklığın ve sel felaketinin 

birbirlerini tamamladığını ve hem bir sel felaketinden korunmanın hem de kuraklığa 

karşı tedbirli olmanın da mümkün olduğunu ifade etmektedir. Akçaoğlu, eğer suyun 

nereden nereye akıtılması gerektiği konusu önceden yeterince düşünülmemişse akış 

yolunun tamamen tesadüflere kalacağını ve yağmurun sele dönüşüp önüne geleni 

sürükleyeceğini de vurgulamaktadır. Dolayısıyla “Evet, yağmur genellikle iyidir; 

toprağı beslemektedir ve barajları doldurmaktadır ama eğer altyapı yetersizse ya da 

yoksa bol yağışın sel olup insanların evini barkını ellerinden alabileceğini de ifade 

etmektedir. Akçaoğlu, dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda sağduyu esasına 

dayanan bir yaklaşımın ele alınması durumunda fayda sağlayacağını ve bu durumun bir 

‘stratejik perspektif’i gerektirdiğini belirtmiştir. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına 

yönelik oluşturulan vergi teşvik politikaları, ülkenin siyasi ve ekonomik durumu ve 

ülkede var olan hukuki altyapı yetersizse çok fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı 

geldiğinde ülkede olumlu bir hedef beklenirken tam tersi bir durum da oluşabileceği 

düşünülmelidir. Bu durumun oluşmaması için hükümetlerin iyi bir denetim 
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mekanizmasına sahip olması gerekir. Aksi takdirde ülkeye çok fazla yabancı yatırım 

yapılarak ülkenin çıkmaza doğru gitmesine de sebep olunabilir. Sanayileşmekte olan 

ülkeler için dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının olumlu yönlerinin yanında bu 

ülkeler açısından yarı işlenmiş ürünlerde dışa bağımlılık oluşturması, üretim 

yöntemlerinin ülke yapısıyla çelişmesi ve fiziki ve fiziki olmayan avantajlarıyla yerli 

yatırımlar karşısında rekabet üstünlüğüne sahip olması gibi olumsuz yönleri de 

bulunmaktadır. Ancak bu olumsuz yönlerine karşın olumlu yönlerinin fazlalılığı inkâr 

edilemez bir gerçektir. Sanayileşmekte olan ülkeler, ülkeye gelecek olan dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarını ülkenin ihtiyaçlarına göre yönlendirdiği takdirde bu tür 

yatırımlar ülkenin gelişimine katkı sağlayacaktır. Çünkü dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının ülkeye gelmesi durumunda o ülkeye sermaye dışında teknolojik yenilikler 

ve yönetim bilgisi de gelmektedir. Bunlar sayesinde de ülkede ekonomik gelişme 

yönünde artış görülmektedir. Ayrıca bu tür yatırımlar, ülkenin iş gücü potansiyelini 

arttırarak istihdam olanaklarını da geliştirmektedir. Özellikle sanayileşmekte olan 

ülkelerde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının rolü, gelişmeyi arttıran bir faktör 

olarak tanımlanmaktadır. Sanayileşememiş ülkelerde dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, para girişlerinden ziyade daha fazla ekonomik gelişme yansıttığı için bu tür 

yatırımlar dışsal finansman kaynağı olarak görülmektedir. Sanayileşmekte olan ülkeler, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekebilmek amacıyla çok sayıda 

yapısal düzenleme ve yatırım teşvik politikası uygulamaktadırlar. Bu amaçla 

sanayileşmekte olan ülkeler, kalkınmaları için ihtiyaç duydukları yatırımları 

gerçekleştirmektedirler. Bu yatırımları gerçekleştirmek amacıyla da birçok teşvik 

politikası uygulamaktadırlar. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için 

yapılan teşvik politikalarını sadece sanayileşmekte ve sanayileşme yönünden zayıf olan 

ülkeler değil, aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler de uygulamaktadırlar. Sanayileşmekte 

olan ve sanayileşememiş ülkelerin amacı ekonomik kalkınma iken, sanayileşmiş ülkeler 

ise daha çok büyüyerek ekonomik gelişmeyi hedeflemektedir. Ancak dolaysız yabancı 

sermaye yatırımcısının öncelikli amacı kâr elde etmektir. Bu sebeple yabancı yatırımcı 

ülkenin siyasi-ekonomik yapısı, pazar büyüklüğü, pazara yakınlığı, iş gücü maliyeti, 

özelleştirme uygulamaları ve özellikle de vergi uygulamaları gibi birçok faktörü 

düşünmektedir. Bu sebeple dolaysız yabancı sermaye yatırımları sanayileşme yönünden 

zayıf ve sanayileşmekte olan ülkelerden ziyade sanayileşmiş ülkelere yönelmektedir. 
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Ancak son yıllarda sanayileşmekte olan ülkelerin yaptığı politikalar, yabancı 

yatırımcıların bu ülkeleri tercih etmesine yardımcı olmaktadır. Bu teşvik politikalarının 

yanı sıra ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı, şeffaflığı, alt yapısı, coğrafi konumu, 

piyasa büyüklüğü ve işgücü niteliği de sanayileşmekte olan ülkelerin yabancı 

yatırımcıyı çekmesi için önemlidir. Ülkeye giren dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

ülkeye gelirken yanında ticari fırsatları genişletmek için kullanılan çeşitli ağlar 

getirmektedir. Bu ağlar sayesinde de ülke, birçok fırsata da ev sahipliği yapmış 

olmaktadır. Ayrıca dolaysız yabancı sermaye yatırımları, etkinlik tahsisi ve teknik 

konularda gelişmeye sebep olan yerli firmalar için rekabet edici baskıyı arttırmaktadır. 

Bu durumun sonucu olarak yerli firma da kendisini yenilemektedir. Bu sayede sadece 

yatırım yapan firma değil yerli firma da rekabet etme seviyesine gelmektedir. 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları için ev sahibi ülkeler yani yatırımların 

yapılacağı ülkeler, genellikle vergi teşviklerini önermektedirler ve bu amaçla genellikle 

düşük vergileri kullanmaktadırlar. Genel olarak sanayileşmekte olan ülkeler, 

sanayileşmiş ülkelerden daha düşük kurumlar vergisi oranlarına sahiptirler. Ancak 

sanayileşmiş ülkeler etkin işleyen vergi sistemleri, ülkelerin gelişmiş ekonomik yapıları 

ve bu ülkelerde siyasi istikrarın sanayileşmekte olan ülkelere kıyasla daha iyi olması 

sebebi ile daha fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekmektedirler. Özellikle de 

ABD, yabancı sermaye girişleri konusunda dünyada ilk sırada yer almaktadır. ABD’nin 

ilk sırada yer almasının en temel sebebi, genel olarak ABD’nin ekonomik istikrarına ve 

sağlam bir ekonomik yapısına bağlanabilir. ABD’ye gelen dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, ABD’de yüksek maaşlı iş fırsatlarının doğmasına ve ekonomik büyüme 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle de ABD’ye yatırım yapan ülkeler 

İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa ve Kanada gibi sanayileşmiş ülkeler olmaktadır. 

Ancak 2008 yılında yaşanan küresel kriz sebebiyle ABD’nin ekonomik istikrarının 

zayıflaması ile birlikte dolaysız yabancı sermaye yatırımlarında da düşüşler 

yaşanmaktadır. Bu durum dolaysız yabancı sermaye yatırımının ülkeye çekilmesi 

konusunda ABD’ye gölge düşürmektedir.  Bir diğer sanayileşmiş ülke olan Almanya 

ise, hem teknolojik gelişmişliğinden hem de merkezi coğrafi konumu, gelişmiş alt 

yapısı ve hukuki sistemin güven vermesi sebebi ile yatırımcılar arasında çekici bir ülke 

konumundadır. Almanya’da 2000 yılında yapılan vergi reformu sonrası yatırım 

yapanlar açısından vergi yükü önemli oranda azalmıştır ve ülke uluslararası düzeyde 
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rekabet edebilir hale gelmiştir. Fransa ise, eğitimli i ş gücü, iyi alt yapısı ve sahip olduğu 

büyük pazarı ile önemli derecede dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekmektedir. 

Ancak diğer sanayileşmiş ülkelere göre düşük seviyede AR-GE yatırımları, yüksek 

vergi yükü ve var olan ağır bürokrasisi nedeniyle daha az yabancı sermaye çekmekte ve 

hatta Fransız yatırımcılar düşük vergi ve ucuz iş gücünden yararlanmak için Doğu 

Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da yatırım yapmaktadırlar. Genellikle AR-GE 

faaliyetlerine yapılan harcamalar yatırım yapılan ülke için önemli olmaktadır. Bu 

yönüyle AR-GE üzerinde yapılan birçok çalışma, vergi kredileri ve hızlandırılmış 

amortisman gibi bazı vergi teşvik türlerini önermektedir. Sanayileşmiş ülkelerde 

özellikle Avusturya, Kanada, Fransa ve Amerika’da AR-GE üzerinde yapılan faaliyetler 

için vergi teşvikleri arttırılmaktadır. Bir diğer sanayileşmiş ülke olan İrlanda ise 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda birçok teşvik uygulamaktadır. 

Özelliklede vergi teşvikleri konusunda birçok sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan 

ülkeler arasında %12,5’lik bir oranla en düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkeler 

arasında yer almaktadır. Yabancı sermayenin bir ülkeyi tercih etmesinde pek çok sebep 

bulunmaktadır. Ancak düşük oranlı bir vergi sistemi yabancı sermayeyi cezp eden 

unsurların başında yer almaktadır. Bu yönüyle İrlanda yatırımcılar arasında cazip bir 

ülke konumunda olmaktadır. Aynı zamanda İrlanda, bürokrasinin azaltılmasına yönelik 

yapılan çalışmalar konusunda da önemli adımlar atmaktadır. İrlanda’da yatırımcı tek bir 

büroya müracaat etmekte ve çeşitli bakanlıklar ile kamu kuruluşlarını ilgilendiren tüm 

resmi işlemler, yatırımcı adına bu büro tarafından yürütülmektedir. 

Sanayileşmekte olan ülkelerde ise, genelde tasarruflar istenilen düzeyde 

olamamakta ve yatırımlarda bu duruma paralel olarak düşük düzeyde kalmaktadır. Bu 

nedenle bu tür ülkeler kalkınmak için dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına önem 

vermelidir. Bu amaçla da sanayileşmekte olan ülkeler, teşvik politikaları özellikle de 

vergi teşvik politikaları uygulayarak yabancı yatırımcıları kendi ülkelerine çekmeye 

çalışmaktadırlar. Çin, Macaristan, Polonya ve özellikle Türkiye bu konuda en güzel 

örnekleri vermektedir. Çin yabancı sermaye yatırımlarına sunduğu ucuz iş gücü ve 

teşviklerle son yılların cazibe merkezi olmaktadır. Çin’de özel ekonomik bölgelerde 

faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler, kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Ayrıca Yüksek teknolojili yabancı sermayeli şirketlere muafiyet ve indirim sürelerinin 

dolmasından itibaren 3 yıl kurumlar vergisi oranı %10 indirimli uygulanmaktadır. 
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Çin’de var olan çok sayıda vergi teşvik indirimleri, ülkenin dolaysız yabancı sermaye 

çekmesinde önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.  Çin’de uygulanan teşvikler, dünya 

bankası raporunda da yer almaktadır ve dünya bankası dolaysız yabancı sermaye 

yatırımlarının en iyi şekilde kullanılması için yatırımcılara Çin’i tavsiye etmektedir. Bu 

yönüyle Çin, 2020 yıllında dünyanın en zengin ekonomisi olmaya aday ülke olmaktadır. 

Macaristan ise dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekmek amacıyla vergi teşvik 

politikaları içerisinde kurumlar vergisi oranını %19 seviyelerinde tutmuş ve bu sayede 

birçok yabancı yatırımcı ülkesine çekmiştir. Yabancı yatırımcıyı ülkeye çeken 

faktörlerden bir diğeri ise, girişimciye sağlanan 15 yıla kadar varan vergi indirimlerinin 

olmasıdır. Bu konuda IMF, Macaristan’ın yeniden yatırım projeleri için vergi ve ithalat 

gümrük indirimleri açısından bölgede en fazla indirimi sağlayan ülke olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca Macaristan AR-GE maliyetlerinin azaltılması, kalkınmaya yönelik 

daha avantajlı uygulamaların hayata geçirilmesi ve özelleştirme politikalarına devam 

edilmesi ile de dolaysız yabancı sermaye yatırımları çekmektedir. Polonya ise dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla bölgesel Kalkınmayı sağlamak için 

büyük bir alanı Özel Ekonomik Bölge olarak kurmuştur. Bu bölgede gelir vergisi 

muafiyeti, rekabetçi fiyatlarla arsa temini ve emlak vergisi indirimi gibi vergi teşvikleri 

uygulamıştır. Ayrıca Polonya’da Macaristan gibi %19’luk düşük kurumlar vergisi 

oranına sahip bir ülke konumundadır. Bu yönüyle de ülkeye dolaysız yabancı sermaye 

yatırımcısı çekmektedir.  

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerde genel görünüm bu yöndeyken 

Türkiye ise Osmanlı döneminde uygulanan kapitülasyonların yurt içinde bulunan 

piyasalara yabancıların egemen olmasına, yabancıların zenginleşmesine ve yurt içinde 

sermaye birikiminin oluşturulamaması sebebiyle, cumhuriyetin ilk yıllarında siyasi 

bağımsızlığını sağlamak amacıyla dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına sıcak 

bakmamıştır. Ancak küreselleşmenin gittikçe yayılması sonucu sermayenin hareketli 

olması ve dolaysız yabancı sermaye yatırımları sayesinde yatırım yapılan ülkede 

ekonomik anlamda bir gelişme yaşanılması ve tasarruf eksikliğinden kaynaklanan 

finansal baskıların yumuşatılması sebebiyle dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına 

sıcak bakılmıştır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek amacıyla ilk olarak, 

1954 yılında 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kabul edilmiştir. 1960’lı 

yıllardan sonra özellikle de 1970 yılında dolaysız yabancı sermaye yatırımları en yüksek 
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düzeye ulaşmıştır. Ancak dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının bu seviyesi 

sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye, dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

konusunda zayıf bir ülke konumunda olmuştur. 1980 ve sonrasında ise dolaysız yabancı 

sermaye yatırımları konusunda olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden ilki 24 

Ocak kararlarıdır. Bu kararlar sonucunda Türkiye ithal ikameci sanayi politikalarından 

vazgeçerek, dışa açılmaya karar vermiştir. Özellikle de Özal döneminde dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarında artış sağlanmıştır. Ancak Türkiye’de yaşanan koalisyon 

hükümeti döneminde ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle yabancı 

sermaye yatırımları azalmıştır. Bu durum AK Parti Hükümeti’nin iktidara geldiği 2002 

yılına kadar sürmüştür. AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle ülke ekonomisinde 

siyasi bir istikrar sağlanmış ve siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrar da getirilmiştir. 

Ayrıca ülke, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına sıcak bakmış ve bu doğrultuda 

birçok teşvik politikası uygulamıştır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar uygulanan 

teşvik politikalarında unutulmaması gereken bir husus ise bir ülke vergi politikası 

açısından ne kadar uygun teşvikler ve oranlar uygularsa, yatırımcının da o kadar çok o 

ülkeyi tercih edeceği konusudur. Türkiye de bu amaçla 2006 yılında %30 olan kurumlar 

vergisi oranını %20’ye düşürmüştür. Kurumlar vergisi oranının düşürülmesi ile ülkeye 

daha fazla dolaysız yabancı sermaye yatırımı gelmiştir ve ülkeye ekonomik açıdan 

fayda sağlanmıştır. AK Parti Hükümetinin dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını 

çekmek amacıyla sürdürdüğü vergi teşvikleri, etkin bürokrasi, ülkenin ekonomik 

istikrarı ve komşu ülkelerle ekonomik olarak iyi bir iletişim gibi politikaları ülkenin 

ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek halen devam etmektedir. Aynı zamanda 

hükümet dolaysız yabancı sermaye yatırım kanunu desteklemekte ve yerine getirilen 

kanunlar yabancı yatırımcılar üzerindeki birçok kısıtlamayı yok etmektedir. Türkiye’nin 

yatırım rejiminin temel prensipleri, yabancı ve yerli yatırımcılar için eşit haklar ve 

zorunlulukları içermektedir. Düzenlemeler kazançların, ücretlerin ve royaltilerin serbest 

transferini aynı zamanda da sermayenin kendi ülkesine geri dönmesine de izin 

vermektedir. 

Türkiye stratejik konumu itibariyle de düşünülürse, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları açısından önemli pazarlardan biridir. Türk Cumhuriyetleri’ne, Balkan 

Ülkeleri’ne ve Ortadoğu Ülkeleri’ne yakınlığı ve ülkenin pazar büyüklüğü de 

Türkiye’nin cazibesini arttırmaktadır. Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileri, son 
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dönemlerde oldukça gelişmektedir. Türkiye’de yatırımı bulunan dolaysız yabancı 

sermaye yatırımcılarının birçoğu, söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerini Türkiye merkezli 

olarak yürütmektedir. Bu durum, Türkiye açısından önem arz eden bir husus 

olmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin stratejik konumu, sadece pazar büyüklüğü konusunda 

değil aynı zamanda ülkenin hammaddeye yakınlığı konusunda da önemlidir. Türkiye, 

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren bir ülke konumunda olduğu için kara ve deniz 

yolları ulaşımında elverişli olmakta ve bu sebeple de her türlü yatırımcıyı cezp 

etmektedir. Ancak uygulanan bu politikalar arasında vergi teşvik politikaları diğer 

politikalara göre daha önemlidir. Özellikle de kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi 

muafiyeti ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yapılması gibi politikalar 

yatırımcı tarafından da önemli görülmektedir. 

Türkiye’nin uygulamış olduğu vergi teşvik politikaları, ekonomik sınırların 

kalkmış olduğu bir dünyada OECD ve AB ülkeleri içerisinde yer alan ve dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları konusunda ileri seviyede olan ülkelerle yarışabilecek 

düzeyde olmalıdır. Ancak bu uygulanan vergi teşvik politikaları, ülkede bulunan yerli 

yatırımcıları da zor durumda bırakmamalıdır. Özellikle sanayileşmiş ülkeler hem yerli 

yatırımcı hem de yabancı yatırımcı açısından önemli olan vergi teşvik politikalarını 

uygularken, kendi ekonomik durumlarını düşünerek kendilerine göre politikalar 

oluşturmaktadır. Oluşturulan bu vergi teşvik politikaları, yatırım ve AR-GE 

faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılırsa sermaye bikrimi ve teknolojik ilerleme 

açısından olumlu etkiler oluşturulabilir. Türkiye’de bu amaçla uygulamış olduğu vergi 

teşvik politikalarının etkinliğini incelemelidir. Bu inceleme sonucunda da Türkiye, 

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için uyguladığı vergi teşvik 

politikalarında yeterli derecede etkin olup olmadığını incelemelidir. Yeterli derecede 

etkin değilse ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda araştırma yapmalıdır. Türkiye 

açısından dolaysız yabancı sermaye yatırımları gerekli büyük yatırımların finansmanını 

sağlama, döviz girdilerini arttırma, teknolojiden yararlanma ve istihdam oluşturma 

açısından çok önemli olmaktadır. Bu yönüyle Türkiye, teşvik politikalarını iyi analiz 

ederek uygulamalıdır.  

Türkiye’nin üzerinde durması gerektiği bir diğer husus ise, Türkiye’de dolaysız 

yabancı sermaye yatırımlarının yoğun olduğu sektörlerin neler olduğu ve bu sektörlerin 

nasıl geliştirilebileceği konusudur. Türkiye’ye gelen dolaysız yabancı sermaye 
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yatırımlarının sektörlere göre konumuna bakıldığında ilk sırayı elektrik, gaz, buhar ve 

sıcak su üretim ve dağıtımı ikinci sırayı ise, mali aracı kuruluşların faaliyetleri 

almaktadır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının en az olduğu sektör ise, inşaat ve 

toptan ve perakende ticaret sektörüdür. Bu verilere dayanarak Türkiye yabancı sermaye 

yatırımlarının en az olduğu sektörlere yönelerek bu sektörleri yabancı yatırımcı için 

daha cazip hale getirmelidir. Bu amaçla Türkiye, cazip teşvik politikalarına 

yönelmelidir. Ancak açıklanan bu eksikliklere rağmen Türkiye, geçmiş yıllara kıyasla 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları konusunda önemli gelişmeler göstermektedir. 

Özellikle son yıllarda Türkiye’ye gelen toplam yabancı sermaye yatırımlarında önceki 

yıllara göre artış olmaktadır. Bu artışta ülkenin uyguladığı vergi teşvik politikalarının, 

siyasi ve ekonomik istikrarın, etkin yönetimin ve komşu ülkelerle sıcak ilişkiler 

kurulmasının çok büyük etkileri bulunmaktadır. Ancak dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, yapılan uygulamalara rağmen istenilen düzeyde olmamaktadır. Türkiye, 

konum itibariyle ve ülkede var olan istikrarı ile daha fazla dolaysız yabancı sermaye 

yatırımı çekmelidir. Bu sebeple Türkiye var olan küresel krize rağmen siyasi ve 

ekonomik istikrarına devam etmeli, düzeltilen bürokrasiyi daha fazla işler hale 

getirmeli, ülkelerle ekonomik işbirliğine devam etmeli, uluslararası imajının 

geliştirilmesi amacıyla dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını hedefleyen “Türkiye’ye 

Greenfield Tipi Yatırım Çekme Hakkında, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejilerinin 

Belirlenmesi ve Uluslararası Kıyaslama Projesi” gibi yürütülen projeler oluşturmalı ve 

bu projeleri yönetmelidir. Yatırım ortamını iyileştirerek çifte vergilendirmeyi önleme ve 

yatırımların karşılıklı korunması anlaşmalarını daha fazla ülke ile yapmalıdır. Ayrıca 

Türkiye’de uygulanan yatırım teşvikleri ile yabancı yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi ve 

yeniden yatırıma dönüştürülen kârın tamamının veya bir kısmının, kurumlar vergisinden 

muaf tutulması konusunda da bazı adımlar atılmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır. 

Söz konusu bu düzenlemeler, Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni yatırımları, özellikle de 

ihracata yönelik yeni yatırımları özendirici nitelikte olmalıdır. Türkiye, AB gümrük 

birliği anlaşması ile kademeli olarak teşvik sistemini uyumlaştırmaktadır. Bu sebeple 

Türkiye’de vergi reformu konusu içerisinde yer alan vergi teşvik politikaları, can alıcı 

bir konu olmalıdır.  Bu amaçla Türkiye, kurumlar vergisi üzerinde indirim 

uygulamalıdır, katma değer vergisi ve gümrük vergisi üzerinde muafiyet ve istisna 

uygulamalarını genişletmelidir. Ayrıca yatırımları teşvik etmek için serbest bölgeler ve 



 157

kurulan teknoloji parkları üzerinde, vergi tatilleri ve vergi istisnası uygulamaları da 

genişletilmelidir. Türkiye, yabancı sermaye yatırımları çekmek amacıyla sanayileşmiş 

ülkelerde uygulanan teşviklerin neler olduğunu ve bizim ülkemizde bu teşviklerin 

uygulanabilirliğini düşünerek ülke açısından en uygun teşvik politikalarını belirlemeli 

ve belirlediği politikalara göre kalkınma planlarını ve programlarını düzenlemelidir. 

Ayrıca Türkiye birçok sanayileşmekte olan ülkeye göre hem siyasi ve ekonomik hem de 

stratejik yönden avantajlı durumdadır. Bu yönüyle Türkiye siyasi ve ekonomik 

istikrarını, jeopolitik konumunu ve uygulayacağı teşvik politikalarını özellikle de vergi 

teşvik politikalarını kullanarak yatırımcıyı çekmeye çalışmalıdır. Yatırımcı Türkiye’de 

var olan siyasi-ekonomik istikrarı ve jeopolitik konumu için ülkeye yatırım yapabilir 

ancak ülkenin yürütmüş olduğu vergi politikaları yatırımcı açısından uygun değilse 

yatırım yapmaktan vazgeçebilir. Ancak Türkiye son yıllara göre vergi politikalarında bir 

iyileşme eğilimi göstermekte ve vergi teşvik politikaları konusunda kalkınma 

planlarında özellikle bu konulara yer vermektedir. Türkiye’nin uygulamış olduğu 

yapısal reformlar, yatırım ortamını yabancı yatırımcılar açısından modernleştirerek 

iktisadi olarak büyümeyi ve rekabet gücünü de arttırmaktadır. Türkiye bu politikaların 

hepsini birlikte başarılı bir şekilde yürüterek yabancı yatırımcı açısından güvenilir bir 

liman olacaktır. Özellikle Türkiye AB’ye girme sürecinde bu politikaları uygularsa hem 

AB açısından hem de Türkiye açısından olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Çünkü 

Türkiye’nin sağlıklı bir özel sektör ve sağlam ekonomisi ile gelecekte AB üyesi olarak 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı konusunda bir mıknatıs olacağı ve bu yüzden üye 

ülkelerle boşluğun kapanacağı konusu, ümit edilen zamandan çok daha yakın bir 

zamanda olacak gibi görünmektedir. Bu yönüyle Türkiye AB üyeliği ve çekeceği 

dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile ülkesine sermaye, teknoloji ve özellikle de 

istihdam getirecektir. Bu açıklamalara ek olarak 2008 yılından itibaren yaşanan küresel 

kriz birçok Avrupa Ülkesi’ni olumsuz olarak etkilemiştir. Avrupa Ülkeleri’nde krizin 

olumsuz etkileri günümüzde bile kendini göstermektedir. Ancak Türkiye yaşanan bu 

krizden ekonomi konusunda istikrarlı bir yapıya sahip olduğu için Avrupa Ülkeleri’ne 

göre daha az etkilenmiştir. Bu sebeple Türkiye’nin var olan istikrarlı yapısı ülkenin 

dolaysız yabancı sermaye yatırımı çekmesinde önemli olarak görülmüş ve birçok 

yatırımcı bu sebeple Türkiye’yi seçmiştir. Halen Türkiye sahip olduğu siyasi-ekonomik 
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istikrar ve uyguladığı teşvik politikaları ile yatırımcılar açısından önemli bir ülke 

konumunda olmaktadır. 
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