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ÖZET 

Doktora Tezi  

Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği 

Neslihan KOŞAR 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı 

Maliye Programı 

“Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” adını taşıyan doktora tezi, 

uluslararası vergi rekabetinin mevcut olumlu ve olumsuz sonuçlarının 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki olası etkilerini tespit etmeyi 

amaçlayan bir çalışmadır. Küreselleşme süreciyle birlikte üretim faktörlerinde 

gözlenen hareketliliğin, özellikle sermaye faktörünün ülkelere girişine yönelik 

vergisel boyutta ne tür bir altyapıya ihtiyaç duyduğu üzerinde durulmaktadır. 

Bu kapsamda uluslararası vergi rekabetine yönelik belirgin bir teşvik türü olan 

vergi indirimleri, yatırım politikası aracı olarak kullanılabilirliğindeki kolaylık 

nedeniyle en az diğer belirleyici unsurlar kadar önem taşımaktadır.   

Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde uluslararası vergi 

rekabetinin kavramsal çerçevesi ve etki alanlarına yer verilmektedir. İkinci 

bölümde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teorik gelişimi, uluslararası 

vergi rekabeti ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Son bölümde ise uluslararası 

vergi rekabetinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkilerinin 

Türkiye açısından değerlendirilmesi amacıyla ekonometrik model 

uygulamasına yer verilmiş; bulgu ve sonuçları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Vergi Rekabeti, Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları, Kurumlar Vergisi İndirimi, Vergi Rekabeti Göstergeleri,  Türkiye 

Uygulaması.      
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ABSTRACT 

Doctoral Thesis 

Doctor of Philosophy (PhD) 

The Effects of International Tax Competition on Foreign Direct Investments: 

Case of Turkey 

Neslihan KOŞAR 

 

Dokuz Eylül University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Finance  

Public Finance Program 

As its title “The Effects of International Tax Competition on Foreign 

Direct Investments: Case of Turkey” this study aims to examine the positive and 

negative results of the international tax competition and their effects on foreign 

direct investments. Mobility of production factors requires the suitable stage for 

taking investments to countries with globalization. In this context tax reductions 

are the most efficient incentive practice and more easy than other determinants 

for investment policy. 

In the study which consist of three chapters, conceptual framework of 

international tax competition and sphere of influence of them are analysed in 

chapter one. In chapter two, theoretical progress of the foreign direct 

investments are analysed with effects of international tax competition. In this 

context related studies, international resources and empirical evidences 

contribute greatly to study. The effects of international tax competition on 

foreign direct investments estimate with regards to Turkey in chapter three. For 

doing this estimation implemented an econometric model and the results have 

been analysed. 

 

Key Words: International Tax Competition, Foreign Direct Investment, Corporate 

Tax Cut, Indicators of Tax Competition, Case of Turkey.  
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GĠRĠġ 

Ülkelerin toplumsal gelişim ve değişimleri üzerinde önemli etkilere sahip 

olan küreselleşme olgusu, süreç olarak değerlendirildiğinde özellikle yol açtığı 

ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel etkiler bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Söz konusu değişim sürecinin uluslararası boyutun ötesinde uluslarüstü bir etkileşim 

sağlaması uygulanan politikalar ve karar mekanizmaları da dikkate alındığında 

ülkelerin birbirlerine yönelik girişimleri üzerinde de önemli etkilere yol açmaktadır. 

Bu kapsamda küreselleşmenin bütünleyici unsurları arasındaki etkileşimin boyutları 

da ülkeler bazında farklılık göstermektedir. Dolayısıyla küresel düzeyde 

yaşanabilecek olumsuzlukların tek bir ülkeye mal edilemeyeceği de açıktır. Bu 

anlamda yaşanabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz gelişmenin sebepleri gibi 

sonuçları açısından da bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Söz konusu süreçte üretim faktörlerinin uluslararası düzeyde serbest hareket 

imkanı kazanmaları ve dolayısıyla küresel ölçekte serbest piyasaların oluşması, söz 

konusu unsurların daha düşük maliyetli ve daha fazla artı değer elde edebilecekleri 

piyasalara yönelmelerinin nedeni olarak önem taşımaktadır. Bu nedenle yol açtığı 

etkiler, değişim ve gelişim hareketleri çerçevesinde bir süreç olarak 

değerlendirildiğinde küreselleşmenin dinamik bir yapı sergilediği de dikkat 

çekmektedir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında küreselleşmenin ulusal 

vergilendirme yetkisi ve vergi sistemleri üzerinde de önemli etkilere yol açtığı 

görülmektedir. Özellikle yol açabileceği sorunlar itibariyle uluslararası bir boyut 

kazanması, vergilendirme alanında oluşabilecek boşluklar nedeniyle de kalıcı bir 

takım çözümlerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda ülkelerin özellikle 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) başta olmak üzere hareketli üretim 

faktörlerini kendi sınırları içine çekebilmek için başvurdukları rekabet politikaları ve 

özellikle vergi rekabetine yönelik uygulamalar, etki alanlarının genişliği ve ortaya 

çıkış sürelerinin belirsizliği itibariyle uluslararası işbirliği hareketlerini de 

beraberinde getirmektedir.  

Söz konusu işbirliği hareketlerini gerekli kılan önemli bir rekabet unsuru 

olarak vergi rekabeti ve uluslararası vergi rekabeti boyutu bu anlamda ortak bir 
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amaca yönelik ortak olmayan vergi yapılarının barındırdıkları farklılıklarla birlikte 

harekete geçmeleri ve mevcut süreç içerisinde yapısal formda değişim ve gelişim 

seyri izlemeleri olarak da açıklanabilmektedir. Ülkelerin rekabet etmek amacıyla 

vergisel alanda aldıkları tedbir ve başvurdukları uygulamalar taraf olan ülkeler 

açısından farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Özellikle DYSY‟ler dikkate 

alındığında söz konusu sürecin rekabet içinde olan ülkelerin aldıkları paylar 

açısından farklı etkilere yol açtığı da dikkat çekmektedir.  

Üretim faaliyetlerinin belli bir coğrafi bölgede yoğunlaşma sürecinin yerini 

sınırlar ötesi ve işletmelerarası işbirliğine bırakmış olması, DYSY‟nin sahip olduğu 

önemi de artırmıştır. Özellikle gelişmiş ülkeler (GÜ), rekabet güçlerini artırmada 

gerekli olan ucuz işgücü ve hammaddeden, daha uygun yasal düzenlemelerden, 

vergilendirme şartlarından yararlanabilmek için sermaye ve teknoloji transferi yoluna 

gitmektedirler. Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) ise sermaye ve teknoloji yetersizliğini 

gidermek amacıyla mal ve faktör akımlarında, dolayısıyla sermaye hareketlerinde 

serbestleşmeye yönelmişlerdir. Söz konusu serbestleşme hareketleri de DYSY‟nin 

artmasına neden olmaktadır. Özellikle çokuluslu işletmeler tarafından 

gerçekleştirilen bu yatırımlar, birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından yüksek 

seviyelere dahi taşınabildiği için ayrıca önem taşımaktadır. Bu anlamda DYSY‟lerin 

ekonomik büyümedeki belirleyicilik işlevinin sektörel dağılım da dikkate alındığında 

ayrıca önem kazandığı görülmektedir. 

Özellikle ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkeler için büyük önem taşıyan DYSY‟ler, günümüzde birçok ülke arasında 

rekabet unsuru olma özelliği kazanmıştır. Ülkelerin DYSY çekme yarışı, giderek 

artan oranda bir rekabet ortamını da beraberinde getirmiştir. Bu noktada, uluslararası 

vergi rekabeti kavramı, gelişim seyri ve belirleyicileri büyük önem taşımaktadır. 

GOÜ‟ler, bir yandan yatırım ortamlarını yabancı yatırımlar için daha cazip bir hale 

getirebilmek amacıyla uluslararası vergi rekabetine yönelik teşvik uygulamalarına 

başvurmakta, önemli politika değişikliklerine gitmekte, diğer yandan da ilgili 

mevzuatlarını mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışmaktadırlar.  
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Bu anlamda ülkelerin kalkınmanın finansmanı olarak gördükleri DYSY‟leri 

daha fazla çekebilmek için yaptıkları düzenleme ve değişikliklerin, yabancı 

yatırımcılar kadar, yerli girişimciler için de destekleyici ve teşvik edici nitelikte 

olması gerekmektedir.  Buna göre mevcut performansın, yatırım ortamının 

iyileştirilmesi, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve yabancı yatırımları 

teşvik edici düzenlemelerin getirilmesi gibi tedbirlerle arttırılabileceği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda DYSY‟ler, 1980‟li yılların başından itibaren artan 

önemi sebebiyle, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için ilgi odağı haline 

gelmiştir. Özellikle 1990‟ların başından itibaren GOÜ‟ler için kalkınmanın 

destekleyici gücü olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Günümüzde de DYSY‟lerin 

dünya genelindeki hacminin önemli düzeylere ulaştığı gözlenmektedir. Özellikle 

2000‟li yıllardaki artış eğilimleri, DYSY‟lerin 2001 ve 2008 yılları kriz dönemleri 

sonrası rekor seviyelere ulaştığını göstermektedir. 

DYSY‟ler, kendilerini kabul eden ev sahibi ülkelere sermayenin yanı sıra 

çoğu zaman yeni teknoloji, yeni yönetim teknikleri, istihdam ve dünya pazarlarına 

yeni erişim kanalları gibi imkanları da götürmektedirler. Bu anlamda ev sahibi 

ülkenin beklentileri büyük ölçüde DYSY‟ler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. Bu 

noktada belirleyici bir rekabet unsuru olarak uluslararası vergi rekabeti kavramı 

büyük önem taşımaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle gelişen rekabet ortamında ve 

uluslararası vergi rekabeti unsurları kapsamında ülkeler, bu tür yatırımları çekmek ve 

onlara hukuki güvence vermek durumunda kalmaktadır. DYSY‟lerde şirket, yalnızca 

yavru şirketin mülkiyetini elinde bulundurmakla kalmamakta onun yönetimini de 

kendi denetimi altında tutmaktadır. Bu kapsamda genellikle ana şirketin 

teknolojisinden, yönetim bilgi ve becerisinden, ticari sırlarından, ticaret unvanından 

ve diğer avantajlarından yararlanılmakta, bunun karşılığında ise ana şirkete, karının 

belli bir kısmı veya tamamı aktarılmaktadır.  

Uluslararası sermaye akımları, küreselleşme sürecinin gelişimine paralel 

olarak hem finansal hem de reel piyasalarda yeniden şekillenmekte ve hızla 

değişmektedir. Bu etkileşimin boyutu da yabancı sermayenin büyüklüğüne, vade 

yapısına, sağladığı yatırım olanaklarının doğrudan ya da dolaylı oluşuna göre önemli 

farklılıklar gösterebilmektedir. Bu kapsamda ulusal paranın devletçe kontrolü, 
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uluslararasılaşmanın da etkisiyle oldukça güçleşmiştir. Bu anlamda finansal 

piyasalarda yaşanan aşırı hareketlilik, hem reel hem de parasal ekonomiler üzerinde, 

önemli risk ve belirsizliklerin nedeni olabilmektedir. Bu çerçevede DYSY 

akımlarının küresel rekabet gücüne olumlu ve olumsuz etkileri ile uluslararası vergi 

rekabeti kavramının DYSY‟ler üzerinde yol açtığı değişimler, ülkelerin ekonomik 

potansiyeline, ulusal ve uluslararası pazarlardaki yenilik ortamlarına, teknolojilere 

gelişmişliklerine, yeni piyasalar oluşturabilme yetenekleri ve yasal-kurumsal alt 

yapılarının güçlülüğüne bağlı olarak değişebilmektedir. DYSY akımlarının doğru 

sektör ve bölgelere yönelmesinde, uygulanan ekonomik politikalar da bu yönde 

büyük önem taşımaktadır.  

Bu kapsamda uluslararası vergi rekabetinin yararlı ve zararlı yönleri ile 

belirleyici unsurları dikkate alındığında DYSY stratejisi, küreselleşme sürecinde en 

fazla kaynak ve risk gerektiren strateji olarak kabul edilebilmektedir. Özellikle 

çokuluslu şirketler gibi rakiplerine göre monopolistik üstünlüğe sahip olan işletmeler 

DYSY‟ler yoluyla yayılmaya çalıştıklarından söz konusu yatırımları yapmaya karar 

vermeden önce belirli faktörleri dikkate almaktadırlar. Uluslararası vergi rekabeti 

kapsamında özellikle 1980‟den sonra anlamlı bir gelişme gösteren Türkiye‟ye 

yönelik DYSY girişlerinin gelişim trendi 1990‟lı yıllar boyunca sürmüş; 2000‟li 

yılların başında mevcut çizgisi korunarak 2001 ve 2008 kriz dönemleri sonrasında 

ciddi tırmanışlar göstermiştir. 2001-2011 dönemi değerlendirildiğinde dengeli ve 

aralıklı bir artış trendinin varlığı dikkat çekmektedir.  

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde yeniden şekillenen Türkiye 

ekonomisinin yeniden planlamasında ve yeni politikaların belirlenmesinde DYSY‟na 

yönelik vergisel düzenlemelerin ve özellikle kurumlar vergisi (KV) oranlarındaki 

indirimlerin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ülkeler küresel rekabette tek başlarına 

hareket edemeyecekleri ve istedikleri sonuca ulaşamayacakları için küreselleşme 

hareketlerine katılmayı gerekli görmüşlerdir. Bu anlamda Türkiye de küresel 

rekabette tek başına varlığını devam ettirmek için öncelikle bölgesel bloklarla 

işbirliği içerisine girmeye ve özellikle AB sürecinde etkinliğini arttırmaya 

çalışmaktadır.  
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Ülkeler itibariyle benzer göstergeler değerlendirilerek ulaşılan ve genelde 

ülkelerin yatırım ortamının kalitesini belirlemede önem taşıyan rekabet gücü ile 

DYSY arasındaki ilişki büyük önem taşımaktadır. Bazı uluslararası resmi ve özel 

kuruluşlarca hesaplanan ve çok çeşitli göstergelerin bileşiminden elde edilen bir 

takım iş/yatırım ortamı endekslerinde Türkiye‟deki DYSY‟lerin düşük olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle son yıllarda, DYSY girişlerini artırmak amacıyla, yatırım 

ortamının iyileştirilmesine ve bu çerçevede hukuki ve kurumsal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak 

Türkiye‟nin de, mevcut kaynak ihtiyacını DYSY ile karşılaması akılcı bir yaklaşım 

olarak kabul edilmektedir. DYSY‟ler ile ülkeye yeni yatırımlar yapılabilmekte, yeni 

teknolojiler getirilebilmekte ve böylece yeni istihdam alanları açılabilmektedir. Bu 

anlamda yabancı sermaye yatırımcısının da kar sağlamak, GOÜ piyasasına girerek 

piyasaya hakim olmak ve kalkınmakta olan ülkedeki ham maddeleri kontrol altında 

tutup, işleyerek dünya piyasasına sürmek gibi amaçları bulunmaktadır. 

Türkiye geçmişte DYSY için cazip bir ülke konumunda değilken son yıllarda 

yaşanan gelişmeler ve uluslararası vergi rekabeti kapsamında gerçekleştirilen 

uygulamalar mevcut kanıyı farklılaştırmıştır. Özellikle çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) 

sanayiye ana girdi sağlayan sektörlere ağırlık vermeleri, Türkiye‟ye yönelik ilginin 

artmasını sağlamıştır. Bu anlamda DYSY için uzun vadeli nitelikleri nedeniyle 

yatırım kararlarının alınmasında, yatırımın yapılacağı ülkedeki makro değişkenler 

büyük önem taşımaktadır.  

Özellikle uluslararası vergi rekabeti gösterge ve araçlarının önemli rol 

üstlendiği söz konusu süreçte yüksek oranlı kronik enflasyon, istikrarsız ekonomik 

büyüme, politik sorunlar gibi faktörlerin yanı sıra yüksek vergi oranlarının da DYSY 

akımları ve yatırımlara yönelik uzun vadeli planlar üzerinde en az diğer faktörler 

kadar etkili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda kayıt dışı ekonominin kayıt altına 

alınması, verginin tabana yayılması ile kamu borçlanma gereğinin, enflasyonun ve 

reel faizlerin düşürülerek bürokrasinin azaltılması gibi vergi oranlarının 

düşürülmesinin de DYSY girişlerini teşvik edici önemli bir unsur olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı şu şekilde özetlenmektedir; 
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“Uluslararası vergi rekabeti kapsamında vergi oranı indirimlerinin, özellikle 

KV oranında gözlenen indirimler dikkate alındığında DYSY girişlerini arttırıcı yönde 

etkide bulunduğu ve yatırım politikası aracı olarak uygulanabilirliğinin kolaylığı 

sebebiyle en az diğer belirleyici unsurlar kadar önem taşıdığıdır.” 

Türkiye DYSY‟yi çekmek ve buna bağlı uygun yatırım ortamını 

sağlayabilmek amacıyla vergi oran indirimlerine mümkün olduğu ölçüde 

başvurmalıdır. Bu amaç kapsamında çalışmada uluslararası vergi rekabetinin 

DYSY‟ler üzerindeki etkileri ve Türkiye uygulaması belirtilen bölüm ve altbölümler 

çerçevesinde kapsamlı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Uluslararası vergi rekabetine 

yönelik düzenlemeler çerçevesinde ülkelerin vergilendirme alanında keyfi hareket 

imkanlarının olmadığı, dolayısıyla vergilendirme sürecinin ve mükelleflerin 

yaklaşımlarının da iyileştiği görülmektedir.   

Uluslararası vergi rekabetinin DYSY‟ler üzerindeki etkilerinin Türkiye 

özelinde inceleneceği çalışmada, Türkiye‟nin finansal liberalizasyonunu 1980 

sonrası dönemde gerçekleştirdiği düşüncesiyle 1980 öncesi döneme de değinilmekle 

birlikte araştırma ağırlıklı olarak 1980 sonrası dönem çerçevesinde yürütülmüştür. 

Bu kapsamda çalışmada ulaşılan sonuçları açıklarken, araştırmanın genel yapısında 

metodolojik olarak neden-sonuç ilişkisi önem taşımaktadır. Ayrıca başvurulan 

kavramsal açıklamalarla öne sürülen görüşlerin daha iyi yansıtabilmesi için sayısal 

verilerden de faydalanılmaktadır.  

Bu bağlamda toplam üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde; 

uluslararası vergi rekabetinin kavramsal çerçevesi ve etki alanlarına, ikinci 

bölümünde DYSY‟nin teorik gelişimi ve uluslararası vergi rekabeti ile ilişkisine, 

üçüncü bölümde ise uluslararası vergi rekabetinin DYSY üzerindeki etkilerinin 

Türkiye açısından değerlendirilmesine yer verilecektir. Bu çerçevede uygulanan 

ekonometrik model ve analizler dahilinde ulaşılan çalışmanın sonuç bölümünde ise 

konunun değerlendirmesi yapılarak; model sonucuna yönelik tespit ve önerilere yer 

verilmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN KAVRAMSAL ÇERÇEVESĠ VE 

ETKĠ ALANLARI 

Küreselleşme olgusu ve hızla gelişen küresel ekonomik düzenle birlikte 

önemini arttıran uluslararası vergi rekabetinin, vergi rekabeti kavramı çerçevesinde 

inceleneceği bu bölümde hedef, kavramsal çerçevenin ve etki alanlarının ortaya 

konulmasıdır. Bu hedef çerçevesinde bölümde sırasıyla; uluslararası vergi 

rekabetinde kullanılan araçlar, uluslararası vergi rekabetinin hedef değişkenleri, 

uluslararası vergi rekabetinin göstergeleri ve uluslararası vergi rekabetinin etkileri ile 

uluslararası vergi rekabetini önlemeye yönelik girişimlere yer verilecektir. 

1.1. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ KAVRAMI VE KAPSAMI 

Devlet toplum halinde yaşamanın bir gereği olarak, ortaya çıkan kamusal 

ihtiyaçların finansmanında hukuki cebir altında vergi alma yetkisine sahiptir. Bu 

sahipliğin esas kaynağı da devlet egemenliğinde yatmaktadır. Zorunlu ve karşılıksız 

böyle bir yükümlülük ancak egemenlik gücüne dayanılarak alınabileceğinden 

devletin egemenlik gücü sahasında sahip olduğu en önemli yetkilerden biri de 

vergilendirme yetkisidir. Bu kapsamda vergilendirme yetkisinin kaynağı mali 

egemenlik yani devlet egemenliği olmaktadır (Tosuner ve Arıkan, 2003: 26).  

Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde dünyada yaşanan hızlı ve 

çok yönlü yapısal değişimler, “rekabet” kavramını küresel ekonomide gözlenen en 

önemli olgu haline getirmiştir (Kara, 2008: 1). Bu açıdan önem kazanan rekabet 

kavramı Türk Dil Kurumu tarafından, aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme 

ve yarış durumu olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu açıklamalar ışığında hem 

ülkelerin mali egemenlik hakları hem de küreselleşme sürecinin getirdiği hızlı 

değişim dikkate alındığında, önemi giderek artan “vergi rekabeti” kavramı için çeşitli 

tanımlamalar getirilmiştir. 

Vergi rekabeti, teorik bazda ilk kez 1956 yılında Charles Tiebout tarafından 

geliştirilmiş ve artan mali bütünleşme ve ekonomik entegrasyon sonucunda efektif 

vergi oranlarının düşürülmesi olarak tanımlanmıştır (Öz ve Yaraşır, 2009: 5). 
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Kavram olarak modern literatürde vergi rekabeti, sermaye üzerinde yoğunlaşmakta 

ve sermayenin kullanıldığı bölgeler yerine, harcamacı kuruluşların yönlendirdiği 

diğer bölgelerde dolaşımını konu almaktadır. Bunun sonucu olarak mobil vergi 

temelli, standardın altında uygulanan düşük vergi oranları, kamusal malların eksik 

temin edilmesi sonucunu da doğurabilmektedir (Baldwin ve Forslid, 2002: 2).  

Vergi rekabeti üzerine yapılan tanımlamalardan bir diğeri de, bölge veya bir 

ülkedeki bireyler ve işletmelere teşvik sağlamak üzere, vergisel ayrıcalıklar 

kullanarak farklı vergilendirme yetkisine sahip birimler arasında gerçekleştirilen 

rekabettir. Bir ülkenin ulusal ekonomisinin, vergi mükelleflerini tabi tuttuğu vergi 

yüklerini diğer ülkelerin uygulamakta oldukları oranlara göre azaltması veya düşük 

tutması suretiyle yerli işletmelerin rekabet gücünü artırması veya yabancı direkt 

yatırımları kendisine çekmesi yoluyla iyileştirmesi olarak da kabul edilmektedir 

(Akmaz, 2007: 1). Buna göre, ülkelerin vergi oranı indirim uygulamaları yalnızca 

yabancı ülke vatandaşlarına uygulandığı ve kendi ülke vatandaşlarına uygulanmadığı 

takdirde oluşacak rekabet ortamının ve söz konusu vergi rekabetinin zarar verici 

olacağı kabul edilmektedir. 

Diğer yandan vergi rekabetinin siyasi yetki kullanımı bağlamında da farklı 

tanımlamaları yapılabilmektedir. Buna göre vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine 

sahip idari birimlerin izlediği vergi politikalarının diğer idari birimler üzerinde 

meydana getirdiği etkiler şeklinde de ortaya konabilir (Saraç, 2006: 91). Vergi 

rekabeti için konuyla ilgili literatürde; genelde bir ülkenin ekonomik refah seviyesini 

arttırmak, ülke içerisindeki milli sermayenin daha rekabetçi olabilmesini sağlamak 

ve DYSY‟yi ülke içerisine çekebilmek gayeleriyle o ülkedeki vergi sistemi 

dolayısıyla oluşan toplam vergi yükünün bu alandaki rakip ülkelerdeki vergisel 

ortam göz önünde bulundurulmak suretiyle hafifletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır 

(Çak, 2008: 3-4). 

Vergi oranları dışında başka vergisel ayrıcalıklar da vergi yükünü 

azaltabilmektedir. Daha açık bir ifade ile vergi rekabeti, vergi oranları düşürülerek 

ve/veya vergi matrahı genişletilerek de gerçekleştirilebilmektedir (Giray, 2003: 94). 

Ayrıca, vergi matrahının mobilitesi ve merkezi hükümet bütçelerinin harcama 
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kalemleri de harcama otonomisinin bir boyutunu oluşturmakta, gelir ve harcama 

kalemleri rekabetinin birbiri yerine konulabilirliğine dikkat çekmektedir (OECD, 

2010b: 1). Uygulanan farklı vergi oranları, emek ve sermayenin sınır ötesi hareketine 

neden olabileceğinden beraberinde söz konusu kaynakların etkin kullanımını da 

önleyebilecektir (Rahn ve De Rugy, 2003: 13).  Bu kapsamda düşük vergi 

oranlarının yatırımları çektiği, yüksek vergi oranlarının ise ekonomik büyümeyi 

olumsuz yönde etkileyebildiği görülmektedir. Vergi rekabetinin, global vergi 

oranlarının düşürülmesi yönünde baskı oluşturması ve bu uygulama kapsamındaki 

ülkelerin büyüme ve gelir seviyelerinin artması da ayrıca önem taşımaktadır. 

Bu anlamda hem vergi oranı hem de vergi matrahı yatırımlar için teşvikleri 

belirleyici unsurlardır. Vergi matrahları, zamana ve ülkelere göre büyük ölçüde 

değişim gösterirler. Bu nedenle sadece vergi oranlarını esas alan tanımların vergi 

rekabetini açıklamada yetersiz oldukları söylenebilir. Kanuni vergi oranlarının da, 

yatırımların teşvik derecesini yeterince yansıtmadığı görüşü ileri sürülmektedir. 

Çünkü kanuni vergi oranı, vergi matrahını dikkate almamaktadır. Oysa vergi 

rekabetinin etkisi büyük ölçüde vergi oranlarının uygulandığı vergi matrahının 

tanımına bağlıdır (Giray, 2005: 95).   

Vergi rekabetinin sonuçları açısından değerlendirildiğinde ise, bir ülkenin bir 

ekonomik faaliyet üzerindeki vergilendirme yetkisinden o faaliyet üzerindeki vergi 

yükünün diğer ülkelere göre düşük olacak ölçüde kısmen ya da tamamen vazgeçmesi 

olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu anlamda uluslararası vergi rekabeti, bir 

faaliyeti ülkeye çekme ya da elde tutma çabası olarak açıklanabilir. Ayrıca 

küreselleşme, vergi yükümlülerinin prodüktif faaliyetlerinin yerlerini düşük vergi 

yükü bulunan ekonomilere kaydırmasına olanak tanıdığından ülkelerin aşırı vergi 

toplamasına engel olmaktadır (Ferhatoğlu, 2006: 51). Mali federalizm literatürüne 

göre değerlendirildiğinde ise vergi rekabeti, kamusal hizmetlerin finansman 

aşamalarının devredilmesidir (Goodspeed ve Witte; 1999: 267). Vergi rekabeti 

kavramı üzerine yapılan tüm bu tanımlamalar genellendiğinde vergi rekabetinin 

kavramsal çerçevesi şu şekilde çizilebilmektedir: 
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- Vergilendirme yetkisinin kaynağı olarak mali egemenlik hakkı ve devlet 

egemenliği, uluslararası vergi rekabetinin aktörü konumundadır. 

- Artan mali bütünleşme ve ekonomik entegrasyonlar sonucunda artan 

vergi rekabeti, özellikle sermaye gibi mobil üretim faktörlerini kapsamına 

almaktadır. 

- Ülkenin ekonomik refah seviyesini arttırarak milli sermayenin daha 

rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla rakip ülkelerin vergisel 

ortamlarının dikkate alınması ve mevcut vergi yükünün hafifiletilmesi 

yönündeki uygulamalar, vergi rekabetinin oluşum sebebidir. 

- Vergi rekabeti ve yatırımlar için vergi oranları ve vergi matrahı belirleyici 

niteliktedirler.  

Tüm bu tanımlamalar ışığında vergi rekabetinin belirleyici unsurları olarak 

vergi rekabetini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla OECD 

tarafından vergi özerkliği, vergi yapısı ve merkezi hükümetlerin coğrafi konumu 

şeklinde sıralanmaktadır. Söz konusu bileşenlerin vergi rekabetinin varlığının en 

belirgin göstergeleri olduğu kabul edilmektedir. 

Buna göre vergi rekabetini etkileyen faktörler şöyle açıklanmaktadır (OECD, 

2010b: 1): 

- Vergi Özerkliği; vergi rekabetinin en kritik unsurlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Vergilerin bağımsızlığının artması, vergi rekabeti için önemli bir 

potansiyel oluşturmakla birlikte federal yapılı hükümetlerde merkezi hükümetlere 

göre daha yüksek seviyelerde gözlenmektedir.  

- Vergi Yapısı; vergi rekabeti açısından büyük önem taşımaktadır. Vergi 

rekabetinin etkisi kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi üzerinde daha güçlü 

hissedilirken tüketim üzerinden alınan vergilerde coğrafi yapı ve verginin türü ayrıca 

önem taşımaktadır. Servet vergileri ise, başlıbaşına belirleyici unsur değildir. 

- Hükümetlerin Coğrafi Konumu; rekabetin mobil değişkenlere bağlı 

olmasından dolayı mevcut vergiler açısından farklılıklar ve sorunlar 

doğurabilmektedir. Coğrafi olarak  geniş ve ikamet açısından hareketli bölgelerde 
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kişisel gelir vergisinin vergi rekabeti açısından daha  fazla etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. 

Vergi rekabetini etkileyen faktörler dikkate alındığında, vergilerin 

bağımsızlığının artması, mobil üretim faktörlerinin coğrafi olarak geniş bölgelere 

yönelimi ve KV ile kişisel gelir vergisi üzerinde daha fazla hissediliyor olması vergi 

rekabetinin kavramsal çerçevesi açısından sahip olduğu önemi vurgulamaktadır. 

Uluslararası vergi rekabetinin kavramsal çerçevesini çizmeden önce vergi rekabeti 

kavramıyla giriş yaptığımız gibi kapsamını belirlemek açısından da zaman içerisinde 

uygulanmış olan çok sayıdaki vergi rekabeti modellerinden en belirginleri olarak 

Tibeout Kuramı ve basit vergi rekabeti modeline değinmek yerinde olacaktır.  

1.1.1. Vergi Rekabeti Modelleri  

Vergi rekabetine yönelik yapılan çalışmalar literatürde üç farklı teori ile 

açıklanmaktadır. Bunlardan ilki, statik vergi rekabeti teorisidir. Bu teoriye göre 

düşük oranlı vergi uygulamasına yönelimin (belirli seviyenin altına inilmediği 

sürece) zararlı olmayacağı savunulmaktadır. İkincisi, dinamik vergi rekabeti 

teorisidir. Coates (1993) tarafından sermaye hareketlerinin uzun dönem etkilerine 

yönelik olarak ileri sürülmüştür. Bunun üzerine Kessing (2006) yabancı doğrudan 

yatırımlar üzerindeki dikey vergi rekabetinin etkilerini analiz etmiş ve oligopol 

piyasaların da içinde bulunduğu sinai organizasyonlarda tekrar eden vergi rekabeti 

ortamında, özellikle minimum vergilerin yol açabileceği etkiler bakımından 

farklılaşabileceği sonucunu vermiştir (Kiss, 2009: 2-3).  

Literatürde vergi rekabetine yönelik farklı sınıflamalara mahsus çok sayıda 

model bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde şuana kadarki açıklamalar 

kapsamında ve mevcut yaklaşımlar çerçevesinde vergi rekabeti ile ilgili en çok 

bilinen teoriler olarak Tiebout Teorisi ile Zodrow ve Mieszkowski tarafından ileri 

sürülen basit vergi rekabeti modeline yer verilecektir. 
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1.1.1.1. Tiebout Kuramı 

Federalizm yanlısı hükümet sistemlerinin faydalarından biri de yargılama 

yetkisini vatandaşların devlete olan bağlılığı için teşvik etmesidir.  Charles Tiebout 

ve daha birçok ekonomist ve siyaset bilimcinin de öncülük ettiği gibi vergi rekabeti 

güçlü teşviklerle hükümetlerin vergi oranlarını düşürerek hükümet etkinliğinin 

artmasını sağlayıp, birey ve işletmeler için çekici bir güç oluşturmaktadır. Bazı 

hükümetler vatandaşlarına, büyük ölçüde vergi alınmayan ve yükümlülüklerin de 

buna göre düzenlendiği gerçek sermaye cennetleri teklif etmektedirler. Bu durum 

işletmeleri ve vatandaşları „ayaklarıyla oy vermeye‟ ve tercih ettiği yargılama 

hakkına sahip olmaya yöneltmektedir (Thierer ve De Rugy, 2003: 8).  

Tiebout‟un 1956 yılında yayınlanan kuramında, yerel idareler arasında hane 

halkları (seçmenler) için yapılan rekabet incelenmiştir. Kurama göre seçmenler, çok 

sayıdaki yerel idare arasında vergi ve kamu harcaması tercihlerine göre bir seçim 

yapmaktadırlar (Ferhatoğlu, 2006: 79-96). Bireyler kendi subjektif değer yargılarıyla 

kendileri için en uygun bölgeyi seçerler ki, bu seçimde yerel idare tarafından sunulan 

kamusal mal ve hizmetlerin kalitesi ile bunlar karşılığında ödenecek vergilerin 

oluşturacağı yük dikkate alınmaktadır (Çak, 2008: 3-4). Böylece, bireylerin kişisel 

tercihleri doğrultusunda yararlanacakları kamusal mal ve hizmetlerden en yüksek 

kalitede ve en düşük katılım maliyetiyle istifade edebilecekleri bölgeler büyük 

ölçüde vergi alınmayan ve yükümlülüklerin de buna göre düzenlendiği yerler olarak 

kabul edilmektedir. 

Bir kısım yerel idareler ise, bölgelerinde ikamet edenleri kaybetmemek için 

onların tercihlerine uygun hizmet sunmak, harcama yapmak ve vergi oranlarını 

uygun düzeyde ayarlamak durumundadırlar. Aksi takdirde yetki alanının 

değiştirilmesi söz konusu olacaktır. Ne kadar mali alternatif yetki varsa, kamu 

sektöründeki potansiyel rekabetin de o derece büyük olacağı kabul edilmektedir. 

Tiebout‟un teorisi yerel idareleri dikkate alırken sermaye ve işgücünün uluslararası 

artan donanımı, uluslararası vergi rekabetini ortaya çıkarmaktadır (Arıkan ve 

Akdeniz, 2005: 288). Hareketli kabul edilen emek için idareler arasındaki rekabet, 

piyasa ekonomisindeki özel mallar arasındaki rekabet gibidir. Dolayısıyla idareler 
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mevcut alternatiflerden daha iyi biçimde bireylerin ihtiyaçlarını tatmin etme ile 

karşılaşmaktadır. Daha başka bir deyişle, bir bölgedeki faktörlerin başka bölgelere 

kaymasını engellemek için (emek için göç) idareler (yerel yönetimler) bireylerin 

tercihlerine uygun bir şekilde vergi ve harcama bileşimleri belirlemeleri 

gerekmektedir (Stiglitz, 2001: 791). Bu durum bir anlamda bireylerin ayaklarıyla oy 

vermesine yönelik bir önlem olarak da kabul edilebilir. Bireylerin sermaye cenneti 

olarak görülen bölgelere yönelimi, tercihlerine uygun biçimde şekillenen vergi ve 

harcama yapılarının mevcut olduğu idarelerin uygulamalarına bağlı olarak 

önlenebilmektedir. 

Hükümetlerin her bir farklı kademesi, vergi ve harcama araçlarını kontrol 

yetkisine sahip oladuğundan Tiebout‟a göre sınırlı sermaye için yapılacak rekabet, 

vergilendirme ve kamusal malların seviyesini düşürmektedir (Janeba, 2002: 1). Bu 

kapsamda model, bütün vergi mükelleflerinin hareketli olduğu varsayımına 

dayanmaktadır. Oysa gerçek hayatta durum böyle olmamakta, varlıklı mükellefler 

yoksullara göre daha fazla hareket kabiliyetine sahip olmaktadır. Dolayısıyla bu 

durum, gelir dağılımının fakir halk kesimleri aleyhine değişmesi sonucunu 

doğurabilir (Ay, 2001: 138). Diğer yandan uluslararası vergi literatürü, vergi ile vergi 

dışı gelirler arasındaki ilişkiyi yok saymakta ve bu durum Tibeout Modeli‟nin temel 

konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Wilson benzer şekilde vergi dışı gelirlerin, 

çokuluslu kontrol ve raporlama sürecinde en az vergiler kadar etkili olduğu tezini 

ileri sürmüştür (Goodspeed ve Witte; 1999: 267).  

Modelin varsayımları dikkate alındığında, bireylerin en fazla ve en kaliteli 

hizmeti sağlayabilmek amacıyla hükümetlerin sundukları hizmet ve vergi 

politikalarına yönelik tercih yapma durumları, hükümetleri de sundukları kamusal 

hizmetleri ve vergisel uygulamalarını seçmenlere yönelik birer araç olarak 

görmelerine yol açmaktadır. Ayrıca nicelik ve nitelik itibariyle en yüksek seviyede 

kamusal mal ve hizmetin, en düşük vergi yüküyle birlikte sunulması da modelin 

vergi rekabeti literatüründe referans niteliği taşımasının göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. 
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Ayrıca Tiebout geleneğinin devamı niteliğinde olan Oates-Schwab (1991), 

Mc Guire (1991), Wolkoff (1992) modelleri de bulunmaktadır. Oates-Schwab 

modelinde, hane halkı yerine sermayenin mobilitesi üzerinde odaklanılmaktadır. 

Farklı idari birimler, vergileri indirmek ve firmalara daha fazla hizmet sunmak 

suretiyle mobil sermaye stokları için rekabet etmektedir. Mc Guire modelinde ise, 

bireyler yeniden dağıtımla ilgili tercihlere sahiptir ve bu nedenle ödeme gücü ilkesine 

dayalı vergi sisteminin uygulanmasını isterler. Son olarak Wolkoff Modelinde de, 

idari birimler mobil firmaların kendi bölgelerinde kalmalarını sağlamak için iktisadi 

kalkınma teşvikleri kullanmaktadır (Aktan ve Vural, 2004b). Bu kapsamda kurama 

yapılan ilave görüşlerin de dikkate alındığı basit vergi rekabeti modeli de şu şekilde 

açıklanmaktadır. 

1.1.1.2. Basit Vergi Rekabeti Modeli  

Tiebout kuramına yapılan varsayım ilaveleri basit vergi rekabeti teorisinin 

oluşumuna katkıda bulunmuştur. John D. Wilson (1986) ile George Zodrow ve Peter 

Mieszkowski (1986) tarafından biçimlendirilen basit vergi rekabeti modeline göre 

yerel idareler hareketli üretim faktörünü çekebilmek için düşük vergi oranları 

uygulamaktadır. Basit vergi rekabeti modeli ve çeşitli varsayım ilaveleriyle 

oluşturulan geliştirilmiş modellere göre uluslararası vergi rekabeti, vergi gelirlerinin 

kamu harcamalarını karşılayamayacak ölçüde azalmasına, kamu malı üretiminin 

etkin olmayan düzeye gerilemesine ve vergi yükünün işgücü ve servet gibi daha az 

hareketli vergi kaynaklarına kaymasına neden olmaktadır (Ferhatoğlu, 2006: 79-96). 

Modele göre, yerel idareler hareket halindeki sermayeyi kendi bölgelerine 

çekebilmek için vergi oranlarını sürekli düşük tutmaktadır. Bunun bir sonucu olarak 

vergi gelirlerinde meydana gelen azalma ise, bazı yerel hizmetlerin optimum tedarik 

noktasından çok daha aşağıda üretilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu esasa dayanan 

Zodrow-Mieszkowski modelinde çok sayıda ve homojen yapıda farklı idare 

dolayısıyla, bir o kadar da vergileme otoritesi mevcuttur. 

Farklı vergileme otoritesinin yetki alanında yer almalarına rağmen kişilerin 

gelirleri ve zevkleri aynıdır. Farklı yerel vergileme otoriteleri arasında serbestçe 

dolaşım hakkına sahip milli bir sermaye stoku mevcuttur. Tek bir mal veya hizmet 
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üretilmektedir ve üretilen mal veya hizmetlerden sadece o bölgede ikamet eden 

kişiler yararlanmakta, başka bölgelere taşan faydalar söz konusu olmamaktadır (Çak, 

2008: 3-4). Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, basit vergi rekabeti modeli, en basit 

şekliyle hareketli üretim faktörlerini çekebilmek için düşük vergi oranları 

uygulanması olarak kabul edilirken, diğer yandan da bunun bir sonucu olarak vergi 

gelirlerinde meydana gelen azalma sebebiyle paralel olarak bir kısım kamusal 

hizmetin sunumunda da azalışın beraberinde geldiğini savunmaktadır.  

Modelde görüldüğü üzere farklı vergileme otoriteleri arasında gözlenen 

sermaye akışındaki öncelikli uygulamalar, yerel idarelerin kendi yurttaşlarının 

refahlarını iyileştirme gayreti içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu anlamda basit 

vergi rekabeti modellerinde emek arzı sabit kabul edilerek, ülkeler arasında hareketli 

olmadığı varsayıldığı için emek üzerinden alınan vergiler götürü vergi etkisi 

oluşturmaktadır (Göker, 2008: 123-124). Bir başka açıdan kamu mallarının 

finansmanı için hareketsiz faktörlerle birlikte hareketli üretim faktörlerinden de vergi 

alınması halinde ülkeler arasında vergi rekabeti ortaya çıkmakta ve vergi oranları ile 

kamu harcamalarının tespitinin vergi oranları ile gerçekleştirilmesi güçleşmektedir. 

Hareketli üretim faktörlerinin varlığıyla ilişkisi kurulan uluslararası vergi 

rekabetinin vergi oranlarının tespitinde yol açacağı düşünülen etkinsizliğin kamu 

harcamaları üzerinde de benzer sonuçlara yol açacağı kabul edilmektedir. Bu 

anlamda incelediğimiz vergi rekabeti modelleri, ortaya çıkış süreçleri ve yol açtıkları 

sonuçlar itibariyle vergi rekabeti kavramının gelişim seyrini göstermekle birlikte söz 

konusu vergi rekabetinin boyutunun tespiti için de vergi rekabeti türleri ayrımını 

gerekli kılmaktadır. 

1.1.2. Vergi Rekabeti Türleri 

Vergi rekabeti farklı şekillerde sınıflandırılabilmesine rağmen literatürde 

özellikle yerel (dikey) vergi rekabeti ve uluslararası (yatay) vergi rekabeti olarak yer 

almaktadır. Küreselleşme ile birlikte gelişim gösteren ekonomik entegrasyonlar 

düşünüldüğünde merkezileşme ve yerelleşme olgularıyla birlikte ortaya çıkardığı 

etkiler bakımından yerel (dikey) ve uluslararası (yatay) vergi rekabeti kavramları 

şöyle incelenmektedir. 
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1.1.2.1. Yerel Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti, özellikle federal yapılı devletler söz konusu olduğunda federe 

devletler ya da federe devlet ile federal devlet arasında gerçekleşebilmektedir. Bu tip 

vergi rekabeti yerel vergi rekabeti veya dikey vergi rekabeti olarak 

adlandırılmaktadır. Yerel vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine haiz yerel idarelerin 

vergi sistemlerini, kendi bölgelerini hem dışarıdan gelecek yatırımcılara hem de o 

yörede ikamet eden bireylere cazip hale getirmek amacıyla, diğer yerel idarelerin 

vergisel düzenlemelerini de göz önüne almak suretiyle oluşturmaları şeklinde 

tanımlanmaktadır (Çak, 2008: 6-8). 

Dikey vergi rekabeti, hem merkezi idarenin hem de yerel idarenin aynı vergi 

kaynağını birbirinden bağımsız olarak belirleyecekleri vergi oranıyla vergi 

kapsamına alma çabası olarak da kabul edilmekte; bir siyasal birliğin veya devletin 

farklı seviyelerindeki iki veya daha fazla yönetimi arasındaki rekabet anlamına da 

gelmektedir. Federal hükümetler ve eyaletler aynı vergi kaynağından vergi 

aldıklarından birinde uygulanan vergi oranının diğerinde toplanan vergi miktarını 

etkilemesi, dikey vergi rekabetinin en belirleyici özelliğidir (Goodspeed, 1998: 581). 

Söz konusu eyalet ve hükümetlerin belirleyecekleri bağımsız vergi oranları 

kapsamında elde edecekleri vergi hasılatlarının birbirlerine olan etkileri, yol 

açacakları olumlu ve olumsuz sonuçlar itibariyle de önem taşımaktadır. Bu tür vergi 

rekabetinde yerel idarelerin vergi sistemlerine ilişkin yapmış oldukları düzenlemeler, 

bir yandan dış yatırım ve yatırımcıları çekmeye yönelik uygulamalar olmakla birlikte 

diğer yandan da kendi sınırları içerisinde ikamet eden bireyleri de dikkate alarak 

gerçekleştirilmeleri vergi rekabetinin zarar verici etkilerini de en aza 

indirebilmektedir.  

Bu vergi rekabetinde temel unsur, farklı düzeylerdeki vergi otoritelerinin aynı 

vergi konularını vergilendirmeleridir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek 

uygulamalar, federal devletlerde, federal devlet ile eyaletler arasındaki vergi rekabeti 

ve aynı zamanda ulusal vergi sistemlerine sahip olan ekonomik entegrasyon içindeki 

ülkeler ile ekonomik entegrasyon –entegrasyon bazında vergi konularını 

vergilendirmesi halinde- arasındaki vergi rekabetidir (Engin, 2006: 22-23). Bu 
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anlamda dikey vergi rekabetinin üretim faktörlerinin tümünün mobilitesini dikkate 

alarak farklı vergileme otoritelerinin aynı vergi konularına yönelmesini dikkate 

alması en belirleyici özellikleri arasında yer almaktadır. 

 Ayrıca vergi rekabetinin, vergilendirme yetkisinin kullanımında siyasi 

özerkliğin bulunduğu ülkelerde görülen bir türü olarak ulusal vergi rekabetinin 

(Saraç, 2006: 111) de kendi içinde, yatay ve dikey vergi rekabeti olarak ikiye 

ayrıldığı görülmektedir. Tüm bu tanımlamalar ışığında bir diğer önemli kavram 

olarak uluslararası vergi rekabeti sınırların daha iyi belirlenmesi açısından dikkat 

çekmektedir. 

1.1.2.2. Uluslararası Vergi Rekabeti  

Uluslararası vergi rekabeti, aynı düzeyde olan iki veya daha fazla yerel 

idarenin veya ulus devletin hareketli vergi kaynağı üzerinden vergi almaları ve 

bunlardan birinin aldığı verginin, diğerinin vergi gelirlerini etkilemesi şeklinde 

açıklanmakta ve yatay vergi rekabeti olarak da adlandırılmaktadır (Goodpeed, 2002: 

2). Elde edilen faydaları yansıtmayan fayda dışı vergiler, idareler arasında 

sermayenin ve ekonomik birimlerin dağılımı ile idarelerdeki kamu mallarının üretim 

düzeyi gibi çeşitli etkinsizliklerin kaynağı olarak gösterilebilir (Ferhatoğlu, 2006: 79-

96).  

Uluslararası vergi rekabetinde, üretim faktörlerinin ve bireylerin hareketli 

olması nedeniyle idarelerin etkin kaynak tahsisini sağlaması ancak fayda vergilerinin 

uygulandığı varsayımı altında geçerli olabilir. Başka bir ifadeyle, eğer vergiler 

ekonomik birimlerin elde ettiği faydalara eşit ise Tiebout, ekonomik birimlerin en 

fazla tercih ettikleri vergi-harcama bileşimini alabilmek ve en yüksek faydayı elde 

edebilmek için en uygun idare sınırlarına göç edeceklerini iddia eder. Bu göçün 

sonucunda ise etkin kaynak tahsisi sağlanmış olacaktır (Goodpeed, 2002: 2). Vergi 

rekabetinin uluslararası boyutunu yansıtan yatay vergi rekabetinde emek ve 

sermayenin hareketliliği, diğer üretim faktörlerinin mobilitesine göre daha fazla 

önem taşımaktadır. Aynı şekilde bireylerin ayaklarıyla oy vermesi olarak da 

adlandırılan en etkili vergi ve harcama bileşimlerinin bulunduğu bölgelere 

yönelmeleri de yatay vergi rekabetinin önemli bir sonucu olmaktadır. 
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Bu anlamda sermaye ve emeğin mobilitesine dayalı uluslararası vergi rekabeti 

kavramı ilk kez Oates tarafından 1972´de kullanılmış ve 1983 yılında Gordon 

tarafından formüle edilmiştir. Konuyla ilgili diğer önemli katkılar Zodrow, 

Mieszkowski ve Wilson tarafından 1986, Wildasin tarafından 1988 yılında 

yapılmıştır. De Crombrugghe ve Tulkens 1990, Bucovetsky 1991, Kanbur ve Keen 

tarafindan ise 1993 yıllarında da son yenilikleri ile birlikte değerlendirilmiştir 

(Baldwin ve Forslid, 2002: 2). Uluslararası vergi rekabeti, emek ve sermayenin 

mobilitesinin artması ile ön plana çıkmakta ve ülkeler yatırımları kendi ülkelerinde 

cazip kılmak için çeşitli vergi öğelerine müdahalelerde bulunarak vergi reformları 

yapmaktadırlar (Öz ve Yaraşır, 2009: 5). Bu çerçevede verilebilecek örneklerin 

başında, 1986 Amerikan Vergi Reformuna en büyük etkisi olarak, yasal kurumlar 

vergisi oranlarının düşürülmesi ile çokuluslu şirketlerin coğrafi dağılımı üzerinde 

vergilendirilebilir gelir ve işletme gelirleri kapasitesindeki değişimi gelmektedir 

(Bossons, 1988: 347). Kurumların yeniden yapılandırılması ve vergilendirilebilir 

gelir ve istihdam üzerinde gözlenen etkiler reform girişimleri açısından belirleyici 

nitelikte önem taşımaktadır. 

Bu anlamda, uluslararası düzeyde olabileceği gibi ekonomik 

entegrasyonların, diğer ekonomik entegrasyonlarla arasındaki vergi rekabetini de 

yatay vergi rekabeti kategorisinde değerlendirmek mümkün olabilecektir (Engin, 

2006: 22).  Ölçek itibariyle sınıflandırılabilecek bu bölgesel yapılanmalar da vergi 

rekabeti kavramının pek çok kategorisini de içine alan yatay vergi rekabeti 

sınıflamasına dahil olmaktadır. Bu noktada söz konusu uluslararası vergi rekabeti 

kapsamına giren bir takım unsurlar bulunmakta ve vergi oranı indirimleri, vergisel 

teşvik ve uygulamalar, vergi tatilleri ve serbest bölgeler gibi belirleyiciler önemli 

birer araç olarak kullanılmaktadır. 

1.2. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNDE KULLANILAN 

ARAÇLAR 

Mobil üretim faktörlerini hedef alan vergi rekabeti kavramı, mobilitesi 

olmayan üretim faktörlerini kapsam dışı bıraktığından, sermaye ve nitelikli işgücü 

faktörleri çerçevesinde kullanılan araçlar önem taşımaktadır. Bu anlamda uluslararası 
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sermaye ve işgücünü çekme yolunda kullanılan araçlar genelde vergi oranı 

indirimleri, vergisel teşvik ve uygulamalar, vergi tatilleri ile serbest bölgeler şeklinde 

sıralanmaktadır. Kullanılan bu araçlar, ölçek itibariyle de hedef kitlelerinin boyutuna 

göre değişiklik göstermektedir. Uygulamadaki söz konusu vergisel değişiklikler 

ayrıcalık niteliğinde olabileceği gibi teşvik özelliği de taşıyabilmektedir.   

1.2.1. Vergi Oranı Ġndirimleri 

Vergi rekabeti dolayısıyla vergi gelirlerinde ortaya çıkacak değişikliğin, 

„vergi oranı etkisi‟ ve „vergi matrahı etkisi‟ olmak üzere başlıca iki etkiye bağlı 

olduğu kabul edilmektedir. Vergi oranının artmasının vergi gelirlerini artırıcı etkisine 

„vergi oranı etkisi‟ denilmekte ve olumlu bir etki olarak kabul edilmektedir. Bir 

diğeri ise, dışa açık ekonomilerde vergi oranlarındaki artış sonucu değişken sermaye 

stokunun yurt dışına çıkarılması sonucu vergi matrahının ve dolayısıyla vergi 

gelirlerinin azalmasına yol açan „vergi matrahı etkisi‟ dir (Giray, 2005: 94-97). Bu 

kapsamda vergi rekabeti; vergi oranı düşürülerek ve/veya vergi matrahı genişletilerek 

gerçekleştirilebildiği kabul edildiğinden, hem vergi oranı hem de vergi matrahı 

yatırımlar için teşvikleri belirleyici unsurlar olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı 

olarak söz konusu vergisel araçların yatırımları çekici uygulamalar olmaları 

açısından da zamana ve ülkelere göre değişim gösterdikleri görülmektedir. 

Küreselleşme süreciyle birlikte ulusal ekonomilerin birbirlerine olan 

bağımlılığının artması, ülkeler arasındaki sermaye hareketliliğinin vergisel alandaki 

düzenlemelere olan duyarlılığını arttırmştır. Ülkedeki yatırım ikliminin iyileştirilmesi 

yönündeki bu yönlü çabalar da özellikle firmalar, devlet politikaları, piyasa 

büyüklüğü ve coğrafya üzerinde değişkenlik unsurları dikkate alınarak 

sürdürülmektedir. 

Vergi rekabetinde vergi oranlarının düşürülmesinin genellikle vergi rekabetini 

canlandırıcı etkide bulunduğu kabul edilmektedir. Hükümetlerin vergi oranları 

üzerinde yol açtığı genel değişimler de vergi rekabeti uygulamalarıyla 

sonuçlanabilmektedir. Ancak vergi oranlarındaki söz konusu azalış, vergi rekabetinin 

tespiti için tek başına belirleyici olmamaktadır (Buglione ve Mare, 2010: 6). 

Böylelikle vergi temelli hareketler ve dolayısıyla vergi gelirlerindeki azalışın, mali 
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dışsallıklar ve genel refah seviyesi üzerinde etkilere yol açacağı düşünülmektedir. Bu 

kapsamda hükümetlerin vergisel araçlardaki değişimlerin yanı sıra mal ve hizmet 

sunumundaki artış veya azalışlarla da aktif bir yapı kazanabileceği, vergilendirmede 

miktar ve kalite yönünden fayda sağlanabileceği savunulmaktadır. 

Bu anlamda vergi oranlarındaki artışlar da benzer şekilde, her zaman vergi 

gelirlerini artırmamakta ve etkin kamusal hizmet sunumu sağlamamaktadır. Bu 

kapsamda pek çok ülke genelinde ulaşılan istatistikler Grafik 1‟de de görüldüğü 

üzere vergi oranlarında uygulanan artışlar sosyal sabit sermaye, sağlık ve eğitim 

hizmetlerinin kalitesini ve toplam vergi tahsilatının GSYH içindeki payını aynı 

oranda arttırmamaktadır.  

Grafik 1: Vergi Oranlarındaki ArtıĢların Küresel Etkileri  

 

Kaynak: http://www.worldbank.org/ (23.11.2011). 

Bu açıdan değerlendirildiğinde genelde KV oranlarında yapılan indirimler 

olarak karşımıza çıkmakta olan vergi indirimlerinin etkinliği daha belirgin biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Söz konusu oran indirimleri uygulamada ya bütün firmalara ya 

da sadece yabancı firmalara ilgili vergi indiriminden yararlanma avantajı 

sağlamaktadır.  
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KV oranlarında yapılan genel indirimler özellikle coğrafi açıdan küçük 

devletler ile ada devletleri tarafından sıkça başvurulan bir vergi teşviki yöntemi 

olmakla birlikte, maliye literatüründe tercihli vergi rejimi uygulaması da denilen 

ikinci tip uygulama daha yaygın olarak kullanılmakta ve bu sayede esas olarak 

uluslararası yatırımlar ülkeye çekilmek istenmektedir (Çak, 2008: 21). Vergi oranı 

indirimleri dikkate alındığında bir diğer önemli ayrım olarak literatürde çeşitli vergi 

oranı tanımlarına yer verildiği görülmektedir. Bunlar efektif marjinal vergi oranları, 

efektif ortalama vergi oranları ve kanuni vergi oranlarıdır.  

Kanuni vergi oranları, ülkelerin vergi kanunlarında yer alan oranlardır. Fakat 

mükellefler her zaman bu oran üzerinden vergi ödemezler. Mükelleflerin ödeyeceği 

vergiler, kanunlarda yazılı indirim, istisna ve muafiyetlerle değişebilmektedir. 

Buradan hareketle, mükellefin fiili olarak ödemiş olduğu vergi miktarının, vergi 

matrahına oranı, efektif ortalama vergi oranını vermektedir. Buna karşın, ödenen 

vergide meydana gelen artışın (azalışın) vergi matrahında meydana gelen artışa 

(azalışa) oranı ise marjinal vergi oranını vermektedir (Giray, 2005: 94-97). 

Nitelikli işgücünün vergi sonrası harcanabilir gelirleri artırıcı etkiler 

göstermesi sebebiyle kişisel gelir vergisi oranlarındaki azalmalar da vergi 

rekabetinde kullanılan önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Günümüzde kişisel 

gelir vergisinin artan oranlı şekilde düzenlenmesi yaygınlık kazanmış bir 

uygulamadır (Güngör, 2005: 72). Özellikle nitelikli işgücünü teşvik etmede 

sağlayacağı etkinlik bakımından pek çok ülkenin önem verdiği bir düzenlemedir. 

Buraya kadar hem kurumlar hem de kişisel gelir vergisi kapsamında ele alınan oran 

indirimleri, bir ülkede finansal sermayeye ilişkin vergilendirilebilir kapasitenin 

bulunup bulunmamasına göre de farklılık gösterebilmektedir.  

Mevcut bir finansal kapasite bulunmaması durumunda vergi oranlarında 

indirime gidilmesi sonucunda o ülkeye yabancı sermaye girişi gerçekleşecektir ve 

vergi gelirlerinin artmasına neden olacaktır. Fakat geniş vergilendirilebilir 

kaynaklara sahip bulunan bir ülkenin vergi oranlarında indirime gitmesi ülkeye 

yabancı kaynak girişini sağlayacak, ancak bunun, sermaye girişinin vergi 

oranlarındaki düşüşü telafi edecek boyutta olmaması durumunda vergi gelirleri 
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düşecektir (Öğüt, 2003: 216). Tüm bu olumlu ve olumsuz yönler dikkate alındığında 

vergi indirimlerinin temelinde; küresel rekabet ortamına uyum çabaları ve yabancı 

sermayenin ülkemize çekilmesi, vergi yükünün azaltılarak dolaylı vergilerden 

dolaysız vergilere yönelimin sağlanması gibi nedenler bulunmaktadır.  

1.2.2. Vergisel TeĢvik Uygulamaları 

Uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak vergisel teşvik ve uygulamalar 

dikkate alındığında, ulusal vergilendirme alanı içerisinde ikamet eden ve etmeyen 

tüm mükelleflerin yararlanabileceği türden istisna ve muafiyet gibi vergisel 

kolaylıklar bulunduğu dikkat çekmektedir. Küreselleşme sonucunda ülkeler yatırım 

cazibelerini artıracak politikalara yönelmekte ve bunun gerçekleştirilmesine yönelik 

reformlar geliştirmeye çalışmaktadırlar (Saraç, 2006: 126).  

Bu anlamda vergi teşvikleri yasal vergi teşvikleri ve efektif vergi teşvikleri 

olmak üzere iki grupta incelenebilmektedir. Yasal vergi teşvikleri, “özel veya 

ayrıcalıklı vergisel hükümlere tabi olmayan yatırım projelerine uygulanan yasal ve 

daha elverişli vergisel uygulamalar” olarak tanımlanmaktadır. Vergi teşviklerinin 

efektif olması için, herhangi bir vergisel teşviğin olmadığı bir durumda yatırımcıların 

karşı karşıya kalacağı efektif vergi yüküne kıyasla belirli yatırım projelerine sağlanan 

teşviklerin yatırımcıların efektif vergi yükünü azaltması gereklidir (Tekin, 2006: 

301-302).  

Uygulanmakta olan söz konusu vergisel teşvik uygulamaları, vergisel 

göstergelerde de birtakım değişikliklere yol açabilmektedir. Vergi türlerinin toplam 

vergi oranlarındaki değişimin yanı sıra teşvik uygulamaları sonucu vergi 

tahsilatındaki gerçekleşmeler ve mükelleflerin ilgili vergileri ödeme eğilimleri artış 

gösterebilmektedir. Bu noktada küresel bazda vergisel göstergelerdeki değişim 

dikkate alındığında Grafik 2‟de vergisel yükümlülüklerin dünya genelindeki 

boyutuna yer verilmektedir. 
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Grafik 2: Vergisel Yükümlülüklerinin Küresel Boyutu 

 

Kaynak: http://www.worldbank.org/, (13.11.2011). 
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yatırımların teşviki yönünde fayda sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda 

da özellikle GOÜ‟lerde ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınma açısından önemli 

görülen sektörlere yönelik vergi istisnaları, etkin bir teşvik uygulaması olarak önem 

taşımaktadır. 

Vergi teşvikleri yoluyla bir kısım vergi gelirlerinden vazgeçilerek dolaylı bir 

harcama yapılmakta dolayısıyla bütçe harcamaları da gerçek tutarından daha düşük 
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1.2.3. Vergi Tatilleri 

Vergi tatili, genelde yatırıma yönelmiş yabancı sermayeyi hedef alan ve 

yabancı sermaye yatırımlarının gerçekleşmesinden sonraki dönemde, işletmenin 

belirli bir süreyle sınırlı olarak bazı vergi ve resimlerden muaf tutulması olarak kabul 

edilmektedir. Söz konusu firmaya (ülkede yatırım yaptığı için) tanınmış bir vergi 

kolaylığı veya bir ayrıcalık (imtiyaz) olarak da kabul edilebilmektedir (Saraçoğlu, 

2007: 7). Vergi tatilleri bu açıdan yatırımcıların vergi kanunlarının ve vergisel 

düzenlemelerin karmaşık yapısından arınarak yatırım yapma imkanı sağlamakta ve 

yatırım eğilimini arttırmaktadır. Vergi tatilleri, sahip olduğu söz konusu kolaylıklar 

ve sağladığı avantajların yanı sıra vergi gelirlerinin azalması, vergiden kaçınma ve 

şeffaflıktan yoksunluk gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. 

Yabancı sermaye odaklı olarak tasarlanan ve ülkeye girişinden itibaren belirli 

bir zaman dilimi için ilgili sermayenin vergi dışı tutulması esasına dayanan bir 

vergisel imtiyazı olarak vergi tatilleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde en çok 

uygulanan teşvikler arasında yer almaktadır. Uygulama, genelde bir yere bağlı 

olmayan ve bulunduğu bölgeyi çabuk terk edebilen, kısa dönemli yatırımlara hitap 

ettiklerinden, vergi tabanının erimesine neden olduğuna yönelik eleştrilere de konu 

olabilmektedir (Çak, 2008: 21-22). Günümüzde 25 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin 

19‟unda, 17 Asya ülkesinin 13‟ünde, Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerin bulunduğu 

bir coğrafyadaki 20 ülkenin 7‟sinde vergi tatili uygulaması mevcuttur (Gündoğdu, 

2009: 54). Vergi tatili uygulamaları da son yıllarda yabancı sermaye yatırımları için 

rekabete yönelmiş pek çok ülkenin uyguladığı teşvik uygulamalarının öncelikli bir 

diğer türü konumundadır. 

1.2.4. Serbest Bölgeler 

Serbest bölgeler, ülkenin geri kalanında geçerli olan ticari, finansal ve 

ekonomik alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya 

kısmen uygulandığı, endüstriyel ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin 

tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Ayrıca bu 

bölgelerde faaliyetini sürdüren firmalar, yatırım kararlarını mevcut serbest bölgeler 

kanununda yer alan hükümler çerçevesinde yürütmektedirler (Demirel, 2009: 1-3). 
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Ayrıca serbest bölgeler, vergi teşviklerinin sağlandığı özellikli bölgeler 

olduklarından vergi rekabetinde kullanılan araçlar arasında sayılmaktadırlar.  

Genel olarak serbest bölgeler ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte 

gümrük hattı dışında kalan, ülkede geçerli bulunan ticari, mali ve ekonomik alanlarda 

varolan hukuki ve idari düzenlemelerin tamamen veya kısmen uygulanmadığı, sınai 

ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer 

kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır (Giray, 2004: 180). Bu nedenle 

de vergi rekabetinde hareketli üretim faktörlerinin ulusal mali sınırlar içerisine 

gelmesi teşvik edildiğinden, serbest bölgelerin vergi rekabetinde kullanılan 

araçlardan olması tartışma konusu olmaktadır. 

Bazı uygulamalarında sıfır verginin dahi söz konusu olduğu serbest bölgeler, 

sunmuş oldukları mali avantajların yanında vergi idaresine ilişkin bürokrasinin çok 

yoğun olduğu veya yolsuzlukların vergi otoritesine ait kurumlarda yoğunlaştığı 

ülkeler dikkate alındığında, yabancı sermayenin vergi idaresi ile ilgili ilişkileri de 

ortadan kaldırdığı görülmektedir (Çak, 2008: 22). Söz konusu teşvikler DYSY 

kararlarını etkiledikleri ve vergilenmeyen bir kısım malların iç piyasaya sızması 

sonucunda vergi matrahını erozyona uğrattıkları için vergi otoritelerince eleştirilere 

maruz kalabilmektedirler. 

Ülkede geçerli olan dış ticaret ile diğer mali ve iktisadi alanlara yönelik 

devlet düzenlemelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı veya kısmen uygulandığı ve 

ekonomik faaliyetlerin ülkenin diğer yerlerine göre daha çok teşvik edildiği serbest 

bölgeler, zararlı vergi rekabetinin tercihli vergi rejimi türü içinde de 

değerlendirilmektedirler (Organ, 2003: 148). Ancak sahip olduğu benzerliklerin yanı 

sıra serbest bölgeler ve vergi cennetleri arasında bir takım farklılıklar da 

bulunmaktadır. Bu kapsamda serbest bölgeler, sabit oranda vergilerin ödendiği veya 

verginin hiç olmadığı vergi cennetlerinden uygulanan tercihli vergi rejimlerinin 

geçerlilik süreleri ve faaliyetlerine izin verilen sektörlerin sınırı bakımından 

ayrılmaktadır. 
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1.2.5. Sosyal Damping 

Sosyal damping, ülkelerin potansiyel rakiplere karşı rekabetçi bir üstünlük 

kazanmak amacıyla yaşam kalitesinde bir gerileme meydana getirme pahasına 

sağlamaya çalıştıkları her türlü rekabetçi üstünlüğü ifade etmektedir. Yabancı 

sermayenin yatırım kararlarında işgücü maliyetleri, çalışma standartları, sosyal 

güvenlik kesintileri, yasal çevre düzenlemeleri ve hatta vergi denetimi gibi unsurların 

belirleyici değişken olması, rekabet ortamında bu değişkenlerin cazip hale getirilmesi 

amacıyla ülkelerin rekabetçi politikalar izlemelerine neden olabilmektedir (Saraç, 

2006: 109). Bu anlamda sosyal damping daha düşük işgücü maliyetleri aracılığıyla 

diğer ülkelere karşı rekabet gücünü artırarak, istihdam yaratıcı yatırımı çekme çabası 

olarak da ifade edilmektedir.  

Literatürde sosyal damping üzerine çeşitli tartışmalar da bulunmaktadır. Söz 

konusu tartışmalar çalışma standartlarını ekonomik ve ahlaki açıdan 

değerlendirmektedir. Ekonomik açıdan ele alınan görüşe göre, GOÜ‟lerdeki düşük 

ücret ve çalışma standartları gelişmiş ülkelerdeki emeğin yaşam standartlarını 

tehlikeye sokmaktadır. Ahlaki görüş açısından ise sosyal damping uygulamalarının 

GOÜ‟lerdeki işçilerin insan haklarına zarar verdiği kabul edilmektedir.  

Bu kapsamda uluslararası rekabet; işçi haklarının kısıtlanması, çalışma 

koşullarının kötüleştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi, sendikal hakların baskı altına 

alınması, çocuk emeğinin kullanımı, çevre koruyucu önlemlerin alınmaması şeklinde 

göstermektedir (Gündoğdu, 2009: 54). Söz konusu rekabet kavramı kapsamında 

belirtilen bu uygulamaların özellikle küresel faaliyet kollarının ucuz emek gücü 

üzerinde yoğunlaşmasının önlenmesi ve yabancı sermaye açısından mevcut yatırım 

ikliminin iyileştirilmesi yönünde katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca bu tür 

uygulamalar, yerli sanayinin uluslararası rekabet gücünün arttırılması yönünde de 

önem taşımaktadır. 
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1.3. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN HEDEF 

DEĞĠġKENLERĠ 

Vergi rekabeti, üretim faktörleri için ülkeyi cazip hale getirmek üzere efektif 

vergi oranlarının düşürülmesi olarak kabul edildiğinden bu rekabet, esas olarak 

üretim faktörlerinin ülkelerarasında hareketli olması sebebiyle ortaya çıkmakta ve 

etkinsizlik oluşturarak, vergi oranları ve dolayısıyla kamu harcamalarında ülkeler 

arasında dibe doğru bir yarışa neden olmaktadır. Ülkelerin kendi bölgelerinden 

sermaye çıkışını engellemek, yeni girişleri teşvik etmek üzere vergi oranlarını 

düşürmeye çalışmaları, aralarında bir rekabet oluşturmakta ve bu rekabetin 

sonucunda vergi gelirleri azalacağı için de kamu harcamaları da azalış 

göstermektedir
 
(Göker, 2008: 123-124). Üretim faktörlerinin budenli hareketliliği, 

vergi kaynaklarının aşınmasına da yol açabilmektedir ve bu durum vergi rekabeti 

uygulamalarını gerekli kılan bir diğer etken olarak önem taşımaktadır. 

Bu noktada değişken mükelleflerin vergilendirilmesinde ülkelerin düşük 

oranlı vergilemeye yönelmesi, bu mükellefler için çekici bir güç oluşturmaktadır. Bu 

durum hükümetlerin tutum ve davranışları ile rekabet kapasiteleri üzerinde de engel 

oluşturabilmektedir (Salmon, 2000: 15). Bundan dolayı da birçok ekonomist, 

hükümetlerin yürüttükleri politikaları mobilite aracılığıyla koruyabileceği görüşüne 

katılmamaktadır. 

Bu anlamda vergi uyumlaştırması önem kazanmakta ve ülkelerin kendi 

ülkelerinde yerleşmiş kişilerle yabancıların ülkesinde elde ettiği gelirlerin 

vergilendirilmesi, üretim ve satış vergilerinin malların ihracat ve ithalatına ne şekilde 

uygulanacağı konusunda verdiği kararların birbiriyle uyumlu şekilde alınmasına 

dikkat edilmektedir (Devrim, 2002: 261). Emeğin ve sermayenin gün geçtikçe artan 

mobilitesi, vergi rekabetinin şiddetini de arttırmaktadır. Bu durum hükümetlerin 

vergi matrahlarının esnek hale getirmekle birlikte, gelir maksimizasyonu ve refah 

maksimizasyonunu da vergi oranlarını düşürerek gerçekleştirmektedir (Brülhart ve 

Parchet, 2010: 2). Bu kapsamda vergi rekabeti, hedef değişkenlerinin hareketliliğini 

ve gelişimini büyük ölçüde olumlu yönde etkileyebilmektedir. Ülkeler mevcut vergi 

rekabeti ortamında hedef değişkenleri çekebilmek amacıyla da özellikle vergi 
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oranlarını düşürme yönünde politikalara önem vermektedir. Bu kapsamda söz 

konusu değişkenler mobilitesi olan üretim faktörleri olarak sermaye ve emek 

şeklinde ayrılmakta ve etkileri incelenmektedir. 

1.3.1. Sermayenin Mobilitesi 

Döviz kontrolü uygulaması 1970´lerden bu yana pek çok ülke tarafından 

uygulamadan kaldırılmıştır. Yaygın olarak benimsenen serbest döviz kuru 

uygulamasıyla ülkeler, sermaye yatırımlarının serbest akışı üzerindeki sınırlamaları 

kaldırarak, bağımsız para politikası uygulama yoluna gitmişlerdir. Benzer şekilde 

diğer serbesti sağlayan uygulamalar da yatırım akışını teşvik etmektedir.  

Mali piyasalardaki sınırlamaların dünya çapında kaldırılması bu piyasaların 

yabancı yatırımlar açısından cazip hale gelmesini sağlamaktadır. Bu eğilimle 

önceden kapalı ekonomi içinde bulunan, kamuya ait çok sayıda şirketin yatırım 

fırsatlarının arttığı gözlenmiştir. Teknoloji de aynı ölçüde yatırım akışlarını 

desteklemektedir. McKenzie ve Lee, 1991 yılında bu eğilimi keşfetmiş ve Vito Tanzi 

tarafından da küreselleşmenin yeni teknlojilerle birlikte nasıl bir gelişim gösterdiği 

değerlendirilerek, hükümetlerin vergi oranlarını düşürücü uygulamaların zorunluluğu 

vurgulanmıştır (Edwards ve De Rugy, 2002: 4). Bu nedenle ulusal ekonomiler son 

yıllarda gittikçe daha fazla birbirlerine entegre olmakta ve sınır-aşan yabancı 

yatırımların payı da artış göstermektedir. 

Grafik 3: 1980-2010 Küresel Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: http://www.unctad.org. (13.11.2011). 
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Grafik 3‟te 1980-2010 yılları arası DYY girişlerine yer verilmektedir. 

Özellikle DYY, söz konusu sınır ötesi faaliyetlerin yol açacağı rekabet ortamında en 

önemli hedef değişkeni oluşturmaktadır. Hedef değişkenin önem derecesi yıllar 

itibariyle de kendisini göstermekte; uluslararası sermaye akımlarının özellikle 1980 

sonrası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu sermaye akımları 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak tüketim harcamalarının 

finansmanında kullanılmaktadır. Son on yılda daha sıkı bir bütünleşme eğilimi 

göstermekte olan dünya ekonomileri, sınır ötesi yatırımların, büyüme ve entegrasyon 

aşamalarında hız kazanmasıyla daha belirgin bir hal almıştır. Benzer şekilde bir çok 

ülkede yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar uygulamaya konulurken, günümüzde 

bu ülkelerin pek çoğu yabancı yatırımların yeni meslekler, yeni iş alanları ve yeni 

teknolojilere ulaşma imkanı anlamına geldiğini kabul etmiş konumdadır.  

Uluslararası yatırım akışının sağlanarak engellerin giderilmesi yoluna 

gidilmesi; sürekli finans piyasalarındaki yüksek miktarlardaki paranın, bir ülkeden 

başka bir ülkeye aktarılması şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu kapsamda 

çokuluslu firmaların üretimi “yeni uluslararası iş bölümü” kapsamında bütün 

dünyaya yayılmaktadır (Cansız, 2008: 82-85). Sermaye hareketliliğinin yüksek 

seviyelerde oluşu, gelişmiş ülkeler ile karar organları arasındaki vergi rekabetini de 

önemli ölçüde etkilemektedir. Aynı zamanda sermaye akışı itici güç olarak vergiye 

karşı hassasiyeti azaltmakta, gelişmeye yönelik devlet yardımlarıyla benzer etkiler 

göstermektedir (Asher ve Rajan, 1999: 3). Genel itibariyle DYY‟ler, sınır ötesi 

üretim faaliyetleri dikkate alındığında özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 

sermaye birikimlerindeki eksikliklerin telafi edilebilmesi açısından önem taşımakta 

ve vergi rekabeti hedef değişkeni olarak sahip olduğu etkinlik artmaktadır.  

1.3.2. Emeğin Mobilitesi 

Uluslararası vergi rekabetini doğuran faktörlerden bir diğeri emeğin 

mobilitesinin artmasıdır. Ülkeler çeşitli nedenlerle kişilerin sınır ötesi hareketlerini 

kontrol altına almak için önemli tedbirleri yürürlüğe koysalar da teknolojik 

ilerlemeler, bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkması ve yeni medyanın yabancı 
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ülkelerdeki yaşam kalitesi ve fırsatlar hakkında bireyleri bilgiyle donatması sınır 

aşan işgücü akımlarını artırmaktadır (Aktan ve Vural, 2004a: 6).  

Vergilendirme aşamasında ise emek üzerinden gerçekleştirilen 

vergilendirmenin ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Hizmet ve diğer ekonomik faaliyetler, fayda ve maliyet bileşimi 

olarak kabul edilmektedir. Buna göre emek arzında karşılaşılan güçlükler ve boş 

vakit, maaş ve diğer karşılıklarla eşleştirilmektedir. Yüksek vergi oranları dengeleri 

değiştirmekle birlikte hizmet ödemelerini de güçleştirebilmektedir.  

Hizmet üzerinden sağlanan fayda ile işverenlerin çalışanlarına yansıttığı fiyatta 

vergi farklılığı sebebiyle emek teşviki azalmaktadır. Bu etkiler özel bir vergi 

sistemine dayandırılmaktadır. Bu noktada artan oranlı vergi sistemleri, yüksek gelir 

seviyesi üzerindeki yüksek vergi oranları ile telafi edici ödemelerin etkinliğini de 

düşürmektedir. Yüksek vergiler aynı zamanda bireysel yeteneğin düşük vergili 

ülkelere yönelmesini ve beyin göçü riskini de beraberinde getirmektedir (Theather, 

2005: 27-28). 

Bu kapsamda nitelikli işgücünün mobilitesi önündeki mevcut engellerin 

kaldırılması ve ulaşım maliyetlerinin azaltılması da büyük önem taşımaktadır. 

Nitelikli işgücü göçü bu anlamda gelişmiş ülkelere yönelik olabileceği gibi yeni 

gelişmekte olan çok sayıda ülke için de söz konusu olabilmektedir. İki yönlü nitelikli 

işgücü hareketi, gelişmekte olan ülkeleri uluslararası sermaye akımları açısından 

daha çekici bir hale getirmektedir. Hızlı iktisadi büyüme hem yabancılar hem de 

kendi vatandaşları için ülkelerin daha çekici bir hale gelmesine yol açmaktır (Aktan 

ve Vural, 2004a: 8-9).  

Ayrıca emek üzerinde demogratif faktörler de giderek artış gösteren bir 

öneme sahiptir. Emekli ve çalışmayan nüfusun bazı ülkelerde çalışan nüfusa oranı 

artarken bazılarında azalmaktadır. Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler, ihtiyaç 

duydukları genç nüfusu,  diğer gelişmekte olan ülkelerden ve geçiş ekonomilerinden 

sağlamaktadırlar.  Bu trend daha çok doğurganlık oranı düşük olan Japonya, Tayvan, 

Singapur gibi Doğu Asya ülkelerinde görülmekle birlikte deneyimsiz emeğin sabit ve 

daha az uyumlu bir vergi yapısına sebep olabileceği savunulmaktadır.  
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Pek çok Doğu Asya ülkesinde tecrübesiz işgücü üzerine getirilen sıkı 

düzenlemeler, aynı zamanda konjonktürel dalgalanmaları da dengelemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Hatta deneyimsiz işgücünün Singapur, Malezya gibi ev sahibi 

ülkelerde ağır şekilde vergilendirilmeleri söz konusudur (Asher ve Rajan, 1999: 3-4). 

Ülkeler iktisadi gelişimlerini sağlamak ve sürdürebilmek için nitelikli işgücünü 

bünyelerine çekme ve geliştirme çabası içine girmektedirler. Bu aşamada işgücü 

üzerinden alınan verginin azaltılması vergi rekabeti açısından önemli bir teşvik 

unsuru olmakta ve hedef değişken olarak önem kazanmaktadır. Uluslararası vergi 

rekabetine ilişkin tüm bu hedef değişkenler dikkate alındığında ilgili birtakım 

göstergelerin de uluslararası vergi rekabetinin tespitinde belirleyici nitelik taşıdığı 

görülmektedir.  

1.4. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN GÖSTERGELERĠ 

Uluslararası vergi rekabetinin göstergeleri incelenirken öncelikle hedef 

değişkenlerde ve kullanılan araçlarda meydana gelen değişimler, sırasıyla gelir ve 

KV oranlarındaki değişimler, genel tüketim vergileri hasılatındaki artışlar ve vergisel 

teşviklerdeki artışlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Vergi rekabeti, hedef 

değişkenleri üzerinde önemli ölçüde etki sahibidir. Ülkeler söz konusu hedef 

değişkenleri çekebilmek adına rekabete girmekte ve bu amaca yönelik politikaları 

uygulamaya koymaktadır. 

1.4.1. Hedef DeğiĢkenlerde Meydana Gelen DeğiĢim 

Vergi rekabetinin varlık nedenini oluşturan hedef değişkenlerdeki gelişim, 

küresel ölçekte tek başına belirleyici olmamakla birlikte hedef değişkenlerin ölçeği 

üzerinde niceliksel bir etki oluşturmaktadır. Bu bağlamda, başta DYY olmak üzere 

nitelikli işgücü akımlarında yaşanan gelişmeler vergi rekabetinin varlığına dair 

bulgular arasında sayılabilmektedir (Saraç, 2006: 127).  DYY akımlarında meydana 

gelen artışlar, bu yatırımların vergi rekabetinin hedef değişkenlerinden biri olması 

nedeniyle önem taşımaktadır. Bu kapsamda doğrudan yabancı yatırımlarda ve 

portföy yatırımlarında önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Ancak sağladığı 

doğrudan etkiler bakımından özellikle DYY akımları gelişmiş ve gelişmekte olan 
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farklı ülke grupları açısından farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Tablo 1‟de 

DYY‟lerin kaynak ve hedef ekonomilere dağılımına yer verilmektedir. 

Tablo 1: 2003-2010 Doğrudan Yabancı Yatırımların Kaynak ve Hedef Ekonomilere 

Dağılımı 

Kaynak Ekonomi Ev Sahibi Ekonomi 

 Milyon Dolar 

 GeliĢmiĢ 

Ekonomiler 

GeliĢmekte Olan 

Ekonomiler 

GeçiĢ 

Ekonomileri 

Toplam 

GeliĢmiĢ Ekonomiler 292 109 180 641 45 748 518 498 

GeliĢmekte Olan Ekonomiler 176 314 394 935 18 826 590 076 

GeçiĢ Ekonomileri 28 556 16 916 26 987 72 460 

Toplam 496 976 592 493 91 562 1 181 034 

 Kaynak Ekonomilerin % Hedefleri 

 GeliĢmiĢ 

Ekonomiler 

GeliĢmekte Olan 

Ekonomiler 

GeçiĢ 

Ekonomileri 

Toplam 

GeliĢmiĢ Ekonomiler 56 35 9 100 

GeliĢmekte Olan Ekonomiler 30 67 3 100 

GeçiĢ Ekonomileri 39 23 37 100 

Toplam 42 50 8 100 

Kaynak: Unctad, World Investment Report, 2011. 

2003-2010 yılı verileri dikkate alınarak oluşturulan tabloda da görüldüğü 

üzere, hem kaynak hem de ev sahibi ekonomilerin gelişmiş ülkeler olması 

durumunda DYY‟ın 292 milyon dolar seviyesinde bir giriş gösterdiği görülmektedir. 

Ancak aynı oran GOÜ‟lerde ve geçiş ekonomilerinde 180 ve 45 milyon dolara kadar 

düşüş gösterebilmektedir. Kaynak ekonomilerin gelişmekte olan ekonomiler olması 

halinde ise DYY girişlerindeki artışın gelişmekte olan ev sahibi ülke ekonomisine 

doğru 394 milyon dolar seviyesine arttığı görülmektedir. Geçiş ekonomileri için de 

durum benzer bir seyir göstermektedir. Kaynak ekonomilerin hedef yüzdeleri 

açısından değerlendirildiğinde ise en fazla paya % 56‟lık oranla yine gelişmiş 

ekonomilerin, ikinci olarak % 67‟lik oranla gelişmekte olan ekonomilerin, üçüncü 

olarak ise geçiş ekonomilerinin hakim olduğu görülmektedir.  

DYY‟lerin büyük ölçüde çokuluslu şirketlerin yatırımlarına dayanması, 

yabancı şirketlerde belli oranlarda iştirak ve mülkiyet hakkına sahip olunmasını 

sağlamıştır. Yabancı iştirakler, yeni işletmelerin kurulması veya mevcut şirketlere 

dahil olunması şeklinde de gerçekleşebilir. Doğrudan yatırımlar genellikle uzun 
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vadeli hedeflerle şekillenir. Buna karşın yabancı portföy yatırımları, hiç bir şirkette 

belirlenen oranın üzerinde mülkiyet hakkını temsil etmemektedir.  

Portföy yatırımlarının sürekliliği, doğrudan yatırımlardan daha kısa 

olduğundan genellikle kısa vadeli yatırım hedefleri kapsamında 

değerlendirilmektedirler. Ayrıca ülkelerin izlediği vergi politikalarının nitelikli 

işgücü hareketlerini teşvik etmeye yönelik olarak yapılandırılması ise, konunun vergi 

rekabeti literatüründe incelenmesini sağlamıştır (Edwards ve De Rugy, 2002: 5).   

Grafik 4‟te gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından DYY girişleri 2005-

2010 yılları bazında gözlemlenmektedir. Buna göre 2005-2008 yılları arası nispeten 

benzer oranlarda gözlenen DYY akımlarının ülke grupları itibariyle dağılımı 2005 

yılı sonrası ters yönlü bir gelişim göstererek negatif yönlü bir ilişkiye dönmüştür. Bu 

durum, bir ülke grubu için teşvik unsuru olan bir uygulamanın bir diğer ülke grubu 

için aynı ölçüde etken olmadığını göstermektedir. Özellikle 2001 yılı sonrası dünya 

genelinde gözlenen DYY akımlarındaki düşüş, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerini 

etkilemiş, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin daha az etkilendiği gözlenmiştir.      

Grafik 4: 2005-2010 Yılları Doğrudan Yabancı Yatırımların GeliĢim Seyri (%) 

 

Kaynak: http://www.unctad.org. (13.11.2011). 
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gelen değişim de uluslararası vergi rekabetinin göstergelerinin tespitinde önem 

taşıdığı bir kez daha dikkat çekmektedir. Grafik 5‟te DYY akımlarının en fazla 

yöneldiği ülke akonomilerine yer verilmektedir. 

Grafik 5: En Fazla Doğrudan Yabancı Yatırım Çeken Ülke Ekonomileri (2009-2011) 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Prospects Survey, 2011: 54. 
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Grafik 6: OECD Ülkelerinde Yabancı ĠĢgücü Hacminin GeliĢim Seyri 2000-2009  

 
 

Kaynak: OECD, Stock and Flows of Immigrants 2000-2009. 
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değişkeni olan doğrudan yabancı yatırımları ve nitelikli işgücü akımlarını doğrudan 

doğruya etkileme gücüne sahiptir (Saraç, 2006: 127).  Bu kapsamda vergi 

rekabetinde kullanılan araçlarda gözlenen değişim, vergi oranları hasılatı üzerindeki 

değişim ve vergisel teşviklerde gözlenen değişiklikler olmak üzere iki başlık altında 

incelenecektir. 

1.4.2.1. Vergi Oranları ve Hasılatı Üzerindeki DeğiĢiklikler 

Ülkelerin doğrudan yabancı yatırımları kendi iktidar alanlarına çekmek 

amacıyla aralarında giriştikleri vergi rekabetinin en önemli aracı kurumlar vergisidir. 

Çünkü kurumlar vergisi doğrudan doğruya şirket kazançlarını hedef almaktadır. 

Doğal olarak doğrudan yabancı yatırmı yapan şirketleri de kapsamakta ve bu 

şirketler açısından kurumlar vergisi bir maliyet unsuru olma özelliği taşımaktadır. 

Ülke hükümetleri kurumlar vergisi indirimleriyle yabancı yatırımları cezbedici 

politikalar izleyebilmektedir (Saraç, 2006: 135). Bu anlamda KV oranları belirli bir 

süreç içerisinde izlendiğinde, bir anlamda bu yönlü bir vergi rekabetinin yaşanıp 

yaşanmadığını göstermektedir. Söz konusu durum oran indirimleri dikkate 

alındığında Grfaik 7‟de görüldüğü gibi dağılım göstermektedir.  

Grafik 7: 2006-2011 Kurumlar Vergisi Oranlarının Dünya Ortalaması (%) 

 

Kaynak: KPMG, Corporate and Indirect Tax Survey 2011: 22. 
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Buna göre, 2006 yılı dünya ortalaması % 25‟ler seviyesinde iken, 2007 ve 

2008 yıllarına doğru önemli düşüşler gözlenmektedir. Bu noktada küresel düzeydeki 

ciddi ekonomik değişim ve gelişmelerin özellikle 2008 yılındaki %23‟ler seviyesine 

ulaşmada önem taşıdığı söylenebilir.  

Benzer etkiler 2009 yılında yaşanan sıçrama etkisinin ardından düşüş seyrine 

yol açmaya devam etmektedir. Gözlenen sıçramalar bir anlamda ekonomik 

dengesizliklerin yaşandığı dönemler sonrası telafi amaçlı vergi oranlarında 

sağlanabilecek kısmi artışlar biçiminde de algılanabilmektedir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde dünya genelinde ülkelerin vergi indirimi uygulamalarına 

yönelmeleri ve hedef değişkenleri çekme çabaları, uluslararası vergi rekabetinin 

temel aracı olduğunun göstergesi niteliğindedir. 

Uluslararası vergi rekabetinin öncelikle, uluslararası mobil sermaye 

hareketleri ve akışı ile gelişim göstermesi, özellikle de KV oranlarındaki düşüşler ile 

“dibe doğru yarış ilkesi” olarak adlandırılan, ülkelerin vergi oranlarını sıfıra kadar 

düşürmek yoluyla hızlı bir rekabet ortamı içerisine girmelerine yol açmıştır. 

(Murshed, 2001: 3). KV indirimi, farklı şekillerde yapılabilmektedir. İndirim imkanı 

belirli bir firma grubuna tanınabileceği gibi tüm mükellefler için aynı oranda söz 

konusu da olabilmektedir (Kaymak, 2005: 85).  

Vergi rekabeti, gelir ve KV oranlarını azaltma yönünde iken ülkelerin 

bazılarında da düz oranlı vergi rejimlerini gündeme getirmiş olmaları, yatırımlar 

üzerindeki yüksek vergi oranlarının daha az yatırımlarla sonuçlanacağı gerçeğini 

gündeme getirmiştir. Kişisel gelir vergisi oranlarındaki indirimler ise nitelikli 

işgücünün vergi sonrasında harcanabilir gelir seviyesini arttırıcı etkiler 

göstermektedir. Kişisel gelir vergisinde yaşanan gelişmelerin vergi rekabeti amacına 

yönelik olarak yapılandığını ortaya koymak açısından ele alınabilecek diğer bir 

gösterge de tarife yapısında yaşanan düzenlemelerdir. Bilindiği üzere kişisel gelir 

vergisi subjektif karakterli bir vergidir ve ülkeler bu vergiye ait tarife yapısını 

genelde artan oranlı olarak belirlemektedir. Vergi tarifesinin artan oranlı olmasının 

en önemli nedeni ise vergi adaletine ulaşılmasıdır. Ayrıca artan oranlı tarife, ülkelere 

bu vergiden sağlanacak hasılatı arttırma imkanı kazandırmaktadır (Saraç, 2006: 135). 
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Gittikçe artan küresel rekabette hareketli üretim faktörlerinin yurtdışına 

kaçmasını önlemek ve kapsamlı gelir vergisinin karmaşıklığının yol açtığı sorunlara 

çözüm bulmak amacıyla gündeme gelen düz oranlı gelir vergisi, gelir ya da tüketim 

çerçevesinde düzenlenen ve geniş bir vergi tabanı üzerinden alınan tek oranlı vergi 

modeli olarak tanımlanabilmektedir. Teorik olarak herhangi bir vergi tabanı 

üzerinden alınan tek oranlı vergilerin tümü düz oranlı vergi olarak nitelenebilir 

(Vural, 2010: 182). Bu anlamda yatırımlar üzerindeki vergileme, sermayenin 

uluslararası mobilizasyonunda gözlemlenen büyük artış çerçevesinde oldukça önem 

kazanmaktadır. Ülkelerin bu çerçevede vergi yapılarında meydana gelen değişim ve 

gelişmeler ile getirdikleri vergisel düzenleme ve reform uygulamaları dikkate 

alındığında ülke ekonomilerinin görünümlerinin değiştiği görülmektedir. Grafik 8‟de 

vergi reform uygulamalarına yönelen ülkelerde söz konusu uygulamaların ülkelerin 

ekonomik yapılarına olan yansımalarına yer verilmektedir. 

Grafik 8: Vergi Reformları Uygulayan Ülke Ekonomilerinin Görünümü (2006-2011) 

 

Kaynak: WB, Paying Taxes 2012: 10. 

Buna göre, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri geneli için 2011 yılında 

gerçekleştirilen vergisel uygulama ve düzenlemelerin ekonomik yapılarına olan 

yansımaları % 9 seviyesinde iken bu oran yüksek gelirli OECD ülkeleri için % 5, 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika içinse % 2‟dir. Özellikle 2008 yılı sonrası reform 

uygulamlarına ağırlık veren ülke ekonomilerinin arttığı görülmektedir.  
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Bu kapsamda küreselleşme sürecinde ülkelerin izlediği vergi politikalarının 

sadece gelir üzerinden alınan vergilerde şekillenmediği görülmektedir. Ülkeler 

tüketim vergisi alanında da uluslararası rekabeti hedef alan politikalar 

izleyebilmektedirler. Günümüzde çok sayıda ülke yabancı müşterileri çekmek 

amacıyla lüks mallar üzerinden alınan tüketim vergileri ile diğer satış vergilerinin 

oranlarını düşürmektedirler (Dileyici, 2003: 206-207).  

Açık bir ekonominin büyüme performansını büyük ölçüde etkileyen dış 

yatırımlar, özellikle sermaye birikimini sağlamada zorluk çeken gelişmekte olan 

ülkeler için önem arz ettiğinden, gelişmekte olan ülkelerde bu yatırımları çekmek 

için vergi rekabeti başlamaktadır (Yanpar, 2004: 44). Benzer şekilde bütünleşmiş 

sermaye piyasalarında gelişmekte olan ülkelerin, servet gelirlerinin geri dönüşümü 

için önemli ölçüde vergi temellerinin hareketliliğini sağlama yoluna gidilerek yerel 

vergi oranlarını etkilemeye çalıştıkları da görülmektedir (Makris, 2001: 2). Tüm bu 

açıklamalar ışığında Grafik 9‟da da dünya geneli için toplam vergi yüzdelerine yer 

verilmektedir.  

Grafik 9: Dünya Geneli Ġçin Toplam Vergi Yüzdeleri (2011) 

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2011: 35. 

Buna göre emek üzerinden alınan vergiler, 2011 yılı için % 36 iken kazanç 

üzerinden alınan vergilerin de aynı oranda olduğu görülmektedir. Diğer vergilerin 

oranı ise % 28‟lik bir paya sahiptir. Görünen tablo önceki yılların aksine, emek 

üzerinden alınan vergilerin seviyesindeki artışın dengeli bir biçimde sermaye 

üzerinden alınan vergilere yöneldiğine dikkat çekmektedir. Bu durum, uluslararası 
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vergi rekabetine bağlı vergi oranlarındaki indirim ve teşvik uygulamalarındaki artış 

eğilimlerinin etkinliğinin bir göstergesi niteliğindedir.  

Ayrıca KDV örneğinde olduğu gibi tüketim vergileri de farklı ürünlere farklı 

oranlarda uygulanabilmektedir. Günümüzde tüketim vergilerinden sağlanan gelirler 

OECD ve AB ülkeleri açısından değerlendirildiğinde, genel bir artış eğilimi 

göstermektedir (Saraç, 2006: 136). Mal ve hizmetler üzerindeki tüketim vergileri, 

genellikle KDV veya satış vergileri şeklinde uygulanmakla birlikte, söz konusu 

vergilerinin payı ülkelerarasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bu anlamda KDV 

uygulamayan veya düşük oranlı KDV uygulayan, genel tüketim vergilerinin payı 

düşük ülkelerde ise toplam tüketim vergilerinin payı da düşük olmaktadır. 

1.4.2.2. Vergisel TeĢviklerde Gözlenen DeğiĢiklikler 

Vergi rekabeti, uluslararası rekabet gücünü artırarak yabancı yatırımların 

ülkeye çekilmesi, vergi mevzuat ve sistemlerinin yakınlaştırılması ve vergisel 

teşvikler sağlanması amacıyla dolaysız vergi oranlarında daha yoğun 

gerçekleşmektedir. Dolaylı vergiler ise vergi uyumlaştırılmasına sahne olmaktadır 

(Öz ve Yaşarır, 2009: 3). Bu anlamda küresel vergi rekabetinin göstergelerinden biri 

de, ülkelerin yabancı yatırımlara sağladığı vergisel teşviklerdir. Kullanılma sıklığı 

açısından ele alındığında teşvik temelli vergi rekabetinin günümüzde oldukça 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

Teşvik rekabeti kapsamında ülkeler kamu arazilerinin tahsisi, vergi 

ertelemesi, düşük faizli kredi kullanımı, hızlandırılmış amortisman gibi çok çeşitli 

araçları kullanabilmektedir. İstatistikler incelendiğinde son yıllar itibariyle ülkelerin 

oldukça geniş kapsamlı vergisel teşvikler uyguladığı görülmektedir (Saraç, 2006: 

136). Vergi rekabetinin en belirgin sonuçlarından biri de tasarruflar üzerindeki 

olumlu etkisidir. Düşük vergilendirme ile sermaye birikiminin teşvik edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda daha fazla yatırım, istihdam ve ekonomik 

refah ortamının oluşmasına da imkan sağlamaktadır. Vergi baskısının 

sınırlandırılması ile sağladığı faydaların yanı sıra vergi farklılaştırılması ile de 

yenilikçi fikir ve uygulamalara açık bir yapı sergilemektedir (Bessard, 2009: 11). Bu 

anlamda vergi teşvikleri, vergi rekabetinin şiddetli olduğu durumlarda, benzer 
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konumdaki ülkelere kıyasla teşvik uygulayan ülkeye yatırımları çekebildiği sürece 

savunulabilmektedir.  

Aynı konumda olan ülkelerden biri vergi teşviklerini yürürlüğe koyduğu 

zaman diğerleri de misilleme yapar ve vergi rekabetine girişen tüm ülkeler 

kendilerini küçük yatırım artışları karşılığında büyük vergi gelir kayıplarına 

katlandıkları “dibe doğru yarış” içinde bulurlar (Tekin, 2006: 310). Ülke 

ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak yabancı doğrudan 

yatırımların teşvik edilmesine karar verilmesi aşamasında ise, kullanılabilecek 

değişik nitelikte teşvik tedbirleri söz konusu olmaktadır. Mali teşviklerin özelliği 

yabancı yatırımcının vergi yükünün azaltılmasıdır. Bu amaçla çeşitli türlerde 

teşvikler uygulanmaktadır.  

Şirketler üzerindeki vergi yükünü azaltarak yapılacak yatırımın net karlılığını 

artırmak maksadıyla uygulamaya konulabilecek teşvikler arasında kurumlar vergisi 

oranının düşürülmesi, hesaplanacak verginin azaltılmasına yönelik vergi indirimi 

imkanı sağlanması, şirketleri belirli bir süre ile sınırlı olarak vergiden muaf tutulması 

ya da ifa edilmesi istenen faaliyetle bağlantılı olarak istisnalardan yararlandırılması 

yer almaktadır (Kaymak, 2005: 84-85). Tablo 2‟de 1996-2010 yılları arası özel 

sermayeli firmaların sınır ötesi birleşme ve satın almalarına yer verilmektedir.  

Tablo 2: 2000-2010 Özel Sermayeli Firmaların Sınır Ötesi BirleĢme ve Satın Almaları 

 Hisse Sayısı Değer 

 Sayı % Milyar Dolar % 

2000 1340 13 92 7 

2001 1248 15 88 12 

2002 1248 19 85 18 

2003 1488 22 109 27 

2004 1622 22 157 28 

2005 1736 20 207 22 

2006 1698 18 271 24 

2007 1917 18 457 27 

2008 1785 18 322 25 

2009 1993 25 107 19 

2010 2050 22 122 17 

Kaynak: Unctad, World Investment Report 2011. 
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Tabloda da görüldüğü üzere, özel sermayeli firmaların sınır ötesi birleşme ve 

satın almalardaki hisselerinin sayısında genel olarak artış gözlendiği görülmektedir. 

2006 ve 2008 yıllarındaki belirgin olmayan azalışlar dışında özellikle 2009 ve 2010 

yılları hisselerinin % 25 ve % 22‟lik oranlara ulaştığı gözlenmektedir. Bu kapsamda 

vergisel teşvik uygulamalarının uluslararası vergi rekabeti kapsamında etkin bir araç 

olduğu sonucu doğmaktadır.  

Özellikle ülkeler bazında değerlendirildiğinde OECD ülkeleri tarafından da 

sıklıkla başvurulan uygulamalardır. Bu kapsamda özel sermayeli firmaların yıllar 

itibariyle hisse sayılarının ve sahip oldukları yüzdelerin artış gösterdiği 

görülmektedir. Yabancı sermayeli firma sayılarında gözlenen söz konusu değer 

artışları, bir anlamda ülkelere yönelik DYSY akımlarının gelişim seyriyle de 

paralellik arz etmektedir. 

1.5. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN YARARLI VE 

ZARARLI BOYUTLARI 

Uluslararası vergi rekabetinin kavramsal çerçevesi zararlı ve yararlı etkileri 

dikkate alınarak incelendiğinde zararlı vergi rekabeti kapsamının, tercihli ve kapalı 

vergi rejimi uygulamaları ile vergi cennetlerinin ortaya çıkışı, uluslararası bilgi 

değişimi konusundaki boşluklar ve vergi matrahının belirlenmesindeki önlemler 

şeklinde çizildiği görülmektedir. Yararlı vergi rekabeti kavramı içine ise vergi 

gelirlerinin etkin kullanımı, kaynak dağılımında, kamu hizmetlerinin sunumunda 

etkinliğin sağlanması ve yatırımların arttırılmasına yönelik katkıları dahil 

olabilmektedir. Bu açıklamalar ışığında uluslararası vergi rekabetinin etkileri, yararlı 

ve zararlı boyutları kapsamında iki başlık altında incelenmektedir.  

1.5.1. Zararlı Vergi Rekabeti ve Kapsamı 

Ülkelerin uyguladıkları vergi politikalarının diğer ülkelerin vergi sistemlerinde 

olumsuzluklara yol açması vergi rekabetinin ortaya çıkış nedeni olmaktadır. Pek çok 

ülke DYY ve yatırımcıları çekmek amacıyla düşük veya sıfır oranlı vergi rejimi 

uygulamalarına başvurmaktadır. Söz konusu bu düzenlemeler ile hareketli üretim 

faktörleri üzerindeki vergi yükü azaltılmakta ancak biryandan da vergi rekabetinin 
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zararlı etkilerinin doğmasına yol açabilmektedir. Vergi rekabeti kavramı önündeki 

zararlı ifadesi, kime ve neye göre zararlı olduğu açısından önem taşımaktadır. Buna 

göre rekabetin tarafları açısından değerlendirildiğinde tümü için geçerli olup 

olmadığı ya da taraflardan biri için zarar olarak kabul edilebilecek bir etkinin diğer 

taraf için yararlı yansımaları olabilmesi de „zararlı‟ ifadesini belirsizleştirmektedir.   

Zararlı vergi rekabeti, birtakım vergisel avantajlarla, uluslararası yatırım 

kararlarının çarpıtılmasıyla oluşan etkinlik kaybı sonucu ülkelerin vergi 

gelirlerindeki azalmayı ifade etmektedir
 

(Aktan ve Vural, 2004b: 1-18). 

Küreselleşmenin,  vergi politikaları üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, kurum ve 

kişilere vergiden kaçınma ve vergi yüklerini minimum düzeye indirme imkanı 

sağlayan ülkelerin, coğrafi mobiliteye sahip sermaye hareketlerini kendi ülkelerine 

yönlendirmesi gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Eyüpgiller, 2001: 2).  

Zararlı vergi rekabetini uygulayan ülkelerin vergi rejimleri sadece yabancı 

doğrudan yatırımları çekmek üzere yapılandırılmamıştır. Aynı zamanda diğer 

ülkelerin vergi matrahlarının bir bölümünü çekmek ile sonuçlanabilen yıpratıcı 

önlemleri de içermektedirler. Bu anlamda potansiyel olarak zararlı vergi rekabeti 

genellikle bankacılık, finans, sigorta, bölgesel merkez büroların yerleşimi, dağıtım 

vb. hizmet alanlarında görülmektedir. Bu nedenle zararlı vergi rekabeti; bir vergi 

idaresinin vergi matrahını belirlerken, diğer vergi idarelerinin olası etkilerini dikkate 

almadığı bir “mali dışsallık” türü olarak tanımlanmaktadır (Giray, 2005: 110). Bu 

anlamda vergi rekabetinin kamusal hizmetlerin sunumunda verimliliği arttırması gibi 

olumlu etkilerinin yanında, vergileme yoluyla gelirin yeniden dağılımını engellemesi 

ve dolayısıyla sosyal refah üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmesi de olumsuz 

etkileri arasında değerlendirilmektedir. 

Vergi rekabeti aynı zamanda, ekonomik seviyesi yüksek hükümetlerin mali 

kapasitelerinin rekabet alanında daha geniş olması sebebiyle gelir seviyesi düşük 

ülkelerin ağır vergi yükümlülükleri karşısında bölgesel ekonomik eşitsizlikleri 

arttırabilmektedir.  Bu kapsamda şiddetli vergi rekabeti, dibe doğru yarış etkisine 

sebep olarak, gelir ve hizmet dağılımını bozucu etkide bulunabilmektedir. Vergi 

rekabetinin uygulandığı ülkelerdeki bu tür kişisel gelir veya servet vergisi yerine 
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daha geçici etkilere sahip kurumlar vergisinin ağırlıklı olarak uygulanması da mali 

dengenin bozulmasına yol açabilir (OECD, 2010a: 2).  

Bu anlamda vergi uyumlaştırılması savunucularının vergi rekabetine ek 

olarak kullandıkları en önemli veri, sermaye üzerinden alınan vergilerin indirilmesi 

veya tamamen kaldırılması yönündedir. Bu düşüncenin temelini yaygın biçimde 

yabancı sermayeyi çekmek oluştururken diğer yandan da bir tür vergiden kaçınma 

uygulaması olarak da kabul edilmektedir (Llanes, 1999: 9-10). Sermayenin 

vergilendirilmesinde karşılaşılan güçlükler, ülkelerin vergi sığınakları uygulamaları 

ile kazanan tarafa geçebilmektedirler. Bu anlamda vergi rekabetinin ülkelerin gelir 

toplama kabiliyetlerini vergi uyumlaştırmasından daha fazla sınırlandırdığı kabul 

edilmektedir. 

Bu şekilde olası etkilerine de değinilen zararlı vergi rekabetinin OECD 

tarafından belirlenen genel kriterleri ise şöyledir (Çak, 2008: 9-10): 

• Vergi otoritesinin ilgili gelire hiç vergi uygulamaması ya da çok düşük 

oranlı bir verginin uygulanması, 

• Vergi sisteminin düşük ya da sıfır vergilemeye olanak tanıyan tercihli ya da 

ayrımcı özellikler taşıması, 

• Uygulanan efektif vergi oranlarının diğer ülkelerde aynı gelirlere 

uygulananlardan daha aşağıda olmasıdır. 

Vergi rekabetinde hakların korunması, ülke ekonomilerinin karar alıcı 

organları için yoksul ülkelerin ekonomik seviyelerinin arttırılabilmesinde önemli bir 

araçtır. Ülke bürokrasisi, vergi rekabetini sınırlama veya ortadan kaldırma 

aşamasında başarılı olabilse de ortaya çıkabilecek rekabet eksikliği, ülkelerin 

ekonomik reforma yönelik sahip olacağı fırsatları engelleyebilmektedir. Vergi 

rekabeti ve vergi uyumlaştırması arasındaki ilişki, önemli ölçüde hükümetlerin 

üretim faktörleri üzerindeki kontrol mekanizmasıyla ilgilidir (Mitchell, 2009: 2-6). 

Grafik 10‟da vergi uyumlaştırması yönündeki çabaların ve bu yönde ayrılan zaman 

diliminin vergi türleri üzerindeki yansımaları görülmektedir. 



 45 

Grafik 10: Vergi Uyumu Çabaları ve Sağlanması Ġçin Ayrılan Zaman Dilimi (2009) 

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2009: 35. 

Buna göre, vergi uyumu çabaları çerçevesinde yapılan girişimlere paralel 

ayrılan zaman dilimi ve karşılığında gözlenen gelişim, öncelikle % 36‟lık bir oranla 

sermaye üzerinden alınan vergilerde olmakla birlikte, % 25‟lik oranlardaki emek 

üzerinden alınan vergilerin payı ikinci sırayı almaktadır. Vergi uyumlaştırmasını 

savunanlar, yüksek vergi oranlarının uygulandığı ülkelerdeki işgücü ve yatırım 

imkanlarının, düşük vergi oranlı ülkelere akışını önlemeye çalışmaktadır. Bu 

kapsamda zararlı vergi rekabeti uygulamaları tercihli vergi rejimleri, vergi cennetleri, 

uluslararası bilgi değişimi konusunda oluşan boşluklar şeklinde 

sınıflandırılabilmektedir. 

1.5.1.1. Tercihli Vergi Rejimi Uygulamaları 

Düşük ve sıfır etkili vergi oranları, faaliyet planları aracılığıyla ülkelerin vergi 

matrahlarına uygulanmaktadır. Bu anlamda rejimlerin koruma altına alınması; 

rejimlerin tamamının ya da bir bölümünün dahili ekonomiden ayrılması uluslararası 

işbirliğinin ortaya çıkışının en önemli etkeni olmaktadır (OECD, 1998: 26). 

Rejimlerin koruma altına alınması, ülkeleri negatif eğilimli yabancı vergi 

matrahlarının etkilerinden, zararlı teşvik rejimlerinden korumak için 

uygulanmaktadır. 

Zararlı vergi rekabetini oluşturan tercihli vergi rejimlerini belirleyen bazı 

faktörler bulunmaktadır. Bunlardan ilki vergi matrahının tespit yöntemi veya indirim 
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ve istisnaların düzenlenişi sonucu efektif vergi oranının sıfır veya çok düşük düzeyde 

belirlenmiş olmasıdır. Tercihli vergi rejimlerinde sistem şeffaflıktan yoksundur. 

Tercihli vergi rejimleri vergi cenneti olan veya olmayan ülkelerde uygulanabilmekte, 

herhangi kasıt unsuru taşımadan, uygulayan ülkeler açısından avantaj, diğerleri 

açısından ise dezavantaj oluşturarak zararlı vergi rekabetine neden olmaktadır 

(Arıkan ve Akdeniz, 2005: 293).  

Birçok OECD ülkesi ve OECD üyesi olmayan ülke hareketli sermayeyi 

çekebilmek amacıyla vergi sistemlerinde avantaj sağlayan hükümlere yer 

vermektedirler. Yükümlülere vergi avantajı sağlayan tercihli vergi rejimleri, daha 

çok yatırımları oldukları yerde tutabilmek amacıyla ya da portfolyo yatırımlarını 

çekebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Tercihli vergi rejimlerinin dayanağı olan 

hükümlere vergi sistemi içinde rastlanabileceği gibi vergi sisteminin dışındaki bazı 

düzenlemelerde de rastlanabilmektedir. Yerli yatırımcıların bu sisteme girmelerine 

çeşitli kısıtlamalar getirilebilmesine karşılık yabancı sermayeyi çekebilmek 

maksadıyla yabancı yatırımcıların faaliyetleri özendirilmektedir  (Ferhatoğlu, 2006: 

79-96). Tercihli rejimlerin vergi rekabetini daha az zararlı hale getirebileceği de 

kabul edilmektedir. Buna göre tercihli rejim uygulamaları ile standartların ve sosyal 

amaçların belirlenmesi mümkün olabileceğinden vergi rekabetinin zararlı etkileri 

daha aza indirgenebilmektedir. Bu anlamda tercihli vergi rejimlerinin tamamen 

yasaklanmasının zararlı etkilere yol açabileceği kabul edilmektedir.  

Tercihli vergi rejimlerinin vergi rekabeti üzerindeki beklenmeyen olumsuz 

etkileri az da olsa vergi gelirleri üzerinde istenmeyen, aşağı doğru bir baskı 

oluşabileceğini göstermekte ve buna uygun politikaların uygulanmasının gerekliliğini 

vurgulamaktadır (Keen, 1998: 758).  Bu kapsamda tercihli vergi rejimi uygulamaları 

ayrım yapılmaksızın genellendiği takdirde vergi rekabetinin vergi sistemlerine 

yönelik daha zararlı sonuçlar doğabileceğinden endişe duyulmaktadır. 

Zararlı vergi rekabeti oluşturan tercihli vergi rejimlerini belirleyen dört temel 

faktör bulunmaktadır (Eyüpgiller, 2002: 3): 

 Vergi matrahının tespit yöntemi veya indirim ve istisnaların düzenlenişi 

sonucu efektif vergi oranının sıfır veya çok düşük olarak belirlenmiş olması 
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 Rejim içinde serbest vergi „kantonları‟ oluşturulmuş olması: Bu ülkeler kendi 

mukimlerine açık veya örtülü biçimde yasaklanmış olan serbest vergi 

bölgeleri veya bu rejimlerden yararlanan firmaların ulusal ölçekte faaliyet 

göstermelerinin açık veya örtülü biçimde yasaklanması suretiyle 

farklılaştırma yapabilmektedirler. 

 Sistemde şeffaflık bulunmaması: Bu ülkelerde mükellef bazında bazı 

maddelerin tercihli (ayrıcalıklı) olarak uygulanabilmesi veya mevzuatın 

uygulamasının müzakereye açık olması) nedeniyle mükelleflerin korunma 

önlemleri alması mümkün olabilmektedir. 

 Gerçek anlamda bilgi verme, ülkelerarası vergi istihbaratı imkanının 

bulunmaması. 

Tercihli vergi rejimlerinin, vergi cennetlerinden farkı ise; serbest vergi 

kantonları oluşturmaları ve bunlardan sadece yabancıların yararlanması, matrahın 

suni olarak tanımlanarak gerçek olmayan giderlerin matrahtan düşülmesine izin 

verilmesi veya gerçek giderleri suni olarak arttırmaya izin vermeleri, uluslararası 

transfer fiyatlandırma ilkelerinin uygulanmaması gibi hususlardır
 
(Hoşyumruk, 2003: 

64). Özetle vergi matrahının tebspiti itibariyle efektif vergi oranının düşük veya sıfır 

olması, ülkedeki mükimlerin yararlanamadığı sadece yabancılara yönelik vergi 

rejimlerinin bulunması, uygulamanın şeffaflığındaki eksiklik ve ülkelerin uygulanan 

bu rejimler kapsamında bilgi paylaşımına yönelmemesi tercihli vergi rejimlerinin 

genel hatlarını oluşturmaktadır. 

1.5.1.2. Vergi Cennetlerinin Olumsuz Etkileri 

Hükümetlerin sınır koyucu ve uygulayıcı olduğu ülkelerde global serbest 

piyasalara yönelik pek çok tehdit bulunmaktadır. Ülke dışına kambiyo kontrolü 

altında gerçekleştirilen fon transferleri, düşük vergi oranlarının uygulandığı ülkelere 

yönelik olsun ya da olmasın genellikle yasal olmamakta, mükellefler tercih hakkına 

sahip olmamakla birlikte hükümetin belirlediği yükümlülükleri kabullenmek 

durumunda kalmaktadırlar.  
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Buna karşın kambiyo kontrolünün kaldırıldığı 1970´li yıllarda, paranın 

sermaye piyasalarında serbest dolaşımının sağlandığı gözlenmiştir. Global 

piyasalardaki bu hızlı gelişim, yatırımcıların yatırım yapmak istedikleri alanda, 

sadece harcamaları üzerinden tabi olacakları ve yatırım kararının alınmasının 

ardından potansiyel geri dönüşümünün olacağı vergi oranlarını uygulayan ülkelerin 

tercih edilmesini gündeme getirmiştir (Teather, 2005: 23).  

Uluslararası vergi rekabeti zamanla sermayeden daha fazla pay almak için 

devletlerin uyguladıkları vergi rejimleri ile bir “vergi cenneti” haline gelmiştir. Buna 

karşın bazı ülkeler ise “vergi cehennemi” niteliği kazanmışlardır. Vergi cehennemi 

kavram olarak, vergisini dürüst olarak ödeyen mükellefler için geçerli olmakla 

birlikte; vergisini ödemeyen, kayıt dışı sistemde rahatça yaşayan, vergiyi kaçıran ya 

da kazançlarına göre çok az vergi ödeyenler için geçerli olan vergi cennetlerinden 

ayrılmaktadır. Vergi cennetleri yerleşik olmayan sermayeye, yerleşik olduğu 

ülkelerdeki vergi sorumluluklarından kaçabilmesi için özel ve ayırımcı vergisel 

düzenlemeler sunan sistemlerdir. Ödenecek vergiyi ortadan kaldıran veya erteleyen, 

kamulaştırma, el koyma ve diğer olası yatırımlara karşı etkin bir kalkan oluşturan 

yasal düzenleme alanlarıdır (Arıkan ve Akdeniz, 2005: 294). Vergi cenneti olarak 

nitelendirilen ülkeleri belirleyebilmek amacıyla OECD tarafından dört farklı kriter 

belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla vergi cenneti ülkelerde vergiyi doğuran olay ile ilgili 

hiç vergi alınmaması veya çok düşük oranlı bir verginin alınması, etkin bilgi 

paylaşımının olmaması, saydamlığın bulunmaması ve belirli bir faaliyetin söz 

konusu olmamasıdır. 

OECD tarafından raporda listelenen ve vergi cenneti olarak adlandırılan bu 

ülkelerin büyük bir kısmı ada ülkelerden oluşmakta olup, dünya ölçeğinde dikkate 

değmeyecek kadar az nüfusa ve yüz ölçümüne sahip bulunmaktadırlar. Vergi cenneti 

ülkeler, sığınacak ülke arayan yabancı sermayeyi bazı ön koşullar getirmekle birlikte 

ülkelerine çekmektedirler (Yetkiner, 2001: 93). Aynı zamanda vergi cennetleri off-

shore hesapları, bankacılık sistemi, kamusal ve hukuki boyuttaki tüm vergisel 

uygulamaların gizliliğinin sağlanması konusunda ayrıcalık sağlamakta ve yabancı 

ülkelerin siyasi otoritelerince tercih edilen vergilerin niteliği ve etkinliği yönünde 

farklılıklara yol açmaktadır (Tanenbaum ve Cummings, 2009: 9). Diğer yandan 
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yabancı yatırımcılar ile çokuluslu şirketler gerçekleştirecekleri girişimlerin sonraki 

operasyonel açılımlarını ve sonraki adımlarını da dikkate alarak DYSY kararının 

alınmasının ardından vergi sonrası risturn uygulamasına odaklanmakta ve dolayısıyla 

vergi cennetlerinin genişlemesine yol açabilmektedirler. Bu kapsamda vergi 

cennetleri, bir anlamda hükümetlerin etkin vergi oranlarını DYSY üzerindeki 

etkileriyle birlikte değerlendirmelerini de gerekli kılmaktadır. 
 
 

1.5.1.3. Vergileme Alanında KarĢılaĢılan Diğer Küresel Sorunlar 

Küreselleşme süreciyle birlikte vergilendirme alanında meydana gelen 

değişimler beraberinde çokuluslu şirketlerin varlığı, elektronik ticaretin 

vergilendirilmesi, transfer fiyatlaması ve uluslararası bilgi değişimi konusunda 

yaşanan boşluklar hususunda sorunlara yol açmıştır. İlk olarak ülkelerin diğer 

ülkelerle egemenlik hakkına dayanarak veya isteksiz bir şekilde bilgi alışverişinde 

bulunması ya da bilgi değişiminin sınırlı kalması, zararlı vergi rekabetinde gösterge 

olarak kabul edilmektedir.  

Birçok ülkede vergi kanunlarında matrahın daraltılması amacıyla yapılan 

çeşitli sınırlandırmalar, söz konusu önlemlere örnek oluşturmaktadır. Bu 

sınırlandırmaların birçoğu için enflasyonun etkilerini gidermek ya da gelirlerin çifte 

vergilendirilmesini azaltmak gibi yasal gerekçeleri bulunmakla birlikte, bu tür 

kısıtlamalar bazen yürürlükte olan vergi politikası hedeflerinin önüne 

geçebilmektedir (Çak ve diğerleri, 2008: 11).  

Çokuluslu şirketler uluslararası çerçevede vergiden kaçınma ve kaçırma 

problemi doğurmaktadır. Transfer fiyatlaması uygulamasıyla, karlar, yüksek vergi 

uygulamasının olduğu ülkeden düşük vergi oranlarının söz konusu olduğu ülkeye 

kaydırılarak vergi ödemeleri minimize edilmektedir (Anbar, 2008: 148). Transfer 

fiyatlaması, transfer fiyatındaki herhangi bir değişikliğin, gelirin ve dolayısıyla 

verginin hangi ülkede tahakkuk edeceğinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda 

çokuluslu şirketlerin karlarını yüksek oranlı vergilerden düşük oranlı vergilere doğru 

yönelterek fiyatlar üzerinden kazanç elde ettikleri belirtilmektedir.  
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Ayrıca hizmet ve maddi olmayan mal üreten çokuluslu şirketlerin, 

teknolojinin kendilerine sunduğu imkanlardan ve yasal boşluklardan yararlanarak, 

global vergi yüklerini hafifletebilmek için, farklı ülkelerdeki yan kuruluşları 

arasındaki ticarete konu olan hammadde, yarı mamul ve mamul mallar için dünya 

piyasalarındaki emsal bedellerinin altında ya da üzerinde bir fiyat belirleyerek, 

karların olabildiğince küçük bir kısmının yüksek vergi oranlarının uygulandığı 

ülkelerde elde edildiği, geri kalan kısmının da oranların düşük tutulduğu ülkelerde 

elde edildiği izlenimini vermeye çalıştıkları görülmektedir (Gündoğdu, 2009: 31). 

Benzer şekilde elektronik ticaretin de gündeme gelmesi ile birlikte, internet 

üzerinden yapılan ve hızla büyüyen elektronik ticareti devletlerin tespit edip 

vergilendirilme olanağı azalmıştır (Kılıçaslan, 2005: 45). Küreselleşmeyle birlikte 

kullanımı daha da yaygınlaşan elektronik ticaretin vergileme açısından neden olduğu 

sorunlar, ekonomik faaliyetin gerçekleştiği yerin tespit edilmesi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.  

Elektronik ticaretin coğrafi sınırları tanımaması, vergilendirilmek istenen 

ekonomik faaliyetin nerede gerçekleştiği ve hangi ülkenin hükümranlık sınırlarında 

bulunduğu sorunlarını meydana getirmektedir (Ekmekçi, 2003: 39).  Aynı zamanda 

uluslararası vergilendirmenin en temel ilkelerinden kaynak ve ikamet ilkelerini 

temelinden sarsmaktadır. Satıcı firmanın vergi cennetinde yerleşik olması ya da 

yerleşik gibi gösterilmesi durumunda bütün vergi yükümlülükleri ortadan 

kalkabilmektedir. Dolaylı ticarete konu olan ürünlerin fiziksel tesliminde vergiyi 

doğuran olayın en azından gümrük ve satış vergileri yönünden tespiti mümkün 

bulunmaktadır (Öz, 2004: 100). Tüm bu küresel sorunlar kapsamında uluslararası 

şeffaflığın sağlanabilmesi için OECD tarafından vergi idarelerinin otomatik 

raporlama sistemine geçmeleri yönünde yapılan bir takım çalışmalar 

yürütülmektedir. Söz konusu uygulamaların özellikle finansal bilgi sunumu ile ilgili 

yapılarının yeniden düzenlenmesi yönünde etkili olacağı düşünülmektedir. Buna göre 

ülkelerin birbirleri ile bilgi değişiminde bulunabilmeleri, ülkelerin eş zamanlı olarak 

otomatik raporlama sisteminden yararlanması ile sağlanabilecektir. 
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1.5.2. Yararlı Vergi Rekabeti ve Kapsamı  

Vergi rekabetinin yararlı etkileri dikkate alındığında, ekonomide, piyasalar, iş 

çevreleri ve devletler üzerinde olumlu gelişmelere neden olduğu da ifade 

edilmektedir. Buna göre vergi rekabeti, yatırımlar ve tasarruflar üzerindeki yüksek 

vergi oranlarının düşmesine yol açtığından tasarrufları arttırmak suretiyle bireylerin 

refah seviyelerini de arttırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu 

anlamda vergi rekabeti uygulamaları küresel ölçekte ulusal rekabet gücünü 

azaltmıyorsa yararlı olarak kabul edilmektedir.   

Rekabet karlar üzerindeki dolaysız vergilerin azaltılması yoluyla yurt içindeki 

yerleşik firmaların rekabet güçlerinin arttırılmasını amaçlıyorsa oluşan bu duruma 

“yararlı vergi rekabeti” denir (Arıkan ve Akdeniz, 2005: 290). Ayrıca etkileri 

bakımından değerlendirdiğimizde bölgesel monopolleşme üzerindeki potansiyel 

girişimler de sağlanacak rekabet ortamıyla sınırlandırılacak ve bu sayede bölgesel 

güç kullanımının da önüne geçilmiş olunacaktır (Bessard, 2009: 11).  

Vergi Rekabetinin olumlu etkileri OECD tarafından da şöyle sıralanmaktadır; 

vergi rekabeti, hükümetleri vatandaşların zevk ve tercihlerine karşı daha duyarlı ve 

sorumlu olmalarını sağladığı gibi kaynak dağılımında da etkinliği sağlamaktadır. 

Vatandaşların kamusal faaliyetlerin bedellerinde doğrudan hissedebileceği şekilde 

bütçe yönetiminin etkinliğini, demokratik hesap verilebilirliği, teşvikler yoluyla 

ekonomik ve mali politikaların büyüme yönlü gelişimini ve şehirleşmenin düşük 

olduğu yerlerde bölgesel ekonomik eşitsizliklerin azaltılması için vergi temelli yasal 

düzenlemelere imkan sağlar (OECD, 2010a: 1).   

Bu çerçevede uluslararası eşitliğin sağlanması aşamasında, refahın gelişmiş 

ülkelerden gelir seviyesi düşük gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere doğru 

yeniden dağılımı, temel amaçlardan biri olmaktadır. Bu aşamada gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki vergi rekabeti de tehlikeli olarak kabul edilmektedir. Bunun için 

gelişmekte olan ülkelerde ikamet eden yabancı yatırımcılara yönelik muafiyet 

uygulamaları ile vergiden kaçınma imkanlarının sınırlandırılması uygun 

görülmektedir. Bu kapsamda yararlı vergi rekabetinin etkileri bakımından vergi 
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gelirlerinin etkin kullanımı ve yatırımlar üzerindeki olumlu etkileri şeklinde 

sınıflandırılması daha açıklayıcı olacaktır.  

1.5.2.1. Vergi Gelirlerinin Etkin Kullanımı  

Düşük vergi oranları vergi matrahının büyük ölçüde genişletilmesine neden 

olduğu kadar, toplam vergi gelirlerinin yükseltilmesini de sağlamaktadır. Bu nedenle 

vergi matrahının arttırılmasında vergi teşvik sisteminin, yeni iş kollarının 

kurulmasını ve uluslararası yatırımların ülkeye çekilmesini teşvik etmesi gerekli 

görülmektedir. Böylece ekonomik büyüme amacına da vergi politikasıyla önemli 

katkılar sağlanacaktır. Dolayısıyla ekonomik gelişme ile verginin yapısı 

değişebilmektedir. Vergi oranlarında yapılan indirimlerin ve uygulanan vergisel 

teşviklerin genel amacının o ülkedeki ekonomik aktivite düzeyini arttırmak suretiyle 

vergi gelirlerinin yükseltilmesi olduğu bilinmektedir. 

Ekonomik gelişmenin arttığı ve sanayi kesiminin ağırlık kazandığı dönemde 

gelir ve harcama akımları çoğalmakta ve vergi tabanı genişlemektedir. Ancak bu 

durumda karmaşık yasal ve kurumsal bir yapı, ortaya çıkar. Gelir, gider ve dolaysız 

vergilerin toplam vergi gelirleri içinde artması, beraberinde önemli sorunları da 

getirmektedir (Ay ve Talaslı, 2008: 138). Vergi yasalarında yapılacak bazı 

değişiklikler, etkin denetimler, vergi idaresinin yeniden yapılanması ve vergi tabanın 

genişletilmesiyle birlikte vergi gelirlerinde artış olması beklenebilir (Bozdoğanoğlu, 

2006: 1). Bu kapsamda vergi tabanı, vergi kanunlarında yer alan istisna ve 

muafiyetlerin daraltılması, vergi oranlarının düşürülerek vergiye karşı direncin 

azaltılması ve vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele edilmesi olarak üç şeklide 

genişletilebilmektedir. Ancak üretim faktörlerinin hareketliliği nedeniyle vergi 

kaynaklarının aşınması da mümkün olabilmektedir.  

Bu durum hükümetleri de vergi rekabeti uygulamalarına zorlayan bir diğer 

etken olarak kabul edilmektedir. Değişken (mobil) mükelleflerin 

vergilendirilmesinde ülkelerin düşük oranlı vergilemeye yönelmesi, bu mükellefler 

için çekici bir güç oluşturmaktadır. Bu durum hükümetlerin tutum ve davranışları ile 

rekabet kapasiteleri üzerinde de engel oluşturabilmektedir (Salmon, 2000: 15). Vergi 

tabanındaki olası alçalma ise dürüst mükellefler için daha yüksek vergi oranları 
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anlamına gelmekte ve bu da vergi kaçıranlar için yasal boşlukları büyütmekte ve 

mükellefler ve idareler için karmaşıklığı artırmaktadır (Horner, 2000: 2-3). Özellikle 

şirketlerin vergilendirilmesinde, yüksek vergi oranlarının uygulandığı ülkelerin vergi 

rekabetine karşı tepkileri, vergi kesintisi ile birlikte matrahın genişletilmesi olarak 

özetlenmektedir (Rixen, 2008: 3-27).  

Rekabetçi vergi politikası uygulamaları sonucu yatırımlardaki artışın 

istihdamı da artırması, geniş işgücü piyasasının değerlendirilmesi ve işsizlik 

sorununun çözümlenmesi beklenmektedir. Bu nedenle vergi rekabeti bir anlamda 

yüksek vergi yüküne engel olmakta ve düşük vergi oranları aracılığıyla büyüme hızı 

artmaktadır. Yüksek vergi oranları ise aynı mantıkla büyümeyi engelleyerek, işsizliği 

arttırmaktadır. Düşük vergi oranları, verimliliği arttırmakla birlikte sermaye 

oluşumunu sağlamakta ve dolayısıyla kullanılan sermayenin verimliliğini 

arttırmaktadır. Bunun sonucunda vergi rekabeti ile ilgili uluslararası işbirliği 

uygulamaları ve ulusal sorumluluk anlayışının öneminin de arttığı görülmektedir. 

1.5.2.2. Yatırımlar Üzerindeki Olumlu Etkileri 

Vergi rekabetinin önemli sonuçlarından biri olarak tasarruf oranları üzerinde 

sağladığı pozitif yönlü etki büyük önem taşımaktadır. Yüksek vergi oranlarının 

özellikle de yatırım getirisi üzerindeki yüksek vergilerin tasarrufları caydırıcı bir 

eğilime sebep olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda mevcut yatırım havuzundaki 

sermaye oranları düşmekte, büyüme hızı yavaşlamakta ve istihdam oranı 

azalmaktadır. Eğer vergi rekabeti vergi oranlarını düşürebiliyorsa bu durum değişken 

yatırımların ve tasarrufların artışına sebep olacağı gibi refah artışını da aynı ölçüde 

sağlayacaktır. İster sermaye kazancı isterse işletme karı olsun yatırım getirisi 

üzerindeki vergi oranlarının artışı, vergi sonrası getiriyi düşürmektedir.  

Bu anlamda gelirlerin harcamalardan çok muhafaza edilmesinin nedeni 

yatırım artışı ve tasarruflara olanak sağlamasıdır. Harcamalardaki artış ve yatırım 

geliri üzerindeki yüksek seviyeli vergilendirme gelecekte tasarruflardan sağlanacak 

faydayı azaltacaktır. Rekabetçi uluslararası sermaye piyasalarında işletme 

hissedarlarının sermaye geliri üzerindeki yüksek vergiler, sermaye çekmek amacıyla 

firmaları hissedarlarına daha fazla kar payı ödemeye yöneltmiştir. Firmalar adına 
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vergi sonrası karın düşük ve kar payı ödemelerinin yüksek oluşu hem kazanç hem de 

zararın artışına sebep olmaktadır (Theather, 2005: 26). Vergi politikalarının sonucu 

olarak ortaya çıkan uluslararası dışsallıklar, yatırım ve tasarruflar ile emek üzerinde 

vergi tahrifatına yol açmaktadır. Bu nedenle uzun vadeli büyüme planları üzerinde 

vergi politikalarının sebep olduğu dışsallıklar ile vergi rekabetinin büyük etkisi 

olduğu kabul edilmektedir (Mendoza ve Tesar, 2002: 6).  

Yabancı yatırımcılar için bir diğer çekici gücün ise imalat, mali hizmetler ve 

diğer faaliyetler için geçerli olan KV oranı olduğu kabul edilmektedir. Tüm bu 

ayrıcalıklar bugün ülkeleri yaşam standartlarını yükseltmeleri yönünde 

etkilemektedir. Portföy yatırım akışları, vergilere daha uyumlu bir yapı 

sergilemektedir. Aynı zamanda yabancı yatırımlar üzerinden daha çabuk 

sağlanabilmekte ve kısa vadeli dönüşlere yabancı doğrudan yatırımlara göre daha 

fazla hassasiyet göstermektedir. 

Portföy yatırım akışı üzerindeki vergi rekabetinin etkileri AB üyelik 

sürecinde de gelişimini sürdürmektedir. Almanya ve İsveç gibi yüksek vergi 

oranlarının uygulandığı ülkelerde tasarruf akışının ilgili makamlara rapor 

edilmeksizin düşük vergi oranlarının uygulandığı AB ülkelerine yöneldiği 

görülmektedir. Euronun benimsenmesiyle birlikte, kur riskini ortadan kaldırdığı ve 

farklı faiz oranlarını sınırlandırdığı için vergi rekabeti baskısı artmıştır (Edwards ve 

De Rugy, 2002: 3-8). 

Vergi rekabetinin yararlı kabul edilen bir diğer önemli etkisi de, gelişmiş 

ülkelerde vergi oranlarını düşürmek yoluyla, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarını 

arttırabilmesidir. Vergi oranlarının düşürülmesi tasarruf olanağını arttırarak, üretim 

imkanlarını ve girişimciliği de geliştirmektedir. Yüksek vergiler yatırımları caydırıcı 

etkide bulunmakla birlikte, özellikle sermaye yatırımları azaltmakta ve büyüme 

hızını düşürerek, istihdam olanaklarını sınırlamaktadır. Aynı zamanda iş ya da 

girişimcilik, bir yandan fayda ve maliyet kombinasyonunu da sağladığı kabul 

edilmektedir (Teather, 2009: 1).  

Özellikle yabancı doğrudan yatırımlara yönelik politika rekabetinin bölgesel 

refah üzerindeki etkisi ise, yasal KV oranlarındaki stratejik farklılıklar ile 
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vergilendirme yetkisinin düşük vergi oranlı ülkelere doğru kayması yönünde 

gerçekleşmektedir. DYY‟nin çekilmesi ve bölgesel refahın arttırılması için vergi 

rekabetinin etken bir unsur olduğu görülmektedir. 

Ayrıca sınır ötesi faaliyetlerin hız kazanmasıyla birlikte mobil hale gelen 

üretici ve tüketicilerin sınır ötesi uygulamalara yer veren pek çok ülkede vergi 

rekabetine ve beraberinde yerel hükümetlerde vergi planlaması ve etkinlik 

problemlerinin ortaya çıkışına yol açtığı görülmektedir. Buna göre yetki sahibi 

idarenin vergi oranları üzerinde almış olduğu artış kararı, üretici ve tüketicilerin 

düşük oranlı vergilerin uygulandığı ülkelere göçüne sebep olmaktadır.  

Bununla birlikte sermaye ve iş gücünün serbestliği aynı zamanda yerel 

idarelerin vergi ve harcama sınırlamaları üzerinde de etkin rol almakta, vergi oranları 

da ilişkili idarelerin vergi oranlarına bağlı olarak karşılık esasına göre 

belirlenmektedir. OECD özellikle 1970´li yıllarda yapılan vergi indirimleriyle dünya 

ekonomisinin sağladığı faydaları hatırlatırken aynı zamanda vergi sığınaklarının yol 

açtığı global sermaye piyasalarındaki tahrifatı da dikkate almaktadır (Luna, 2000: 9).  

Grafik 11‟de uluslararası vergi rekabeti uygulamalarının yatırımlar üzerindeki 

etkileri küresel ölçekte ve 1999-2010 yılları arası DYSY giriş ve çıkışları arasındaki 

oransal fark olarak değerlendirilmektedir. 

Grafik 11: 1999-2010 Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢ - ÇıkıĢ Farkları  

 

Kaynak: Unctad World Investment Report 2011. 
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 Buna göre, DYY giriş ve çıkışları arasındaki farkın 1999, 2003, 2005, 2007, 

2009 yılları sonrasında özellikle artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu durum ülkelerin 

DYY‟leri çekme çabalarına bağlı rekabetçi vergi politikaları kapsamında, kullanılan 

araçlarda, uygulama ve girişimlerde gözlenen değişimin göstergesi niteliğindedir. 

Uluslararası vergi rekabetinin yararları yanında saydığımız zararlı etkilerini 

önlemeye ve en aza indirmeye yönelik çalışmalar ve çeşitli girişimler bulunmaktadır. 

Küresel boyuttaki söz konusu bu girişimler; OECD ve Avrupa Birliği engelleme 

girişimleri ile UNCTAD‟ın vergi koordinasyonuna yönelik önerisi şeklinde 

sıralanmaktadır. 

1.6. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠ ÖNLEMEYE YÖNELĠK 

GĠRĠġĠMLER 

Küreselleşme sonucu artan ekonomik entegrasyon, birey ve işletmelere, 

yabancı ekonomik fırsatlardan yararlanma konusunda daha fazla serbestlik 

kazandırmaktadır. Artan sermaye hareketliliği, ülkeler için sermaye ve mali 

piyasaları geliştirmek, vergi sistemlerini modernleştirmek ve sermaye akışındaki 

vergi engellerini düşürmek için bir teşvik unsuru olarak kabul edilmektedir (Giray, 

2005: 102). Vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri ve buna göre belirlenecek vergi 

sistemlerinin ideal yapısı, vergileme alanında getirilecek düzenlemeler ile 

şekillenecektir. Bu noktada vergi rekabeti, ancak düşük vergi oranları 

uygulandığında hükümetler üzerinde refah arttırıcı bir etki oluşturacağından hükümet 

ihtiyaçlarının karşılanması bakımından ancak minimum düzeyde etkili olmaktadır. 

Zararlı vergi rekabeti tartışmalarında ülkelerin vergisel avantajlar sağlayarak 

uluslararası yatırımlar üzerinde saptırıcı etkiler oluşturduğu ve ortaya çıkan mali 

dışsallıklara bağlı olarak diğer ülkelerin vergi tabanlarının erozyona uğradığı öne 

sürülmektedir. Engelleme girişimlerinin müdahale özelliği dikkate alındığında bu 

günümüzde yaşanan küreselleşme süreci esas itibariyle serbestlik anlayışından 

beslenmekte ve gelişimini engelleyici her türden müdahaleyi reddetmektedir. 

Küreselleşme sürecinin ülkeler açısından dış ticaret standartları ve liberalizasyon 

yönünde genişletici bir baskı oluşturduğu ortadadır. Ancak oluşan bu baskının diğer 

bir boyutu da genişleyen vergisel teşviklerdir. Böyle bir ortamda “kolektif hareketin 
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gerekliliği” vurgulanmakta ve vergi uyumlaştırması, “zararlı” vergi rekabetinin 

alternatifi kabul edilmektedir (Saraç, 2006: 121). 

Bu kapsamda vergi rekabetine karşı çıkanların tartışma konuları şöyle 

sıralanmaktadır (Salin, 2007: 2); 

- Vergi rekabeti, dibe doğru yarışa sebep olarak hükümetleri toplam 

gelirlerini azaltmak zorunda bırakmakta ve kamusal mal ve hizmet sunumunu 

caydırıcı etkide bulunmaktadır. Harcama seviyesinin optimal olduğu varsayılmakta 

ve gelir seviyesindeki olası bir düşüşün sadece tehlike oluşturacağı savunulmaktadır.      

- Kamusal hizmetlerden faydalanan mükelleflerin, mobil vergilerin varlığı 

veya bedavacılık olgusu olarak addedilebileceği düşüncesiyle bu harcamaların 

finansmanından kaçınmasına sebep olmasıdır. Ayrıca vergi yükünün adil ve optimal 

dağılımını önlemektedir. Vergi rekabetinin destekleyicileri ise, rekabetin genellikle 

özel piyasalar için etkin sonuçlar doğurabilecekken kamusal faaliyetler için zararlı 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  

Bu kapsamda OECD tarafından yayınlanan rapor ve bildirimlerde de ağırlıklı 

olarak zararlı vergi rekabetinin etkilerine yer verilmekte ve yol açacağı olası 

tehlikeler üzerinde durulmaktadır. Beraberinde yürütülen çalışmalarla da söz konusu 

zararların boyutları ve vergi rekabetinin ne ölçüde zararlı olabileceği üzerinde 

durularak tespitine yönelik değerlendirmelere başvurulmaktadır. Bu noktada vergi 

rekabetinin sınırlarının belirlenmesi önem taşımakta ve rekabetin sınırı belirlendiği 

ölçüde olası tehlikelerin azaltılabileceği savunulmaktadır. OECD açısından zararlı 

vergi rekabetinin sonlandırılabilmesi için uluslararası anlaşmalar ve ülkeler 

arasındaki vergi bilgi akışının sağlanması gerekli görülmektedir. Uluslararası vergi 

rekabetinin mevcut ya da olası olumsuz etkilerini azaltmak ve en aza indirmek üzere 

OECD ve AB tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. OECD ve AB, 

sermayenin uluslararası dağılımındaki çarpıklıkları ve vergi gelirlerindeki erozyonu 

önlemek için uluslararası işbirliğine dikkat çekmektedirler. Bu aşamada sırasıyla 

OECD ve AB engelleme girişimleri ile UNCTAD‟ın vergi koordinasyonu önerisi 

önem taşımaktadır. 
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1.6.1. OECD Engelleme GiriĢimi 

OECD‟nin mevcut çabalarının, Batı‟nın elde ettiği başarıların diğer 

medeniyetlerce de benimsenmesi ve ileri teknolojilerinden yararlanılması için 

sürdürüldüğü kabul edilmektedir. Bölgelerin vergi yükü kapasitesi üzerindeki 

ağırlığın sınırlandırılmasıyla şüphesiz hükümetlerin ve sistemlerin refah seviyelerinin 

yükselmesine katkı sağlamıştır (Bessard, 2009: 11). Bu anlamda OECD, çokuluslu 

bir organizasyon olarak ekonomik verilerin toplanması ve yayılması misyonunu 

üstlenmektedir. OECD‟nin bu misyonla yayınladığı raporlar, coğrafi anlamda 

hareketli finansal ve diğer hizmet faaliyetleri üzerine odaklanmaktadır. Özellikle de 

vergi cennetlerine ve zararlı tercihli vergi rejimlerine sahip ülkelere ilişkin 

uygulanmalara büyük önem verilmektedir. Böylece söz konusu uygulamaların 

meydana getirdikleri zararlı etkilerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

OECD ve diğer uluslararası girişimler ülkelerin kendilerini vergi rekabetinin 

olumsuz etkilerine karşı korumalarına yönelik tedbirler almaktadır. Bu kapsamda 

ABD‟de 1962 yılında “Subpart F” rejimiyle bir takım kanuni düzenlemeler 

uygulamaya koymuştur. Diğer ülkeler de benzer kurallar uygulayarak yabancı 

ülkelerde düşük oranlı vergilerle yapılan yatırımları sınırlama ve düzenleme yoluna 

gitmişlerdir (Edwards ve De Rugy, 2002: 3). OECD bünyesinde zararlı addedilen 

vergi uygulamalarına ilişkin çalışmalar, 1996 yılında Bakanlar Konseyi tarafından 

zararlı vergi rekabetinin yatırım ve finansman kararlarını saptırıcı ve ülkelerin vergi 

tabanlarına olumsuz etkilerinin engellenmesine yönelik etkin sistemlerin 

geliştirilmesi ile başlamıştır
 
(Karaca, 2001: 94).  

İlerleyen zaman içerisinde OECD zararlı vergi uygulamalarıyla ilgili dört 

rapor daha yayınlamıştır. Sözü edilen bu raporlar; 1998 yılında yayınlanan Zararlı 

Vergi Rekabeti: Acil Bir Küresel Sorun, 2000 yılında yayınlanan Global Vergisel 

İşbirliğine Doğru: Zararlı Vergi Rekabetini Belirlemede ve Yok Etmede Gelişmeler, 

2001 ilerleme raporu olarak yayınlanan OECD Zararlı Vergi Uygulamaları Projesi ve 

2004 yılı ilerleme raporu OECD‟nin Zararlı Vergi Uygulamaları Projesidir (Arıkan 

ve Akdeniz, 2005: 295). 
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Söz konusu projelerin amacı vergi cenneti ülkeleri tespit ederek, vergi 

rekabetinin ulusal ve uluslararası alanda yol açacağı zararlı etkileri değerlendirmek 

ve bu konuda alınması gereken önlemleri geliştirilecek uluslararası işbirliği 

çerçevesinde uygulamaya koymaktır. 2006 yılı ilerleme raporu ve 2010 yılı OECD 

kongre araştırma servisinin vergi cennetlerine yönelik OECD girişimleri başlıklı 

raporunda da benzer düzenleme ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

OECD 1998 yılında yayınladığı raporunda sermaye gelirinin zararlı vergi 

rekabeti etkilerine yönelik 19 tavsiyeye yer vermiştir. Zararlı vergi rekabeti 

uygulamalarına yönelik söz konusu tavsiyelerin ilk uygulama sonucu Haziran 2000 

tarihinde alınmıştır. OECD 2000 raporuna göre, zararlı vergi rekabeti uygulamaları, 

OECD üyesi ülkeler ile üye olmayan ülkelere yönelik olmak üzere ikili bir ayrıma 

sahiptir. Üye ülkelerdeki şeffaflıktan uzak, bilgi değişiminin etkin olmadığı zararlı 

tercihli rejimi uygulamaları Haziran 2003 itibariyle uygulamadan kaldırılmaya 

başlanmış ve Aralık 2005 uygulamaların son bulması için kesin tarih olarak 

belirlenmiştir (Devereux ve diğerleri, 2002: 20-21). 

2006 yılında yayınlanan yeni ilerleme raporunda ise, OECD‟nin bu alandaki 

çalışmalarının başlangıçta belirlenen amaçlar yönünde başarı ile gerçekleştirdiği 

görülmüştür. 2010 yılı OECD kongre araştırma servisinin vergi cennetlerine yönelik 

OECD girişimleri başlıklı raporunda ise gelir ve sermaye üzerine getirilen yeni 

düzenlemelere ve ilgili vergilendirme işlemlerinin küresel ve vergi cennetleri 

boyutuna ülkeler arası antlaşmalar da dikkate alınarak yer verilmiştir. OECD 

açısından zararlı vergi rekabetine karşı başlatılan girişimlerin günümüze kadar kat 

etmiş olduğu aşama üye ülkeler tarafından başarılı bulunsa da, bu gelişmeler 

çerçevesinde alınan bazı kararların, ülkelerin vergileme otoritesine bir müdahale 

olarak algılandığı yönünde görüşler de bulunmaktadır.  

1.6.2. Avrupa Birliği Engelleme GiriĢimi 

Avrupa Birliği‟nin üye ülkeler arasında müşterek bir vergi tabanının meydana 

getirilmesi ve rekabeti bozucu vergisel uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik 

anlaşma hükümlerine yer vererek bu yönde Ruding Raporu, Monti Referandumu, 

Yürütme Kodu gibi pek çok girişimde bulunduğu görülmektedir. Özellikle son 
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yıllarda komisyonca gerçekleştirilen vergi ve gelişim konferanslarında komisyon 

üyelerinin uluslararası vergi rekabetine yönelik değerlendirmeleri de önem 

taşımaktadır. Özellikle 2009 yılında gerçekleştirilen GOÜ‟lerdeki vergi tahsilatının 

arttırılmasına yönelik uygulamalar içerisinde zararlı vergi uygulamaları 

parlamentonun gündem maddesini oluşturmuştur. 2011 ekim ayında gerçekleştirilen 

“Rekabetçi Vergi Politikaları ve AB‟de Vergi Rekabeti” başlıklı, ikinci 

vergilendirme forumunda da zararlı vergi rekabetinin yol açacağı risk unsurlarına ve 

bunların Birlik bünyesinde yol açacağı etkilere vurgu yapılmıştır.    

Uluslararası kamu maliyesi, vergi koordinasyonunun sağlanması bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle iktisadi bütünleşmeler açısından vergi 

sistemlerindeki farklılıkların oluşturduğu sorunların giderilmesi amacıyla vergi 

koordinasyonuna gerek duyulmaktadır. Ülkelerin kendi iktisadi ve mali koşulları 

itibariyle koruma sağlamak istediklerinden kaynaklanan ve her ülkenin içinde 

bulunduğu koşullara göre farklılık gösteren engeller, bütünleşmelerin sağlanması 

bakımından aşama aşama giderilmekte ve ekonomiler arası kaynaşma sağlanması 

amaçlanmaktadır (Akdoğan, 2005: 520). Bu anlamda Avrupa Birliği‟nde vergi 

politikasının ana hukuki kaynağı 25.03.1957 tarihli kurucu Roma Antlaşması olarak 

kabul edilmektedir. Bu kapsamda da Antlaşma, izlenecek vergi politikasına yönelik 

iktisadi amaçların yanı sıra, söz konusu amaçlara ulaşmada kullanılacak araçları da 

kapsayan hükümler içermektedir.  

Antlaşma‟nın vergilendirmeyle ilgili hükümleri 95-99. maddelerinde yer 

almaktadır. Bu maddeler incelendiğinde, rekabeti bozucu vergisel uygulamaların 

ortadan kaldırılmasının ve üye ülkeler arasında ortak bir vergilendirme temelinin 

oluşturulmasının hedeflendiği görülmektedir
 

(IKV, 2010: 3). Roma Antlaşması 

hükümlerinin ticari faaliyetleri hedef alan rekabetçi vergi politikalarının 

engellenmesinde oldukça etkili sayılabilecek yasal bir altyapı oluşturduğu 

düşünülmektedir. Ancak sermaye hareketleri açısından aynı durum geçerli değildir 

(Mehtibay, 1996: 111). Antlaşma, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 

kapsamında ortaya çıkabilecek vergi rekabetiyle ilgili hükümler içermemektedir. Bu 

nedenle üretim faaliyetlerinin küresel ölçekli hareketliliğinin yol açtığı vergi rekabeti 
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uygulama alanın genişlemesi, daha fazla pay almaya yönlenen ülkelerin rekabetçi 

vergi politikalarına yönelmelerine yol açmıştır. 

1962‟de Mali ve Finans Komitesi tarafından sunulan “Neumark Raporu”, üye 

devletlerarasında vergi ve harcama politikalarının niteliği konusundaki farklılıkların 

kaldırmasının gerekliliğini vurgulamıştır. AB Komisyonu “Vergi Sisteminin 

Geliştirilmesi Üzerine Bir Rapor” başlıklı bir çalışmayı 22 Ekim 1996‟da 

onaylamıştır. Rapor mali gelirleri erozyondan korumak için kapsamlı bir vergi önlem 

paketinin kabulünü üye ülkelere sunmaktadır (Giray, 2005:117).  

Ortak KV yürürlüğe koyma önerileri incelendiğinde ise; Neumark 

Raporu‟nda “ayrı oran” sisteminin uygulanması önerilmiştir. Buna karşın, Vanden 

Tempel Raporu‟nda klasik çifte vergilendirme sistemi tartışılmıştır (Erkan, 2009: 

94). Komisyon‟un direktif önerisinde ise indirim sistemi önerilmiştir. Genel olarak 

söz konusu raporlarda üye ülkeler arasındaki vergisel farklılıklar belirtilmiş ve 

birtakım önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler genel hatlarıyla şöyle sıralanmaktadır:  

 Ülkelerin mobil yatırımları kendilerine çekme amaçlı kullandıkları teşvik 

edici vergi uygulamaları azaltılmalı ya da kaldırılmalıdır. 

 Sınır ötesi ortaklıkları ve yatırımları olumsuz etkileyen hükümler tespit 

edilip, yeniden şekillendirilmelidir. 

 Ulusal ve yabancı işletmeler arasındaki ayrıcalıklı konuma neden olan vergi 

hükümleri kaldırılmalıdır. 

 Oranı tüm üye ülkelerde aynı olan ve uyumlaştırmanın sağlanabildiği bir 

kurumlar vergisi kabul edilmelidir.  

Yürütme Kodu ise finansal işlem ve hizmetlere ilişkin etkinliklerle sınırlı 

değildir ve sadece vergi cenneti konularına yönelik olmamaktadır. Ayrıca AB‟nin 

OECD projesince işlenen zararlı vergi uygulamalarını dışlamasını sağlayan birçok 

özelliğe sahiptir. Özellikle OECD projesi yönetimlerin bilgi alışverişine çok önem 

verirken, Yürütme Kodu bunu yapmamaktadır (Horner, 2000: 9). Bu kapsamda 

Yürütme Kodu özellikle ayrıcalıklı rejimler, dolayısıyla da ülkede mevcut 
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uygulamalardan daha düşük oranlar sağlayan rejimler şeklinde yürütülmektedir. Bu 

nedenle de uygulama, OECD raporunda açıkça zararlı olarak değerlendirilir. 

İşbirliği içinde olan ülkelerle, rekabet içinde bulunan ülkelerin öncelikle 

hangi etkiler altında kaldığı incelendiğinde, ülkelerin vergi rekabeti veya 

koordinasyonu içinde bulunmaları halinde belirli yapısal özelliklere ve ikame 

imkanlarına sahip olmaları, beklenmektedir (Olsen ve Osmundsen, 2009: 3). Bu 

anlamda AB‟de dolaylı vergiler alanındaki uyumlaştırma çalışmaları Katma Değer 

Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alanlarına indirgenebilmektedir. Bu 

kapsamdaki ortak KDV uygulamasında önemli ölçüde uyum sağlanmış 

bulunmaktadır. 

1.6.3. UNCTAD’in Vergi Koordinasyonu Önerisi 

Koordinasyon kavram olarak, “düzen sağlamak ve işbirliği halinde çalışma” 

ifadelerini ihtiva etmektedir. Bu anlamda Vergi Koordinasyonu, en geniş anlamı ile 

üye ülkelerin vergi uygulamaları istemlerini etkileyecek ve düzen sağlayacak her 

türlü eylem fiil ve önlemleri içermektedir. Kavram, AB‟ye üye ülkelerin sınır aşırı 

işlemlerinde egemenlik haklarından vazgeçmeden, vergisel engelleri ortadan 

kaldırılması durumu olarak da açıklanabilmektedir (Alganer ve Yılmaz, 2010: 137). 

Uluslararası mali ilişkilere bağlı olarak literatürde, uluslararası görevler gerekleştiren 

kuruluşların finansman sorunları ile uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkilerden 

kaynaklanan devletlerarası vergi koordinasyonu, uluslararası vergileme çerçevesinde 

incelenmektedir (Nadaroğlu, 1992: 401).   

Küresel vergi rekabetinin engellenmesinde OECD ve AB girişimleri ön plana 

çıkmaktadır. Ancak günümüzde bu girişimler özellikle temsiliyet ve siyasi 

bağlayıcılık açısından ciddi eleştirilere maruz kalmakta ve konunun küresel 

yönetişim ekseninde ele alınmasında etkili olmaktadır. Son yıllarda ülkelerin daha 

geniş çapta temsil edildiği uluslararası kuruluşlar tarafından vergi rekabetine yönelik 

çeşitli değerlendirme ve öneriler yapılmaktadır.  

UNCTAD tarafından 1996 yılında hazırlanan bir raporda vergi rekabeti 

konusu ele alınmış ve diğer vergi rekabetini engelleme girişimlerinden farklı olarak 
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ülkeler arası uygulama farklılıklarının giderilmesinde vergi koordinasyonu 

önerisinde bulunulmuştur. UNCTAD‟a göre DYSY‟lere yönelik vergi rekabetinin 

engellenmesi, rekabete yönelen ülkeler arasında iktisadi kazanım açıdan çatışma 

oluşturduğundan muhtemelen imkansızdır. Ancak böyle olmasına rağmen, yaşanan 

rekabetin daha verimli alanlara kanalize edilmesi mümkün görülmektedir (Saraç, 

2006: 127).  

Bu bağlamda UNCTAD ülkeler arasındaki mevcut işbirliği ve koordinasyon 

yönündeki uygulamalara özellikle dikkat çekmektedir.
 

DYY‟lere yönelik vergi 

rekabetinin olumsuz etkilerinin engellenmesi, rekabete giren ülkelerin kazanımları 

açısından farklılık göstereceğinden UNCTAD tarafından pek mümkün 

görülmemektedir. Bu nedenle mevcut rekabet ortamının olumsuz etkilerinin, ülkeler 

arasında sağlanacak etkin işbirliği ve koordinasyonla en aza indirilebileceği ve 

olumlu alanlara yönlendirilebileceğine dikkat çekilmektedir.  

UNCTAD tarafından uluslararası vergi rekabetinin olumsuz etkilerinin 

önlenebilmesi kapsamında DYSY‟lere yönelik teşvik rekabetinin sınırlarının 

belirlenmesi amacıyla çeşitli önlemlere yer verilmiş; rekabet hukuku ve rekabet 

politikasının gelişimi çerçevesinde 2004 yılı ve sonrası için düzenli olarak her yıl 

oturumlar düzenlenmiştir. Ayrıca ülkelerin ticaret kapasitelerinin ve uyguladıkları 

rekabet politikalarının üst sınırlarının belirlenerek DYSY politikalarının etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla da özellikle 2010 yılında önemli görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve bilgi paylaşımı sürdürülmüştür.    
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TEORĠK 

GELĠġĠMĠ VE ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, teorik gelişimi kapsamında 

inceleneceği bu bölümde kavramsal çerçevenin ve etki alanlarının ortaya 

konulmasının ardından doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının tarihi gelişimine yer 

verilecektir. Sırasıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri ve etki 

alanları ile hukuki alan ve uluslararası düzenlemeler incelenerek, doğrudan yabancı 

sermaye yatırım girişlerini engelleyen faktörler, uluslararası vergi rekabeti 

uygulamaları çerçevesinde değerlendirilerek avantaj ve dezavantajlarına yer 

verilecektir. 

2.1. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERĠNĠN TANIMI VE 

KAPSAMI 

Uluslararası sermaye hareketlerinden yola çıkarak yatırım, yabancı yatırım, 

yabancı yatırımcı ve yabancı sermaye yatırımı kavramları incelendiğinde asıl 

konumuzu oluşturan doğrudan yabancı sermaye yatırımı kavramını ve doğrudan 

yabancı yatırım kavramı ile olan anlam ve kapsam bütünlüğü veya farklı yönleri 

daha belirgin biçimde değerlendirilebilecektir. 

Yabancı sermaye, bir ülkedeki mevcut sermaye stoku üzerinde, başka bir 

ulusun sahipliğini ifade etmektedir. Başka bir anlatımla, sermayenin mülkiyeti yurt 

dışında yerleşik kişilere aittir. Doğrudan kelimesi ise, sermaye ile birlikte değişen 

miktarda teknoloji, ticari sırlar, patent, ticari marka, denetim yetkisi, yönetim 

bilgileri ve ticaret unvanının da yatırım yapılan ülkeye getirildiğini açıklamaktadır 

(Karluk, 2001: 100). Buna göre, bir ülkenin kısa bir süre içinde kaynaklarını ve buna 

bağlı olarak da ekonomik gücünü etkileyebilmek için karşılığını değişik biçimlerde 

ileride ödemek üzere diğer ülkelerden sağladığı mali ve/veya teknolojik kaynaklar 

olarak da tanımlanabilmektedir (Uras, 1979: 27).  
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Bu kapsamda “yatırım” kavramı ise belirli bir dönemde bir ekonomide 

mevcut sermaye malları ve teçhizat stokuna yapılan net ilave anlamına gelmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, bir devre içinde üretilen ve ithal edilen mallardan tüketilmeyerek 

ya da ihraç edilmeyerek, gelecek devreye aktarılan kısımdır (TCMB, 2005: 30). 

Yatırımlar, genel olarak kamu yatırımları ve özel yatırımlar şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Özel yatırımlar da Dış Kaynaklı Yatırımlar (Yabancı Sermaye 

Yatırımları) ile Yerli Özel Teşebbüs Yatırımları olarak iki grupta 

değerlendirilmektedir. 

Bunların dışında kalan yatırım çeşitleri ise mevcut yerel firmalarda yapılan 

tamamlama ve genişleme yatırımları, özelleştirmeler, özsermaye yatırımları ve ortak 

girişim, stratejik ortaklıklar, lisans anlaşmaları gibi yatırımlardır (Craenen, 2006: 3). 

Sermaye hareketlerine getirilen serbestliğin, özelleştirme uygulamaları, şirket 

birleşme ve satın almaları ve uygun yatırım ortamlarının artması, ülkelerin yabancı 

yatırım çekmek için uyguladıkları teşvik uygulamaları gibi düzenlemeler, ülkelere 

gelen yabancı sermaye yatırımlarını arttırmaktadır.  

Öncelikle uluslararası sermaye hareketleri, ulusal sınırları aşarak ülkeye giren 

ya da ülkeden çıkan fonları ifade etmektedir. Uluslararası sermaye hareketleri; 

portföy yatırımlarını kapsayan özel sermaye hareketleri, kalkınma amaçlı, hibe ve 

kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır (Seyidoğlu, 2001: 231; Karluk, 1996: 

535). Resmi sermaye hareketleri; gelişmiş ekonomilerin, az gelişmiş ekonomilere 

yaptıkları bağış şeklinde olursa uluslararası bir transfer söz konusu olmaktadır. Kredi 

şeklinde olması halinde ise devletlerarası bir borçlanma söz konusu olmaktadır.  

Kredi ve bağış şeklindeki yardımların verilmesinde ekonomik, sosyal, siyasi pek çok 

faktör etkili olabilmektedir. Bu kapsamda portföy yatırımları olarak da bilinen özel 

sermaye hareketleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları önem taşımaktadır. 

2.1.1. Portföy Yatırımları 

Portföy yatırımları, bir yabancı sermayedarın, bir ülkenin borsasında işlem 

gören hisse senetlerini, devlet garantisi taşıyan tahvilleri/bonoları satın alması 

şeklinde ortaya çıkan mali işlemdir (Yavan ve Kara, 2003: 2). Portföy yatırımı 
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şeklinde gelen yabancı sermaye kısa vadeli olduğundan, ülkelerin kalkınmasında 

uzun vadede pek fayda sağlamadığı gibi istikrarsızlık yaratarak olumsuz sonuçlara da 

yol açabilmektedir (Taban ve Kar, 2004: 220). Uluslararası özel sermaye hareketleri, 

ticari koşullar altında sermayenin bir ülkeden diğerine hareketini ifade eder. Bu 

fonların sahiplerinden belirli bir gelir karşılığında talep edenlere aktarılması işlemine 

mali işlem denilmektedir. Mali işlem, bir ülke yerleşiklerinin diğer ülke 

yerleşiklerine fon sağlamaları şeklinde gerçekleşirse uluslararası mali işlem adını 

alır. Mali işlemlerin gerçekleştirildikleri piyasalar ise para piyasaları ve sermaye 

piyasalarıdır (Karluk, 1996: 538).  

Günümüzde önemli boyutlara ulaşan sermaye akımları gerek bunları ihraç 

eden, gerekse ithal eden ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Yabancı 

yatırımların özelliklerine göre nasıl ayrıştırıldığını ödemeler bilançolarından görmek 

mümkündür. IMF, ödemeler bilançosunu hazırlarken akımlar (işlemler) ve stoklar 

arasında ayrım yapmaktadır (IMF, 1993: 3). Bu ayrıma göre iki ayrı bilanço 

tutulmakta ve bunlardan ilki ödemeler dengesi akımları adını alırken ikincisi de dış 

finansal varlıklar ve yükümlülükler stoku adını almaktadır.  

Para ve sermaye piyasalarında uluslararası mali işlem şeklinde gerçekleşen, 

uluslararası özel sermaye hareketleri “kısa” (1 yıldan az) “orta” (1-5 yıl) ve “uzun” 

(5 yıldan çok) vadeli olarak gerçekleşmektedir. Sermaye piyasası işlemleri tahvil ve 

hisse senedi gibi menkul değerlerin alım satımıyla gerçekleşmekte ve portföy 

yatırımları olarak adlandırılmaktadır (Karluk, 1996: 538). Sermayenin niteliğinde 

görülen GOÜ‟lere yönelik değişmeler sonucu özel nitelikli sermaye akımları resmi 

kaynaklı sermaye akımlarının önüne geçmektedir. Özellikle GOÜ‟lere yönelik 

portföy yatırımları, özel sermaye akımlarının önemli bir kısmını oluşturmakta ve özel 

sermaye hareketleri içerisindeki payı artmaktadır.  

2.1.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

DYSY bir ekonomide gerçek veya tüzel kişinin (doğrudan yabancı yatırımcı 

veya ana şirket) doğrudan yabancı yatırımcının (DYSY kuruluşu, iştirakçi kuruluş 

veya yabancı iştirak) bulunduğu ekonomiden başka bir ekonomide yerleşik bir 

kuruluşa uzun vadeli bir ilişkiyi içeren kalıcı bir çıkar ve kontrolü yansıtan yatırımı 
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olarak tanımlanmaktadır (UNCTAD, 2008: 249). Yabancı ülkede bir firma kurulması 

ya da yabancı ülkedeki bir şirkete sermaye aktarılarak, ana firmanın büyümesi 

sağlanabilmektedir. Bu durumda, yabancı ülkede edinilen şirket yabancı sermaye 

şirketi veya şube olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda söz konusu yatırımlar bir 

firmanın yurt dışında ikamet eden gerçek kişilerce ya da yabancı bir firma veya 

uluslararası şirket tarafından satın alınması, o ülkede bulunan firmalar veya gerçek 

kişiler tarafından diğer bir ülkede bulunan firmalara yapılmaktadır.  

Bu anlamda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında, bir ekonomide 

yerleşik gerçek veya tüzel kişinin, diğer bir ekonomide yerleşik işletmenin hisse 

senetlerini uzun vadeli olarak ve işletmenin yönetimi üzerinde önemli derecede 

etkide bulunabilecek şekilde elde etmesi esas alınmaktadır (IMF, 1996: 86).  Ana 

şirket ile bağlı şirketleri arasında sürekli bir iletişim bulunmaktadır. Bu iletişim 

sayesinde stratejide, teknolojide ve finansmanda birlik sağlanmaktadır. Bu anlamda 

DYSY‟ler tüm dünyada, ekonomik gelişme ve büyüme hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir. 

DYSY‟nin portföy yatırımlarından ve diğer yatırım türlerinden önemli farkı, 

doğrudan yatırım yapan kişi veya işletmenin karar alma ve üretim sürecindeki 

kontrolüdür (Eryiğit ve Eryiğit, 2007: 2). Portföy yatırımları, DYSY‟lerden farklı 

olarak hareketliliği yüksek, buna karşın yer değiştirme maliyeti düşük olduğundan 

kriz gibi olağanüstü dönemlerde GOÜ‟lere yönelik yabancı sermaye hareketlerini 

aksatmaktadır (UNCTAD, 1998: 2).  DYSY‟ler dış ödemeler bilançosunun sermaye 

hareketleri bölümünde yer alan bir kalem olup aynı bölümde yer alan portföy 

hareketlerinden farklıdır. Bu kapsamda DYSY‟lerin portföy yatırımlarına göreli 

üstünlük sağladığı ileri sürülebilir (Aytekin, 2006: 9). DYSY, GOÜ‟ler için öncelikle 

ek dış kaynak olmaktadır. 

DYSY durumunda, şirket yönetimi ve denetiminde etkili olunmaktadır. 

DYSY‟lerde yatırımcının yatırım sermayesinin yanı sıra üretim teknolojisi ve 

işletmecilik bilgisini de beraberinde getirebilmesi, portföy yatırımlarında ise yabancı 

yatırımcının sermayeden başka bir katkıda bulunmaması önemli bir diğer fark 

olmaktadır (TCMB: 2000, 11).  
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T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı raporunda ve “4875 sayılı Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar Kanununda” doğrudan yabancı yatırım, yabancı yatırımcı 

tarafından getirilen (Hazine Müsteşarlığı, 2005): 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl 

para şeklinde nakit sermaye, 

 Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), 

 Makine ve teçhizat, 

 Sınai ve fikri mülkiyet hakları, 

 Yurt içinden sağlanan, yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para 

alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, 

 Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadi 

kıymetler aracılığıyla, yeni şirket kurmak ve şube açmak, menkul kıymet 

borsaları dışında hisse edinimi, menkul kıymet borsalarından en az %10 

hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut 

bir şirkete ortak olmak DYSY kapsamına girmektedir. 

Özetle, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile doğrudan yabancı yatırım 

kavramları üzerine yapılan Türkçe ve yabancı literatür taramasında her iki kavramın 

da aynı tanıma karşılık geldiği sonucuna varılmıştır. Yabancı literatürde foreign 

direct investment (FDI) olarak geçen ve Türkçe literatürde doğrudan yabancı 

yatırımlar başlığı altında aynı anlama karşılık gelen bu kavram ile doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları arasında kullanım esnasında farklılıklar bulunsa da manada fark 

bulunmamakta, anlam ve kapsam bütünlüğü sağlanabilmektedir. Sadece uluslararası 

sermaye akımları dikkate alındığında; tahvil ve hisse senedi şeklindeki portföy 

yatırımları, mali nitelikli yatırım olmasına karşın, bina, fabrika, arazi, tesis gibi fiziki 

değerlere karşılık gelen yatırımlar DYSY olarak kabul edildiğinden özellikle 

belirtilmesi gerekmektedir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında aralarında fark 

bulunmadığı halde, kavramı vurgulamak amacıyla doğrudan yabancı yatırımlar 

yerine doğrudan yabancı sermaye yatırımları ifadesine yer verilecektir. 
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2.2. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TEORĠK 

ÇERÇEVESĠ  

Bir ekonomide yerleşik bir birim tarafından (doğrudan yatırımcı) başka 

ülkede yerleşik olan bir teşebbüste kalıcı bir ekonomik bağ sağlamak amacıyla 

yapılan uluslararası yatırımlar, ülkeler arasındaki sermaye transferlerini kolaylıkla 

sağlayabilmektedirler. Ayrıca yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından 

bir başka ülkeye taşınması, yerli şirketlerin mülkiyetine kısmen veya tamamen sahip 

olunması küreselleşme sürecinde bir anlamda ülke ekonomilerinin dünya ekonomisi 

geneliyle rekabet halinde olmasına yol açmaktadır. DYSY, bir ülkeye döviz transferi 

yolu ile girebildiği gibi üretimde kullanılarak makine, teçhizat ve diğer üretim 

araçları şeklinde ya da lisans, teknik bilgi, know-how gibi gayri maddi haklar olarak 

da girebilmektedir. Tüm bu açıklamalar kapsamında UNCTAD tarafından 

yayınlanan World Investment Directory Series 2011‟de, DYY ilişkilerinin nasıl 

geliştiği Şekil 1‟de yer alan şema ile açıklanmaktadır. 

ġekil 1: Doğrudan Yabancı Yatırım ĠliĢkileri  

 

a. A, Z‟nin doğrudan yatırımcısıdır (dolaylı hiçbir ilişkiye girmeksizin), 

b. Eğer A ve Z iştirakleri arasında aldıkları paylar bakımından en az % 

10-15 ve/veya % 50‟lik oranlar arasında denge sağlanabilirse,  A ve Z 

şirketleri DYY ilişkisi içine girebileceklerdir, 

c. Bu çerçevede Z, A‟nın doğrudan yatırım girişimidir, 

d. A‟nın önceden mevcut olan X girişimi ile Z de bir yatırım ortaklığıdır. 

A

X

K

L

M

Z
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Yatırımcılar bu çerçevede girişimleri kontrol edebilmektedir. DYY 

çıkışlarının kontrol edilmiş firmalara yönlendirmeleri de mümkün olabilmektedir. 

Ancak burada DYY ve kontrol edilmiş yabancı girişim arasında fark bulunmaktadır. 

Kontrol edilmiş tüm yabancı girişimler, doğrudan yatırım teşebbüsleridir. Bu 

teşebbüsler her ne kadar tam anlamıyla doğrudan yabancı yatırımcılar tarafından 

kontrol edilemiyor olsalar da bu durum, yabancı yatırımcıların sahip oldukları payın 

%10‟un üzerinde olması halinde mümkün olabilmektedir. Doğrudan yabancı yatırım 

ilişkisine yönelik bu açıklamalar çerçevesinde DYSY çokuluslu şirketler, serbest 

bölgeler, yatay ve dikey entegrasyon yatırım teorileri çerçevesinde dört farklı başlık 

altında incelenecektir. 

2.2.1. Çokuluslu ġirketler Teorileri Çerçevesinde Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları 

Çokuluslu şirketler (ÇUŞ); belirli bir merkezden yönetilen ve aynı anda 

çeşitli dünya ülkelerinde, üretimde bulunan dev firmalardır. Bu firmaların diğer 

ülkelerde yatırım yapmasının sebebi yatırımın kendi ülkelerine göre daha karlı 

olmasıdır. Yatırım kararında sadece karlılık değil yatırımın riski de dikkate 

alınmaktadır. Bu riskler yatırımın yapılacağı ülkeye ve zamana bağlı olarak 

değişmekle beraber, ekonomik ve siyasi nitelikte olabilmektedir (Seyidoğlu, 1993: 

570). Ayrıca bu organizasyonların devletlerin düzenlemelerinden ve müdahalesinden 

göreceli olarak özerklik kazanması, mülkiyetlerinin de giderek uluslararasılaşmasıyla 

ÇUŞ kavramının yerini ulusötesi şirket (UÖŞ) kavramına bırakmasına yol açmıştır 

(Hopkins ve Wallerstein, 1996: 48).  

ÇUŞ‟ları tek merkezli, çok merkezli ve dünya merkezli uluslararası şirketler 

olarak ayıran tanımlamalar da bulunmaktadır. Eğer yavru şirketler üretimle ilgili 

kararları ana şirket direktiflerine göre alıyorlarsa tek merkezli, yavru şirketlere belli 

bir özerklik tanınmışsa çok merkezli ve şirket yönetici ve hissedarları çeşitli 

milliyetlerden oluşuyorsa dünya merkezli uluslararası şirket söz konusudur (Alpar, 

1980: 23-26). Bu şirketlerin kurulmalarının esas amaçları, değişik ülkelerde oluşan 

deneyimleri bir merkezde toplayıp bunlardan yararlanma, aynı çeşit hizmetler için 

gereksiz olarak her ülkede benzer yatırımlar yapmama, uygun bir stratejik 
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yapılanma, kaliteli ve ihtiyaca uygun hizmetler üretme şeklinde özetlenebilir (Işık, 

2005: 15). Bu anlamda çokuluslu şirketler faaliyette bulundukları gelişmekte olan 

ülkelerden elde ettikleri gelirleri fiyatlandırma yoluyla ülke dışına kolaylıkla 

çıkarabilmektedirler. Tüm bu açıklamalar kapsamında UNCTAD tarafından 

yayınlanan World Investment Directory Series 2011‟de, çokuluslu şirketlerin 

örgütsel şemasına Şekil 2‟deki gibi yer verilmektedir. 

ġekil 2: Çokuluslu ġirketlerin Örgütsel ġeması 

 

a. A, N‟nin bağlı alt kuruluşudur, 

b. B, N‟ye dolaylı olarak bağlı bir kuruluştur, 

c. C, B ve N dolayısıyla kurulmuş bir ortaklıktır ve B, C üzerinde 

%12‟lik etkin yönetim hakkına sahiptir. N de B üzerinde benzer 

şekilde (%60x%55) %33‟lük etkin yönetim hakkına sahiptir,  

d. D, N‟nin bağlı alt kuruluşu, A‟nın da ortaklığıdır, 

e. L de N dolayısıyla D‟nin bir koludur. 

Bu çerçevede çokuluslu şirketlerin getirdikleri doğrudan yabancı yatırımların 

tutarından daha fazlasını transfer fiyatlandırması yoluyla ülkeden çıkarmaları 

halinde, gelişmekte olan ülkeden çokuluslu şirketin ana merkezinin bulunduğu 

ülkeye kaynak aktarması ortaya çıkmaktadır. ÇUŞ‟lar, DYSY yapacakları ülkelerde 

yeterli bir alt yapının oluşmasına, ekonomik ve siyasal iktidarın sağlanmasına ve 

hukuki düzenlemelere büyük önem vermektedir. Bu anlamda GÜ‟ler, GOÜ‟lere göre 

daha tercih edilebilir konumdadırlar. Doğrudan yatırımları yapanlar genellikle 

ÇUŞ‟lar olduğu için DYSY ile ÇUŞ‟lar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.  

N Girişimi 

% 60

A

% 55

B

% 12

C

%60

D

% 100

L(Kolu)
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ÇUŞ‟ların tabi oldukları vergisel ilkelerin başında emsallere uygunluk ilkesi 

gelmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kuruluşları ve bağımsız şirketleri 

vergisel açıdan eşit bir platforma taşıdığı için, sahip olunan göreceli rekabet 

avantajları üzerinde bozucu etkiler oluşturabilecek vergisel avantaj ve 

dezavantajların ortaya çıkmasını önlemektedir. (OECD, 2001: 73,86). Çokuluslu 

şirketlerle ilgili olarak kabul edilen iki önemli bildirge bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, ILO - Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesidir. 

Bildirgenin amacı, yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurulmasını öngören 

kararlar ışığında ÇUŞ‟ların ekonomik ve sosyal gelişmeye olumlu katkılar 

yapmalarını özendirmek, olası etkilerinin yol açabileceği güçlükleri asgariye 

indirmek ya da gidermektir (ILO, 2003: 5). Bu çerçevede çokuluslu şirketlerin 

amaçları dünya çapında faaliyette bulunarak karlarını maksimuma ulaştırmaktır. Bu 

nedenle de ÇUŞ‟lar vasıtasıyla sanayileşmiş ülkelerden çıkan sermaye, gelişmekte 

olan ülkelerden çok diğer sanayileşmiş ülkelere yönelmektedir.  

ÇUŞ‟lar özellikle Ar-Ge yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve dolayısıyla 

Ar-Ge harcamalarının toplam satışlarına oranı yüksek olduğu, toplam işgücünün 

önemli bir kısmını teknik ve profesyonel personelin oluşturduğu şirketlerdir. Ürün 

çeşitliliği ve reklam harcamaları yüksek olup, sürekli yeni ve teknolojik olarak ileri 

ürünler geliştiren şirketler olarak diğer şirketlerden farklılaşırlar (Yılmaz, 2007: 7). 

ÇUŞ‟larla ilgili olarak kabul edilen diğer bildirge ise OECD‟nin yayınladığı 

Uluslararası Yatırımlar ve Çokuluslu İşletmeler Bildirgesi‟dir (OECD, 2003a: 14).  

Tüm bu bildirgelerde hedeflenen, bu işletmelerin faaliyetlerinin devlet politikalarıyla 

uyumunun sağlanması, işletmelerin faaliyette bulundukları toplumlarda karşılıklı 

güvenin tesisi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın 

ÇUŞ‟ların katkılarıyla arttırılmaya çalışılması olmuştur.  

Bu anlamda ÇUŞ‟lar ev sahibi ülkeye teknoloji transferi sağlamak ve 

yayılmasını geliştirmek konusunda da önem taşımaktadırlar. Çokuluslu bir şirket bir 

ülkede yatırım yaparken, o sektöre üretim teknolojisini, küresel üretim ve dağıtım 

ağlarına giriş hakkını, teknik bilgi ve tecrübesini getirmektedir. Bu nedenle ÇUŞ‟lar, 

ev sahibi ülkedeki mevcut olandan daha gelişmiş bir teknolojide yatırımı finanse 

etmek için geniş ve düşük maliyetli yatırım imkanlarına kolayca ulaşabilmektedirler. 
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ÇUŞ‟ler, dünya üzerindeki en ekonomik üretim yerini ararken, dikey bakımdan daha 

az; teknolojik olarak daha fazla bütünleşik hale gelmişlerdir. ÇUŞ‟lerin hedef ülkeye 

sağladıkları teknoloji ve bilgi transferinin, bu ülkelerce doğru şekilde alınıp 

kullanılması da bu noktada büyük önem taşımaktadır. 

2.2.2. Serbest Bölgeler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Küreselleşme süreciyle birlikte günümüzde en fazla dolaşım serbestisi olan 

üretim faktörlerinden biri olarak DYSY, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de etkisiyle 

sadece GOÜ‟ler için değil gelişmiş ülke ekonomileri için de büyük önem 

taşımaktadır. Bu anlamda serbest bölgelerin kurulma amaçlarından biri de ülkeye 

DYSY çekme çabasıdır. Ülkenin ekonomik yönden alt yapı ve vergisel kolaylıklar 

gibi çeşitli hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak bu alanlarda en büyük beklenti, 

yapılacak olan yatırımlardaki artış olarak kabul edilmektedir. 

Serbest bölge bir devletin topraklarının bir parçası olan; ancak bu bölgeye 

giren malların, ithalat resim ve vergileri söz konusu olduğunda genellikle o devletin 

gümrük alanı dışında sayıldığı ve bu malların normal gümrük kontrolüne tabi 

tutulmadıkları bölgelerdir (İTO, 1983: 19). Ülkeler bu anlamda dış ticarette 

uyguladıkları mevzuat ve kısıtlamaları belirli bir bölgede kısmen veya tamamen 

geçersiz kabul ederek belirli bir alanı gümrük sınırları dışına almakta ve gümrükle 

ilgili kanun ve hükümleri uygulamamaktadırlar. 

Bu anlamda serbest bölgelerin doğmasına ve hızla gelişmesine sebep olan en 

önemli etken ülkelerin yabancı ülkelere ait olan ticari mallara gümrük vergisi 

uygulamaya başlaması, dış ticarete çeşitli kısıtlamaların getirilmesidir. 1930‟larda 

yaşanan ekonomik bunalım, ülkeleri dış ticaret kısıtlamalarını arttırmaya 

yöneltmiştir. Bu bunalımın arkasından ise, çözüm yolları aranmaya başlanmış ve 

Serbest Bölgelere yönelme eğilimi ağırlık kazanmıştır. Bunun üzerine 1934 yılında 

ABD‟de olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerde de dış ticaret bölgeleri kurulmaya 

başlanmıştır. Günümüzde de bu artış devam etmekte ve dünyada 880 in üzerinde 

serbest bölge faaliyette bulunmaktadır (Sakarya, 2009: 3).Özellikle GÖÜ‟ler için 

ihracatta dışa açılan bir kapı görevi gören serbest bölgeler, kuruldukları ülkeler için 

de sahip oldukları önemi devam ettirmektedir.  
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Ülkeler, diğer devletlerle yaptıkları ticaretten zarar görmemek için 

piyasalarını çeşitli gümrük önlemleriyle korumuşlardır. Vergisiz mal giriş çıkışını 

önlemek ve özellikle yerli ekonomik yapıyı koruma endişesiyle başvurulan önlemler 

“korumacı” iktisadi politikaların da temelini oluşturmaktadır. Burada amaç 

uluslararası ticaret piyasasının rekabet üstünlüklerinden korunmaktır. Korumacı 

politikalara rağmen serbest bölge uygulamaları, uluslararası ticaret hacmini 

geliştirebilmek için varlığını arttırarak sürdürmektedir.  

Başta Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü olmak üzere uluslararası 

kuruluşlar, az gelişmiş ülkelerde serbest üretim bölgelerinin kurulmasıyla bu 

ülkelerin (Kocaman, 2007: 125); 

 Dış ödemeler dengelerinin sağlıklı bir yapıya kavuşacağını, 

 İhracat gelirlerinin artacağını, 

 Teknolojik ilerlemenin gerçekleşeceğini, 

 İşgücünün teknik beceri düzeyinin yükseleceğini, 

 Ekonomik bağımsızlık sağlanarak, kendi kendine yeterli bir ekonomik 

düzen sağlanacağını ileri sürmektedirler. 

AB serbest bölgeleri ise genellikle Birliğin kıyı kesimindeki büyük ve eski 

limanlarında veya Birliğe yakın adalarda faaliyet göstermektedir. AB‟nde tek bir 

serbest bölge uygulaması söz konusu değildir. Her ülkenin serbest bölge modeli ve 

uygulaması farklı olabilmektedir. AB serbest bölgelerindeki idari işlemler 1993 

yılında kabul edilen Gümrük Kodu‟nun 799 vd. maddelerine göre yapılmaktadır 

(IKV, 2003: 1). Bu çerçevede, serbest bölgelerde bulunan mallar henüz Birliğe ithal 

edilmemiş kabul edilmekte ve AB‟de serbest bölgeler Birlik gümrük alanı içinde özel 

alanlar olarak kabul edilmektedir. Söz konusu alan içinde gerçekleştirilen faaliyetler 

gümrük vergisi, KDV ve ithalat vergilerinden muaf tutulmakta ve ticarette işlemlerin 

kolaylaştırılması amacı önem taşımaktadır. 

Bu anlamda serbest bölgeler DYSY‟leri ve dış ticareti arttırmak, yerli 

üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi elde etmelerini sağlayarak 

uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak gibi pek çok etkiye sahiptir. Ayrıca 
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ihracatı ve döviz girişini arttırmayı, yeni iş imkanları oluşturarak, istihdama katkıda 

bulunmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin 

yurt içine getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek gibi imkanlar da 

sağlamaktadırlar. 

2.2.3. Yatay Entegrasyon Yatırımları Çerçevesinde Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları 

Doğrudan yabancı yatırım yapan firmalar sahip oldukları tekelci 

avantajlarıyla ekonomik faaliyetlerini birleştirirken yatay ve dikey yatırımlar 

yapmaktadırlar. Bu kapsamda yatay entegrasyon yatırımları (YEY), yerli firmalarla 

rekabet edebilmek için çokuluslu şirketlerin sahip oldukları tekelci avantajları ürün 

farklılaştırmasında kullanması ve kendi ülkesinde ürettiği malları bu yolla dışarıda 

üretmesi olarak adlandırılmaktadır (Caves, 1971: 1). Aynı aşamada olan belirli 

faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme faaliyetlerinin 

tek elden idare edilmesinin yararlı olduğu durumlarda yatay bütünleşme yoluna 

gidilmektedir (Soydal, 2006: 13).  

Söz konusu entegrasyon hareketi, uluslararası ticaretin önündeki engellere ve 

pahalı taşıma ücretlerine yönelik bir uygulama olarak kabul edilmekte ve müşterilere 

yakın olmanın sağladığı avantaj, azalan ulaşım maliyetleri ve daha az kültürel 

engelin söz konusu olması yatay doğrudan yabancı yatırım türü üzerinde etkili 

olmaktadır (Coşkun, 2001: 111). Bu yatırım türünün amacı, pazara yönelik üretim 

sırasında ortaya çıkan maliyetleri, asgari düzeye indirgemek ve/veya değişen yerel 

şartlara ve tercihlere cevap vererek rekabetçiliği arttırmaktır (Lim, 2001: 11). 

Uygulamaya göre yabancı yatırımcı kendi ülkesinde üretim yapıp ev sahibi ülkeye 

ihracat yapamıyorsa veya yapsa bile rekabet edemiyorsa bu gibi durumlarda ev 

sahibi ülke pazarını ele geçirebilmek için ev sahibi ülkede yatırım yapma yolunu 

tercih eder. Bu sayede ev sahibi ülke pazarına da satış yapabilme imkanı 

sağlamaktadır (Hanson, 2001: 10). Bu nedenle yatay bütünleşme hareketlerine yeni 

bir mal veya hizmet meydana getirme faaliyetlerinin tek elden idare edilmesinin 

yararlı olduğu durumlarda başvurulmaktadır.  
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Yatırımcı ülke ve ev sahibi ülke arasında ticaret engelleri ve taşıma 

maliyetleri ne kadar yüksek ve yatırım önündeki engeller ne kadar azsa, DYSY 

ticarete o kadar çok tercih edilecek ve YEY yapılacaktır. ÇUŞ‟ler bu nedenle YEY 

yapma kararı ile hem ticaret maliyetlerinden kurtulmakta, hem de yerel pazarda daha 

aktif olarak faaliyet gösterebilmekte ve değişen pazar koşullarına ve tüketici 

tercihlerine daha kolay ve hızlı uyum sağlayabilmektedir. Bunun yanında YEY, 

ÇUŞ‟un ev sahibi ülkede üretmediği diğer ürünlerinin bu ülkede daha çok talep 

edilmesine yol açtığı bunun da ÇUŞ‟un toplam satışlarına olumlu etki yaptığı da 

bilinmektedir.  

Bu kapsamda yatırımcı ülke ve ev sahibi ülke arasında engellerin azlığı 

nisbetinde, DYSY ticarete o oranda tercih edilecek ve YEY yapılacaktır. Şirketler 

yatay entegrasyon kararı ile uluslararası ticaret maliyetini azaltmakta ve piyasada 

daha aktif olarak faaliyet gösterebilmektedirler. Bu anlamda yatay doğrudan yabancı 

yatırımların belirleyici faktörlerini anlamak, bu üretim stratejisinin, hem ülke içi hem 

de ülke dışında yol açtığı etkileri anlamaya yardımcı olmaktadır.  

2.2.4. Dikey Entegrasyon Yatırımları Çerçevesinde Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları 

Dikey entegrasyon yatırımlarında (DEY), çokuluslu şirketler üretimin her 

aşamasında kendileri faaliyette bulunmaktadır. Bu yatırımlar gittiği ülkeye fiziksel 

ve finansal sermaye gelmesinin yanı sıra teknolojik bilgi, organizasyon tecrübesi ve 

üretim teknolojisinde yenilikler de transfer edildiğinden dışsal tasarruf sağlamaktadır 

(Karluk, 1983: 19). Yatay yatırımlar ürünün aynı aşamasında söz konusuyken dikey 

yatırımlar ürünün ilk aşamasından nihai hale gelene kadar olan tüm aşamalarındaki 

faaliyetlerinin tek elden idare edilmesinin yararlı olduğu durumlarda görülmektedir. 

Bu nedenle yatay entegrasyon yatırımlarında firmaların kendi iç piyasasında 

meydana gelen değişikliklerden o firmanın fayda sağlaması söz konusu olmaktadır. 

Bu yatırım türü, ev sahibi ülkenin pazar büyüklüğünden değil; ülkeler 

arasında, faktörlerin ve hammaddelerin miktar ve fiyat farklılıklarının söz konusu 

olmasından ve farklı üretim teknolojilerinin varlığından etkilenmektedir (Lim, 2001: 

11). Ülkeler arasındaki faktör fiyatları ve faktör donatımlarında mevcut farklılıklar 
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dolayısıyla farklı faktörleri gerektiren üretim şekillerinde üretim aşamalara ayrılır ve 

her bir aşama kendi faktörünün ucuz olduğu ülkelere yönlendirilir (Hanson, 2001: 

10). Sermaye yoğun aşama sermayenin ucuz, emek yoğun aşama ise emeğin ucuz 

olduğu yerlere yönlendirilerek maliyet minimize edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu yatırımlarda firmaların, üretim sürecinin emek yoğun olan kısmının ucuz 

ve niteliksiz işgücünün bulunduğu ülkelerde; idari birimler, AR-GE gibi diğer 

kısımlarını ise nitelikli işgücünün yeterli derecede bulunduğu ülkede yapmayı tercih 

ettikleri görülmektedir (Braconiery ve diğerleri, 2002: 10-16). Ayrıca ev sahibi ülke 

ve yatırımcı ülke arasında taşıma maliyetlerinin düşük olması ve dış ticaretin 

serbestçe yapılabilmesi de DEY için önemlidir. Bu yatırımlarda firmaların, üretim 

sürecinin emek yoğun olan kısmının ucuz ve niteliksiz işgücünün bulunduğu 

ülkelerde; idari birimler, AR-GE gibi diğer kısımlarını ise nitelikli işgücünün yeterli 

derecede bulunduğu ülkede yapmayı tercih ettikleri görülmektedir (Görmezöz, 2007: 

13). 

Düşük ücretli ülkelerdeki yabancı iştirakler, emek yoğun ara ürünler 

üretmekte ve bu ürünler daha sonra yüksek ücretli ülkelere gönderilmektedir. Bu 

anlamda dikey yatırımlar, yatırım yapılan ülkede esas ülkedeki ürünlerin işlenmesi 

ve bu ürünlerin satışının ileriye ve geriye dönük şekilde yapıldığı zaman 

gerçekleştiklerinden DYSY üzerindeki etkileri her bir aşamada ayrı ayrı kendini 

göstermektedir. Dolayısıyla dikey entegrasyon yatırımlarında, ÇUŞ‟lar üretimin her 

aşamasında kendileri faaliyette bulunmaktadır. 

2.3. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARĠHĠ 

GELĠġĠMĠ   

DYSY‟lerin tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Wilkins M.Ö. 

2500 yılında Sümerli tüccarların mallarını ulaştırabilmek, muhafaza edebilmek ve 

satabilmek için gerekli buldukları ticari yapıları yabancı topraklarda tesis ettiklerini 

belirtmektedir. İngiliz, Fransız ve Hollandalı tacirler 17‟nci yüzyılın ortalarına doğru 

firmalarını temsil etmek üzere yakınlarını Amerika ve Batı Hindistan‟a göndermiştir 

(Wilkins, 1970: 1). Yabancı sermaye yatırımları, önce İngiliz kolonilerinde, sonra 

Amerika ve diğer başka bölgelerde yoğunlaşmaya başlamıştır.  
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I. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, yabancı sermaye 

yatırımlarında, sermaye ihraç eden ülke sıfatıyla ön sırayı almıştır (Uras, 1979: 30-

31). 1929-1930 yıllarında patlak veren dünya ekonomik bunalımı, yabancı sermaye 

yatırımlarının sekteye uğramasına, hatta mevcut yatırımların tasfiye edilmesine 

neden olmuştur (Bayraktar, 2003: 7). Çalışmanın bu bölümünde, DYSY‟nin tarihi 

gelişimi, Sanayi Devrimi, I. Dünya Savaşı, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, II. 

Dünya Savaşı, 1980 ve 2000 yılları sonrası dönemler şeklinde ele alınacaktır. 

2.3.1. Sanayi Devrimi Sonrası (1870-1914) 

Sermaye ithal eden ve ihraç eden ülkelerin, ihtiyaç ve fırsatlar kapsamında 

ortak çıkarlarının bulunması I. Dünya Savaşı öncesi yaklaşık yarım yüzyıl 

uluslararası sermayenin serbest dolaşımının en üst düzeyde gerçekleştiği bir dönem 

olmuştur. Hem sermaye ithal eden hem de ihraç eden ülkeler, sermaye ve bireylerin 

göçüne destek olmuş ve bunu üretim faktörlerinin uluslararası hareketliliğinde bir 

engel oluşturmadan sağlamışlardır. Ayrıca dünya paralarının altın sistemine bağlı 

olması, herhangi bir değişim veya transfer probleminin yaşanmamış olması da 

sermaye hareketliliğinin artması üzerindeki etken faktörler olmuştur (Dunning, 1990: 

13). Bu dönemde DYSY getirdikleri yeni teknolojiler, girişimcilik modelleri ve 

ülkelerin gelişen sektörlerine sağladıkları dinamiklerle de büyük önem 

kazanmışlardır. 

Başlayan yeni küreselleşme evresinin en belirgin özelliklerinden biri olarak 

da kabul edilen uluslararası sermaye hareketlerinin artan hareketliliği, gelişmiş 

ülkelerdeki yatırımcılar için 1970‟li yılların ikinci yarısında başlayan kriz sonrasında 

reel yatırımlardan kaçarak, finansal yatırımlara yönelişi beraberinde getirmiştir. 

Özellikle Avrupa sanayisinin ihtiyacı olan hammaddelerin bulunduğu ucuz işgücüne 

sahip sömürgeler ve bazı az gelişmiş ülkeler batı ülkeleri için cazip yatırım alanları 

olarak ön plana çıkmıştır (İnandım, 2005: 9). Özellikle, İngiltere‟nin, ihtiyaç 

duyduğu maden ve petrol gibi ham maddelerin çıkarılması için 1800‟lü yılların 

başında sömürgelerde gerçekleştirdiği yatırımlar, yabancı sermaye yatırımlarının 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Cömert, 1998: 12).  
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Dönem itibariyle, doğrudan yabancı yatırımlar tarafları açısından 

değerlendirildiğinde küreselleşme sürecinde bir ülke ne kadar çok yabancı yatırım 

çekebilirse o ölçüde küresel üretimden ve gelirden pay alınabileceği 

savunulmaktadır. Bu nedenle sanayileşen batı ülkeleri sanayi devrimi sonrasında 

bünyelerindeki sermaye birikimlerini diğer ülkelerdeki en çok karı elde etmelerine 

yardımcı olabilecek yatırım alanlarına yöneltme ihtiyacı duymuşlardır. Dolayısıyla 

da bu ülkeler, sahip oldukları sermaye birikimini en çok kar elde edebilecekleri 

yatırım alanlarına yönlendirme yoluna gitmişler ve bu doğrultuda ucuz iş gücüne 

sahip az gelişmiş ülkeleri tercih etmişlerdir. 

2.3.2. I. Dünya SavaĢı Sonrası Dönem (1914-1918) 

19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yarısına kadar süren dönemde 

uluslararası sermaye ihracında ilk sırayı İngiltere almıştır. İkinci Dünya Savaşı‟na 

kadar uluslararası piyasalara özelliklede az gelişmiş ülkelere (sömürgeleri ve Latin 

Amerika) en fazla yatırım yapan ülke konumundadır. İngiltere‟yi ABD, Fransa, 

Almanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda takip etmiştir. İngiliz yatırımlarının sektörel 

ve bölgesel dağılımına bakıldığında, sömürgeler ve Latin Amerika ülkeleri en fazla 

sermaye çeken ülkeler olduğu ancak ABD‟ne de önemli ölçüde sermaye gittiği 

görülmüştür. Sektörlerde ise, demiryolları, alt yapı işletmeciliği ve doğal kaynakların 

işlenmesi ile bölgesel idarelerin borçlanmalarına yönelinmiştir (Dunning, 1988: 73-

76).  

Uluslararası portföy yatırımları çok uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen, 

DYSY ancak 1920‟lerde uluslararası ekonominin önemli bir parçası haline gelmiştir 

(Yavan, 2006, 16). 1920‟li yıllardan itibaren DYSY bir önceki döneme göre büyük 

oranda artış göstermiştir. Ancak aynı dönemde borç talebinin artması, 1929‟da Wall 

Street‟in çöküşü ile birlikte ABD‟nin verdiği borçları daha da kısması, zincirleme bir 

krize neden olmuştur (Görgün, 2004, 18-19). Büyük ekonomik buhranın yaşandığı 

1929 yılından önceki dönemde (1921-1929), sermaye ihracı sanayileşmiş ülkelerden 

az gelişmiş ülkelere doğrudur. Bu sermaye akımı daha çok portföy yatırımları 

şeklindedir (Akdiş, 1988, 66). Yaşanan kriz ortamı ile birlikte üretim düşmüş, işsizlik 

artmış ve ekonomik durgunluk yatırımcıları da olumsuz yönde etkilemiştir. Söz 
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konusu durgunluk, para değerinin düşürülmesi, ticaret ve sermayeye getirilen 

kısıtlayıcı önlemler ve uluslararası borçların ödenmemesi şeklinde kendini göstermiştir. 

Tablo 3‟te ve 1913-1938 yıllarında sermaye transfer eden ve alan ülkelere 

karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Buna göre; İngiltere‟nin uluslararası sermaye 

ihracındaki üstünlüğü görülmekle birlikte, ABD‟nin de 1938‟den sonra uluslararası 

sermaye ihracı hareketine katılan ikinci büyük ülke haline geldiği dikkat 

çekmektedir. İngiltere‟nin yatırımlarını arttırmaya devam ettiğini Fransa ve 

Almanya‟nın bu yarışta geride kaldıkları görülmektedir.  

Tablo 3: 1913-1938 Yıllarında Uluslararası Yatırımların Dağılımı (Milyon) 

Yatırımı Yapan Ülke 

Yönünden 

1913 1938  Yatırım Yapılan Ülke 

Yönünden 

1913 1938 

Ġngiltere 18,0 22,9 Avrupa 12,0 10,3 

Fransa 9,0 3,9 Latin Amerika 8,5 11,4 

Almanya 5,8 0,7 ABD 6,8 7 

ABD 3,5 11,5 Kanada 2,7 6,6 

Belçika, Hollanda, 

Ġsviçre 

5,5 7,7 Asya 6,0 11,2 

Diğerleri 2,2 6,1 Afrika 4,7 4,0 

Toplam 44,0 52,8 Okyanus Ülkeleri 44,0 4,4 

Kaynak: Alpar, 1978: 6. 

Aynı dönem Türkiye açısından değerlendirdiğinde ise 19. yüzyıl sonlarında 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun ekonomik olarak çökmeye başlaması ve yeterli iç 

kaynak bulunamamasının dış kaynaklara yönelimin artmasına neden olduğu 

görülmektedir. Osmanlı‟da dış kaynak temini özellikle borçlanma ve DYSY ile 

olmuştur. Yabancı yatırımların özellikle bankacılık gibi hizmet alanlarına ve 

demiryolları, elektrik ve su gibi altyapı alanlarına yöneldiği görülmektedir (Kepenek 

ve Yentürk, 2003: 11). Grafik 12‟de Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye 

Cumhuriyeti‟ndeki 1914-1923 yılları arası DYSY‟nin sektörel dağılımına yer 

verilmektedir.  
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Grafik 12: 1914-1923 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 

(%) 

 

Kaynak: Yavan, 2003: 27. 

Osmanlı İmparatorluğu‟ndan cumhuriyete toplam sermayesi 63,4 milyon 

sterlini bulan 94 yabancı sermayeli firma nakledilmiştir. Bu firmaların %62‟si 

demiryollarına, %16‟sı bankacılığa, %8‟i liman ve belediye hizmetlerine, %6‟sı 

ticarete, %5‟i madenciliğe ve %3‟üde imalat sanayine yatırım yapmışlardır.  

Ayrıca Türkiye‟ye 1923-1929 döneminde önemli miktarda yabancı sermaye 

yatırımının yapıldığı gözlenmektedir. Nitekim 1920 ile 1930 yılları arasında 

Türkiye‟de 66 adet yabancı sermayeli anonim şirket kurulmuş ve bunlar toplam 31,4 

milyon TL tutarında ödenmiş sermayeli olarak yatırıma girmişlerdir (Yavan, 2003: 

26). 

19. yüzyıl boyunca ve 20 yüzyılın ilk yarısına kadar süren uluslararası 

sermaye hareketleri incelenirken İngiltere'nin durumu dikkat çekmektedir. Bu 

dönemde, İngiliz sermaye piyasasının uluslararası sermaye hareketlerinin kaynağı ve 

kontrol edildiği bir merkez haline geldiği görülmektedir. Savaş sonrasında ülkede 

önemli miktarda sermaye sahibi olan gayri-müslim sınıfın ülkeyi terk etmesinin ülke 

ekonomisini olumsuz yönde etkilediği kabul edilmiştir. Bu anlamda ekonomik 

anlamda da bağımsızlığı kazanabilmek için kamu hizmeti niteliği taşıyan alanlarda 

faaliyet gösteren yabancı şirketlerin değerleri karşılığında ulusallaştırılması DYSY 

girişlerini de artıran en önemli uygulama olmaktadır. 
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2.3.3. 1929 Ekonomik Buhranı ve Sonrası Dönem 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı, olumsuz etkilerinin kısa sürede 

giderilememesi nedeniyle bir anlamda yeni bir savaşın da tetikçisi olmuştur. 

Dönemin ekonomik yapısı, kredi sisteminin çöküşüyle yatırım, ticaret ve tüketimin 

azaldığı ve bu durumun üreticiler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı görülmüştür. 

Bu zararı telafi etmek amacıyla arzı artıran üreticiler, dolaylı olarak fiyat düzeyini de 

aşağı çekmişlerdir. İlave değer olmaması ve paranın dönememesi, bu anlamda 

ekonominin çöküşüne yol açmıştır (Kennedy, 2001: 161). Bu aşamada deflasyonun 

araç olarak kullanılması, altın standardının son bularak paranın değer kaybetmesiyle 

birlikte, ticaret ve sermaye üzerine getirilen sınırlayıcı önlemler sistemin giderek 

zayıflamasına yol açmıştır. Ülkelerin mevcut durumlarını iyileştirme çabaları ve aynı 

yönlü korumacı politika uygulamaları söz konusu dönem için mevcut durumun 

kötüleşmesine neden olmuştur. 

Aynı süreçte, ülkemizde de Cumhuriyet Dönemiyle birlikte uygulanan gerek 

devletleştirilme politikaları gerekse kapitülasyonlardan elde edilen ayrıcalıklarının 

sona ermesi gibi nedenlerle yabancı yatırımların gelmesi sınırlı hale gelmiştir (Alpar 

ve Ongun, 1987: 133). 1950 yılında ise yabancı sermaye ile ilgili liberal bir politika 

izlenmiş ve aynı dönemde “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır. Ancak 

uygulamadaki güçlükler yüzünden beklenin altında bir yabancı sermaye girişi 

gerçekleşmiştir (Fidan, 1993: 130-133). 

Türkiye‟de dönem itibariyle DYSY‟lere karşı genel bir çekingenlik ortamı 

hakim olmuştur. Özellikle, Cumhuriyet‟in kuruluşundan 1950 yılına kadar olan 

dönemin bir bölümünde yabancı sermayeye karşı temkinli bir politika izlenmiştir. 

Özellikle kapitülasyonlar, yabancıların Osmanlı topraklarındaki yatırımları 

aracılığıyla elde ettikleri imtiyazlar ve devlet yargısında ayrıcalıklı bir konuma sahip 

olmaları dikkate alınarak, bu konuma bir daha düşülmemesi için DYSY‟ye karşı 

temkinli hareket edilmiştir.  
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2.3.4. II. Dünya SavaĢı Sonrası Dönem (1939-1945) 

Tarihsel süreç içerisinde, gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırıma bakış 

açıları değişim göstermiştir. Özellikle, II. Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası 

piyasada liberal bir iktisat düzeninin oluşturulmasına yönelik bazı girişimlerde 

bulunulmuş ve uluslararası şirketler, dünya ekonomisi üzerinde etkili olmaya 

başlamıştır (Bayraktar, 2003: 10). İkinci Dünya Savaşı sonrasında toplanan Bretton 

Woods konferansı ile yön verilen sermaye hareketleri büyük ölçüde resmi borçlanma 

niteliğinde ve genellikle plan, proje ya da ulusal ekonomilerin temel 

dengesizliklerinden kaynaklanan finansman gereğini karşılama işlevini üstlenen 

hareketler olarak kabul edilmektedir (Berksoy ve Saltoğlu, 1998). Ayrıca bu 

dönemde gözlenen ekonomik büyüme ve hukuki reform niteliğindeki düzenlemeler, 

devletlerin yabancı yatırımlara dönük uluslararası işbirliğine girişmesine yol 

açmıştır.  

Çok taraflı, bölgesel ve iki taraflı anlaşmalar ile OECD, IMF, GATT gibi 

uluslararası örgütlerin çalışmaları ve ülkelerin bireysel çabaları, sermayenin, malların 

ve hizmetlerin ulusal sınırları aşarak dünya üzerindeki dolaşımında artış sağlamıştır 

(UN, 1992: 2). II. Dünya Savaşı‟ndan Doğu Bloku‟nun yıkılışına dek yabancı 

yatırımlara şüphe ile yaklaşan GOÜ‟ler, DYSY‟lerin egemenliklerini tehlikeye 

sokacağını düşünmüşlerdir. Ayrıca orta ve uzun vadede daha çok döviz çıkışına yol 

açması, yerli firmaları zor durumda bırakması gibi gerekçelerle kısıtlı ölçüde izne 

tabi tutulmuşlardır.  

1970‟li yıllardan sonra gerek uluslararası para siteminin değişmesi, gerekse 

petrol krizleri uluslararası piyasalarda faiz hadlerini önemli ölçüde yükseltmiş ve 

ülkelerin dış borçlanma maliyeti oldukça artmıştır. Bu süreçte gelişme çabasında 

olan ülkeler, dış finansman sorununu çözmek amacıyla yabancı sermayeye 

başvurmuşlardır (Çetinkaya, 2004: 244). Bu ülkeler yabancı sermayeyi ülke 

ekonomisine kazandırmak amacıyla yatırımcıya uygun ortam sağlayacak teşvik 

tedbirleri uygulamaya koymaya başlamışlardır. Tablo 4‟te gelişmiş ülkelerden az 

gelişmiş ülkelere yapılan toplam sermaye transferlerinin 1965-1975 yılları arası 

gelişimine yer verilmektedir. 
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Tablo 4: Toplam Sermaye Transferlerinin 1965-75 (Milyar Dolar) 

 Doğrudan Yatırımlar Portföy Yatırımları 

 Değer % Değer % 

1956-59 8.826 71 2.215 18 

1960-63 6.694 59 2.223 20 

1964-67 8.324 51 4.124 26 

1968-71 13.744 49 6.229 21 

1972 4.441 51 2.746 32 

1973 6.710 59 3.544 31 

1974 7.060 54 3.725 28 

1975 10.200 46 7.695 35 

Kaynak: Alpar, 1978: 8. 

Tabloya göre, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan DYSY 

transferlerinde 1960 yılından sonra dengeli bir düşüş gözlenmiş ancak 1975 yılına 

dek bu pay oransal olarak ciddi farklılıklar göstermemekle birlikte % 50‟ler civarında 

kalmaya devam etmiştir. 1950-60 yılları arasında uluslararası sermaye hareketlerinde 

DYSY‟nin uluslararası nitelik kazanması ve birden fazla ülkede yatırım yapan 

ÇUŞ‟ların faaliyetlerinde genişlemeye yol açması dikkat çekmektedir. Özellikle 

sermayenin transfer edildiği ve geldiği ülkelerde, söz konusu transferlerinin 

ekonomiye olan sosyal maliyetinin de önem taşıdığı dikkat çekmektedir.  

Ayrıca yabancı yatırımların, yalnız para olarak değil, makine ve parçaları, 

lisans, patent ve marka hakkı gibi nesnel olmayan haklar biçiminde de gelebileceği 

kuralı benimsenmiştir. II. Dünya Savaşı‟nın başladığı 1940‟lı yıllar, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de korumacı politikaların izlendiği yıllar olmuştur. 

Dolayısıyla, ülkemizde yabancı sermaye mevzuatına ilişkin gerçek çalışmalar, II. 

Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Böylelikle, 1947 yılında ilk düzenlemelerin 

yapıldığı yabancı sermaye konusuna, 1950 yılında kabul edilen kanunla transfer 

garantisi verilmiştir (Alpar ve Ongun, 1985: 133). Finans piyasalarındaki hızlı 

bütünleşmeler, uluslararası sermaye hareketlerinin kaynak ve kanallarıyla birlikte 

hacmini de değiştirmiştir. Bu kapsamda küresel ölçekte gerçekleşen sermaye 

hareketlerinin yol açtığı sorunlar da aynı ölçüde artmıştır.  
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DYSY‟ler gelişmekte olan ülkelerce sömürgeciliğin bir türü olarak 

değerlendirildiğinden zaman içerisinde bu yatırımlara çok katı kısıtlamalar 

getirilmiştir (DPT, 2000a: 3). Bu süreçte Türkiye‟nin hızlı kalkınması için 

DYSY‟lere duyulan ihtiyaç, beraberinde yabancı yatırımı teşvik edici düzenlemelerin 

yürütülmesini de getirmiştir. Ancak yine de beklenen sonucun elde edilememesi, 

1954 yılında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu‟nun çıkarılmasını gerekli kılmıştır. 

Söz konusu kanuna göre; yabancı özel sermaye, yerli sermayeye açık tüm sektörlere 

girebilecektir. Bu kapsamda Tablo 5‟te 1965 yılı sonu itibariyle Türkiye‟deki 

yabancı sermayeli firmaların ve DYSY akımlarının illere göre dağılımına yer 

verilmektedir. 

Tablo 5: Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Firmaların Ġllere Göre Dağılımı (1965) 

ĠLLER FĠRMA SAYISI % YABANCI SERMAYE 

MĠKTARI (Bin Dolar) 

% 

Ġstanbul 98 80,33 55.253 80,50 

Ankara 11 9,02 8.438 12,29 

Ġzmir 10 8,20 1.664 2,42 

Bursa 1 0,82 195 0,28 

Kocaeli 1 0,82 3.073 4,48 

Hatay 1 0,82 17 0,02 

Türkiye Toplamı 122 100 68.640 100 

Kaynak: Yavan, 2003: 30. 

 Buna göre, 1965 yılı sonu itibariyle Türkiye‟ye gelen 122 yabancı sermayeli 

firmanın %80‟i İstanbul‟da bulunmaktadır. Bölgede yabancı sermayenin bulunduğu 

diğer iller birer adet ile Kocaeli ve Bursa‟dır. Yabancı sermayenin tercih ettiği ikinci 

önemli il Ankara‟dır. Bu anlamda yabancı sermayeli firmaların bu dönemde 

ülkemize yatırım yaparken, her bakımdan gelişmiş, uygun coğrafi koşulların 

bulunduğu, yeterli alt yapıya sahip illeri tercih ettiği sonucu çıkarılabilmektedir. 

Türkiye‟de 1950-1980 yılları arası dönem genel itibariyle değerlendirildiğinde, 

1970‟li yıllara kadar ciddi bir artış gözlenmediği dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 

Grafik 13‟te net DYSY girişlerinin gelişimine yer verilmektedir.  
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Grafik 13: 1950-1980 Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları  (Milyon Dolar) 

 

Kaynak:  http://www.dpt.gov.tr/ (11.10.2010). 

İthal ikameci politikaların izlendiği bu yıllar gelen DYSY miktarının 1964 ve 

1973 yılları dışında belirgin bir artış seyri göstermediği, artış yıllarının hemen 

arkasından bu dönemleri ani düşüşlerin takip ettiği dikkat çekmektedir. Bu dönemde 

dünya DYSY‟nin büyük bir kısmının gelişmiş ülkeler arasında olması, GOÜ‟lerin 

DYSY girişlerinden alacağı payı da azaltmaktadır. Bu durumun Türkiye‟ye 

yansıması ve yine aynı dönemde DYSY‟ye şüpheyle yaklaşılarak gerekli girişimlerin 

yapılmaması seyrin düşük olmasının göstergesi niteliğindedir. Ayrıca mevcut siyasi 

ve ekonomik krizlerin de DYSY için Türkiye‟nin cazip bir ülke olmasını engellediği 

anlaşılmaktadır. 

2.3.5. 1980 Sonrası Dönem 

1980‟li yılların önemli gelişmesi, korumacılık eğilimlerinin özellikle gelişmiş 

ülkelerde artmasıdır. Kotalar ve gümrükler gibi birçok nicelik ve niteliksel 

sınırlamalar dünya ticaretinin gelişmesi önüne bir engel olarak çıkmaya başlamıştır. 

Bu gelişme de uluslararası firmaların pazar stratejilerini değiştirmesine yol açmıştır 

(Soydal, 2007, 49). Bu dönemden itibaren ülke ekonomileri dışa açılmaya başlamış, 

sermaye hareketleri serbestleşmiş, özelleştirme ve firma birleşme ve devirlerine 

yönelik teşvik edici düzenlemeler daha sık uygulanır hale gelmiştir. Söz konusu 

değişim DYSY‟nin artmasına neden olmuş ve yönlendiği alanlar noktasında değişim 

meydana gelmiştir. 1970‟li ve 1980‟li yıllarda daha çok sermaye ihraç eden gelişmiş 

ülkeler arasında gerçekleşen DYSY akımları daha çok gelişmekte olan ülkelere 
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yönelmiş ve yatırımlar şirket birleşme ve satın almaları şeklinde gerçekleşmeye 

başlamıştır. 

1990‟ların ikinci yarısından itibaren, yabancı sermaye girişlerinin yoğun 

olduğu ülkelerde ekonomik krizler yaşanmaya başlamıştır. Bu krizler 1994 yılında 

Türkiye‟de, 1997 yılında Asya ülkelerinde ve Rusya‟da kendini göstermiştir. Kriz 

yaşanan ülkelerin ortak özelliği, sabit kura dayalı bir politika uygulanmış olması ve 

Asya ülkeleri dışındaki diğer ülkelerin çoğunda cari açıklar, mali açıklar, kamu 

açıkları ve enflasyon gibi makro ekonomik temellere dayalı problemlerin var 

olmasıdır (Kar ve Kara, 2003). Bunun sonucunda Uzakdoğu Krizi‟nden sonra, 

GOÜ‟lerin sermaye girişleri içerisindeki payı sürekli azalmıştır. Bu yılda dünyada, 

478 milyar dolarlık yatırımın %43‟ü GOÜ‟lere gitmiştir. Yine Asya Krizi, Rusya 

Krizi ve diğer küresel krizlerin etkisiyle 2000 yılında bu oran %18‟e gerilemiştir. 

Daha sonraki dönemlerde ise GOÜ‟lerin DYSY içindeki payları büyük miktarda 

artmıştır (Çalışkan, 2003: 46).  

Sermaye hareketlerinin resmi kanallardan özel kanallara yönelmesi, finansal 

piyasaların birbirine entegre olmasını sağlayarak ülkelerin resmi kanallardan 

doğrudan borçlanmak yerine uluslararası piyasalardan borçlanmalarına imkan 

sağlamıştır. Bunun sonucunda, uluslararası sermaye hareketlerinin ulusal 

ekonomilerin makro dengesizlikleriyle bağlantısı azalarak, GOÜ‟lerin uluslararası 

piyasalara girebilme olanakları genişlemiştir.  

Dunning tarafından düzenlenen Tablo 6‟da uluslararası yatırım türü olarak 

ifade edilen DYSY‟nin öneminin ve ivme kazanmasının ülkeler ve firmalar açısından 

nedenleri incelenmiştir. DYSY‟nin dikkat çekmesinin ve önemli hale gelmesinin 

nedenlerinin başında ülkeler için liberal piyasa mekanizmaları gelirken firmalar için 

global piyasalara erişim ihtiyacındaki artış dikkat çekmektedir. Ülkeler ekonomik 

anlamda küreselleşmeyi baz alırken firmalar daha ucuz kaynaklardan girdi temini 

için oluşan rekabetçi baskılar önem taşımaktadır. 
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Tablo 6: DYSY’nin Ġvme Kazanmasının Nedenleri 

 

ÜLKE PERSPEKTĠFĠ AÇISINDAN 

 

FĠRMA PERSPEKTĠFĠ AÇISINDAN 

1-Liberal piyasa mekanizması 1-Global piyasalara erişim ihtiyacının artması 

2-Ekonomik küreselleşme 2-Mevcut en ucuz kaynaklardan girdi temin etmek 

için oluşan rekabetçi baskılar 

3-Refah sağlayıcı varlıkların artan hareketliliği 3-Bölgesel bütünleşmenin daha fazla etkinlik 

arayışında olan yatırımları hızlandırması 

4-Kalkınmada havalanma aşamasına gelen ülke 

sayısının artması 

4-Ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve sınır ötesi 

iletişim kolaylığının artması 

5-Gelişmiş ve bazı yeni endüstriyelleşmekte 

olan ülkelerin ekonomik yapılarının 

yakınlaşması 

5-Lider firmalar arasında oligopolistik rekabetin 

yükselmesi 

6-DYY‟nin fayda ve maliyetlerinin hükümetler 

tarafından daha iyi değerlendirilmesi 

6-DYY için yeni mekânsal olanakların ortaya 

çıkması 

 7-Globalleşme ve lokalleşmenin avantajlarını daha 

iyi dengeleme ihtiyacı 

Kaynak: Dunning, 1994: 3. 

Sermaye hareketlerinin ana unsuru ve bu hareketleri hızlandıran en temel 

etken, ulusal piyasalarda faiz ve döviz kuru arasındaki dengesizliklerden 

kaynaklanan arbitraj öğesine dayanan kısa vadeli sermaye hareketleri olmuştur 

(Yeldan, 2002). 1970‟lerde ise petrol krizi sonrasında birikimli olarak yükselen 

“petro dolar” fonlarının uluslararası finans sistemine yeniden sokulması zorunluluğu, 

GÜ‟lerin faiz oranları düşerken GOÜ‟lerin faiz oranlarındaki artış önem kazanmıştır 

(Berksoy ve Saltoğlu, 1998: 78). 

1980‟lerin başından itibaren GOÜ‟lerin dış borç ödemelerinde sorunlar 

yaşamaya başlamaları, bu ülkelerdeki kamu açıklarını hızla büyütürken, makro 

dengelerinin de bozulmasına neden olmuştur (İnandım, 2005: 9). Dünya genelinde 

bir ekonomik yavaşlama yaşanırken, uluslararası faizler de hızla artmıştır. GOÜ‟lerin 

dış ticaret açıklarının artmasıyla yaşanan kriz daha da derinleşmiştir. 

Dünya DYSY girişlerinin ülkelere göre dağılımlarına Tablo 7‟de yer 

verilmektedir. Buna göre, dünyada DYSY girişi 1980 yılında 54,6 milyar dolar iken, 
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1990-1995 döneminde ortalama 225 milyar dolara yükselmiştir. 1996 yılından 

itibaren ise hızlı bir artış göstererek, özellikle şirketlerin birleşme ve satın almaları 

şeklinde gerçekleşen DYSY, 2000 yılına gelindiğinde 1.491 milyar dolara ulaşmıştır. 

Tablo 7: Dünya Doğrudan Yabancı Sermaye GiriĢlerinin Ülke Gruplarına Göre 

Dağılımı (1980-2001) 

 

ÜLKELER 

 

1980 

 

1990-

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

Dünya  

(milyon $) 

54 672 225 321 386 140 478 082 694 457 1 088 263 1 491 934 735 146 

GeliĢmiĢ ülkeler 

(milyon $) 

46 449 145 019 219 908 267 947 484 239 837 761 1 227 476 503 144 

GeliĢmiĢ 

ülkeler/Dünya 

(%) 

84,96 64,36 56,95 56,05 69,73 76,98 82,27 68,44 

GeliĢmekte olan 

ülkeler (milyon 

$) 

8 212 80 80 302 166 232 210 135 210 218 250 502 264 458 232 002 

GeliĢmekte olan 

ülkeler/Dünya 

(%) 

15,02 35,64 43,05 43,95 30,27 23,02 17,73 31,56 

Türkiye (milyon 

$)  

18 745 722 805 940 783 982 3 266 

Türkiye/Dünya 

(%) 

0,03 0,33 0,19 0,17 0,14 0,07 0,07 0,44 

Türkiye/ 

GeliĢmekte olan 

ülkeler (%) 

0,22 0,93 0,43 0,38 0,45 0,31 0,37 1,41 

Kaynak: http://www.unctad.org. (11.10.2010). 

1990‟lı yıllara kadar, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde yabancı 

yatırımcılara karşı şüphe ve güvensizlik duyulan bir ortamın geçerli olduğu 

söylenebilir. Bu yaklaşımda yabancı yatırımların sömürgeciliğin bir aracı olduğu, 

yerli sanayii öldüreceği ve uzun vadede daha ziyade döviz çıkışına yol açacağı 

inancının etkisi görülmektedir (Karagöz, 2007: 932).  

Bu noktada GOÜ‟lerin birçoğu çeşitli düzenlemeler yoluyla uluslararası 

yabancı sermaye hareketlerinden daha fazla pay alma çabası içine girmişlerdir. Tablo 

8‟de 1992-2000 yılları arası dünya genelinde DYSY yasal iklimindeki düzenleme ve 

oransal değişikliklere yer verilmektedir. Uygulanan rejim değişiklikleri ve yapılan 

düzenlemeler, 1992 yılından 2000 yılına dek oransal olarak artmakla birlikte, söz 

http://www.unctad.org/
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konusu düzenlemelerin genel olarak DYSY‟lerin lehine sonuçlar doğurduğu 

görülmektedir. Mevcut olumlu ilişki, DYSY rejimlerinde değişiklik yapan ülkelerin 

sayılarını da aynı oranda arttırmıştır.  

Tablo 8: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Yasal Ġklimindeki DeğiĢiklikler (1992-

2000) 

 

 

Yıllar 

 

DYSY Rejiminde 

DeğiĢiklik Yapan 

Ülke Sayısı 

 

Yasal DeğiĢiklik 

Sayısı 

 

 

DYSY’ın Lehine 

 

DYSY’ın Daha 

Az Lehine 

1992 43 77 77 0 

1993 56 100 99 1 

1994 49 110 108 2 

1995 63 112 106 6 

1996 66 114 98 16 

1997 76 150 134 16 

1998 60 145 136 9 

1999 65 139 130 9 

2000 70 150 147 3 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2009: 31. 

Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, bu dönemde gerçekleştirilen 24 

Ocak 1980 reform programı önem taşımaktadır. Program, içe dönük ithal ikame 

sanayileşme stratejisinden dışa açık büyüme ve sanayileşme stratejisini hedeflemekle 

birlikte aynı zamanda başlattığı kapsamlı liberalleşme programının bir parçası olarak 

DYSY alanında da önemli bir değişimi öngörmektedir (Şen ve Karagöz, 2005: 

1066). Dolayısıyla, 1980 yılına kadar olan dönemde Türkiye‟ye gelen doğrudan dış 

yatırımlar 6224 sayılı kanun başta olmak üzere, 6326 sayılı “Petrol Yasası” ve 1567 

sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası” çerçevesinde işlemlerini 

yürütmüşlerdir (Karluk, 1983: 49).  

TBMM, 13 Ağustos 1999'da Anayasa'da değişikliğe giderek, yabancı 

sermaye yatırımlarından doğan hukuksal uyuşmazlıkların, ülke yargı organları 

yerine, iki tarafça belirlenen bir hakem kurulunda çözümlenebileceği hükmünü 

getirmiştir. Bu amaçla yabancı sermaye girişinin hızlanması sağlanmak istenmiştir. 

Haziran 2003 tarihli 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatımlar kanunu ile Yabancı 

sermaye Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunla; izin ve onay 
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yükümlülüğü yerini bildirime bırakmıştır (Türkyılmaz, 2004: 4). Alınan kararlarla 

birlikte ülkede ithal ikame politikaları terk edilerek, dışa açık büyüme modeli tercih 

edildiği görülmektedir. Bu kapsamda dışa açık ekonomi modelinde Türkiye‟nin 

ihracata dayalı, liberal bir piyasa sistemi ile ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. Dış ticaretin ve dövizin liberalizasyonu yoluyla önündeki engellerin 

kaldırılması, ülkeye yabancı sermaye ve teknoloji girişini sağlayacak düzenlemelerin 

yapılması sağlanmıştır. Grafik 14‟te Türkiye‟de 1980-2001 yılları arası izin verilen 

DYSY‟nin ülkelere göre dağılımına yer verilmektedir. 

Grafik 14: Ġzin Verilen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülkelere Göre 

Dağılımı (1980-2001) 

 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr. (12.02.2010). 

1980 sonrası dünyada sermaye ihracında GOÜ‟lerin payının artması, 

Türkiye‟ye için de gözlenen bir durum olmuştur. Diğer ülkelerin payı ortalama 

%10‟ları aşan seviyelere yükselirken 2001 yılı sonunda DYSY‟nin İslam Ülkelerinin 

payı %2,8, diğer ülkelerin payı ise % 17‟dir. Türkiye‟de 1980-2000 tarihleri arasında 

izin verilen DYSY‟nin %17‟sini Fransa gerçekleştirerek birinci sırada yer alırken, 

diğer ülkeler sırasıyla Hollanda %14, Almanya %13, ABD %12, İngiltere %8, 

İsviçre %7, İtalya %6 ve Japonya %6‟lık bir paya sahiptir. Sözü edilen sekiz ülke 

yabancı sermaye yatırımlarının %83‟ünü gerçekleştirirken, diğer ülkeler ancak 

%17‟lik payın sahibi olmuşlardır. 
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2.3.6. 2000 ve Sonrası 

Finansal piyasalardaki küreselleşme olgusu sonucunda sermaye büyüklükleri 

1990‟larda artan ölçüde GOÜ‟lerde oluşan yeni finans piyasalarına yönelmiştir. Bu 

dönem itibariyle DYSY yapı olarak da daha kısa vadeli, hareketli ve daha spekülatif 

bir niteliğe kavuşmuştur. Böylece dış açık verilmesine rağmen ihracat ve ithalat 

hacmi yükseltilerek ekonomik büyümenin hızlandırılması amaçlanmıştır. 

Söz konusu spekülatif sermaye, sermaye girişinin olduğu ülkelerde hem 

ulusal paraların aşırı değerlenmesine hem de döviz rezervlerinde aşırı birikime yol 

açmıştır. 2001 yılı sonrasında, üretimdeki artışa paralel olarak dış ticaret açığı 

yükselmeye devam etmiştir. Buna rağmen ortaya çıkan cari işlemler açığı, 

uluslararası konjonktürün pozitif etkilerinden yararlanılarak dış kaynaklarla finanse 

edilebilmiştir (Yentürk, 2005: 54). Grafik 15‟te bu çerçevede 2005 ve 2010 yılları 

arası dünya genelinde gözlenen DYSY girişlerine yer verilmektedir. 

Grafik 15: 2005-2010 Yılları Dünya Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri  

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2009: 31. 

Buna göre, DYSY girişlerinin 2007 yılı sonrasında küresel ekonomide 

belirgin bir şekilde düştüğü gözlenmektedir. Bu durum, dünya genelinde DYSY‟lerin 

iyileştirilmesine yönelik çabaların tam olarak yeterli olamadığını göstermektedir. 

DYSY girişlerindeki söz konusu düşüşler, özellikle gelişmiş ülkelerde belirginlik 

göstermektedir. Özellikle ABD‟de DYSY girişlerinin 2010 yılı için 49 milyar 

dolardan 42 milyar dolara düştüğü görülmektedir. Belçika, İrlanda gibi daha pek çok 
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ülke için de bu düşüşe paralel bir seyir gözlenmektedir. GOÜ‟lerde ve geçiş 

ekonomilerinin yatırım girişleri üzerinde ise gelişmiş ülkelere oranla daha belirgin ve 

düşük seviyelerde düşüşler izlenmektedir. 

1990-2003 döneminde, dünya yabancı sermaye yatırım stokunun sektörel 

dağılımı incelendiğinde de tarım ve madencilik gibi temel üretim sektörleri ile imalat 

sanayi sektörlerinin payında düşüş, hizmetler sektörünün payında ise artış 

gözlenmektedir. Sektörel dağılımlar hesaplanırken hizmetler sektöründen ve genel 

toplamdan çıkartılan iş ve yatırım ortaklıklarına ait yabancı sermaye stoku, bu 

dönemde 10 kattan fazla artış göstererek 1.283 milyar dolara ulaşmıştır (Yükseler, 

2005: 6). Grafik 16‟da 1981-2010 yılları arası ÇUŞ‟ların sınır ötesi faaliyetlerinin 

dağılımına yer verilmektedir. 

Grafik 16: 1981-2010 Çokuluslu ġirketlerin Sınır Ötesi Faaliyetlerinin Dağılımı  

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2009: 31. 

 Grafiğe göre, ÇUŞ‟ların sınır ötesi faaliyetlerinin dağılımı, ağırlıklı olarak 

madencilik, taşçılık ve petrol üzerinde yoğunlaşmaktadır. Elektrik, gaz ve su, 

gelişmiş ülkeler için % 33‟lük oranla ikinci sırayı almaktadır. Taşımacılık ve 

iletişimse GOÜ‟ler için % 20‟lik bir orana sahiptir. Finans sektörü ile ticari 

hizmetlerin ise, % 5 ve 6‟lık oranlarla düşük paylara sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde 2002–2007 yıllarını kapsayan 

dönemde Türkiye ekonomisinin kesintisiz ve hızlı bir büyüme sürecine girdiği dikkat 
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çekmektedir. Yıllık ortalama %6,8 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2007 yılı 

Ağustos ayı itibariyle hissedilmeye başlayan finans krizi, 2008 yılı Eylül ayından 

itibaren küresel ekonomik krize dönüşerek, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan 

ekonomileri etkisi altına almıştır. Türkiye ekonomisini de mevcut durumdan olumsuz 

yönde etkilenmiştir. Türk Lirasına konvertibilite getirilmesi ve sermaye 

hareketlerinin bütünüyle serbest bırakması ile birlikte Türkiye ekonomisi, küresel 

sermaye ve para piyasalarıyla bütünleşme sürecine girmiştir.  

Bu durum dolayısıyla Türkiye‟yi krizlerden en fazla etkilenen ülkelerden biri 

haline de getirmiştir. Krizlerin Türkiye ekonomisine etkisi, ileri derecede dış kaynak 

kullanımına bağlı olması sebebiyle özel sektör kaynaklı net sermaye girişi oranında 

bu yıllar itibariyle gerileme kaydedilmiştir. Doğrudan yabancı sermaye ve dış kaynak 

girişinin azalması krizin Türkiye ekonomisini etkilediği noktalardan biri olmuştur.  

DYSY, 2000-2005 yılları arasında ortalama yılda 1 milyar dolar dolaylarında 

bir artış seyri izlemiş; 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen bazı uygulamalar, 

teşvikler, istikrarın çekiciliği, özelleştirmeyle banka satış ve birleşmeleri DYSY‟lerin 

artışını desteklemiştir (Soydal, 2006: 601-602). Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin 

dış kaynak kullanımına olan mevcut bağlılığı, özellikle kriz dönemlerinde dünya 

genelinde likiditenin hızla tükenmesine ve kredi imkanlarının daralmasına bağlı 

etkiler altında kalmasına yol açmıştır. 

2007 yılında ise yükselen piyasa ekonomilerine 888 milyar dolar olan özel 

sektör kaynaklı net sermaye girişi 2008 yılında 392 milyar dolara gerilemiştir. 

Ekonomiye duyulan güvenin azalmış olması nedeniyle; yatırım kanalı, Türk 

ekonomisinde cari açığın finansmanının sağlanmasında ve ekonomik aktivitenin 

canlı kalabilmesinde önemli rol oynayan yabancı yatırımlar ciddi bir gerileme 

sürecine girmiştir (Ergün ve Gökdemir, 2010: 2113-2114).  2007 yılında Türkiye‟ye 

22 milyar dolarlık DYSY yapılmışken, 2009 yılında sadece 2,66 milyar dolarlık 

DYSY girişi gözlenmiştir. Grafik 17‟de 1980-2003 yılları arası gerçekleşen DYSY 

tutarlarına giriş ve stok kapasiteleriyle birlikte yer verilmektedir. 
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Grafik 17: 1980-2003 Döneminde Türkiye’de DYSY Rakamları  (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report, 2008.  

Buna göre, 1980-1989 döneminde Türkiye‟de verilen yabancı sermaye 

izinleri ile fiilen yatırıma dönen sermaye arasındaki oranın %39 olduğu tespit 

edilmiştir. 1990-2001 döneminde yatırım izinlerinin fiili yatırıma dönüşme oranı 

%48,9 olmuş ve bu dış yatırıma yönelmedeki artışta mevzuatla ilgili düzenlemeler, 

bürokratik engellerin kısmen ortadan kaldırılması kadar dünyadaki doğrudan dış 

yatırımlardaki artışın da etkisi büyük olmuştur. 

2000-2010 yılları arasında en fazla DYSY çeken ve ihraç eden ülkelerin çoğu 

gelişmiş ülkelerdir. Büyük miktarda DYSY girişi alan ülkeler, aynı zamanda ihraç 

eden ülkeler olmaları nedeniyle dikkat çekmektedirler. Ülkeler bu anlamda hem 

yatırımcı, hem ev sahibi ülke olma niteliği taşımaktadır. DYSY girişlerinin gelişmiş 

ülkelere yönelecek olması ihtimali ve dünyada genel olarak yatırım ortamının 

iyileşmesine karşın, birçok GOÜ‟de halen yatırımcıların karşılaştığı engellerin 

olması GOÜ‟ler açısından olumsuzluk teşkil etmektedir. 

2.4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

DYSY‟nin nedenlerini araştırmaya yönelik ilk teorik çalışmalar Adam Smith, 

J. Stuart Mill ve Christopher Torrens‟e kadar gitse de konuya ilk işaret eden 

kişilerden biri de Bertil Ohlin (1933)‟dir. Ohlin‟e göre bir ülkeye yatırımları çeken 
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temel faktör, GOÜ‟deki yüksek karlılık ve bu yatırımları daha düşük faizle finanse 

etme imkanıdır. Ayrıca ticari engellerin azalması ve hammadde kaynaklarına 

ulaşabilirlik de önemli faktörler arasında yer almaktadır (Nonnemberg ve Mendonça, 

2004: 3). DYSY belirlemede pek çok değişken kullanılabilmektedir. Yapılan 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlerin ve 

hukuki düzenlemelerin DYSY üzerinde farklı oranlarda etkileri olduğu yönündedir. 

Bu noktada az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomi politikalarının temel 

hedefi, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek olarak kabul edilmektedir. Ekonomik 

kalkınmanın gerçekleşebilmesi için de bu ülkeler genellikle sermaye birikimi ve 

finansman sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Kalıcı bir istikrar; sağlam bir demokrasi ile temel insan hakları, mülkiyet 

hakkı ve teşebbüs özgürlüğünün güvence altında olduğu ortamlarda mevcuttur. 

Yabancı sermayenin herhangi bir ülkeye yatırım kararı alırken, istikrarla birlikte 

aradığı diğer önemli bir husus da ekonomik politikaların tutarlılık ve devamlılık arz 

etmesidir (Seyidoğlu, 2007, 724-726). Bu kapsamda yatırım kararlarının alınmasında 

dikkate alınan ucuz işgücü, zengin ham madde kaynakları gibi unsurların önemi de 

dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişim süreci ile birlikte gelişim göstermiştir. 

Genel bir değerlendirme ile 1970‟li yıllardan bu yana ülkelerin karşılaştıkları temel 

sorunların başında, DYSY oluşumundaki yetersizlik gelmektedir. Bu tür ülkelerde 

sermaye kıtlığı ve emek bolluğu da belirleyici özellik taşımaktadır. Bu özellik göz 

önüne alındığında, kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla yurtiçi tasarruflara ek 

olarak, sermaye açığını ortadan kaldırabilmesinin dış borç ve DYSY şeklinde iki 

yolu bulunmaktadır. Bu aşamada DYSY‟lerin sahip olduğu önem daha da netlik 

kazanmaktadır. 

DYSY girişlerini belirleyen unsurlar pek çok yazar tarafından çeşitli başlıklar 

altında toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla arz yönlü ve talep yönlü belirleyiciler, 

geleneksel ve geleneksel olmayan faktörler, maliyetle ilgili faktörler, yatırım 

çevresini zenginleştirici faktörler, makroekonomik faktörler ve ülkenin kalkınma 

stratejisi, itici ve çekici faktörler şeklinde de sıralanmaktadır (Özcan ve Arı, 2010: 

68). Doğrudan yatırım yapmak isteyen yatırımcılar düşük arazi fiyatları, vergi 

oranları, emlak kiraları, düşük ücretli işgücü gibi düşük üretim maliyetlerinin olduğu 
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yerleri tercih ettiği görülmektedir. İşletmeler, ihracat yapmak yerine ev sahibi ülkede 

üretim yapmayı tercih edebilirler. Bu aşamada da piyasa hacmi, işgücü maliyetleri 

ticari dışa açıklık, güçlü altyapı, yapısal reform ve teşvik uygulamaları ile hukuki, 

politik ve ekonomik ortam büyük önem taşımaktadır.    

2.4.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ġçin Piyasa Hacmi 

Ülkelerin makroekonomik istikrarı, yabancı sermaye mevzuatı, sağladığı 

teşvikler, vergi politikası ve vergi oranları ile dış ticaret politikaları ile DYSY 

kararları arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu kapsamda DYSY‟lerin 

belirleyicisi olarak pazar büyüklüğünün de etkin bir unsur olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. DYSY‟nin gideceği ülkede aradığı önemli bir etken olarak geniş iç 

pazarın çekiciliği, ülkedeki talep yapısıyla da yakından ilişkilidir. Bu anlamda iç 

talep potansiyeli yüksek olan ülkeler yabancı yatırımcı için tercih edilen ülkelerdir. 

Geniş iç pazara sahip olan ülkelerdeki mevcut bulunan talep yüksekliğine bağlı 

olarak yabancı yatırımcının yatırımdan sağlayacağı gelir de artmaktadır. 

Chakrabarti, DYSY‟nin yer seçimi belirleyicilerinden biri olarak pazar 

büyüklüğünün, talep artışı sağladığı için yabancı sermayenin yer seçiminde etkili 

olduğunu savunmuştur. Bu anlamda yabancı yatırımlar büyük pazarlara çekilmekte 

ve yatırım yaptıkları ülkelerdeki satışlardan kar elde etmektedirler. Woodward‟a göre 

ise, yatırımcılar genellikle pazarın büyük olduğu ve birleşme oranlarının düşük 

olduğu yerleri tercih etmektedirler (Bagchi-sen ve Wheeler, 1989). Chakrabarti‟nin 

teorik modeline göre, yerel piyasa büyüklüğündeki genişleme, talep artışı 

düşüncesiyle, DYSY‟nda bir artışa rehberlik ettiğinden istikrarlı piyasa hipotezi ile 

yabancı yatırımcının yatırım yapmayı düşündüğü yer büyük piyasasıyla çekici hale 

gelebilecektir. Asiedu ise karşıt fikir olarak; bu hipotezin test edilmesinin oldukça 

zor olduğunu öne sürmektedir. Özellikle GOÜ‟lerde yatırımlardan elde edilen 

kazançların ve bu kazançlardan hak edilen payın ayrımının ölçülmesinin zor 

olduğunu savunmaktadır (Açıkalın ve diğerleri, 2006: 275). Ancak yine de 

literatürde, DYSY‟nin belirleyicilerine yönelik olarak yapılan çalışmaların çoğunda 

pazar büyüklüğü tartışmasız belirleyici olarak kabul edilmektedir. 
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Pazar arayan uluslararası yatırımcılar için en iyi alternatifler büyük bir pazara 

ve dolayısıyla yüksek kişi başına düşen milli gelire sahip ülkelerdir (Buckley, 2000: 

369). Diğer taraftan bölgesel ve küresel pazarlara erişim imkanını sağlayacak 

özelliklere sahip bir hedef ülke de yatırımcılar için değerli bir pozisyonda kabul 

edilir. Bazen de belirli bir ülkeye mahsus tüketici tercihleri bu tercihlere yönelik 

faaliyette bulunan şirketler için hedef pazarı işaret eder (Kaymak, 2005: 90). Bu 

anlamda piyasa hacmi geniş olan ülkelerin aynı düzeyde gerekli teknolojik, 

pazarlama ve üretim uzmanlığına da sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de 

DYSY‟nin sağlayabileceği kar, önemli ölçüde yerel piyasa beklentilerine ve yatırım 

iklimine bağlıdır. Grafik 18‟de 2007-2010 yılları ev sahibi ülkelerce ülke gruplarına 

göre yapılan DYSY projelerinin dağılımına yer verilmektedir. 

Grafik 18: 2007-2010 Doğrudan Yabancı Yatırım Projelerinin Dağılımı (%) 

 

Kaynak: http://www.unctad.org. (11.10.2010). 

Buna göre, DYSY projeleri, ev sahibi ülkelerden en yüksek payla gelişmiş 

ülkelere yönelmektedirler. İkinci sırayı piyasa hacmi ve yapısı bakımından GOÜ‟ler, 

üçüncü sırayı da geçiş ekonomileri almaktadır. Pazarın büyüklüğü, ev sahibi ülkenin 

kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası ile ölçüldüğünden piyasa hacmi ve DYSY 

arasındaki bu ilişki, kaynakların etkin kullanımı için büyük bir piyasanın gerekliliği 

görüşünü desteklemektedir. Yeterli büyüklükteki bir pazar, firmaya geniş bir satış 

düzeyi sağlayacağından firma, o bölgeye olan yatırımlarını artırır. Özetle firmalar 

genellikle varlıklarından optimal düzeyde yararlanmak için geniş pazarlara yatırım 
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yapmayı tercih etmektedirler. Bu anlamda DYSY ile pazar büyüklüğü arasında güçlü 

bir ilişki bulunmaktadır. 

2.4.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve ĠĢgücü Maliyetleri 

Ücretler, DYSY belirleyicileri arasında en tartışmaya açık olan unsur olarak 

kabul edilmektedir. Ucuz işgücünün yabancı yatırımlar için bir cazibe faktörü olduğu 

genel kabul gören bir görüştür. Ancak ücretlerin yabancı yatırımları cezbetmede 

etkili olamayacağını savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki, 

ücretlerin üretim maliyetleri içindeki payının azalması üzerinde durmaktadır. (Kotler 

ve diğerleri, 2000: 183). Ayrıca Glickman ve Woodward‟a göre devletin işçilik 

gideri indeksi ile yabancı sermayeli imalat sanayi değerinin uluslararası dağılımı 

arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ondrich ve Wasylenko‟nun çalışmalarında 

da yabancı sermayenin yeni alan seçiminde ücretlerin etkili olduğunu belirtir bir 

kanıt bulunmadığını göstermektedir (Dunning 1998). Tüm bu olumsuz yaklaşımlara 

rağmen uluslararası ticaret teorilerinde hakim ortak görüş; GOÜ‟lerdeki düşük 

işgücü maliyetlerinin DYSY‟nı kendilerine çektiği yönündedir. 

Teori işgücü maliyeti ile DYSY arasında negatif yönlü bir ilişkinin olacağını 

belirtmektedir. Buna rağmen yapılan ampirik çalışmalarda değişik sonuçlar elde 

edilmektedir. Bunda en önemli etken, birim emek maliyetinin hesaplanmasını 

sağlayacak verinin eksikliği ve yanlış vekil kullanımı olabileceği gibi kimi zaman 

birim emek maliyetinin emeğin kalitesinin veya beşeri sermayenin göstergesi gibi 

davranmasıdır (Demirel, 2006: 75).  

Günümüzde; GOÜ‟lerin sahip oldukları ucuz işgücü arzı, uluslararası ticarette 

(özellikle emek-yoğun mallarda) bu ülkelerin üstünlüğünü oluşturmaktadır. Bu 

üstünlük DYSY‟nı da özellikle emek-yoğun malların üretimi açısından 

etkilemektedir (Öztürk, 2004, s.121–122).  Bu nedenle, DYSY, ÇUŞ‟ların yerel 

avantajlara dayanan üstünlüklerinden daha ucuz işgücüne sahip ülkelerde olduğu gibi 

üretim üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Böylece, ucuz işgücü bu tür yatırımların 

yapılmasında önemli bir belirleyici haline gelmektedir. GOÜ‟lerin en önemli 

sorunları sermaye yetersizliği olduğundan düşük satın alma gücü ve iç tasarruflardaki 

eksiklikler yerli sanayinin gelişimini ve rekabet gücünün artmasını engellerken, 
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gelişmiş ülkelerin standartlarına göre esnek mevzuat, ucuz işgücü ve diğer uygun 

koşullar da DYSY için uygun bir ortam hazırlamaktadır. 

2.4.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Vergi Oranları 

Ülkeleri DYSY açısından cazip hale getiren bir diğer önemli unsur vergi 

oranlarıdır. Bu kapsama hem kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi gelir üzerinden 

alınan vergileri hem de damga vergisi, harçlar gibi dolaylı işlem vergileri 

girmektedir. DYSY‟lerde ayrıca vergi oranlarına paralel olarak vergi idarelerinin 

yaklaşımı, mevzuatın kolay uygulanabilirliği, vergisel bürokrasinin az olması gibi 

unsurlar da önem taşımaktadır.  

Bu yönde yapılan teorik çalışmalar da ev sahibi ülkedeki yüksek vergi 

oranlarının, yabancı yatırımın karlılığını azaltacağı için DYSY‟yi düşüreceği 

yönündedir. Ampirik uygulamalar da teoriyi destekleyici niteliktedir. Buna göre 

Hines ABD‟deki eyalet vergilerinin DYSY‟nin dağılımı üzerindeki etkilerini 

incelediği çalışmasında teoriyi destekler nitelikte negatif ve anlamlı bir ilişkiye 

ulaşmıştır (Hines, 1996: 24). Root ve Ahmed tarafından yapılan ampirik uygulamada 

ise KV‟nin kara oranı baz alınarak ters yönlü ilşkinin varlığını tespit etmişlerdir. 

Loree ve Guisinger de etkin vergi oranından yararlandıkları çalışmalarında Vergi 

oranlarındaki düşüş ile DYSY arasında negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardır (Root ve 

Ahmed, 1978: 85 ve Loree ve Guisinger, 1995: 284). 

Vergilendirme, DYSY kararının alınmasında önemli bir faktör olan yer 

seçimini büyük ölçüde etkilemektedir. Ev sahibi ülkedeki vergileme yapılan 

yatırımın piyasa ya da kaynak yönlü olup olmamasına göre farklı etkilere sahiptir. 

Piyasaya yönelik DYSY‟lerde vergi oranları çok yüksek değilse vergilemeden çok az 

etkilendiği gözlenmektedir. Diğer bütün koşulların eşit olması durumunda ise düşük 

vergi oranına sahip ülkelerde yatırım yapmak bir avantaj haline gelebilir (Aktan ve 

Vural, 2004: 220). Buradaki temel nokta KV matrahının elastikiyetidir. Çünkü 

dolaysız vergi niteliğindeki gelir ve KV bir maliyet unsuru olarak fiyatları etkiler ve 

buna bağlı olarak da işletmelerin karlarını belirler. Ayrıca yabancı bir ülkede yatırım 

yapma kararını etkileyen vergisel bir diğer faktör olarak ev sahibi ülkedeki dolaylı 
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vergilerin girdi maliyetleri üzerindeki etkileri de önem taşımaktadır (Kahriman, 

2007: 93). 

Uluslararası vergi rekabeti kapsamında ülkeler, vergi sistemlerini 

basitleştirmekte ve vergi oranlarını düşürme yoluna gitmektedir. Özellikle ÇUŞ‟ların 

karlılığı üzerinde etkisi olan KV, DYSY‟ler açısından son derece önem taşımaktadır. 

Vergi oranlarının yüksek olması yatırımların efektif vergi oranlarının düşük olduğu 

ülkelere yönelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum ülkelerin, DYSY‟yi 

kendi sınırlarına çekebilmeleri için kurum kazancı üzerindeki vergileri azaltarak 

birbirleriyle vergi rekabetine girmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda ülkelerdeki 

vergi oranlarının düşüklüğü nisbetinde DYSY girişlerinde artış olacaktır. 

2.4.4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yatırım TeĢviki 

Ülkelerin yatırım ve iş ortamı açısından cazip konuma gelmek amacıyla, 

uluslararası alanda hareketli DYSY‟lerden daha fazla pay almak için teşvikleri yoğun 

olarak kullanmaları, zaman içerisinde DYSY ile teşvik uygulamaları arasındaki 

ilişkiyi güçlendirmiştir. Bu anlamda yönetimlerinde şeffaflığın az, gizliliğin ve 

yolsuzluğun ise hakim olduğu ülkeler, getirilerin önceden belirlenebilmesinde 

yetersiz kalacaklarından oluşacak risk ortamı, ülkelerin DYSY için uygun bir ortam 

olarak değerlendirilmesini de engelleyecektir.  

Söz konusu teşvik uygulamaları kapsamında DYSY‟yi çekmek için KV 

yükünü azaltmayı hedefleyen indirimli KV ve vergi tatili uygulamalarıyla özel vergi 

imtiyazı sağlayan bölgeler şeklindeki uygulamaların geçerli olduğu ülkelerin, 

yatırımcılar tarafından tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda yabancı 

yatırımcılar tarafından sahip olunan işletmelerin söz konusu mali teşviklerin 

uygulandığı bölgelere imtiyazlı erişim yoluna gitmeleri durumunda, özel vergi 

imtiyazı sağlayan bölgeler önem kazanmaktadır.  

GOÜ‟lerde yapılan DYSY‟nın korunması ve DYSY girişinin arttırılması 

amacıyla, söz konusu ülkelerin yatırım ve ticari ilişkilerinin yoğun olduğu ülkelerle 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları” imzalanmaktadır. Bu 

anlaşmaların temel amacı, anlaşmaya taraf ülke sınırlarında gerçekleştirilen yabancı 
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sermayeli yatırımların ve beraberinde yürütülen faaliyetlerin tabi olacağı işlemleri 

belirleyerek ekonomik işbirliğine uygun koşulları temin etmektir. Bu kapsamda 

dikkat çekilen husus, ülkelerin kamulaştırma ve devletleştirme açısından tabi olacağı 

işlemlere açıklık getirmek ve özel teşebbüsle devlet arasında çıkabilecek ihtilaflara 

çözüm yolları tespit etmektir. Bu anlaşmalar bir anlamda yatırımcılara ekonomik ve 

yasal güvence sağlamaktadır. 

Ayrıca sermaye oluşumu için sağlanan teşviklerden özel yatırım indirimi, 

yatırım vergi kredileri ve dağıtılmayan karlara sağlanan istisnalar da önemli etkiye 

sahiptir. Özel yatırım indiriminde firmaların belirli koşulları sağlayan sermaye 

maliyeti unsurlarını daha hızlı bir şekilde veya daha fazla miktarda 

giderleştirmelerine imkan tanınmaktadır. Yatırım vergi kredilerine ise belli nitelikleri 

sağlayan harcamaların belirlenen bir yüzdesi oranında hak kazanılmakta ve 

hesaplanan tutarın ödenecek vergiden indirilmesine imkan sağlanmaktadır (OECD, 

2003b: 19).  

Yabancı yatırımcının merkez ülkeye yapacağı kar transferlerine indirimli 

vergi kesintisi imkanı sağlanması, indirimli ithalat tarifeleri ve gümrük vergileri 

uygulaması DYSY‟ları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca uygulanacak 

düşük gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi uygulamalarının etkinlik derecesi de en 

az diğer uygulamalar kadar yüksek olmaktadır. Bu anlamda ülkelerce yabancı 

kuruluşları çekmek için kullanılan diğer teşvik uygulamalarının yanı sıra düşük satış 

vergileri, KDV indirimi ve yabancı sermayeli şirketlere sunulan emlak vergisi 

indirimi uygulamaları da teşvik uygulamalarının diğer kolunu oluşturmaktadır.  

2.4.5. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ticari DıĢa Açıklık 

Ekonomilerin açıklığını ölçmede çoğunlukla dış ticaret hacmi/gayri safi milli 

hasıla oranı kullanılmaktadır ve bu oran, ticari sınırlamaların da bir ölçüsü olarak 

yorumlanmaktadır. Bu kapsamda DYY‟lardaki açıklığın etkisi, yatırım tipine bağlı 

olarak değişmektedir. Açık ekonomilerin daha fazla yabancı yatırım çektiği, yaygın 

bir görüş olmakla birlikte ticari sınırlamaların da bazı doğrudan yabancı yatırımlarda 

pozitif etkiye sahip olduğu bilinmektedir.  
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Yerel piyasalara hizmet etmeyi amaçlayan firmalar, eğer söz konusu ülkeye, 

ticari sınırlamalardan dolayı kendi ürünlerini ithal etmekte zorlanıyorsa o zaman bu 

ülkede şube kurmaya karar verilebilmektedir. Buna karşın ihracat yönlü yatırımlarda 

bulunan çokuluslu firmalar, daha açık bir ekonomide yatırım yapmayı tercih 

etmektedirler (Gövdere, 2003: 8). Bu nedenle ekonomik istikrarsızlık ile DYSY 

arasında olumsuz bir ilişkinin olduğu kabul edilmektedir. Krizlere açık ve istikrarın 

olmadığı bir ekonomiye yatırım yapmak karları olumsuz etkileyebileceğinden 

DYSY‟ler tarafından tercih edilmemektedir.  

Aşırı değerli bir ev sahibi ülke parası DYSY‟nin azalmasına sebep 

olacağından, gelen yatırımın alım gücünü de azaltacağı kabul edilir. Benzer şekilde 

döviz kurundaki istikrarsızlıklar da DYSY‟yi olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla 

döviz kuru ve döviz kuru istikrarsızlığı ile DYSY arasında negatif bir ilişki 

beklenmektedir (Demirel, 2006: 73). Bu kapsamda ortaya çıkacak ticari engeller, 

yerli yatırımı cesaretlendirmeye çalışan birçok ev sahibi ülke tarafından 

uygulanmaktadır (Buckley, 2000: 369). ÇUŞ‟lar ise ticari engellerle karşılaştığında 

çoğu kez mevcut gelişmiş ihracat piyasalarını korumak amacıyla yerel üretim 

merkezleri kurmaktadırlar. Bölgesel ticari blokların hızlı gelişimi uluslararası ticareti 

olumlu etkilemekte ve iç piyasaların daha çok rekabete açılmasına ve dolayısıyla 

uluslararası rekabete açılamayan yerli şirketlerin bazı sorunlarla karşı karşıya 

kalmamak için yabancı ortak girişimlere yönelmelerine neden olmaktadır (Özyıldız, 

1998: 11).  

Bu durum, DYSY‟na daha açık piyasaların oluşmasına da katkıda 

bulunmaktadır. Bu anlamda ulusal sınırların dışına yönelen DYSY akımları, gittikleri 

ülkelerde uygulanan siyasi ve ekonomik politikalara ve bölgesel ve demografik 

gelişmelere önem vermektedirler. Ayrıca DYSY‟nin ne şekilde ülkeye gireceğine 

bağlı olarak büyüme, tasarruf, yatırım, tüketim, döviz kurları, cari işlemler dengesi 

ve enflasyon gibi makro ekonomik büyüklükler üzerinde farklı yansımalara yol 

açabilmekte ve dolayısıyla ulaşılan sosyal etkilerle de DYSY ve kalkınma arasında 

bir ilişki kurulabilmektedir. 



 104 

2.4.6. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ġçin BeĢeri Sermaye 

DYSY, teknoloji transferinin başlıca aracı olarak, ev sahibi ülke ekonomik 

büyümesine ulusal yatırımları da arttırarak bir katkı sağlamaktadır. Ulusal yatırımları 

arttırma noktasında DYSY‟nin ev sahibi ülkenin ekonomik büyümesine katkı 

sağlayabilmesi için ev sahibi ülkenin belirli bir beşeri sermaye stoğuna sahip olması 

gerekmektedir (Borensztein ve diğerleri, 1995: 2). Bu anlamda dış ticarette yüksek 

korumacı politikalar uygulayan ev sahibi ülkeler için DYSY, ileri teknolojilere 

ulaşmanın bir yolu olarak kabul edildiğinden beşeri sermayenin önemi daha da 

artmaktadır. Borensztein, De Gregoris ve Lee (1998),  DYSY ile ekonomik büyüme 

ilişkisini incelemiş ve DYSY‟nin ekonomik büyümeyi ancak ev sahibi ülkenin belirli 

bir düzeyde beşeri sermaye sahibi olması durumunda pozitif yönde etkileyebileceği 

sonucuna varmışlardır. 

Bir ülkenin araştırma ve geliştirme becerileri ve vasıflı işgücünün elde 

edilebilirliği, o ülkenin DYSY‟leri için rekabetçi avantajına yüksek derecede katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin Ar-Ge harcamalarının fazlalığı, o ülkenin, 

DYSY‟lerde büyük bir etkiye sahip olan teknolojik araştırmalardaki çabasını ortaya 

koymaktadır (Kurtaran, 2002: 376). Bu kapsamda beşeri ve teknolojik yetkinliğe 

sahip ülkelerin, diğer ülkelere göre daha fazla DYSY çektiği görülmektedir. 

DYSY‟lerin gittikleri ülkelerde fiziki sermayeyi kullanacak beşeri 

sermayenin bir başka ifadeyle eğitilmiş insan gücünün varlığı, piyasaların dünya 

piyasalarıyla olan ilişkisini de canlandırmaktadır. Bu çerçevede, iktisadi büyümenin 

önemli bir kaynağı olarak görülen yatırımlar, teknolojik gelişme ve beşeri sermaye 

düzeylerindeki gelişim ile verimlilik artışına yol açabilmektedir. Benzer şekilde 

ülkelerin GSYİH‟deki artışların da sabit sermaye yatırımlarından ve ülkelerin beşeri 

sermaye stokundan etkilendiği görülmektedir.  

Dolayısıyla DYSY ve beraberinde sabit sermaye oluşumu ve beşeri sermaye 

stokunun iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca GOÜ‟ler açısından 

değerlendirildiğinde de ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için beşeri sermaye 

yatırımlarının DYSY‟ler tarafından beklenilen seviyelere ulaştırılması istenmektedir. 

DYSY‟ler aracılığıyla ülkelere giren yabancı firmaların beşeri sermaye yatırımlarına 
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yönelmelerinin, ülkelerin eğitim ve sağlıkla ilgili harcamalarını arttırarak, daha iyi 

koşullarda eğitim ve sağlık imkanlarının oluşmasına katkı sağlayacağı kabul 

edilmektedir. Bu koşulların sağlanması, kaliteli işgücü ve istihdam üzerinde de 

olumlu etkilere yol açabilecektir. 

2.4.7. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Güçlü Altyapı 

DYSY‟lerin dünya genelindeki dağılımı içinde gelişmiş ülkeler aslan payını 

almakla birlikte son yıllarda birçok GOÜ‟de (nisbi olarak) önemli ölçüde yabancı 

yatırım çekmeyi başarmıştır. Bu ülkeler aktif bir şekilde yabancı firmalara çeşitli 

vergi istisna ve muafiyetleri ve teşviklerin yanı sıra pazar öncelikleri, güçlü altyapı 

hizmetleri vererek yabancı yatırımları çekmeye çalışmaktadırlar (Karagöz, 2007: 

932). Bu anlamda literatürde DYSY‟nin belirleyicisi olarak kabul edilen diğer bir 

faktör de ev sahibi ülkenin altyapısıdır.  

Söz konusu teoriye göre, ev sahibi ülkenin altyapısının iyi olmasının 

DYSY‟yi olumlu yönde etkileyeceği savunulmaktadır. Gelişmiş bir altyapının 

ulaştırmayı, haberleşmeyi ve enerji ihtiyacını, maliyet avantajı sağlayacak biçimde 

kolaylaştıracağı kabul edilmektedir. Bu anlamda, etkin bir ulaşım ağının varlığı, 

telekomünikasyon ve kanalizasyon sistemi, enerji ve su kaynaklarının yeterliliği, 

doğal kaynaklar, sanayi arazileri ve serbest ticaret bölgeleri gibi unsurlar yabancı 

yatırımcılar için önem taşımaktadır (Shihata, 1993: 12).  

Ayrıca AB‟nin yapısal yardımları çerçevesinde altyapı hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve ülke kanunlarının AB kanunları ile uyumlu hale getirilmesi de 

yabancı yatırımcılar açısından karar almada etkin rol oynamaktadır (Soydal, 2007, 

131). Yaşanan siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar, iktisat politikalarının 

yetersizliği, yetişkin insan gücü ve altyapı eksikliği gibi sebepler özellikle 1980 

yılına kadar DYSY girişleri üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. 

Tüm bu belirleyici unsurlar kapsamında ev sahibi ülke piyasasının 

büyüklüğü, dış ticarete açıklığı, ekonomik ve politik istikrarlılığı, güçlü altyapısı 

(fiziki ve beşeri) ve vergi oranlarının düşüklüğü ile döviz kuru düşüklüğü ve istikrarı 

nispetinde ülkeye giren DYSY oranı yüksek olacaktır. Bu anlamda ülkelerin sahip 
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oldukları güçlü altyapı, DYSY‟yi olumlu yönde etkileyebilmektedir. Çünkü gelişmiş 

bir altyapının ulaştırmayı, haberleşmeyi ve enerji ihtiyacını karşılamada kolaylık ve 

maliyet avantajı sağlaması beklenmektedir. 

2.4.8. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yapısal Reformlar 

Yapısal reformlar, DYSY girişi için gerekli görülmekte ve DYSY stratejisinin 

önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda ülkemizde de yatırım 

ortamının iyileştirilmesine yönelik çabaların ilki olan bürokratik engellerin 

azaltılması ve dolayısıyla yerli ve yabancı yatırım arasında yapılan ayrımın sona 

erdirilmesi önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2007: 33). Bu 

anlamda etkin bir idare ve modern bir sosyal sisteme sahip bir ülke, bütçesini yaşlı 

endüstrilere gelir sübvansiyonu vererek veya sosyal politika açısından uygulanamaz 

durumda olan transferleri politik açıdan önemli çıkar gruplarına yönlendirerek 

bütçesine yük getirmemektedir. Böyle bir ülke yer seçimi rekabetinde birçok 

işletmeyi kendine çekmeyi hak etmektedir (Kılıçaslan, 2005: 42). Reform 

uygulamalarından uzak ülkelerde ise olumsuz yatırım bilançosunun varlığı ön plana 

geçmektedir. Rekabet vasıtasıyla çıkar gruplarının baskıları yönlenmiş sayılmaktadır. 

Yapısal reformlarda kaydedilen başarılar, yatırımların gelecek döneme 

kıyasla daha ucuz ve gelecekteki getirilerinin daha yüksek olacağına işaret 

etmektedir. Bu da DYSY girişini arttıran unsurlardan biri olmaktadır (Özen ve 

Tandırcıoğlu ve Özen, 2003: 116). Özellikle yeniden yapılanma sürecine giren 

ülkelerin ekonomik reform programlarını uygulayarak ekonomik istikrarı bozucu 

sermaye hareketlerini önleme uygulamaları da ayrıca önem taşımaktadır (Aslan, 

1997: 55).  

Bu kapsamda uygulanan gelir artırıcı-harcama azaltıcı politikalar ile birlikte 

gerçekleştirilen yapısal reformlar, DYSY‟ler üzerinde olumlu etkilere yol 

açmaktadır. Ekonomideki belirsizliklerin azalmasına bağlı olarak bütçe 

performansındaki iyileşme, güven ortamının oluşmasını sağlamakta ve istikrarın 

sağlanmasını güçlendirmektedir. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda yapısal 

reformlara bağlı olarak, ülkelerin makroekonomik göstergelerinin de iyileşmesi ve 

DYSY girişlerinin daha yüksek seviyelerde artması beklenmektedir.  
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2.4.9. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ġçin Hukuki, Politik ve 

Ekonomik Ortam 

Ekonomik, siyasi ve sosyal istikrar yabancı yatırımcılar için bütün olarak 

önem taşımaktadır. Politik alanlardaki değişiklikler, demokratik ve çok partili siyasi 

yönetim şekilleri (Karluk, 1983: 213), olası politik istikrarsızlıklar veya risk unsuru 

oluşmasına yönelik gelişmeler yatırımları engelleyen, bir anlamda DYSY‟nin 

ülkelere, yerli sermayenin ise yurtdışına yönelmesine sebep olan temel faktörler 

olarak kabul edilmektedir. Ülkelere DYSY çekilebilmesi için, öncelikle siyasi 

istikrarın sağlanması gerekli görülmektedir (UNCTAD, 2005: 5).  

Bu anlamda DYSY‟nin gerçekleşebilmesi yatırım yapılacak ülkenin iç ve dış 

politik istikrarının sağlanmasına bağlıdır (Algan, 1988, 98). Ülkeler DYSY‟yi teşvik 

etmek ve korumak amacıyla iki taraflı anlaşmalar yapmaktadır. Bu çerçevede 

sağlanması beklenen istikrar ortamının ve bu yöndeki girişimlerin öneminden dolayı 

dünyada yayınlanan ve yatırımcılara DYSY düşündükleri ülkeler hakkında ön 

bilgiler veren ülke risk raporlarında özellikle ekonomik, siyasi ve sosyal risklere 

ayrıca ağırlık verilmektedir. Söz konusu politika hareketleri kapsamında önem 

taşıyan bir diğer unsur da ülkeye DYSY girişine ve yabancı yatırımcıların ülkede 

gerçekleştirecekleri işletme faaliyetlerine yönelik yasal düzenlemelerin niteliğidir. 

Yatırımların karşılaşabileceği kamulaştırma vb. girişimler, ortaya çıkabilecek 

ihtilafların adil bir biçimde çözümüne yön verecek mekanizmaların varlığı, 

yatırımlara uygulanan hukukun tarafsızlığı ve ülkeler arasında imzalanmış olan 

karşılıklı yatırım anlaşmaları, DYSY‟ler üzerinde destekleyici yönde etkiler 

oluşturabilmektedir. Ayrıca mevcut hukuki yapının, DYSY‟nin ülkeye girişi ile ilgili 

birtakım kolaylıklar getirmesi de rekabet ortamı ve bilgi akışının sağlanması 

açısından destekleyici nitelik taşımaktadır. 

Yatırımcılar, ev sahibi ülkedeki hukuki yapının gerek içerik, gerek uygulama 

bazında belirli bir gelişmişliğe ulaşmış olmasını beklemektedirler. Bu bağlamda, 

elverişli vergi ve iş yasaları, yatırım ve eşya hukuku anlamında kabul edilmiş asgari 

standartlar, fikri-mülkiyet haklarının korunması ve herkes için eşit rekabet 

politikalarının benimsenmiş olması, dikkate alınan unsurlardır (Kırlı, 2004: 42). Bu 
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kapsamda adil ve etkili bir hukuk sisteminin gelişimi, yatırımların teşvikini sağlama 

aşamasında yatırım ikliminin en önemli unsurunu oluşturmaktadır (Shihata, 1993: 

24). Sağlam bir hukuki yapının tesisi, ev sahibi ülkede istikrarlı bir yatırım ortamının 

sağlanması için yapılacak en esaslı ve güvenilir girişimdir. 

Bu konudaki düzenlemelerle yatırımcıların faaliyetlerine ne kadar serbestlik 

tanındığı da önemli bir eşiktir. Belirli bir coğrafi bölgede faaliyette bulunma ve bazı 

girdilerin muhakkak yurtiçinden temin edilmesi gibi zorunluluklar ile bazı faaliyet 

konularında yabancı yatırımcılara sermaye payı açısından sınırlama getirilmesi gibi 

kısıtlamalar ülkeyi cazip bir yatırım alanı olmaktan çıkarabilir (Kaymak, 2005: 88). 

Diğer taraftan politik faktörler incelendiğinde de benzer şekilde, yatırım için politik 

riskin olmaması gerekmektedir. Politik risk; istikrarsızlık, ayaklanma, asayiş 

bozukluğu, sık sık tekrarlanan hükümet değişiklikleri gibi nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Politik risk istikrarsız, az gelişmiş ülkeleri ve kamulaştırma 

tehdidini akla getirmektedir ve çoğunlukla GOÜ‟lerdeki yatırımlarda ve özellikle 

petrol ve diğer kaynak çıkarılan sanayilerde görülmektedir (Ulaş, 2008: 82-83).  

Yatırım kararı vermek isteyen yabancı yatırımcılar, politik risk olan ülkelerde 

yatırım yapmaktan büyük ölçüde kaçınmaktadırlar. Bu nedenle politik riski 

yönetmek için de çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bu anlamda ya riski yüksek 

olan ülkelerde sabit yatırımlar en az düzeyde tutulmakta ya da teknoloji yoğun olan 

işletmeler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ana ülkede yapma yoluna giderek 

bağlı şirketin millileştirilmesi riski azaltma yolunu seçmektedirler. Bu anlamda 

politik riskin mevcut olduğu ülkelerde ortak girişim stratejisi ile pazara girilmesi 

halinde yerel ortaklar ile birlikte yatırım yapıldığından mülkiyet, kontrol ve denetim 

paylaşılabilmektedir. 

2.5. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ETKĠ 

ALANLARI 

DYSY‟ler etkileri bakımından değerlendirildiğinde, sermaye birikimini 

hızlandırması “kaynak dağılımı etkinliği”, üretimi artırması “üretim etkinliği”, artan 

üretime bağlı olarak üretim faktörlerinin aldıkları paydaki değişim ise “dağılım 

etkisi” olarak ifade edilmektedir. Yatırımı kontrol etme yetkisinin yabancı olması 
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nedeniyle de DYSY‟nin “bağımsızlık etkisi” söz konusu olmaktadır (Kula, 2003: 

143). Tablo 9‟da DYSY‟lerin potansiyel etkileri nitelik, nicelik ve konum itibariyle 

sınıflandırılmıştır.  

Tablo 9: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımının Potansiyel Etkileri 

 Doğrudan Dolaylı 

Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz 
 

Nicelik 

Net sermaye 

kazandırır ve 

genişleyen 

sektörlerde yeni 

işler yaratır. 

Şirket satın almalar 

rasyonelleşme ve iş 

kaybına neden 

olabilir. 

İleriye ve geriye 

doğru bağlantılar ve 

çarpan etkisi 

nedeniyle yerel 

ekonomide istihdam 

yaratabilir. 

İthalata dayanmak 

veya mevcut 

firmaların yerinden 

edilmesi iş kaybına 

neden olur. 

 

Nitelik 

Daha yüksek 

ücret 

verir ve daha 

yüksek 

verimliliğe 

sahiptir. 

Kiralama ve 

tanıtımda 

istenmeyen 

uygulamalar getirir. 

Yerli firmalara yeni 

çalışma ve 

örgütlenme biçimleri 

aktarır. 

Yerli firmaların 

rekabeti ücret 

seviyesini aşındırır. 

 

Konum 

Yüksek işsizliğin 

görüldüğü 

bölgelerde 

yeni ve daha iyi 

iş imkânları 

yaratır. 

Zaten kalabalık olan 

yerleşim yerlerini 

daha da 

kalabalıklaştırabilir 

ve bölgesel 

dengesizlikleri 

artırabilir. 

Tedarikçi firmaları 

işgücü arzının daha 

uygun olduğu 

alanlara taşınmaya 

teşvik edebilir. 

Yabancı firmalar 

yerel üretimi ikâme 

eder veya ithalata 

dayanırsa yerel 

üreticileri yerinden 

edebilir ve bölgesel 

işsizliğe yol açar. 

Kaynak: Karagöz, 2007: 3. 

Buna göre DYSY‟ler nitelik ve nicelik yönünden doğrudan veya dolaylı 

olarak algılanması da dikkate alınarak olumlu ve olumsuz bir takım etkilere sebep 

olmaktadırlar. Bu anlamda yabancı sermayenin ülke ekonomisi üzerindeki 

etkilerinden biri de istihdam üzerinde görülmektedir. Yabancı sermayenin istihdam 

üzerinde “istihdam yaratma etkisi”, “işgücünün niteliği ve verimlilik üzerine etkisi” 

ve “ücretler üzerine etkisi” olmak üzere üç açıdan etkide bulunmaktadır. İstihdam 

yaratma etkisi dolaysız istihdam yaratma ve dolaylı istihdam yaratma etkisi olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda sırasıyla doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel etkileri değerlendirilecektir. 

2.5.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Etkileri 

DYSY‟lerin etkileri ekonomik açıdan değerlendirildiğinde ödemeler dengesi, 

istihdam, kaynak dağılımı, teknoloji, üretim gibi birçok alanda farklı şekillerde 

görülmektedir. DYSY‟lerin özellikle ithal ikamesini sağlayabileceği için ödemeler 
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dengesinin ithalat ile ilgili döviz ödemeleri yükünü azaltması, yapılan üretimin bir 

kısmının dış piyasalara yönelik ihracatı artırması ile ülkenin ödemeler dengesini 

etkileyeceği öngörülmektedir (Soydal, 2006: 587). Bu kapsamda DYSY girişleri, 

ülkelerin yatırım ve tasarruf dengesizliğinin yol açtığı ödemeler dengesi açıklarını 

finanse edici etki sağlamaktadır. Ayrıca DYSY, ekonomik büyümeyi artırabilmek 

için gerekli olan sermayenin yurt içi kaynaklarla yeteri kadar finanse edilemediği 

durumlarda, gelir düşüklüğü ve tasarruf yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan açıkların 

kapatılması için de kullanılabilmektedirler (Yılmazer, 2010: 243-244).  

DYSY‟ler aynı zamanda sabit sermaye ve döviz stoku da sağlayacağından, 

sermaye birikiminin artmasına yol açarak kaynak dağılımı etkinliğine de yol 

açmaktadır. Üretim miktarında oluşan artış, üretim etkinliği olarak kabul edilirken, 

artan üretime katkı sağlayan faktörlerin artıştan almış oldukları paydaki değişim ise 

DYSY‟lerin dağılım etkisini oluşturmaktadır (Kula, 2003: 143). Bu kapsamda DYSY 

girdiği ülkede istihdam oluşturup sermaye birikimini, ürün çeşitliliği ve kaliteyi 

artırarak ekonomiye uluslararası pazarda rekabet olanakları da sağlamaktadır 

(Koyuncu, 2010: 57). Artan küreselleşme hareketleriyle birlikte DYSY‟nin ülkeler 

arasındaki dolaşımı da yaygınlık kazanmıştır. Bir başka ifadeyle DYSY, iç tasarruf 

darboğazını aşmak açısından başvurulabilecek önemli bir kaynak durumundadır. 

Özellikle GOÜ‟lerin sermaye yetersizliğini hibe ve dış borçlanma yoluyla da 

giderebilecekleri dikkate alındığında, yüklenilebilecek politik ve ekonomik 

problemlerin ağırlığı, bu tür alternatiflerin DYSY‟lere göre daha az tercih edilmesine 

yol açmaktadır. DYSY ile ithalatı azaltıcı, ihracatı artırıcı etki sağlanabildiği ölçüde 

ödemeler dengesi ve cari işlemler dengesinin olumlu yönde etkileneceği kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla DYSY‟nin ülkeye girişi, uzun dönemde ithalatı ikame edici 

ve ihracatı arttırıcı etkile yol açarak olumlu katkılar sağlamaktadır. Büyüme hızını 

belirleyen faktörlerden biri iç tasarruf açığı, diğeri döviz gelirlerinin yetersizliği 

olarak kabul edildiğinde de DYSY‟lerin özellikle dış açıkların giderilmesi yönünde 

önemli katkılar sağladığı görülmektedir.  
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DYSY‟nin ev sahibi ülkelere yeni ve daha üstün üretim teknikleri getirmeleri 

ve hatta bazılarının Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) amacıyla yapılmaları, GOÜ‟lere 

GÜ‟lerle aralarındaki teknolojik açığı kapatma imkanı da verebilmektedir (Şen ve 

Saray, 2010: 24). DYSY‟yi iktisadi kalkınmalarına önemli katkı sağlayacak 

kaynaklardan biri olarak kabul etmeleri, özellikle GOÜlerin sermaye birikimini 

hızlandırarak, üretim kapasitesinin ve büyüme oranının artmasına neden olmaktadır 

(Şimşek ve Behdioğlu, 2006: 52). Ayrıca DYSY‟ler yatırım yapılan ülkelere yeni 

bilgiler getirerek de büyümenin kaynaklarından birisi olan bilgi stokunun artmasına 

neden olabilmektedir (Romer, 1993: 548).  

Aynı zamanda DYSY‟ler, giriş yaptıkları ülkelerde bir istihdam kapasitesi 

oluşturmakta ve işgücüne de katkı sağlamaktadır. Ancak yatırımcıların rasyonel 

davranışları, maliyet düşürücü politika uygulamaları, istihdama olan söz konusu 

katkıyı azaltmaktadır. Bu çerçevede DYSY ev sahibi ülkelerin sermaye birikimine ve 

üretim kapasitesi üzerine gerek başlangıçta getirmiş oldukları sermaye bakımından 

gerekse elde ettikleri karların belli bir bölümünü yeniden yatırımlara yönlendirerek 

üretim kapasitesini genişletmeleri bakımından önemli katkılar sağlamaktadır.  

2.5.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Siyasi Etkileri 

Siyasi etkileri açısından değerlendirildiğinde, DYSY‟leri çekmek için çok 

çeşitli imtiyazlar tanıyan devlet politikalarının ve DYSY çekme girişimlerinin bir 

takım, rekabet karşıtı davranışlara yol açabildiği de görülmektedir. Bu anlamda 

ülkelerin ulusal yatırım mevzuatına damgasını vuran en önemli ilke, yabancılar 

tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla yerli yatırımlar arasındaki eşitlik ilkesi olarak 

kabul edilmektedir (Çetintaş, 2001: 17). Bu da DYSY‟lerde yerli-yabancı ayrımının 

ortadan kalkarak, serbestleştirmeye geçilmesine yol açmaktadır. Bu durum hukuki 

açıdan açık dünya pazarına yönelim anlamına da gelmektedir. 

Bu kapsamda yabancı hukukunun ulusal ekonomide egemen olması kendi 

ülkesinde yabancılaşan ulusal girişimcileri yabancılara tanınan üstünlüklerden 

yararlanmaya özendirmekte ve bir anlamda yerlilerin yabancılaşması sürecini 

başlatabilmektedir. Ayrıca yatırım iklimi yasaları ve çok taraflı anlaşmalar, 

UÖŞ‟lerin, sadece ulusal pazarlara egemen olmakla yetinmeyerek tüm dünyayı tek 
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pazara dönüştürmesi anlamına gelmektedir. Ulusal pazarlara sadece mal ve hizmet 

akışı sağlanmamakta, tüm unsurlarıyla DYSY girmektedir. Bu özellik de 

serbestleştirmeye taraf olan devletlerin tümünün birlikte benimsemesi gereken ve 

serbestleşmenin gereksinimlerini esas alan ortak kuralların konmasını, düzenleyici 

devlet mekanizmalarının gerektirmektedir (Dikmen ve Karahanoğlulları, 2002).  

DYSY ödemeler dengesi, ulusal üretim ve büyüme gibi ekonomik etkileri 

yanında siyasi etkileri açısından değerlendirildiğinde de farklı sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Bu noktada çokuluslu şirketlerin ulusal bağımsızlığı tehdit 

edebileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde önem taşıyan bir diğer unsur da yabancı 

kaynakları ihraç eden ülkelerin politik yaklaşımları olmaktadır. Buna karşın DYSY 

akımlarının dağılımında ülkeler arası çeşitliliğin sağlandığı durumlarda olumlu 

etkilere yol açtığı dikkat çekmektedir. Ancak sağlanamaması durumunda ise, ikili 

ilişkilerde doğabilecek olumsuzluklar, yatırımcıları da etkileyebilmektedir.  

Benzer şekilde siyasi anlaşmazlıkların doğabileceği durumlarda ise, meydana 

gelen ekonomik kayıpların karşılanması için kayba uğrayan ülkelere dış kaynak 

aktarımı gibi kararların alınması yoluna gidilmektedir. Ancak, söz konusu hibe ve 

kaynak aktarımları da bir takım koşullara bağlanmaktadır ve bu kapsamda 

beklenmedik farklı etkiler de doğabilmektedir. Küreselleşme kavramıyla birlikte 

değerlendirildiğinde, ülke kararlarını olumsuz yönde etkileme belirtileri gösteren 

DYSY‟lerin dışlanmasının, olumlu yönde etkileyecek olanların ise davet edilmesinin 

gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, DYSY‟nin ülke çıkarları zarar 

görmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine dikkat çekilmektedir. 

2.5.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sosyal ve Kültürel 

Etkileri 

DYSY‟nin sosyal ve kültürel etkileri ise daha çok tüketici davranışları 

üzerindeki kültürel değişimle ilgilidir. Bu anlamda sosyal etkiler, yatırımın 

kaynaklandığı ülke ve yatırım alan ülke arasında belirgin ekonomik, kültürel ve 

sosyal farkların mevcut olması halinde ortaya çıkmaktadır. DYSY‟lerin yol açacağı 

etkiler, ekonomik ve siyasi alanda kendini göstermekle birlikte ülkelerin sosyal ve 

kültürel yönleri üzerinde de önem taşımaktadır. Bu kapsamda yatırımcıların tercihleri 
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dikkate alındığında yol açacağı etkilerin, sosyo-kültürel yapının içerdiği uzlaşma ve 

ortaklık kültürü, tasarruf alışkanlıkları, tüketici kalıp ve alışkanlıkları bakımından da 

önem taşıdığı görülmektedir.  

Ülkedeki politik nedenler aslında DYSY ithalatçısı ve ihracatçısı ülkelerin 

sosyal değerlerinin ve kültürel durumlarının bir ifadesidir. Bu nedenle ekonomik ve 

politik istikrar sağlanmaya çalışılırken sosyal ve kültürel yapı da iyi incelenmelidir. 

Çünkü kültürel yapı ile ilgili problemlerin olması yatırımcı açısından caydırıcı 

nitelikte olabilmektedir. Yabancı sermayenin ülke kaynaklarını sömüreceği 

düşüncesi de var olduğu için karşı koyan veya izin verdikten sonra kontrol altına 

almak isteyen ülkelerde yabancı yatırımcılar, böyle bir pazarı kaçırmamak için 

politikacıların ve partilerin desteği ile politik himaye sağlamaktadırlar. Bu nedenle de 

yabancı sermayenin karşılıklı çıkar sağladığı düşüncesine bağlı olarak yabancı 

sermaye ülke çıkarlarını zedelemeyecek şekilde davet edilmelidir (Tekin, 1988: 232). 

Yabancı yatırımcılar için ülke sınırları dışında pazarlara açılmak, yerel 

şirketlere kıyasla, daha ciddi kültürel, dil ve yerel piyasaya ait uygulama 

özelliklerinden kaynaklanabilecek farklılıklara yol açabilmektedir. Bu tür sorunlarla 

karşılaşmamak, ihracat ve lisans yoluyla elde edilemeyecek bazı imkanlara sahip 

olmak için de DYSY‟lerin tercih sebebi olduğu görülmektedir. Bu anlamda ülkelerin 

DYSY girişini artırmak için uyguladıkları politika ve stratejiler, kültürel ve coğrafi 

konumlarına bağlı olmakla birlikte; birçok ülke hem dil hem de coğrafi konum 

açısından kendilerine benzerlik gösteren ülkelerde yatırım yapma yönüne de 

gidebilmektedirler. Bu noktada, en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında hem coğrafi 

konum hem de dil açısından aynı özelliklere sahip olduğu Kanada ve İngiltere‟nin 

bulunması ABD açısından bir örnek oluşturmaktadır. 

DYSY kararlarının alınmasında kültürel faktörler büyük önem taşımaktadır. 

Yatırım kararı verilecek ülkedeki bireylerin eğitim düzeyi ve girişimci özellikleri, 

DYSY‟nin iklim olarak aradığı özellikler arasında yer almaktadır. Ev sahibi 

ülkelerde özellikle DYSY‟lerin yoğunlaştığı bölgelerde nüfus hareketliliğinin ve 

kentleşme oranının artış gösterirken, hizmetlerin çeşitlenerek, sosyo-kültürel yapının 

önemli değişiklikler geçirdiği gözlenmektedir. Bu açıdan da DYSY girişi ev sahibi 
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ülkelerde iktisadi ortamla birlikte, tüketim alışkanlıklarından vatandaş devlet 

ilişkilerine kadar pek çok unsuru etkileyebilmektedir. Artan refah seviyesine bağlı 

olarak hizmetler sektöründe gözlenen gelişim, dışa açılma derecesini de arttırmakta, 

sosyo-kültürel açıdan da etkilere yol açmaktadır. 

2.6. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA ĠLĠġKĠN 

HUKUKĠ ALAN VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

DYSY, yapıldığı alana yönelik düzenlenen hukuk kuralları ve yabancı 

sermaye mevzuatı ile birlikte uygulandığından ülkelerarasında pek çok açıdan 

farklılıklara yol açabilmektedir. Özellikle ekonomik alanda oluşabilecek bu 

farklılıklar dolaylı olarak dünya ekonomisine de pek çok alanda etkide 

bulunabilmektedir. Bu noktada hukuki alan ve uluslararası düzenlemeler önem 

taşımaktadır. Ulusal ekonomide yabancı hukukun üstün olması, ulusal girişimcilerin 

kendi ülkelerinde yabancılaşmalarına neden olmakta ve yabancılara tanınan 

üstünlüklerden yararlanmaya özendirmektedir.  

Bu anlamda ev sahibi ülkelerin yatırım mevzuatları, yatırım sözleşmeleri ve 

uluslararası sözleşmeler, ulusal pazarların yanı sıra dünya pazarlarına yöneliş 

girişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Girdikleri ülkelerin politikalarını 

etkileyebilme gücüne sahip yeni yatırımcılar, kimi zaman uluslararası mal ve hizmet 

ticaretinin serbestleştirilmesinden daha fazla etkide bulunabilmekte ve ulusal 

ekonomileri kendilerine daha bağlı hale getirebilmektedir. DYSY akımlarıyla ilgili 

geldiğimiz bu noktada, DYSY‟ye ilişkin hukuki alan ve uluslararası düzenlemelerin 

ev sahibi ülkenin yatırım mevzuatı, yatırım sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmeler 

çerçevesinde incelenmesine yer verilecektir.  

2.6.1. Ev Sahibi Ülkenin Yatırım Mevzuatı 

DYSY‟nin ev sahibi ülke üzerindeki etkileri ve ev sahibi ülkenin yatırım 

mevzuatının DYSY‟lere yönelik düzenlemeleri, sadece doğrudan teknoloji transferi 

ve yayılması ile sınırlı olmamakta, yerel şirketler ile ÇUŞ‟lar arasında birçok etkiye 

yol açabilmekte, iç pazar rekabeti söz konusu olabilmektedir. Doğrudan yabancı 

yatırım şirketleri iç pazarda söz sahibi olduğu sürece yerel şirketler, varlıklarını 
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sürdürebilmek için daha yeni ve daha gelişmiş teknoloji edinecek ve var olan 

teknolojiyi daha verimli şekilde kullanma yoluna gideceklerdir (Yılmaz, 2007: 16). 

Söz konusu bu etki bir anlamda ithalat serbestleştirilmesiyle benzer özellikler 

göstermektedir. Lisans ve teknik bilgi gibi teknoloji transferlerinin gerçekleşmesi 

makine ve teçhizat transferi şeklinde gerçekleşen transferlere göre yerel girişimciler 

için daha güç olmaktadır. 

DYSY, ev sahibi ülkenin (yatırımın yapıldığı ülkenin) ekonomik 

kalkınmasına, istihdamına, teknolojik gelişmesine ve ihracata yönelik üretim 

yapmasına çeşitli açılardan katkıda bulunmaktadır. Bu tür bir yatırım yapacak olan 

yabancı yatırımcı çok büyük riskleri göze almak suretiyle ev sahibi ülkeye 

gelmektedir (Tiryakioğlu, 2006: 165). Ev sahibi ülkeler, beklentilerinin DYSY 

aracılığıyla gerçekleşmesi sebebiyle bu tür yatırımları çekmek ve dolayısıyla hukuki 

himaye sağlamak istemektedirler. Bir anlamda DYSY‟ler, ulusal ve uluslararası 

alanlarda korunma kapsamına alınmakta ve bu sebeple de ulusal yatırım mevzuatları 

ve uluslararası düzenlemelerle daha çok DYSY‟leri korumak ve teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. 

Çokuluslu şirketlerin ev sahipliği yapan bir ülkedeki varlığı, yerli şirketlerin 

verimliliğini artırdığı ve çokuluslular yerliler üzerinde oluşan bu olumlu etkiyi tam 

olarak içselleştiremediğinden, DYSY‟den verimlilik yayılmaları gerçekleşmiş 

olmaktadır (Yılmaz, 2007: 16). DYSY‟ye yönelik izlenen politikalar ve bu 

politikalara bağlı iç hukuk düzenlemeleri de ev sahibi ülkenin içinde bulunduğu 

siyasi konjonktüre göre değişikliklere uğrayabilmektedir.  

Ev sahibi ülkelerin tercih ettiği yatırım şekli olarak DYSY‟ler, beklentilerini 

önemli ölçüde karşılamaktadır. Bu nedenle de doğrudan yabancı yatırım akışının 

kolaylaştırılması açısından kaynak ülke ve ev sahibi ülke politikaları yanında 

uluslararası finans kuruluşlarının girişimleri de bu politikaların başarıya ulaşmasında 

dengeleyici rol oynamaktadır (Shihata, 2003: 12). Ev sahibi ülke DYSY 

beklentilerinin, 2009-2011 yılları arası dünya genelindeki seyrine Grafik 19‟da yer 

verilmektedir. 
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Grafik 19: Ev Sahibi Ülke Doğrudan Yabancı Yatırım Beklentileri (2009-2011) 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Report, 2009-2011: 23. 

Buna göre, söz konusu beklentilerin 2009 yılı itibariyle ortalama olarak 

Japonya için -1,5, Avrupa geneli için -1,3, ABD için -1 ve GOÜ‟ler için -1,25‟ler 

seviyesinde olduğu görülmektedir. 2010 yılına gelindiğinde ise bu oranların olumlu 

yönde gelişim gösterdiği ve 2011 yılında beklentilerin Japonya için 0,3, Avrupa için 

0,4, ABD için 0,5 ve GOÜ‟ler için 0,6 seviyelerine yükseldiği görülmektedir. 

Unctad‟ın verilerine göre yapılan bu değerlendirmede, ev sahibi ülkelerin yatırım 

mevzuatlarındaki düzenlemeler çerçevesinde, DYSY beklentilerinin yıllar itibariyle 

artış gösterdiği gözlenmektedir. 

Yabancı yatırımcı öncelikle kendi hedeflerini belirlemekte, ev sahibi ülke ile 

olan ilişkileri ve ülkenin sosyo-ekonomik, politik ikliminin değerlendirmesini 

yapmakta ve sonrasında yatırımlarını gerçekleştirme kararı almaktadır (Kırlı, 2004: 

33). Bu kapsamda karşılaşılabilecek politik riskin ölçüsü ve alınabilecek önlemler 

konusunda bilgi sahibi olunmakta ve üretimin emek yoğun aşamalarının GOÜ‟lere 

yönlendirilmesi, dolayısıyla da DYSY‟lerin istihdam arttırıcı etkisinin yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. 

DYSY‟nin ülkeye kabulünden yatırımın sona ermesine kadar geçen süreç, 

ülkelerin sahip oldukları yatırım mevzuatları ile düzenlenmektedir. Yatırım 

mevzuatı, her ülkede yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin düzenlemeleri 

barındırmaktadır. Tüm bu açıklamalar ve ev sahibi ülke yatırım mevzuatları ışığında 
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Tablo 10‟da ev sahibi ülkede yabancı yatırımlara ilişkin mevcut faktörlere yer 

verilmektedir. Bunlar sırasıyla politik ve hukuki faktörler ile ekonomik ve ticari 

faktörlerdir. 

Tablo 10: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Ev Sahibi Ülkenin Nitelikleri 

Faktörler Türleri 

 

 

 

Politik ve Hukuki Faktörler 

Ekonomik, politik ve sosyal istikrar  

Ülkeye giriş ve faaliyet koşulları  

Yabancı iştiraklere karşı davranış  

Piyasa yapısı ve fonksiyonları üzerindeki politikalar  

DYY üzerinde uluslararası anlaşmalar  

Özelleştirme politikaları  

Ticaret politikaları  

Vergi politikaları 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik Faktörler 

A. Piyasa tercihli yabancı Yatırım  

Piyasa büyüklüğü ve kişi başına düşen milli gelir   

Piyasa büyüme oranı Bölgesel ve uluslararası piyasalara erişim 

kolaylığı  

Piyasa yapısı  

B. Kaynak tercihli yabancı yatırım  

Hammadde  

Ucuz maliyetli vasıfsız işgücü  

Vasıflı iş gücü  

Teknolojik, AR-GE bilgisinin yüksekliği Fiziksel altyapı  

C. Verimlilik tercihli yabancı yatırım  

Hammadde ve işgücünün verimliliği  

Diğer girdi, ulaşım ve iletiĢim maliyetlerinin ülke içi ve ülke dışı 

maliyetleri  

Bölgesel anlaşmalara olan üyelik 

 

Ticari Faktörler 

Yatırım teşvikleri  

Yönetim etkinliği ve yolsuzluk ile ilintili maliyetler  

Sosyal imkanlar (Hayat kalitesi, okul imkanı, vb)  

Yatırım sonrası hizmetler 

Kaynak: World Investment Report, 1998: 91. 

Bu anlamda yatırım akışının, GOÜ‟lere yönlendirilmesinde, bu ülkelerin 

yatırım iklimlerinin geliştirilmesi ve politik riskler ile mücadele bağlamında birtakım 

anlayışların benimsenmesi öncelik taşımaktadır. Dünyadaki yatırım akış hacmi ve ev 

sahibi ülkelerin yatırım akışını arttırma yönündeki girişimleri, bu ülkelerin kontrolü 

dışındaki dış faktörlerce de desteklenmekte ve teşvik edilmektedir (Shihata, 2003: 7-

22). Bu kapsamda ülkelerin ulusal yatırım mevzuatı için en önemli ilkenin,  

yabancılar tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla yerli yatırımlar arasındaki eşitlik 

ilkesi olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde, yabancı 

yatırımcılar, yatırım kararını vermeden önce ev sahibi ülkeden ek güvenceler de talep 
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edebilmektedir. Benzer şekilde ev sahibi ülkeler yabancı yatırımı çekebilmek için 

özel mevzuatlar da yürürlüğe koyabilmektedirler. Böylece yabancı yatırımcı ile yerli 

yatırımcı arasında eşitlik sağlanmakla beraber, kendi ülkesinde yatırım yapabilmesi 

için daha elverişli şartlar da sunulabilmektedir. Başka bir ifadeyle, ulusal mevzuatın 

yabancı yatırımcıya daha iyi bir hukuki koruma sağlaması söz konusu olmaktadır. 

2.6.2. Yatırım SözleĢmeleri 

Yabancı yatırımcılar, kendilerini hukuken güvende görmediği yerlerde 

yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Ayrıca, hukuk sisteminin ve adalet 

mekanizmasının işleyişindeki aksaklıklar ve hakkın tesliminde görülen gecikmeler 

yabancı yatırımlar için birer caydırıcı unsur olmaktadır. Çünkü yabancı yatırımcı, 

girmeyi arzu ettiği ülkenin hukuki yaklaşımını, yargının işleyişi ve sonuç alınma 

sürelerini daima göz önünde bulundurmaktadır (Tiryakioğlu, 2000: 168). Başka bir 

ifadeyle, bir ülkenin ekonomik açıdan yatırım iklimi ne kadar olumlu olursa olsun, 

eğer hukuki iklimi elverişli değilse yabancı yatırımcı o ülkeye girmemektedir. 

Esasen, hukuk sisteminin işler hale getirilmesi, hem yerli hem de yabancı 

yatırımcılar için yatırım ortamının arzu edilen koşullara kavuşturulması bakımından 

da önem taşımaktadır. 

Ülkeler arasında var olan sistematik engeller, DYSY‟lerin ülkelere göre 

dağılımında uluslararası farklılıklar oluşturmaktadır (Clegg, 1992: 60-61). Yerel 

üretimin gerçekleştirilmesi karşılaştırmalı üstünlükler teorisi bağlamında 

değerlendirildiğinde gümrük tarifeleri gibi maliyetlerin giderilmesi açısından 

şirketleri doğrudan yatırıma iten güdü olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede 

devletlerarasındaki ikili ve çoklu ilişkilerin sürdürülmesinde sağlanan yatırım 

anlaşmaları ayıca önem taşımaktadır. 

Yabancı yatırımcı ülkeye geldikten, ya da gelmeye karar verdikten sonra söz 

konusu yatırımla ilgili olarak ülkenin resmi makamlarıyla (devlet makamlarıyla) bir 

yatırım sözleşmesi yapmaktadır. Yatırım sözleşmelerinin taraflarından biri devlet, 

diğeri ise yabancı yatırımcıdır. Devletle mukavele yapan yabancı yatırımcı, gerçek 

veya tüzel kişi olabilir; ancak ne suretle olursa olsun bu mukavelenin diğer tarafı asla 

yabancı bir devlet değildir. Bu anlamda yatırım sözleşmeleri devlet ile yabancı 
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yatırımcı arasındaki ilişkinin hukuki çerçevesini oluşturmakta ve mukavelenin bir 

tarafı egemen devlet olduğundan o yatırım mukavelesindeki taahhütlerini unutarak 

ulusal yatırım mevzuatında değişiklik de yapabilmektedir (Tiryakioğlu, 2006: 168). 

Böylece yabancı yatırımcı, ülkeye çekilmiş ve yatırım sözleşmesi yapılmış 

olmaktadır. Yatırımın yapıldığı andaki yatırım mevzuatı da benzer şekilde 

kamulaştırmalara karşı güvenceler içermektedir. Ev sahibi devletin egemenlik 

haklarına dayanarak yatırım yapıldıktan sonra yatırımın yapıldığı andaki mevzuatı 

değiştirmesi ise, genellikle rejim değişiklikleri ya da iktidarın el değiştirmesi gibi 

durumlarda ortaya çıkmaktadır.  

İki taraflı yatırım anlaşmaları, iki devlet arasında gerçekleştirilen ve devletler 

ile anlaşmaya taraf diğer devlet tebaasının yatırımlarını korumayı hedefleyen 

anlaşmalardır. Devletlerin, özellikle, başka ülkelerde yatırım faaliyetlerine 

girişmelerinden bu yana az gelişmiş ülkelerdeki yatırım ortamına zarar veren ana 

unsurun, gerçekleştirilen kamulaştırmalar ve birtakım müdahaleler olduğuna 

inanmaları, söz konusu ülkelerle yatırımların korunması ve teşviki kapsamında 

karşılıklı yatırım anlaşmaları yapmalarını gerekli kılmıştır (Kırlı, 2004: 44-48).  

Yatırımların korunması ve teşviki amacına yönelik iki taraflı ve çok taraflı 

anlaşma girişimlerinin büyük bir bölümü, yatırımcıya daha fazla koruma sağlamak 

amacıyla sermaye ihraç eden gelişmiş ülkelerle, GOÜ‟ler arasında imzalanmaktadır. 

Bu kapsamda yatırımın planlandığı ülkenin güvenilirliğinin kanıtlanması ve 

DYSY‟nin karşılaşabileceği hukuki, siyasi ve ekonomik sorunların çözümlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu anlaşmalarla oluşacak yeni ticaret ve yatırım ortamı 

kapsamında ülkelerin refaha ulaşmaları desteklenmektedir. 

2.6.3. Uluslararası SözleĢmeler 

Yabancı yatırımların korunması ihtiyacı, yatırımcıların mensup olduğu 

devletlerin şikayetçi olduğu kamulaştırma ve eş etkili önlemler, uluslararası düzeyde 

ve uluslararası hukuk bakımından bazı çabaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Yabancı yatırımı himaye edebilecek dünya çapında genel kabul görmüş ve yatırımı 

bütün boyutlarıyla düzenleyen bir uluslararası belge ya da çok taraflı bir anlaşma 

bugüne kadar gerçekleşememiştir. Ancak çok taraflı yatırım anlaşması ya da MAI 
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(Multilateral Agreement on Investment) olarak adlandırılan girişim, OECD‟nin 

çabaları sonucunda çok sayıda ülkenin katılımıyla da hazırlanan birçok taraflı yatırım 

anlaşması taslağı olma özelliği taşımaktadır. Bu anlaşma taslağı, esas itibariyle 

dünya üzerindeki tüm yatırımları bütün boyutlarıyla ve bütün aşamalarıyla koruma 

amacını taşımaktadır (Tiryakioğlu, 2006: 174). 1995 yılında Dünya Ticaret 

Örgütü‟nün faaliyete başlaması ve küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla bölgesel ve 

küresel düzeydeki serbest ticaret anlaşmaları artmış ve çoğu ülke dış ticaret 

kısıtlamalarını büyük ölçüde azaltmıştır (Yılmazer, 2010: 245-246). Böylelikle 

oluşan rekabet ortamında rekabet edebilme imkanı zorlaşmakta, ülkelerarasındaki 

bağımlılık artmaktadır.  

Yabancı yatırımları teşvikte bölgesel bütünleşmeler iki yoldan etkili 

olabilmektedir. İlki, üretim çarpıklıklarının azaltılması ve piyasanın genişlemesinin 

yatırımları daha karlı duruma getirmesidir. Bu durum, özellikle ekonomik olması için 

belirli bir ölçeği gerektiren büyük çaplı yatırımlar için önem arz eder. İkincisi ise, 

koruma duvarlarının aşılabilmesi için yatırım yapmayı bir araç olarak kullanan 

yabancı yatırımcıların yatırımların artışına yol açmasıdır (Kar ve Tatlısöz, 2008: 9).  

Bu çerçevede yabancı yatırımların korunması ve teşviki, gelişmişlik düzeyleri 

dikkate alınmaksızın ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. DYSY ile ilgili olarak son zamanlarda gelişen anlayış, aynı amaç 

üzerinde birleşen farklı niteliklerdeki pek çok yatırım anlaşmasının ve uluslararası 

sözleşmelerin varlığına işaret etmektedir. Grafik 20‟de 2000-2010 yılları arası dünya 

genelinde uygulanan çifte vergilendirmeyi önleme ve çift taraflı yatırım 

anlaşmalarının gelişimine yer verilmektedir. Buna göre, dünya genelinde 

gerçekleştirilen çift taraflı yatırım anlaşmaları ve çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarının özellikle 2000-2002 yılları arası artarak 2007 yılına doğru azalış 

gösterdiği görülmektedir. 2007 yılı sonrasında ise tekrar artış trendi olduğu, diğer 

anlaşmaların ise 2004 yılına kadar artış sonrasında azalışla birlikte sayıca ufak 

sıçramalar gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu durum dolayısıyla, ülkelerarası DYSY 

akımlarının anlaşmalara taraf ülkeler arasındaki dağılım seyri hakkında da 

değerlendirme imkanı vermektedir. 
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Grafik 20: 2000-2010 Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Çift Taraflı Yatırım 

AnlaĢmaları Trendi 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Report 2011: 100. 

Ayrıca genel bir değerlendirme yapılacak olursa ülkeler açısından DYSY 

girişleri ve ticaretin önündeki engelleri kaldırması ve karlılığı artırması bakımından 

bölgesel ekonomik entegrasyonlar da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda bölgesel ekonomik entegrasyonların DYSY üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Ancak yatırımlarla ilgili dünya çapında uluslararası 

korumanın sağlandığı bir uluslararası sözleşme bulunmadığından yatırımların 

korunması sadece devletlerin yatırım ilişkisi içinde oldukları devletlerle, karşılıklı 

sözleşme yapmaları şeklinde gerçekleşebilmektedir. Günümüzde devletler yatırım 

ilişkisine girmek istedikleri devletlerle bu tür sözleşmeler aracılığıyla olası 

anlaşmazlıklarını gidermeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda söz konusu sözleşmeler, 

özellikle yatırımın hukuki çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

2.7. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GĠRĠġLERĠNĠ 

ENGELLEYEN FAKTÖRLER 

Bölgesel ekonomik bütünleşmeler, serbest ticaret alanlarının ve gümrük 

birliklerinin oluşumu, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin daha geniş 

pazarlara erişmelerine imkan sağlayabilmektedir. Bu aşamada ÇUŞ‟lar ise geniş 

kapsamlı üretim ve pazarlama imkanları sayesinde fırsat avantajı elde etmektedirler. 

Ekonomilerin dışa açılması ile GOÜ‟lerin gelişmiş ülke kaynaklarına daha fazla 
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ihtiyaç duyması, GOÜ‟lerin büyük bölümü için ulusal kambiyo rejimlerinin ve 

sermaye hesaplarının serbestleştirilmesini gündeme getirmiştir. Sermaye girişi için 

cazip olanaklar sunan ve yükselen piyasalar olarak da adandırılan bu yeni piyasalar, 

kambiyo rejimlerinin serbestleştirilmesi ile DYSY akımlarını kolaylaştırmaktadır. Bu 

da sermaye hareketlerinin hacim ve gelişiminin artmasını sağlamaktadır. 

Bu anlamda DYSY sosyal, ekonomik, politik ve teknik birçok faktörden 

etkilenmekte ve bu koşullardan her birinin değişiminde meydana gelen gelişmelere 

göre de DYSY‟nin nasıl hareket edeceği analiz edilmektedir. Bu çerçevede DYSY 

girişlerini engelleyen faktörler olarak değerlendirildiğinde krizler, yüksek vergiler, 

yüksek girdi maliyetleri, kayıt dışı ekonomi, enflasyon oranı gibi faktörler önem 

taşımaktadır.  

2.7.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerinde Krizlerin Etkisi 

Ülkeler, uluslararası finansal ilişkilerinde temkinli davranabildikleri ölçüde 

krizlerden kaçınmayı başarabilmektedirler. Özellikle ülkelerin DYSY‟ye yöneldikleri 

dönemlerde, diğer sermaye akımlarına karşı özenli ve kontrollü davranmaları kriz 

dönemlerinin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede DYSY‟leri 

özendirecek önlemlerin alınması, DYSY olmayan sermaye hareketine karşı ölçülü 

yaklaşılması, krizlerin olumsuz yansımalarının önüne geçebilmektedir. DYSY‟ler 

uzun vadeli yapıları itibariyle kriz anında krizi derinleştirici etki oluşturmanın aksine 

krizin atlatılmasında olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Ancak krizler, DYSY 

girişlerini engelleyen bir faktör olarak değerlendirildiğinde farklı sonuçlar 

gözlenmektedir. 

Gelişmekte olan birçok ülke, gelişmiş ülkelerin kaynaklarına duydukları 

ihtiyaç sebebiyle finansal yapıları yeterince gelişmeden ve derinleşmeden, mevcut 

finans piyasalarını dışa açmışlardır. Söz konusu dışa açılmalar sonrasında, bu 

ülkelerdeki yüksek miktardaki kısa vadeli borçlarla, göreceli olarak kıt olan 

uluslararası likit varlıkların kombinasyonu güven krizine yol açmıştır (Rodrik ve 

Velasco, 1999). Bu durum özellikle kıt olan sermayenin bu ülkelerden kaçmasına ve 

kriz ortamının doğmasına yol açmıştır. Bu kapsamda finansal krizlerin oluşumu ve 

yayılmasında 1980‟lerde başlayan finansal liberalizasyonun öneminin büyük olduğu 
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kabul edilmektedir (Özkan, 2008: 72). Bu kapsamda uygulanan finansal serbestleşme 

programları bir anlamda finansal denetimin azalmasına ve finansal sektörün reel 

sektörden daha hızlı gelişmesine yol açmıştır. Dolayısıyla finansal faaliyet ve 

araçlardaki çeşitliliğin artması, söz konusu araçlara ait risklerin değerlendirebileceği 

teknik denetimin sağlanmasını da güçleştirmiştir. Ayrıca finansal kurumların 

uluslararası niteliğinin önem kazanması, ulusal merkez bankalarının yaptırım 

gücünün zayıflayarak pazarlardaki genel kırılganlığın artmasına yol açmıştır. 

Özellikle son yıllarda dünya üzerinde çok sayıda finansal kriz yaşanmakla 

birlikte, bu finansal krizlerle karşılaşmamak ya da karşılaşılan finansal krizleri en az 

zararla atlatabilmek için alınabilecek bir takım tedbirler de bulunmaktadır (Yörük, 

2010: 1989). Bunları döviz piyasalarının istikrarı ve diğer öneriler olarak sıralamak 

mümkündür. Sermaye hareketleriyle özellikle GOÜ‟lerin kırılganlıklarının artması 

ve dünya ekonomilerinde yol açtığı olumsuz etkiler, krizlerin kısa sürede bölgesel bir 

nitelik kazanmasına yol açmaktadır. 1994 yılında yaşanan Meksika Krizi, 1997 

yılında yaşanan ve Asya Krizi, 1997 ve 1998 yıllarındaki Rusya ve Brezilya krizleri 

ile 2001 ve 2008 yılı ekonomik krizleri, kısa vadeli sermaye hareketlerinin neden 

olduğu ciddi kriz dönemleri olarak kabul edilmektedir.  

Ekonomilere yönelen DYSY girişlerinde gözlenen hızlı değişimlerin 

ekonomik dengeler üzerinde oluşturacağı etkilere bağlı olarak, özellikle GOÜ‟lerde 

görülen finansal krizlerin oluşumunda önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. 

Ancak benzer şekilde mevcut kriz ortamlarının da DYSY girişleri üzerinde önemli 

etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu kapsamda krizlerin genellikle döviz 

darboğazları veya ithalat eksikliğinden kaynaklandığı savunulmaktadır. Söz konusu 

dış dengesizliklerin giderilebilmesi içinse IMF (Uluslararası Para Fonu) destekli kısa 

vadeli istikrar programlarına başvurulmaktadır. Bu dönemlerde ülkeler, büyüme 

performanslarını sürdürebilmek için dış kaynaklara olan gereksinimlerini 

arttırmaktadırlar. Bu çerçevede Grafik 21‟de 2009-2011 yılları, krizlerin firma 

yatırım kararları üzerindeki etkilerine yer verilmektedir. 
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Grafik 21: Krizlerin Firma Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri (2009-2011) 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Report 2009-2011:  12. 

Buna göre, finansal krizlerin ve kredi krizlerinin firmaların yatırım kararları 

üzerindeki etkileri % 25 ve 55 oranlarında olumsuz % 15 oranında nötr iken, küresel 

ekonomik çöküşün etkileri % 35 ve 45‟ler oranında negatif % 15 oranında ise nötr 

olarak kendini göstermektedir. Döviz kuru dalgalanmalarının ise, % 10 ve 35 

oranlarında olumsuz % 35 oranında nötr olduğu görülmektedir. Finansal sektörlere 

yönelik müdahaleler çerçevesinde değerlendirildiğinde ise söz konusu etkilerin % 5 

ve 15‟lik oranlarda olumsuz, % 60 oranında ise nötr olduğu dikkat çekmektedir. 

UNCTAD tarafından yayınlanan 2008-2010 Dünya Yatırım Raporu‟nda 

DYSY‟lerin küresel trendinin özellikle 2008 yılında mali ve ekonomik krizden ciddi 

şekilde etkilendiği ve GOÜ‟ler ile yükselen piyasa ekonomilerinin bu akımlardan 

aldığı artan pay nedeniyle DYSY global trendinin değiştiğine dikkat çekilmiştir. 

Raporda ayrıca küresel krizin DYSY bileşenleri ve türleri üzerinde de etkisi olduğu 

belirtilmektedir. Ev sahibi ülkelerin krizle başa çıkmak için yatırım ve uluslararası 

ticaret üzerindeki politika değişiklikleri, korumacı yatırım uygulamaları ve haksız 

teşvikler dünya ekonomisi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilmektedir. 2007 

yılında DYSY akımları, 2000 yılındaki seviyesini aşmış ve önemli boyutlara 

ulaşmıştır. Ancak, 2007 ve 2008 yılları arasında dünya genelinde DYSY akışında 

düşüş gözlenmiştir. Grafik 22‟de 2000-2010 yılları gayri safi sabit sermaye olarak 

DYSY girişlerine yer verilmektedir.  
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Grafik 22: 2000-2010 Gayri Safi Sabit Sermaye Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢ 

Trendi 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Report 2011. 

Buna göre, 2001 yılı krizinin hemen arkasından azalış seyri gözlenmiş ve 2 

yıl süre ile devam eden DYSY girişlerindeki azalış, 2003 yılı itibariyle yerini 

tırmanışa bırakmıştır. 2008 yılı krizinin etkisi de benzer şekilde 2009 yılına kadar 

DYSY‟lerin girişlerinin azalışı üzerinde gözlenmiş ve 2009 yılı sonrasında artış seyri 

izlenmiştir. 2001 ve 2008 kriz yılları sonrasında gelişmiş ülkelerin DYSY‟lerindeki 

düşüş, krizin yol açtığı azalan kurum kazançları, düşen hisse senedi fiyatları, daha az 

mal ve hizmet talebi ve düşük kapasiteyi daha pahalı kredi koşullarıyla finanse etmek 

gibi nedenlerden dolayı hız göstermiştir.  

Özellikle DYSY akımlarının çoğu gelişmiş ülkeler arasında olduğu için 

gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerindeki iyileşme bu düşüşü telafi edecek seviyede 

olamamıştır. Ayrıca, gelişmiş ülkeler arasındaki ve dünya ekonomisindeki yatırım 

bağları yükselen ekonomilerin çoğunluğundan daha yoğun olduğu gerçeği de 

bulunmaktadır. Aynı zamanda gelişmiş ülke grupları arasındaki DYSY akımları en 

çok birleşme ve satın almalar şeklinde gerçekleşmektedir ve mevcut kriz döneminde 

en fazla etkilenen DYSY türleri de bunlar olmuştur (Beule ve Bulcke 2010: 3–5). 

Grafik 23‟te 2000-2010 yılları gayri safi sabit sermaye olarak DYSY çıkışlarına yer 

verilmektedir.  
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Grafik 23: 2000-2010 Gayri Safi Sabit Sermaye Doğrudan Yabancı Yatırım ÇıkıĢ 

Trendi 

 

Kaynak: Unctad, World Investment Report 2011. 

Buna göre, 2001 yılı krizi, DYSY çıkışları üzerindeki etkisini 2000 yılından 

2002 yılı sonuna kadar azalış yönünde göstermeye devam etmiş ve 2003 yılından 

itibaren artış eğilimine geçilmiştir. 2008 yılı krizi için de DYSY çıkışları üzerinde 

2007 yılından başlamak koşuluyla 2009 yılının sonuna kadar süren azalış etkisi ve 

2009 yılı sonrası gözlenen sıçrama dikkat çekmektedir.  2010 yılı mevcut verileri, 

gelişmiş ülke DYSY çıkışlarının yaşanan kriz dönemi içerisinde daraldığını 

göstermektedir. DYSY çıkışları bireysel ülke krizlerinin başlangıcından, kriz öncesi 

seviyelerine ancak uzun bir vade sonunda geri dönebildiğinden, DYSY 

göstergelerindeki mevcut durum ve devam eden kötüye gidiş, yaşanmakta olan 

krizden çıkışın daha uzun sürebildiğini göstermektedir.  

1990‟lar ve 2000‟lerin başlarındaki yükselen piyasalarda yaşanan krizlere 

kıyasla 2008 yılı krizinde yükselen piyasa ekonomilerinden çıkan DYSY‟nin daha 

esnek olduğu dikkat çekmektedir. Krizin 2007‟den itibaren DYSY çıkışları 

üzerindeki etkisinin de arttığı görülmektedir. DYSY akımlarında kaynak ülkeler 

olarak yükselen piyasa ekonomileri, öncelikli sermaye ithalatçıları konumundadırlar. 

Yükselen ekonomiler kendi ekonomik kriz dönemlerinde DYSY girişlerinde önemli 

düşüşlerle karşılaşmışlardır. Gelişmiş ülke krizlerinde de olduğu gibi yükselen piyasa 

ekonomilerine yönelik sermaye girişleri de kriz ve sonrası dönemlerde istikrar 

sağlamış veya artmıştır.  
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2.7.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yüksek Vergiler 

DYSY‟nin ülkelere girişi açısından mali teşvikler olarak bilinen ve bir 

firmanın vergi yükünü azaltmak üzere oluşturulan indirimli KV oranı şeklindeki 

vergi imtiyazları, vergi tatilleri, hızlandırılmış amortisman uygulamaları, ithalat ve 

ihracat vergi iadesi gibi uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Söz konusu 

uygulamalar önceki bölümlerde değindiğimiz üzere, DYSY girişlerini arttırıcı, 

olumlu etkiler doğurmaktadır. Bu nedenle vergi oranlarındaki artışlar, özellikle KV 

oranının yüksek olması; genelde vergiden kaçınma eğiliminin artmasına, sermaye 

çıkışına ve DYSY girişlerinin azalmasına sebep olmaktadır.  

Bu kapsamda gerçekleştirilebilecek vergi düzenlemeleri, yeterli kar 

potansiyeli taşımayan pazarlarda tek başına yatırım cazibesi oluşturmamaktadır. Bu 

nedenle yatırım ortamının seçiminde vergi teşvikleri etkili olmakla birlikte, ampirik 

çalışmalarda vergi düzenlemelerinin de önemine işaret edilmektedir (Karaca, 2003: 

60). Bu kapsamda ev sahibi ülkedeki vergi oranına yönelik ileri sürülen görüşler, ev 

sahibi ülkedeki yüksek vergi oranlarının yabancı yatırımın karlılığını azaltacağı için 

DYSY girişlerini düşüreceği yönündedir (Demirel, 2006: 76).  

Ayrıca, borçlanma yolu ile finansmanda faiz ödemelerinin gider yazılabilmesi 

özsermaye ile finansmanın azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, bu faktörler 

sermaye piyasalarının gelişimine olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Söz konusu 

olumsuzlukların engellenmesi amacıyla AB ülkelerinde KV oranlarında 1980‟lerden 

itibaren artan oranlarda indirime gidilmektedir (Morbel ve diğerleri, 2004: 60). Bu 

çerçevede gelişmiş ülkelerde de hızlandırılmış amortisman, KV ve diğer vergilerde 

uygulanan özel indirimlerin, özel bölgelere mahsus kalan gümrük vergisi iadesi ya da 

muafiyetine göre daha yaygın olduğu görülmektedir. GOÜ‟lerde ise vergi muafiyeti 

ve iadeleri ile gümrük vergisi istisnaları da KV oranında indirimden sonra ÇUŞ‟lara 

yönelik en başta gelen teşvik yöntemleri olarak kabul edilmektedir (Gergely, 2003: 

10). Grafik 24‟te DYSY‟ler için 1997-2010 yılları arası getirilen vergisel 

düzenlemelerdeki değişime yer verilmektedir. 
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Grafik 24: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ġçin Getirilen Düzenlemelerdeki DeğiĢim 

(1997-2010)  

 

Kaynak: OECD, 2011: 6. 

 Buna göre, DYSY girişlerinin arttırılması ve yüksek vergi oranlarının 

olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik getirilen düzenlemeler, OECD üyesi 

ülkelerde 1997-2010 yılları arası için ortalama binde 5 oranında gözlenirken, 2010 

yılı bulgularında bu seviyenin yüzde bir olduğu dikkat çekmektedir.  

AB üyesi ülkelerin ise söz konusu vergisel düzenlemeleri 1997-2010 yılları 

aralığında ve 2010 yılı bulgularına göre binde 5‟lik eşit seviyelerde 

gerçekleştirdikleri görülmektedir. Norveç, Brezilya ve Çin için ulaşılan yüzde 1-

1,5‟lik 2010 yılı bulguları da benzer şekilde ülkelerin dünya genelinde DYSY 

girişlerini arttırmak amacıyla yüksek oranlara yönelik vergisel düzenlemelere 
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2.7.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yüksek Girdi 

Maliyetleri 

Yaşanan krizlerin iktisadi politikalarda köklü değişikliklere yol açması, 

birçok ülkenin, sermaye finansmanı sağlanmasında engel olarak görülen devletçi 

politikalardan vazgeçerek liberal politikalara yönelimini arttırmıştır. Bu çerçevede 

gelişmiş ülkeler devletin ekonomideki rolünü azaltmışlardır. Bu durum aynı zamanda 

GOÜ‟ler için de krizden kurtulmada kullanabilecek bir uygulama olarak 

görülmektedir (İnandım, 2005: 9-10). DYSY‟nin ülke ekonomisine net katkısı, 

doğrudan yatırımın çıktısından girdiler düşülerek bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 

yabancı sermayeli yatırımın üretim değerinden, üretimde kullanılan yerli ve yabancı 

girdilerin paylarının düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Kalan ise, DYSY‟lerin o 

ekonomiye sağladığı fayda olarak kabul edilmektedir (Karluk, 2001: 101). 

Küreselleşmenin de etkisiyle ekonomik kriz dönemleri sonrası GÖÜ‟lerin 

yapısal uyum sürecine girmesi, makro ekonomik dengelerini yeniden 

yapılandırmaları zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda 

küreselleşmeyle birlikte uluslararası rekabetin giderek artması, yüksek girdi 

maliyetlerinin de ülkelerin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemesine yol 

açmıştır. Bu nedenle de yüksek girdi maliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara 

başlanılmıştır. Uluslararası rekabet çerçevesinde yüksek girdi maliyetleri dikkate 

alındığında, üretim aşaması açısından da rekabet edilebilir bir ortamın oluşturulması 

gerekli görülmektedir.  

Böylece girdi maliyetleri açısından uluslararası rekabete yatkın bir ortamın 

oluşturulabileceği savunulmaktadır. Gerek enerji maliyetleri ve hammadde 

fiyatlarının yüksek olması gerekse faiz oranları ve işçi maliyetlerinin yüksekliği 

DYSY girişleri için elverişli kabul edilmemektedir. Bu nedenle de DYSY girişlerinin 

özellikle ülkelerin işgücü ve ana girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle 

azalması dolaylı olarak ülkelerin uluslararası rekabet gücünü de azaltmaktadır. Bu 

kapsamda yüksek girdi maliyetlerinin, uluslararası rekabet ortamında DYSY 

girişlerine yönelik olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik söz konusu 

uygulamaların ve bu yönlü düzenlemelerin önem kazandığı görülmektedir.  
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2.7.4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve KayıtdıĢı Ekonomi 

Küreselleşme ile birlikte, doğrudan yabancı yatırımlardaki liberalizasyon 

sürecinin özellikle üç açıdan önem taşıdığı görülmektedir. Bunlar doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarına yönelik sınırlamaların azalması, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları için koruma ve davranış standartlarının tesisi ve piyasaların kusursuz 

işleyişinin sürdürülmesi şeklinde sıralanmaktadır (Çetintaş, 2001: 10). Küreselleşme 

süreciyle birlikte hız kazanan DYSY akımlarına ait rejimlerin piyasalardaki rekabeti 

artıracak nitelikte olması aynı zamanda iç doğrudan yabancı yatırım üzerindeki 

engellerin kaldırılmasına da yardım ederek yabancı yatırımcılar için, çekici yasal bir 

çevrenin oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda gerek DYSY akımlarının 

teşvik edilmesi, gerekse bu tür akımlardan elde edilecek kazançların arttırılabilmesi 

açısından, etkin bir rekabet politikasının olması veya mevcut rekabet politikasının 

güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Vergi kayıp ve kaçağının en önemli nedeninin vergi oranlarının yüksekliği 

olması ve yüksek vergi oranlarının vergi kayıp ve kaçaklarını teşvik etmesi, 

mükelleflerin vergiye karşı gösterdiği tepkinin sonucu olarak kabul edildiğinden, bu 

durum vergi matrahını erozyona uğratmakta ve gelir kaybına neden olmaktadır 

(Kılıçaslan, 2005: 44). Bu nedenle düşük vergi oranlarının bir anlamda vergi kaçırma 

ve vergiden kaçınma isteğini azaltabileceği ve vergi tabanının genişlemesine katkı 

sağlayabileceği de düşünülebilmektedir. Bu kapsamda kayıt dışı ekonominin yol 

açtığı olumsuz ve haksız koşullar sebebiyle yabancı yatırımcıların kararlarını 

olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Grafik 25‟te 2011 yılı uluslararası birleşme ve satın almaların kaynak ülkeler 

açısından sıralanmasına yer verilmektedir. Mevcut veriler kapsamında uluslararası 

birleşme ve satın almaların dağılımının kaynak ülkeler açısından özellikle 

ekonominin kayıt altına alınabildiği ve yabancı yatırımcılara yönelik güven 

ortamının tesis edilebildiği ölçüde ABD için % 21, İngiltere için % 11 ve Fransa için 

% 10‟luk oranlarda gerçekleştiği görülmektedir.  
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Grafik 25: Uluslararası BirleĢme ve Satın Almaların Kaynak Ülkeler Dağılımı 

 

Kaynak: OECD, 2011: 2. 

Hiçbir yabancı yatırımcı, aynı sektörde faaliyet gösteren kayıt dışı istihdam 
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GV ödemeyen bir rakiple baş etmek imkanını bulamayacağından kayıt dışılığın 

olduğu bir ekonomiye, yabancı sermaye yaşam alanı görmediği için gelmemekte, 

yerli sermaye ise daha uygun yatırım iklimlerine sahip ülkelere gidebilmektedir.  

DYSY açısından yol açtığı etkiler, birleşme ve satın alma işlemlerinde de 
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kayıt dışı hasılatın dikkate alınması mümkün olamamakta, bu çerçevede alıcı ve 

satıcı adaylarının başlangıç noktaları arasındaki farklar, işlemlerin gerçekleşmesini 

engellemekte yabancı sermayenin kayıt dışı ekonominin mevcut olduğu ülkelerde 

şirket kurmasına ve yerli sermaye ile işbirliği yapmasına engel olmaktadır (Erdikler, 

2004: 8). 
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görülmektedir. OECD tarafından sunulan veriler kapsamında da 

değerlendirilebileceği üzere, DYSY girişleri üzerindeki kayıtdışı ekonominin 

olumsuz etkileri, ülkelerin DYSY çekimlerine yönelik ülke sıralamalarını da aynı 

oranda etkileyebilmektedir.  

Grafik 26: Uluslararası BirleĢme ve Satın Almaların VarıĢ Ülkesi Sıralaması (2011) 

 

Kaynak: OECD, 2011: 2. 
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ve sosyal alt yapının oluşturulması yanında enflasyon oranının da düşürülmesi önem 

taşımaktadır. Ekonomik istikrarsızlığın bulunduğu ve enflasyon oranlarının yüksek 

olduğu ekonomiler, DYSY akımları üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu 

nedenle ülkeler, DYSY‟lerden daha fazla pay alabilmek için siyasi istikrarı 

sağladıktan sonra ekonomik istikrar için gerekli olan mali sistemini derinleştirerek, 

enflasyonunu kontrol altına almayı amaçlanmaktadır. 

Ülkelere uzun vadeli ve üretim kapasitesini artırmak üzere gelen DYSY‟ler, 

istikrar programı yanı sıra, enflasyonu düşürmeye çalışan programlar üzerinde de 

olumlu etki yapabilmekte ya da bu olumlu etkinin gerçekleşmesi bazı koşullara bağlı 

kalabilmektedir. Sermaye, bol olduğu ve getirisinin de daha düşük kaldığı gelişmiş 

ülkelerden daha çok ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla getirisinin daha yüksek olduğu az 

gelişmiş ülkelere doğru akmaktadır (Uygur, 2000: 18). Dolayısıyla, sermaye kıtlığı 

çeken, GOÜ‟ler ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşarak, büyüme hızlarını 

artıracaklardır. Bu nedenle de yabancı yatırımcılar gidecekleri ülkede yatırdıkları 

sermayenin geri dönmesi, güven ortamının tesisi ve karlılık beklentilerinde 

bulunmaktadırlar. 

Genellikle enflasyonla mücadele amacıyla ülkelerin uyguladıkları sabit kur 

politikaları, çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Merkez bankası kur riskini 

üstlenmekte ve piyasalara döviz vermektedir. Dolayısıyla ülkelerdeki bankaların açık 

pozisyonları artmakta, bankalar da döviz cinsinden borçlarını, döviz cinsinden kredi 

vererek kur riskinden kaçma eğilimine girmekte ve kur riskini kredi kullanan 

işletmelere yükleyebilmektedir (Ercan, 2001: 82).  

Bu kapsamda istikrar politikası ve enflasyonu düşürme programı 

uygulamaları ile kamu harcamalarında yapılan kısıtlamalar, istikrarı artırmakta ve 

istikrarla başlayan artış yabancı yatırımcılar tarafından olumlu yönde algılanmakta ya 

da yabancı sermayeyi davet ediyorsa, bu olumlu gelişme özel yatırımın artmasını 

sağlamaktadır. Çünkü ulusal muhasebe kuralı gereği yabancı yatırım stoku özel 

yatırımlar stokuna dahil olduğundan, yabancı yatırımlardaki artış özel yatırımlara 

yansıyacaktır (Çetintaş, 2001: 17). Başka bir ifadeyle, DYSY‟lerde, yerli-yabancı 

ayrımı kaldırılmakta ve köklü bir serbestleştirmeye geçilmektedir.  
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Bu kapsamda DYSY‟lerden en etkin şekilde yararlanabilmek için bütçe 

açıklarından uzak bir mali sistem, kontrol altına alınmış bir enflasyon ve iyi işleyen 

bir finansal sektörün gerekli olan koşullar arasındadır. Serbest piyasanın rekabetçi 

yapısının varlığı ve uygulanabilecek rasyonel makroekonomik politikalar, 

enflasyonun kontrol altına alınmasını sağlayarak verimli yatırımları arttırabilecektir.  

Söz konusu uygulamalar yoluyla hem yurt içi, hem de yurt dışı işlemlerdeki 

risklerin azaltılabilecek olması da ayrıca önem taşımaktadır. Bu nedenle de yüksek 

enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ülke ekonomik ve politik yapıları üzerindeki 

olumsuz etkileri dikkat çekmektedir. Bu gibi istikrarsızlıkların mevcut olduğu 

ülkeler, dolayısıyla DYSY açısından da tercih edilmemektedir. Grafik 27‟de çeşitli 

dünya ülkelerinin 2010 yılı enflasyon oranlarına yer verilmektedir. 

Grafik 27: ÇeĢitli Dünya Ülkelerinin 2010 Yılı Enflasyon Oranları 

 

Kaynak: http://www.unctad.org (11.09.2011).  

Buna göre, en yüksek enflasyon oranlarına %5.4‟lük oranla İzlanda, %4.7‟lik 

oranla Yunanistan, %4.2‟lik oranla Meksika, %2.8 ile Avustralya, ve %2.2‟lik oran 

ile Belçika‟nın sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık en düşük enflasyon 

oranları sırasıyla %0.9 ile İrlanda ve %0.7‟lik oranla Japonya ve Meksika‟ya aittir.  

Enflasyon oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu ülkelere yönelik DYSY 

akımları değerlendirildiğinde ise, Grafik 28‟de çeşitli dünya ülkelerinin 2010 yılı 

DYSY girişlerine yer verilmektedir. 
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Grafik 28: ÇeĢitli Dünya Ülkelerinin 2010 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri 

 

 

 
Kaynak: http://www.unctad.org (11.09.2011).  

Buna göre, 2010 yılı için enflasyon oranlarının en düşük olduğu ülkeler 

arasında yer alan Belçika, Almanya, Meksika, Hollanda ve Kanada sırasıyla 220, 

198, 63 ve 66 milyon dolarlık DYSY girişleri ile üst sıralarda yer alırken enflasyon 

oranının yüksek olduğu Avusturya, Şili, İzlanda ise en alt sıralarda yer almaktadır.  

Enflasyon oranlarındaki artışın DYSY‟ler üzerindeki olumsuz etkilerinin 

2008 yılı, kriz dönemi itibariyle dünya genelindeki değişimine baktığımızda ise söz 

konusu olumsuz seyrin daha da belirginleştiği görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle 

Grafik 29‟da çeşitli dünya ülkelerinin 2008 yılı enflasyon oranlarına yer 

verilmektedir. Dünya genelindeki pek çok ülke grubu üzerinde yapılan 

değerlendirmeler, enflasyon oranının özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ve 

ülkelerin yapısal gelişimleri çerçevesinde değişim gösterdiği üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.  

Bu anlamda söz konusu enflasyon oranlarına ait seyir aynı zamanda DYSY 

akımları üzerinde de dolaylı bir etkiye yol açmaktadır. Enflasyon oranlarındaki artış 

ve azalış yönündeki sıçramaların DYSY girişleri üzerindeki etkileri de aynı paralelde 

ancak zıt yönlü bir ilişki sergilemektedir. 
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Grafik 29: ÇeĢitli Dünya Ülkelerinin 2008 Yılı Enflasyon Oranları 

 

Kaynak: http://www.unctad.org (11.09.2011).  

Buna göre, 2008 yılı ekonomik kriz dönemi için en yüksek enflasyon 

oranlarının %12.7, 10.4, 6.3‟lük oranlarla İzlanda, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti‟ne 

ait olduğu görülmektedir. En düşük enflasyon oranına sahip ülkelerde ise %1.4, %2.3 

ve %2.6‟lik oranlar ile Japonya, Portekiz ve Kanada ilk sıraları almaktadır. 

Enflasyon oranlarının DYSY girişleri üzerindeki olumsuz etkilerinin kriz yılları 

açısından etkileri Grafik 30‟da 2008 yılı itibariyle ilişkilendirilmektedir.  

Grafik 30: ÇeĢitli Dünya Ülkelerinin 2008 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri 

 

Kaynak: http://www.unctad.org (11.09.2011).  

 Buna göre, en düşük enflasyon oranına sahip ülkeler arasında yer alan 

Belçika, İngiltere ve İspanya 193, 91 ve 77 milyar dolarlık girişleri ile DYSY 

açısından en yüksek paya sahiptir. Bunun yanında enflasyon oranlarının yüksek 
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olduğu Avusturya, Slovenya, İsrail gibi ülkeler için söz konusu DYSY girişleri 

sırasıyla 15, 10, 6 ve 4 milyar dolar seviyelerine düşmektedir. Tüm bu 

değerlendirmeler ışığında enflasyon oranlarının kontrolünün sağlanamayışının ve 

dolayısıyla yüksek enflasyon oranlarının DYSY girişleri üzerinde olumsuz etkilere 

yol açtığı görülmektedir. Bu kapsamda kamu sektörünün sürekli olarak açık vermesi 

enflasyonun ve vergilerin yükseleceğinin ve orta vadede makro ekonomik 

istikrarsızlığın işareti olarak da kabul edildiğinden ülke ekonomilerinde mevcut 

yüksek enflasyonist ortam ve sürekli istikrarsızlığın, DYSY için olumsuz bir ortam 

oluşturacağı kabul edilmektedir. 

2.8. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ UYGULAMALARI 

ÇERÇEVESĠNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

ARTIġ EĞĠLĠMĠ 

Küreselleşme sürecinde mülkiyetin el değiştirmesiyle ekonomide rekabet 

unsurunun sağlanması, özelleştirme uygulamalarını arttırmaya yönelik politikaların 

da ağırlık kazanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla küresel rekabet, ÇUŞ‟ların tek bir 

merkezden uluslararası pazarlara ulaşmak yerine direkt olarak bu ülkelerde yatırım 

yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların ekonominin 

geneline kazandıracağı etkinlik ve dolayısıyla özelleştirilen firmaların yatırım 

yapmaya yönlendirilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada GOÜ‟ler, 

DYSY‟leri kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak görmektedirler.  

Yabancı yatırımcıların ülkeye girişindeki hem zaman hem de maddi engel 

olarak görülen düzenlemelerin azaltılması veya kaldırılmasının olumlu etkiye sahip 

olacağı savunulmaktadır. Bunun için de ülkelerin sahip olduğu rekabet kanunları, 

ulusal sınırlar içinde faaliyet gösteren tüm şirketlere yerli ve yabancı ayrımı 

yapmaksızın uygulanmaktadır. (Avcı, 2009: 25-26). Dolayısıyla ülkelerde rekabet 

yasalarının bulunması, yerli şirketlerin yabancı şirketlere karşı ülke içinde rekabeti 

bozucu işbirliği yapmalarını ve yabancı şirketlerin de düşük maliyet ve kitlesel 

üretim avantajını kullanarak piyasaları tekelleştirmelerini engellemektedir. Söz 

konusu rekabet yasalarının birçok ülkede kabul edilmesi, bir anlamda kartel 

anlaşmaları ve piyasa gücünün kötüye kullanımı gibi anti-rekabetçi firma 
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davranışlarını; diğer yandan da yerli firmalar tarafından yapay giriş engelleri 

oluşturulmasını önlemekte ve böylelikle yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye 

akışında etkili olmaktadır (Noland, 1999: 2).  

Ayrıca korumacı politikalar da hem üretim maliyetlerini, hem de fiyatları 

yükselterek, monopol karlarını yükseltici bir etkide de bulunabilmektedir (Hughes ve 

Dorrane, 1987: 60). Bu kapsamda GOÜ‟lerde, ekonomik büyümenin 

hızlandırılabilmesi için sağlam, güvenilir, üretim ve istihdam oluşumuna katkıda 

bulunan yabancı tasarruflara özellikle gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle de 

DYSY‟ler, GOÜ‟lerin kalkınma hedefleri açısından özellikle üç noktada önemli 

kabul edilmektedir (Sabır, 2002: 2): 

 Ülkedeki gelir oluşumu, döviz durumu ve vergi gelirleri gibi makro 

değişkenleri genellikle olumlu yönde etkiler, 

 Endüstriyel verimlilik, teknolojik gelişme ve mamul geliştirme 

konusunda etkilidir, 

 Modern sektörlerde istihdam durumunu ve iş gücü niteliklerini 

genellikle olumlu etkiler. 

Ancak DYSY‟lerin artış eğilimlerinin yanı sıra bir takım olumsuz etkileri de 

bulunmaktadır. Tek başına bir ülkenin ekonomik büyümesini arttırma ve 

yoksulluğunu azaltma gücüne sahip olmadığı kabul edilmektedir. Tamamlayıcı 

politikalar bu bağlamda önemli bir belirleyici olmaktadır (Sabır, 2002: 2). 

DYSY‟lerin, ülkelerin gelişmesi üzerindeki olumlu etkileri, sahip oldukları hacim ve 

DYSY‟nin yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. 

DYSY talep eden ülkeler sermaye akımlarına yönelik sıkı politikalarını 

gevşettiklerinde DYSY‟nin bir faydası olarak borç yükümlülüklerinde herhangi bir 

artış olmaksızın cari açıklarının finansmanını temin edebilmektedirler. Artan 

DYSY‟ler talep eden ülkedeki ulusal ve yabancı yatırımcının toplamdaki güvenini 

artırarak ülkenin kredi notunun yükselmesine de katkıda bulunabilmektedir (Narin, 

2007: 32-34).  
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Bu anlamda firmaları diğer ülkelere yatırım yapmaya yöneltmek yanında 

DYSY‟lerin de ülke dışına çıkarak yeni faaliyet alanları aramalarının temelinde 

karlılık beklentisi bulunmaktadır. Bu nedenle de DYSY akışları üzerinde özellikle 

farklı ülkelerdeki karlılık oranları etkili olmaktadır. Dolayısıyla DYSY‟ler de 

girdikleri ülkelerde finansal sistemlerin gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Özellikle 

GOÜ‟lerde gerçekleştirilen bu yatırımların, GOÜ‟lerin sahip olduğu karlılık 

seviyesindeki farklılıktan yararlanmak istedikleri dikkat çekmektedir. Bu anlamda da 

yabancı yatırımcılar DYSY‟nin getirisi yüksek ülkelere yönlenmesine ayrıca önem 

vermektedir. 

Türkiye açısından DYSY‟nin performansını yansıtan endeksler 

incelendiğinde özellikle kriz dönemleri sonrasında durumun olumsuz olduğu 

görülmektedir. DYSY„deki bu düşüş eğiliminin nedenleri ise şöyle sıralanabilir 

(Yörük, 2010: 2000): 

- Finansal kaynaklara erişimdeki kısıtlar nedeniyle yatırım yapabilme 

kapasitelerinde azalma, 

- Büyümeye ilişkin olumsuz beklentiler nedeniyle yatırım eğilimlerinde 

azalma,  

- Yatırımların geri çekilmesi/elden çıkarılması işlemlerinde artış  

* dış ülkelerdeki sermayenin ana ülkeye geri dönmesi  

* ters yönlü (iştirakten ana firmaya) şirket içi krediler  

* ana firmalara borçların ödenmesi  

- Birleşme ve satın alma işlemlerinde yabancı bağlı ortaklıkların diğer 

şirketlere satışı şeklindeki işlemlerin oranında artış,  

- Finans piyasalarındaki likidite sıkışıklığı nedeniyle, birleşme ve satın alma 

işlemlerinde düşüş.  

Bu kapsamda DYSY‟leri artırmaya yönelik politikaların nihai amacı ulusal 

ekonomiyi canlandırmak, büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek olmakla birlikte bu 

amacın gerçekleşme kanallarından birinin de ihracat olduğu kabul edilmektedir. 

Çünkü büyümenin önemli bir ayağı ihraç ürünlerinin çeşitlenmesi, dış piyasalarda 
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rekabet edebilirlik ve yeniliklerin kovalanmasıdır (Karagöz ve Karagöz, 2006: 118-

119). Bu kapsamda Türkiye‟nin önemli bir yatırım çekme potansiyeli olduğu halde, 

bu durumu performansa dönüştüremediği düşünülmektedir. Bu nedenle DYSY 

çekmek amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejiler geliştirmesi 

gerektiği savunulmaktadır. DYSY‟lerin ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmesi; 

şirketlerin niteliklerine, piyasa yapısına, üretim faktörlerinin dağılımına ve 

etkinliğine bağlı olarak farklılık gösterdiğinden araç olarak uygulanacak vergi ve 

harcama politikalarının seçimi de ayrıca önem taşımaktadır.  

DYSY kararları alınırken pazara giriş olanakları, büyüme potansiyeli ve 

istikrarı, siyasi istikrar gibi faktörlere öncelik tanınırken, vergi düzenlemeleri bir 

sonraki aşama olarak dikkate alınmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulanmak 

istenen ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ve DYSY‟lere yönelik vergisel 

düzenlemelerin DYSY girişleri üzerinde en az diğer belirleyici unsurlar kadar etkili 

olduğudur. Ülkelerarasındaki sermaye hareketleri, DYSY‟lerin önündeki engeller, 

ulaşım ve iletişim maliyetleri azaldığı ölçüde genişlemekte ve firmaların tercih 

alanları da artmaktadır. Böylelikle, ulusötesi firmalar artış gösterirken, söz konusu 

piyasalardaki rekabet de çoğalmaktadır. 

Firmaların ülke dışındaki yatırımlarının artmasının, uluslararası üretimin de 

hızla artmasına ve bu yatırımların ulusal piyasaların yanı sıra büyük ve geniş 

ölçekteki bölgesel ve küresel piyasaların oluşmasına da katkı sağlayacağı kabul 

edilmektedir. DYSY ve uluslararası mal ve hizmet hareketleri üzerinde gerçekleşen 

bu trendler, küresel rekabet üzerinde de çok önemli etkiler oluşturmaktadır. Ülkelerin 

yatırım iklimlerinin DYSY girişlerine uygun hale getirilmesi aynı zamanda firma 

sayılarını artırarak, sektörler arası rekabet ortamı da sağlayacağından birleşme ve 

devralmalar şeklinde gerçekleşen DYSY akımları için uygun zemin sağlanmış 

olacaktır.  

DYSY‟lerin genel anlamda bir ülkedeki yerleşik bir işletmenin başka bir 

ülkede uzun süreli bir ilişki kurmak amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası yatırımları 

ifade ettiği dikkate alındığında, söz konusu sermaye transferinin aynı zamanda 

teşebbüs, teknoloji, risk taşıma ve organizasyon aktarımı da sağladığı görülmektedir. 
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Bu nedenle işletmelerin sadece kuruluş ve teçhizatının finansmanı olarak 

değerlendirilmemektedir. DYSY‟lerin olumlu etkisi genel olarak ev sahibi ülkenin 

milli gelirine olan net katkısı olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra 

DYSY‟lerin, işletme yönetimi üzerinde dolaysız bir denetim sağlayarak ekonomi 

üzerinde yabancıların kontrolünü artırması, bir tarafta ileri üretim teknikleri 

uygulanırken diğer tarafta geleneksel yapının devam etmesine zemin hazırlayarak 

ekonomik bütünlüğü bozması gibi olumsuz etkileri olduğu da savunulmaktadır 

(Mucuk ve Demirsel, 2009: 366). Benzer şekilde DYSY akımlarının gümrük 

tarifeleri gibi koruyucu kısıtlamaları da kaldırıyor olması, yerli şirketler karşısında 

haksız rekabet oluşmasına yönelik dışlama etkisine de yol açmaktadır.  

Bu kapsamda DYSY ile rekabet politikası arasındaki direkt ilişkinin zamanla 

arttığı görülmektedir. Özellikle birleşmeler ve giriş sonrası rekabet sorunları üzerinde 

yoğunlaşan etkileşim, DYSY politikalarının dünya çapında yaygın bir rekabet 

kültürü geliştirmek için, etkin rekabet kanunu ve politikaları ile tamamlanmasını 

gerektirmektedir (Çetintaş, 2001: 10). Söz konusu rekabetten kaynaklanan etkilerin 

yanı sıra DYSY‟lerin ülke ekonomisi açısından net olarak yararlı olmanın aksine 

zararlı da olabileceğine dair görüşler üzerinde de durulmaktadır. 

Özellikle ihraç edilebilir ya da ihracat edilebilecek diğer mal ve hizmetlerin 

üretiminde kullanılabilir veya ithal edilen mal ve hizmetleri ikame edebilir mal ve 

hizmet üretmek yerine iç piyasayı ele geçirmek için yapılacak yatırımların yol 

açacağı ödemeler dengesi riski de söz konusudur. Ayrıca, yerli yatırımcı ve 

işletmelerin yabancı yatırımcının rekabet gücüne dayanamaması nedeniyle yatırım ya 

da faaliyette bulunamaması riskinin olduğu da ileri sürülmektedir (Kaymak, 2003: 

81). DYSY‟ler ile ilgili yapılması gereken hukuki ve kurumsal düzenlemelerin tüm 

bu unsurlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkelerde siyasi, 

ekonomik ve hukuki istikrarın sağlanması ve ülkelerarası rekabetin, yatırımcıların 

seçme alternatiflerini artırarak daha avantajlı yerlere yönelmelerini sağlaması bu 

anlamda önem taşımaktadır.  

Ülkelerin DYSY çekmeye yönelik teşvik uygulamaları, yerli sermayenin 

yabancılaşmasına da yol açabilmektedir. Yabancı yatırımcıların, DYSY yapacakları 
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ülkelerde uygun alt yapı, ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanmasının yanı sıra 

ülkenin hukuki mevzuatına da büyük önem vermektedir. Bu anlamda ülkeler, ulusal 

yatırım mevzuatlarında ulusal ve yabancı yatırımcılar arasındaki olası ayrıma imkan 

vermemek adına eşitlik ilkesini egemen kılmaktadırlar.  

Tüm bu değerlendirmeler kapsamında uluslararası vergi rekabeti 

uygulamalarından kurumlar vergisi oranlarındaki indirimler dikkate alınarak DYSY 

girişlerinin dünya genelinde gösterdiği gelişime yer verilecektir. Söz konusu 

değerlendirmeye yönelik Grafik 31‟de 2000-2010 yılları dünya kurumlar vergisi 

oranı ortalamasının değişim seyri yer almaktadır. 

Grafik 31: Dünya Kurumlar Vergisi Oranları Ortalaması (2000-2010) 

 

Kaynak: http://www.kpmg.com (23.10.2011). 

Buna göre, KV oranlarının dünya genelinde 2000 yılından itibaren sürekli bir 

azalış seyri gösterdiği dikkat çekmektedir. 2000 ve 2001 yılları için %31 seviyesinde 

geçerli olan oran 2002 yılından itibaren %30‟lar seviyesine düşerken 2003 ve 2007 

yılları arası dönem için % 29 ve 27‟ler seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 2008, 2009 

ve 2010 yıllarına gelindiğinde ise geçerli kurumlar vergisi oranı ortalamasının %25 

ve %24‟ler seviyesine ulaştığı dikkat çekmektedir. 
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Gözlenen bu azalış seyri dünya genelindeki DYSY girişleri üzerinde ülkeler 

bazında farklı oranlarda etkilere yol açmıştır. Grafik 32‟de KV oranlarındaki düşüşün 

2000-2010 yılları gelişmiş ülke ekonomilerine yönelik DYSY girişlerine olan 

etkisine yer verilmektedir.  

Grafik 32: 2000-2010 GeliĢmiĢ Ülke Ekonomileri Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri  

 

Kaynak: http://www.unctad.org (10.11.2011). 

 Buna göre, 2001 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin DYSY akımları 

üzerinde yol açtığı olumsuz etkilere bağlı DYSY girişlerindeki düşüşün ardından, 

krizin etkilerinin sona erdiği 2003 yılından itibaren azalış trendi gösteren kurumlar 

vergisi oranlarının 2003-2008 yılları arası gelişmiş ülke ekonomilerine yönelik 

DYSY girişlerini aynı oranda arttırdığı görülmektedir. 2008 yılında yaşanan finansal 

krizin de etkisiyle geçici bir azalış gözlenen DYSY girişlerinin, kurumlar vergisi 

oranlarındaki %24‟lük orana ulaşan düşüşle 2010 yılı için dünya genelinde tekrar 

artış gösterdiği görülmektedir.  

Grafik 33‟te 2000-2010 yılları arası az gelişmiş ülke ekonomilerinin DYSY 

girişlerine yer verilmektedir. Buna göre, kurumlar vergisi oranlarındaki 2000 ve 

2010 yılları arası %31‟den %24‟lere ulaşan oran indirimlerinin Okyanusya, Asya, 

Latin Amerika ve Afrika gibi az gelişmiş ülke ekonomilerine yönelik DYSY 

girişlerini aynı oranda arttırdığı görülmektedir. 
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Grafik 33: 2000-2010 Az GeliĢmiĢ Ülke Ekonomilerinin Doğrudan Yabancı Yatırım 

GiriĢleri  

 

Kaynak: http://www.unctad.org (10.11.2011). 

2008 kriz yılı sonrası dönemde gözlenen kısa süreli düşüş sonrası DYSY 

girişlerinin KV oran indirimlerine bağlı olarak tekrar ivme kazandığı görülmektedir.   

DYSY girişlerinin OECD üyesi ülkelerin kurumlar vergisi oranlarındaki düşüşe bağlı 

gelişimi ise diğer dünya ülkeleri uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. Grafik 

34‟te ise OECD üyesi ülkelerin KV oranı ortalamasına yer verilmektedir. 

Grafik 34: OECD Üyesi Ülkelerin Kurumlar Vergisi Oranı Ortalaması (2000-2010) 

 

Kaynak: http://www.kpmg.com (23.10.2011). 
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Buna göre 2000-2010 yılları arası OECD üyesi ülkelerin KV oranlarında 

sırasıyla % 33, % 29, %27 ve  %25‟e ulaşan seviyelerde indirime gittikleri 

görülmektedir. Söz konusu KV oran indirimlerinin 2000-2010 yılları için OECD 

üyesi ülkelere yönelik DYSY girişleri üzerindeki etkilerinin gelişimine Tablo 11‟de 

yer verilmektedir. 

Tablo 11: OECD Üyesi Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri (Milyon Dolar) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 15.597 11.020 15.042 9.415 42.472 
-

24.184 
31.070 45.392 46.633 26.036 15.597 

Avusrurya 8.502 5.691 138 6.201 3.187 10.778 7.936 31.159 6.845 9.304 8.502 

Belçika/ 

Lüksemburg 

220.98

8 
84.718 - - - - - - - - 

220.98

8 

Belçika - - 16.265 33.508 43.583 34.351 58.926 93.448 193.575 56.023 - 

Kanada  66.796 27.670 22.146 7.486 -445 25.693 59.765 114.642 57.147 21.438 66.796 

ġili 4.860 4.200 2.550 4.307 7.173 6.984 7.298 12.534 15.150 12.874 4.860 

Çek 

Cumhuriyeti  
4.980 5.645 8.483 2.109 4.975 11.654 5.465 10.446 6.449 2.929 4.980 

Danimarka 32.992 11.111 6.639 2.711 -10.447 12.873 2.715 11.815 2.228 2.966 32.992 

Estonya 392 540 289 928 958 2.869 1.797 2.725 1.729 1.839 392 

Finlandiya  8.836 3.732 8.053 3.322 2.828 4.747 7.656 12.455 -1.136 356 8.836 

Fransa 43.258 50.485 49.079 42.538 32.579 84.898 71.888 96.240 64.060 34.029 43.258 

Almanya 
198.31

3 
26.419 53.571 32.398 -10.195 47.411 55.657 80.223 4.063 37.629 

198.31

3 

Yunanistan 1.108 1.590 50 1.276 2.103 623 5.358 2.112 4.490 2.435 1.108 

Macaristan 2.763 3.936 2.994 2.137 4.508 7.711 7.021 5.447 6.313 1.552 2.763 

Ġzlanda 171 173 87 332 737 3.086 3.858 6.822 917 86 171 

Ġrlanda  25.783 9.653 29.350 22.803 -10.614 
-

31.670 
-5.545 24.712 -16.421 25.961 25.783 

Ġsrail 8.048 1.772 1.583 3.323 2.947 4.819 15.296 8.798 10.877 4.438 8.048 

Ġtalya 13.377 14.873 14.558 16.430 16.824 19.960 39.259 40.209 -10.814 20.078 13.377 

Japonya  8.317 6.244 9.239 2.993 7.818 2.778 -6.503 22.548 24.417 11.938 8.317 

Kore 9.283 3.528 2.392 3.526 9.246 6.309 3.586 1.784 3.311 2.249 9.283 

Lüksemburg - - 4.062 2.916 5.195 5.976 31.803 -28.265 11.195 22.478 - 

Meksika   18.110 29.859 23.913 16.246 24.818 24.280 19.951 30.070 26.948 15.575 18.110 

Hollanda 63.866 51.937 25.060 28.424 12.459 39.023 13.984 119.406 4.540 36.046 63.866 

Yeni 

Zelanda  
1.344 -291 1.472 2.363 2.425 1.524 4.689 3.440 4.984 -1.293 1.344 

Norveç 7.095 2.122 791 3.472 2.544 5.414 6.413 5.803 10.766 14.070 7.095 

Polonya 9.446 5.697 4.121 4.588 12.898 10.299 19.599 23.582 14.833 12.936 9.446 

Portekiz 6.637 6.232 1.801 7.155 1.936 3.927 10.914 3.063 4.656 2.707 6.637 

Slovak 

Cumhuriyeti  
1.924 1.584 4.144 2.161 3.033 2.427 4.700 3.583 4.685 -50 1.924 

Slovenya 160 407 1.717 313 829 588 644 1.515 1.944 -653 160 

Ġspanya 39.582 28.413 39.258 25.844 24.775 25.005 30.819 64.277 76.843 9.136 39.582 

Ġsveç 23.433 10.905 12.270 4.981 12.125 11.897 28.908 27.740 37.120 10.673 23.433 

Ġsviçre 19.266 8.859 6.284 16.505 933 -949 43.740 32.446 15.137 27.484 19.266 

Türkiye 982 3.352 1.082 1.702 2.785 10.031 20.185 22.047 19.504 8.409 982 

Ġngiltere 
121.95

9 
53.792 25.176 27.502 57.178 

177.86

8 

156.21

8 
200.808 91.132 71.208 

121.95

9 

ABD 
321.27

6 

167.02

1 
84.371 63.751 145.966 

112.63

8 

243.15

1 
221.166 310.091 

158.58

1 

321.27

6 

Kaynak: http://www.oecd.org (23.10.2011). 

http://www.oecd.org/
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Genel olarak dünya genelinde durgunluk ve belirsizliğin hakim olduğu kriz 

dönemlerinde hem gelişmiş ülkeler arasındaki hem de GOÜ‟lere ve az gelişmiş ülke 

ekonomilerine yönelik yapılan DYSY‟lerin azalış gösterdiği dikkat çekmektedir. 

2001 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz dönemi sonrası 2002 yılına gelindiğinde 

DYSY girişlerinin, gelişmiş ülkelerde %31; GOÜ‟lerde ise %23 ve Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde %1 oranında gerileme gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu 

anlamda düşüşten en çok pay alan ülkenin, 2001 yılında en fazla DYSY girişi 

sağlayan ABD olduğu görülmektedir. 

UNCTAD‟ın 2009 Dünya Yatırım Raporu verilerine göre, dünya genelinde 

DYSY girişleri 2008 yılında da bir önceki yıla göre %14 düşüşle 1,7 trilyon dolar 

seviyesindedir. 2008 yılı verileri ile 18,2 milyar dolar civarında olan yatırım girişinin 

2009 sonu itibariyle azalış gösterdiği gözlenmiştir. Küresel finansal kriz ortamının, 

DYSY girişlerini dünya genelinde önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Sonuç 

olarak gerek OECD üyesi ülkeler gerekse gelişmiş ya da gelişmekte olan dünya 

ülkeleri genelinde olsun, uluslararası vergi rekabeti uygulamaları kapsamında KV 

oranları üzerinde gerçekleştirilen indirimlerin dünya genelinde DYSY girişleri 

üzerinde aynı oranda arttırıcı etkilere yol açtığı gözlenmektedir. KV oranları düşüş 

gösterdiği ölçüde DYSY girişleri artmakta ve aralarında negatif yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna varılabilmektedir.  

2.9. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ AÇISINDAN DOĞRUDAN 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ AVANTAJLARI 

DYSY‟nin ülkeye gelişinin teknoloji, sermaye birikimi, büyüme, vergi 

gelirleri, ülke içi rekabet, istihdam, ihracat ve finansman gibi alanlarda ülke için 

yararlı olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Bu aşamada küresel rekabet ise 

UÖŞ‟lerin DYSY‟lerini, kuruldukları ülkelerden piyasa yoğunluğu olan ya da artan 

ülkelere doğru yönlendirmelerine sebep olmaktadır (Ballance, 1985: 202). Bu 

kapsamda sermaye hareketlerinin farklı türlerinin kendilerine özgü fayda ve 

maliyetleri bulunmaktadır. DYSY‟lerin sıklıkla kısa vadeli sermayeye tercih 

edilmesinin nedenlerinden biri, bu yatırımların beraberinde yabancı teknolojiyi ve 

yönetim becerilerini getirmesi ve böylece verimliliği artırarak, ekonomik büyümeyi 
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desteklemesi olmaktadır (UNCTAD, 2003: 85). Özellikle küreselleşmenin dolaşımını 

kolaylaştırdığı DYSY‟ler, çoğu zaman birden çok faktörün etkisini 

yansıtabilmektedir. Bu nedenle özellikle sermaye hareketlerinin yöneldiği ülkeler 

açısından DYSY‟ler borç almaktan daha avantajlı bir yapı sergilemektedir. Sağladığı 

avantajlar dikkate alındığında, Tablo 12‟de DYSY‟nin tercih nedenlerini sırasıyla 

karlılık oranının yüksekliği, dış pazar büyümesi, dış ticarette korumacılık, ev sahibi 

ülkelerin döviz ihtiyacı ve patent haklarının korunması gibi unsurların oluşturduğu 

görülmektedir. 

Tablo 12: Yabancı Sermayenin Tercih Nedenleri 

TERCĠH NEDENLERĠ YÜZDE (%) 

Yüksek Karlılık 20,6 

Dış Pazar Büyümesi 19,6 

Dış Ticarette Korumacılık 14,4 

Hammadde Gereksinimi 12,4 

Düşük Maliyet 7,2 

Pazar Çeşitlendirmesi 5,2 

Ev Sahibi Ülkenin Döviz Darlığı 4,1 

İş İlişkilerinin Devamı 4,1 

Yerel Pazarlama Kanallarının Bozukluğu 3,1 

Ürünlerin Yabancı İsteme Uyumu 3,1 

Patent Haklarının Korunması 2,1 

Diğer Nedenler 4,1 

TOPLAM 100 

Kaynak: Erol, 2000: 79. 

Spekülatif fonların devamlılığının olmaması, yöneldiği ülke ekonomilerinde 

sağladığı kısa vadeli çözümlerin yüksek maliyetlere yol açması nedeniyle DYSY‟lere 

göre daha fazla dezavantaj sağlamaları, DYSY‟lerin sahip olduğu önemi daha da 

arttırmaktadır (Güven, 2008: 77). Bu kapsamda DYSY‟nin yatırım yapılan ülkeye 

sağladığı avantajlar açısından sermaye açığının kapatılması, üretim ve istihdam 

ortamının arttırılması ve rekabet ortamında etkinliğin sağlanması ile yeni 

teknolojilerin kazanılması şeklinde sıralanmaktadır.  

Bu kapsamda ülkelerin yabancı sermaye kanunlarında yapılan iyileştirmeler, 

bürokrasinin azaltılması, gümrüklerin indirilmesi, kambiyo rejiminin 

serbestleştirilmesi, çeşitli ülkelerle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması 
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anlaşmalarının yapılması DYSY girişi üzerinde teşvik edici etkilere yol açmaktadır. 

Ulusal ve bölgesel düzeylerde hükümetler DYSY‟leri çekmek için geniş imkanlar 

sağlamaya çalışmışlardır (Görgün, 2004: 80). Söz konusu durum bu avantajların 

sağlanması açısından teşvik rekabetini beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda 

dünyanın bir çok ülkesi DYSY çekebilmek için yatırım cazibelerini arttırıcı 

politikalara yönelmiş; yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla optimum faydayı 

sağlayacak şartları hazırlamaya özen göstermişlerdir. 

Bu anlamda gerçekleştirilen teşvik uygulamaları çerçevesinde öncelikle dış 

ticaret hacminde gözlenen önemli artışlar beraberinde sermaye hareketlerinde 

gelişimi getirmiştir. DYSY‟ler, ev sahibi ülkelerin üretim kapasitelerine katkıda 

bulunmakla birlikte yeni teknolojiler getirmesi, döviz girişi ve rekabet ortamını 

sağlaması gibi nedenlerle de ekonomiye hareketlilik kazandırabilmektedirler. 

Özellikle işsizliği azaltarak istihdam ve vergi geliri sağlaması gibi olumlu 

etkilerinden dolayı özellikle tercih edilmektedir.  

DYSY girişleri bir diğer ülke grubu olarak geçiş ekonomileri açısından 

değerlendirildiğinde ise son dönemlerde yabancı sermaye yatırımları açısından ilgi 

odağı olan bu ülkelerin de gelişim ve dönüşümlerini sağlayacak ve de özellikle dış 

kaynaklara ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. Bu tür ekonomiler genellikle dış 

kaynaklı yatırımları teşvik edici düzenlemelerle bu tür yatırımların ülke içine 

girmesini amaçlamaktadırlar (Tandırcıoğlu ve Özen, 2003: 125). Bu anlamda 

ülkelerin kar transferi yoluyla sağlayacakları kazancı kendi ülkelerine yönlendirme 

istekleri, DYSY‟nin ülke dışına çıkarak yeni faaliyet alanları aramasının da sebepleri 

arasında yer almaktadır. 

Ayrıca DYSY‟nin bir diğer önemli faydası, ülke vatandaşlarının yaşam 

standartlarını yükseltmesi olarak kabul edilmektedir. Bu da düşen fiyatlar, daha 

kaliteli mal, ürün ve hizmetler arasında seçim yapabilme imkanı ile sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda sektörde ve tedarikçilerde artan verimlilik ve üretim milli gelirin 

artmasına da dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır (McKinsey ve Company, 2003: 1-

2). Ayrıca çokuluslu şirketlerde, ana şirketlerin bağlı şirketler kurarak şirket içi 

teknoloji transferini gündeme getirmesi, teknolojiyi transfer eden ve alan çokuluslu 
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şirketin aynı olması sebebiyle farklı ülkelerden yapılan materyal ve işçilerin eğitimi 

de teknoloji transferi kapsamında değerlendirilmektedir. 

İç ve dış ekonomik gelişmeler, DYSY‟lerin ekonomilere yönelmesinde büyük 

önem taşımaktadır. DYSY hareketlerinin belirlenmesinde ülke dışı koşullarının, 

başka bir ifadeyle uluslararası konjonktürün oldukça etkili olduğu da savunulan 

görüşler arasındadır. İtici faktörler olarak kabul edilen söz konusu koşulların 

DYSY‟nin yöneldiği ekonominin yapısının belirlenmesinde de ayrıca önem taşıdığı 

görülmektedir. Bu yönüyle de çekici faktörler olarak kabul edilen etkiler, DYSY‟nin 

yatırımda bulunduğu ülkelerde yerli yatırımları ikame edici ya da tamamlayıcı 

niteliklerde olabildiğini göstermektedir. 

  Bu kapsamda DYSY‟lerin en önemli faydalarından biri olarak “taşma etkisi 

bir başka ifadeyle “pozitif dışsallıklar”ın varlığı özellikle savunulmaktadır. Buna 

göre, yatırım için gelen ÇUŞ‟lar (Kaymak, 2005: 79); 

- Yeni teknolojiler getirerek ve daha sonra yerel firmalarda çalışabilecek yerel 

çalışanları eğiterek ülkenin yeni teknik bilgiler edinmesine katkıda 

bulunurlar. 

- Arz darboğazını ortadan kaldırarak ülke ekonomisinde etkinliğin 

artırılmasına katkıda bulunurlar. Stok ve kalite kontrolü ve yerel 

tedarikçilerin ve dağıtım kanallarını standardizasyonu için gerekli teknikleri 

ülkeye transfer ederler. 

- Tekellerin piyasa hakimiyetini kırarlar.   

Bu kapsamda DYSY‟nı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, yatırım yaptıkları 

ülkelere istikrarlı ve uzun vadeli bir yönelim içindedirler. Bu nedenle de tüketimi 

finanse ederken DYSY‟ler daha verimli kabul edilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin DYSY‟lere özellikle güvenilir olması, gittiği yerde uzun süre kalarak 

teknoloji transferi sağlaması, üretim ve istihdam oluşumuna olan katkılarından dolayı 

özellikle ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda mal ve sermaye hareketlerinin 

serbestleşmesi, ÇUŞ‟lara daha seçici olma ve avantajlı bölgelere yönelme imkanı da 

sağlamaktadır.  
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DYSY‟ın özellikle GOÜ‟lerin ekonomik kalkınma hedeflerine yönelik 

avantajları şu şekilde sıralanmaktadır (Bozkurt, 1996: 1-5): 

• Yatırımın gerçekleştiği ülkede gelir yaratma, döviz sağlama ve vergi 

gelirlerini artırma gibi makro değişkenleri olumlu yönde etkilemektedir. 

• Rekabet ortamı oluşturacağından endüstriyel verimlilik, teknolojik gelişme 

ve mamul geliştirme konusunda olumlu etkiye sahiptir. 

• Modern sektörlerde istihdam durumunu ve iş gücü niteliklerini olumlu 

etkiler.  

Bu anlamda söz konusu avantajlardan yararlanabilmek ve DYSY girişlerini 

çekebilmek amacıyla pek çok ülke birbirleriyle rekabet içine girmekte; en cazip ve 

uygun yatırım ortamını sağlama yoluna gitmektedir. Bu anlamda ülkelerin uygun 

yatırım iklimi oluşturabilmek amacıyla özellikle yabancı sermaye mevzuatları 

üzerindeki değişiklik öngörüleri ayrıca dikkat çekmektedir. DYSY çekme çabası 

içinde olan bu ülkelerde hükümet programlarıyla birlikte de DYSY girişleri 

desteklenmeye çalışılmaktadır.  

Bu kapsamda dolaylı yatırım olarak portföy yatırımlarının, DYSY‟den farklı 

gelişim gösterdiği de dikkat çekmektedir. Ülkelere giriş ve risk anındaki çıkışlarının 

aynı hızla gerçekleşebilmesi DYSY‟lere oranla daha az tercih edilmelerinin de 

nedenleri arasında yer almaktadır. DYSY‟lerin ülkelere uzun vadeli giriş yapıyor 

olmaları, yatırımın gerçekleştiği ülke açısından sürekli ve kalıcı bir avantaj sağlaması 

tercih sebebi olmalarının göstergesidir. 

 2.10. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ AÇISINDAN DOĞRUDAN 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ DEZAVANTAJLARI 

Ülkelerdeki farklı politika uygulamaları, farklı sermaye türlerinin tercih 

edilmesini de beraberinde getirmektedir. Finans piyasalarındaki serbestleşmeyi 

henüz tamamlamamış veya tamamlamak üzere olan ülkelerin sıklıkla tercih ettiği 

sermaye hareketleri, göreceli olarak daha az riskli ve daha istikrarlı olan DYSY‟ler 

niteliğindeki sermaye hareketleri olarak kabul edilmektedir (Glick, 1998: 9).  
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Tasarruf ve yatırım yetersizliği çeken GOÜ‟ler, yabancı fonları kalkınmaları için 

gerekli ek bir finansman kaynağı olarak görmekle birlikte, bu fonlar ekonomilerinde 

bir takım istikrarsızlıklara da neden olabilmektedir (Kar ve Tatlısöz, 2008: 4). 

Özellikle GOÜ‟lere yönelen sermaye hareketlerinin daha kısa vadeli ve spekülatif 

nitelikte olması, likiditesinin yüksekliği dolayısıyla girdikleri ülkeyi her an terk 

edebilme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla ülke 

ekonomisinde ödemeler dengesi, döviz piyasaları ve finansal piyasalar üzerinde de 

bir takım etkilere yol açmaktadır. 

Bu anlamda DYSY‟lerin olumsuz etkileri de üç başlık altında 

incelenebilmektedir. Bunlardan ilki DYSY‟lerin karları ev sahibi ülkede yeniden 

yatırıma dönüşmek yerine, kaynak ülkeye döndürebilmeleridir. İkinci olarak, DYSY 

aykırı transfer fiyatlaması gibi tersine gelişmeler doğurabilmektedirler. Son olarak da 

DYSY ev sahibi ülke pazarını daha az rekabetçi hale getirerek, pazar yapısını 

olumsuz etkileyebilmektedir (Şen ve Saray, 2010: 24). Ülkelerin mevcut ekonomik, 

politik ve sosyal gelişimleri DYSY girişleri üzerinde etkili oldukları kadar DYSY 

girişleri de ülkelerin borç yükümlülükleri, politik ve ekonomik yapıları üzerinde 

önemli ölçüde etki sahibidir.  

Ayrıca DYSY, talep eden ülkenin mevzuatlarını dikkate almayarak ya da 

yasal boşluklardan yararlanarak çevre kirliliği, sağlık, güvenlik gibi sorunları da 

beraberinde getirebilmektedir. DYSY, GOÜ‟lerde özellikle madencilik, petrol 

çıkarma, kimyasal işlemeler, orman ve kağıt ürünleri gibi çevre ve insan sağlığı 

açısından hassas alanlarda faaliyette bulunmayı tercih etmektedir (Şen, 1998: 181-

190).  

Ülkelerin sosyal istikrarı; nüfus yoğunluğu, demografik denge, eğitim düzeyi, 

etnik ve dini yapı, işgücü, gelir dağılımı ve aile yapısı gibi unsurların bileşimi, çıkan 

sonuca göre belirlenmektedir. Bu anlamda sosyal yapıdaki uyumsuzluk ve 

dengesizlikler her an sosyal patlamalara neden olabileceğinden; ekonomik ve politik 

istikrarı da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle DYSY kararları da ilgili 

ülke aleyhinde olumsuz yönde etkilenebilecektir (İMKB, 1994: 24-27).  
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Sermayenin ülkeleri terk etmesi sürecinde özellikle sermaye çıkışının 

yaşandığı ülkelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gecikmesi veya yetersiz 

kalması, belirsizlik ortamını kötüleştirmekte ve söz konusu ülkelerin risk derecesini 

artırmaktadır. Sonuç olarak, çok büyük miktarlarda sermaye, yükselen piyasalar 

olarak adlandırılan ve geçmişte yatırım için çok cazip olanaklar sunan bu ülkeleri 

terk etmektedir (Edwards, 2000). Söz konusu sermaye çıkışları sonrasında pek çok 

ülkenin uluslararası rezervleri düşük ve tehlikeli seviyelere gerilemiş ve ulusal 

paraları aşırı değer kazanmıştır. 

DYSY, ev sahibi ülke ekonomilerine ait gelişmiş sektörlerin yabancı 

ülkelerin denetimine tabi olmasına ve dolayısıyla ekonomik bütünlüğün bozulması 

şeklinde olumsuz etkilere de yol açabilmektedir. Ayrıca koruyucu dış ticaret 

kısıtlamalarının aşılması, yerli şirketler karşısında yabancı şirketlerin yüksek 

sermayeleri,  haksız rekabet üstünlüğü sağlanması gibi ülkelerin ödemeler dengesi 

üzerinde olumsuz etkilere ve ülkelerin ürettikleri teknolojileri ithal etmek yoluyla 

teknolojik bağımlılığa yol açmaları diğer olumsuz etkileri kapsamına girmektedir. 

Yabancı şirketlerin ise, ihracata yönelmemeleri, hammaddeleri yerli 

kaynaklardan karşılamak yerine yurt dışındaki ana merkezlerinden sağlamaları döviz 

giderlerini artırıcı etki oluşturmakta ve bu durumun kar transferlerine yol açarak 

ödemeler bilançosu üzerindeki baskısı giderek artmaktadır (Seyidoğlu, 2007: 731). 

Yabancı yatırımlar yerli yatırımları ikame edici nitelikte ise yabancı firmalar yerli 

firmalarla yer değiştirebilmektedirler. Bu durumda yabancı yatırımın dışlama etkisi 

söz konusu olmaktadır. Yabancı yatırım yerli yatırımları tamamlayıcı nitelikte ise söz 

konusu yabancı yatırımlar yerli firmaların gelişmesini ve etkinleşmesini sağlayabilir 

(De Mello, 1999: 138). Böyle durumlarda DYSY‟lerin artırıcı etkisi söz konusu 

olmaktadır. DYSY‟lerin uluslararası vergi rekabeti uygulamaları kapsamında 

sağladığı yararlı ve zararlı etkiler yatırımın yapıldığı ve yatırımı yapan ülkenin 

ekonomik ve sosyal duruşuyla yakın ilişkili olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 

DYSY akımları, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yönelim şeklinde 

değerlendirildiğinde DYSY‟lerin ülke ekonomilerine girişlerinin zaman içerisinde bu 

ülkelerin sömürgeleştirilmesine yol açtığı şeklinde tepkilere de neden olabilmektedir. 
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Ayrıca söz konusu DYSY akışlarının başlıca amacı, gelişmemiş ülkelerin özellikle 

hammadde kaynaklarını kullanmak olduğundan yatırımın geçekleştiği ülke açısından 

ifade edilen dezavantajlar farklı boyutlarıyla yatırımcılar için de söz konusu 

olabilmektedir. DYSY akımlarının başlangıcından günümüze kadar, DYSY 

gerçekleştiren firmalar açısından en önemli risk unsuru, söz konusu yatırımların ev 

sahibi ülke tarafından kamulaştırılması ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesi olarak 

da değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yabancı yatırımcılar mülkiyet haklarının 

millileştirme ve kamulaştırılması uygulamaları ile çok sık karşılaşılabilmektedir. 

DYSY‟nın yol açacağı dezavantajlar arasında, sermaye avantajına sahip 

firmaların mevcut teknoloji avantajlarıyla küçük ölçekli yerli şirketler karşısında 

haksız bir rekabet üstünlüğü sağlaması da önem taşımaktadır. Söz konusu firmaların 

uzun vadede ülke ekonomisinde tekelci konuma geçebilecek olmaları, tekelci ve 

merkezi ekonomik yapıdan kurtulma çabası içerisinde bulunan ekonomilerin geçiş 

sürecini daha da zorlaştırması gibi durumlar da benzer şekilde değerlendirilmektedir.  

Dezavantaj olarak değerlendirilen bir diğer etki ise, DYSY gerçekleştiren 

firmaların faaliyetlerini ve yatırımlarını gittikleri ülkelerde değil, ana merkezlerde 

toplamaları şeklinde açıklanmaktadır. Mevcut durum, üretimin gerçekleştiği ülkede 

teknolojik ilerlemeyi yavaşlatırken, döviz transferiyle de, döviz artırıcı etkisini düşük 

seviyelerde tutmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN DOĞRUDAN YABANCI 

SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN 

TÜRKĠYEAÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Uluslararası vergi rekabetinin DYSY üzerindeki etkilerinin Türkiye açısından 

değerlendirileceği bu bölümde DYSY girişlerinin ulusal ve uluslararası çerçevesinin 

ortaya konulmasının ardından Türkiye‟de uluslararası vergi rekabetinin göstergeleri 

ve DYSY ilişkisine yer verilecektir. Uluslararası vergi rekabetinin Türkiye‟deki 

DYSY üzerindeki etkileri, Türkiye‟nin DYSY çekme açısından sahip olduğu avantaj 

ve dezavantajlar çerçevesinde incelenecektir. Uluslararası vergi rekabeti kapsamında 

DYSY açısından AB ve Türkiye ilişkilerinin nasıl geliştiği değerlendirilerek 

DYSY‟na ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası vergi rekabeti ve 

uluslararası tahkim çerçevesinde öngörülen çözüm önerilerine yer verilecektir. Tüm 

bu incelemeler kapsamında uluslararası vergi rekabetinin DYSY üzerindeki 

etkilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesine yönelik ekonometrik model 

uygulaması ile uluslararası vergi rekabeti aracı olarak KV oran indirimleri ve 

dolayısıyla yabancı sermayeli firma sayılarındaki artışın Türkiye‟ye yönelik DYSY 

girişleri üzerindeki etkileri ile 2000-2011 periyodundaki gelişimine yer verilecektir.   

3.1. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI GĠRĠġLERĠNĠN 

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇERÇEVESĠ 

Ülkelerin ekonomik yapıları ve gelişmişlik düzeylerine göre özellikle mal ve 

hizmetlerin ulusal ve uluslararası değişiminde fiyat, ücret ve de faiz belirleyici nitelik 

taşımaktadır. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ücret ve faiz faklılıkları da emek ve 

sermaye donanımındaki farklılıklardan oluşmaktadır. Bu kapsamda sermaye ve emek 

yönünden zengin olan ülkelerde söz konusu girdilerin fiyatı düşük iken kıt olduğu 

bölgelerde yüksektir. Mevcut durum faktörlerin bol olduğu ülkelerden kıt olan 

ülkelere doğru akışını gündeme getirmektedir. Bu akım DYSY‟lerin ortaya 

çıkışlarının en temel nedeni olarak da kabul edilmektedir. Bu anlamda söz konusu 

DYSY akımlarının, ülkelere yönelimini belirleyen bir takım kurumsal ve yasal 

düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle ülkelerin yabancı sermaye mevzuatları ve 
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uluslararası alanda gerçekleştirilen program ve uygulamalar söz konusu 

düzenlemelerin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle DYSY‟ye 

yönelik ülkemizdeki kurumsal ve yasal çerçeveye yer verilecektir. 

3.1.1. Kurumsal ve Yasal Çerçeve  

Küreselleşme süreci ve önemi giderek artan uluslararası rekabet olgusuyla 

birlikte ülkemizde de mevcut hukuki altyapının sağlam bir biçimde yürütülmesi 

yönündeki çalışmaların hızlandığı, özellikle DYSY‟lere yönelik vergisel alanda 

gerçekleştirilen düzenleme ve yeniden yapılanmalara yönelik uygulamaların arttığı 

görülmektedir. Söz konusu vergisel alandaki düzenleme ve uygulamalar, Orta Vadeli 

Program ve Orta Vadeli Mali Plan‟da belirtilen amaçlar ve bütçe gerekçesinde 

belirtilen ilke ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yatırım 

ortamının iyileştirilmesi konusunda da son yıllarda atılan adımların sonucu olarak 

yatırımların önündeki engellerin önemli ölçüde azaltıldığı görülmektedir. 

DYSY‟lere yönelik yasal düzenlemelerin tarihi seyrinde, 1954 yılında 6224 

sayılı Yasa ile dönemin en liberal Yabancı Sermaye Kanunu‟nun uygulamaya 

konulduğu görülmektedir. 1980‟li yıllarda başlayan liberalizasyon politikaları ve 

kambiyo mevzuatında yapılan değişiklikler ile birlikte yürürlüğe konulan yabancı 

sermaye çerçeve kararları dikkate alındığında, Türkiye‟nin bu alanda en liberal 

mevzuata sahip ülkeler arasında yer aldığı dikkat çekmektedir. 1980‟lerde 24 Ocak 

1980 Ekonomik İstikrar Tedbirleri kapsamında uluslararası sermaye ve DYSY‟lere 

yönelik düzenlemelerin önem kazandığı görülmektedir. Bu kapsamda 8/168 sayılı 

Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi 25.1.1980 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 

Başbakanlığa bağlı Yabancı Sermaye Dairesi kurulmuş ve daha sonra Devlet 

Planlama Teşkilatı‟na bağlanmıştır (DPT, 2000b: 13). 

Dolayısıyla 1980 yılına kadar olan dönemde Türkiye‟ye yönelik DYSY, 6224 

sayılı kanun başta olmak üzere, 6326 sayılı “Petrol Yasası” ve 1567 sayılı “Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Yasası” çerçevesinde işlemlerini yürütmüşlerdir 

(Karluk, 1983: 49). 17.7.1991 tarih ve 436 sayılı Kararname ile de Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesine alınmıştır. Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun ile Hazine ve Dış 
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Ticaret Müsteşarlıklarının kurulması sonucunda Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 

faaliyetine devam etmektedir. 1980 yılından itibaren, çerçeve kararları 1986 ve 1992 

yıllarında iki kez değiştirilmiştir. İzleyen dönemde de liberalleşme sürecine devam 

edilmiş ve önemli değişiklikler getiren son düzenleme 7.6.1995 tarihinde yürürlüğe 

konulan 95/ 6990 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ile yapılmıştır (DPT, 

2000b: 14). Söz konusu düzenlemeler sonucunda, yabancı yatırımcıların Türk özel 

sektörüne açık her alanda, tekel veya özel imtiyaz teşkil etmemek koşuluyla, her 

türlü mal ve hizmet üretiminde bulunabileceği kabul edilmiştir. 

Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir. Bu çerçevede, 5 Haziran 2003 tarihinde kabul edilen 4875 sayılı 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (DYYK)”nun, DYSY‟yi çekmek açısından 

önemli bir gelişme olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu kanun ile DYSY‟nin 

özendirilmesi ve yabancı yatırımcıların haklarının korunması sağlanarak yatırım ve 

yatırımcı kavramlarında uluslararası standartlara uyum amaçlanmaktadır. Ayrıca 

DYSY‟nin gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin yanı sıra bilgilendirme 

sistemine de önem verilmiş ve bu kapsamda belirlenen politikalar aracılığıyla 

DYSY‟lerin artırılmasına yönelik uygulamalar ağırlık kazanmıştır. 

Bu kapsamda yabancı yatırımcı kavramı, 4875 sayılı “DYYK”da köklü bir 

değişime uğramıştır. Buna göre, Türkiye‟de DYSY yapan yabancı ülkelerin 

vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk 

vatandaşlarının yanı sıra, yabancı ülkelerin kanunlarına dayanılarak kurulmuş tüzel 

kişiler ve uluslararası kuruluşlar yabancı yatırımcı sayılmaktadır. Dolayısıyla, yeni 

yasada yurt dışında ikamet eden Türk yurttaşlarının Türkiye‟deki yatırımları da 

yabancı yatırımlar kapsamına alınmaktadır (Karluk, 2001: 100). Sermayenin ülkeye 

girdiği andan itibaren o ülkenin sermaye stokuna dahil olduğu dikkate alındığında 

yerli sermaye ile hiç bir fark barındırmadığı dikkat çekmektedir. Bu aşamada 

doğrudan kelimesi, sermaye ile birlikte değişen miktarda teknoloji, patent, ticari 

marka ve ünvanlar ile denetim ve yönetim bilgilerinin de yatırım yapılan ülkeye 

getirildiğini göstermektedir. 
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DYSY akımlarını çekmeye yönelik Türkiye‟de hedeflenen yatırım ortamının 

oluşturulmasına yönelik vergisel alanda getirilen düzenlemelerin üç aşamalı olarak 

ele alındığı görülmektedir. Birinci aşama, kısa vadede ekonominin önünü kesen vergi 

düzenlemelerinin kaldırılmasıdır. İkinci aşama, ekonomide güven ortamını 

sağlayacak vergisel düzenlemelerin yapılması ve uzlaşma ortamının sağlanmasıdır. 

Üçüncü aşama ise, vergi sisteminde yapısal dönüşümün oluşturulmasıdır. Bu 

anlamda vergi sistemindeki yapısal dönüşüm de esasen üç ana ilke üzerinde 

şekillendirilmektedir (Saraçoğlu, 2005: 124-125). Bu ilkeler: 

- Vergi mevzuatının ana esaslar itibarıyla, vatandaşlar tarafından anlaşılır 

ve basit bir şekilde uygulanabilir olması, 

- Mevzuatın sık sık değişmeyen, yatırımcıların gelecek planlaması 

yapabilmelerine izin verecek şekilde istikrarlı ve öngörülebilir, aynı 

zamanda ekonominin önünü tıkamayacak yapıda ve düzeyde olması, 

- Mükelleflere daha kaliteli hizmet sunmayı ve mükelleflerin gönüllü 

uyumunu esas alan ve bilgi teknolojilerinin de yardımıyla vergi gelirlerini 

etkin bir şekilde toplayan bir idareye sahip olunması, şeklinde 

özetlenmektedir. 

Belirtilen hedeflere ulaşabilmek ve kısa vadede ekonominin önünü kesen 

vergisel düzenlemelerin giderilerek ekonomide güven ortamını sağlamak için vergi 

barışına yönelik vergi affı kanununun yürürlüğe girmesi önem taşımaktadır. Bu 

aşamada mükelleflerin vergiye karşı uyumunun engellemesi gibi olumsuz birtakım 

etkilerin de ortaya çıktığı görülmektedir.  

Vergi sistemindeki mevcut yapısal sorunların giderilmesi amacıyla 

uygulamaya konulan enflasyon muhasebesi de benzer şekilde kurum kazançları 

üzerindeki vergi yükünü düşürmeye yönelik bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. 

Vergi idarelerinin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülmekle birlikte mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik girişimler 

ve bu kapsamda getirilen yatırım indirimi ve ihracat teşviki sağlayan diğer teşvik 

uygulamaları önem taşımaktadır. 
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Türkiye‟nin yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda gösterdiği 

ilerlemeler, uluslararası kuruluşların hazırladığı göstergelerden takip 

edilebilmektedir. Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde gösterilen çaba 

ve getirilen düzenlemelerin sonucu olarak, Dünya Bankası 2011 yılı İş Yapma 

Raporu‟nda Türkiye‟nin 2011 yılsonu için tahminlenen konumunun 65. sıra olduğu 

görülürken, 2010 ve 2009 yılları için 60 ve 63. sıralarda yer aldığı görülmektedir.  

2008 yılında 178 ülke arasında 60. Sırada, 2007 yılında ise 65. sırada ve 2006 yılında 

84. sırada yer aldığı görülmektedir.  

3.1.2. Uluslararası KuruluĢlar ve Programlar 

1990‟lı yıllar itibariyle artış gösteren küreselleşme, finansal serbestleşme, 

finansal globalleşme, uluslararası finansal bütünleşme gibi adlarla anılan 

uygulamalar, özellikle GOÜ‟lere finansal serbestleşme programları aracılığıyla dış 

tasarruflardan faydalanma imkanı tanımıştır (Lukauskas ve Minushkin, 2000: 697). 

Söz konusu politikaların nitelik olarak tam anlamıyla homojen bir yapıya sahip 

olmadığına yönelik görüşler, özellikle GOÜ‟lerde DYSY‟lerin teşvik edilmesi 

aşamasında büyük önem taşımaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde de benzer şekilde, hem 

ulusal hem de uluslararası organizasyonların tümü geliştirilmeye çalışılan 

uygulamalar olarak önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda ekonomik bütünleşme; birleşmeye giden ülke ekonomilerinde 

mal ve hizmet akımlarına serbesti sağlayıp, ticarete engel olan kısıtlamaları ortadan 

kaldırarak ortak bir pazar oluşturulmasını sağlamaktadır. Bütünleşme ile daha geniş 

bir pazara üretim yapmak ve büyük çapta üretimin sağlayacağı imkanlardan 

yararlanmak mümkün olabilmektedir (Uyar, 1999: 1). Ülkeler söz konusu ekonomik 

bütünleşmelere üye olarak üretim kapasitelerini arttırarak verimlilik ve toplumsal 

refah seviyelerini yükseltme çabasına girmektedirler.  

Bu anlamda ekonomik bütünleşmelerin ülkeleri ekonomik yönden birbirlerine 

daha bağlı hale getirdiği kabul edilmektedir. DYSY çekmeye yönelik çeşitli 

programlar düzenleyen bu kurumların çıkış noktaları temel olarak iki varsayıma 

dayanmaktadır (DPT, 2000b: 14): 
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- Gelişmiş ülkeler çıkışlı DYSY‟lerin, GOÜ‟lerin ekonomik kalkınmasına 

önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

- DYSY‟lerin gelişmekte olan ülkelere akışlarının sağlanması 

desteklenmedikçe, akışın çok sınırlı kalacağı kabul edilmektedir. Özellikle 

borç krizi yıllarında söz konusu kuruluşların önemi artarak daha fazla ilgi 

gösterilmeye başlanmıştır.  

Uluslararası sermaye akımlarının GOÜ‟lere yönelmesinin bir başka nedeni de 

uluslararası faiz oranları ve diğer getiri oranlarındaki değişmeler ve bu değişmelere 

ilişkin beklentiler olarak kabul edilmektedir (Karabıçak, 2009: 144). GOÜ‟lerde 

DYSY‟lerin teşvik edilmesi konusuna programlarında yer veren uluslararası 

organizasyonların ve programların başlıcaları şunlardır: OECD Teşkilatı (Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Yatırım 

Konferansı), UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı), IFC 

(Uluslararası Finans Kurumu), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), ITC (Uluslararası 

Ticaret Merkezi), Dünya Bankası, MIGA (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı), FIAS 

(Yabancı Yatırım Danışmanlık Hizmetleri), AB Programları (EC-CDI ve EC-IIP), 

KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), ECO 

(İktisadi İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel kuruluşlar, OCIFT (Türkiye-Fransa Yatırım 

ve İşbirliğini Geliştirme Teşkilatı), DEG (Alman Yatırım ve Kalkınma Kuruluşu), 

İngiliz Yatırım Bürosu, WAIPA (Dünya Yatırım Geliştirme Ajansları Birliği) dir. 

UNCTAD, ulusötesi şirketlerin yapılarına bakarak uluslararası yatırımları 

teşvik edici ortamın hazırlanması konusunda çalışmaktadır. Çalışma şekli, seminerler 

ve konferanslar düzenlemek, devletlerarası görüşmeleri organize etmek ve teknik 

konularda yardımcı olmaktır (Narin, 2007: 87-88).  OECD teşkilatı ise GOÜ‟lere 

DYSY teşvik eden kuruluşlardan biri olarak önem taşımaktadır. Komite GOÜ‟lerde 

yatırımların teşviki yönünde çalışmalar yapmaktadır. Özellikle üye ülkelerin DYSY 

ile ilgili sorunlarının giderilmesine çalışmaktadır. 

Aynı amaca yönelik olarak faaliyet gösteren Dünya Ticaret Örgütü, 

uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde faaliyette bulunan bir kuruluştur. Bu 

anlamda uluslararası ticaretin önemli ölçüde serbestleştirilmesi yönünde çalışmalar 
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yapmaktadır. Uygulamadaki ayrımcı politikaların ve tarife dışı engellerin 

kaldırılması yönünde faaliyet göstermektedir. TRIMS (Ticaretle Bağlantılı Yatırım 

Tedbirleri) Komitesi de aynı amaca yönelik olarak DYSY‟lerin yapıldığı ülkelerin, 

yerli girdi kullanma ve ihraç etme, ithalat kısıtlaması gibi tedbirlerini serbest ticareti 

engelleyici olmaları nedeniyle, kaldırmaya yönelik uygulamaları düzenlemektedir.  

IFC‟nin kuruluş amacının da diğer kuruluşlara benzer şekilde, GOÜ‟lerde 

DYSY‟nin teşvik edilmesi amacıyla kredi ya da sermayeye katılım şeklindeki 

finansman faaliyetleri sağlamak şeklinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda yatırım 

öncesi ve sonrası planlama ve proje aşamalarında şirketlerin yeniden düzenlenmesine 

destek sağlayarak DYSY akımları teşvik edilmektedir. MIGA ise, GOÜ‟lere yönelik 

DYSY akımlarını artırmak amacıyla Dünya Bankası‟nın bir yan kuruluşu olarak 

faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda amacı, GOÜ‟lere yönelik DYSY akımlarını 

olası ticari ve politik risklerden koruyarak geleneksel dış finansman kaynaklarına 

alternatif finansman imkanları sağlamaktır. 

Ayrıca, AB, KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), EFTA (Avrupa Serbest 

Ticaret Bölgesi), ECO (İktisadi İşbirliği Teşkilatı) ve WAIPA (Dünya Yatırım 

Geliştirme Ajansları Birliği) gibi bölgesel ve sivil toplum kuruluşları da yabancı 

yatırım akışlarını karşılamak adına faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu anlamda 

bölgesel birleşmelerin faaliyetleri serbest ticarete karşı veya destekleyici yönde 

gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda bölgeselleşme ve ÇUŞ anlayışı birbirleriyle 

ilişkili şekilde yürütülebilmektedir. 

Genel olarak özellikle GOÜ‟lere yönelik DYSY‟lerin korunması ve DYSY 

girişlerinin özendirilmesi amacıyla, bu ülkelerin yatırım ve ticari ilişkilerinin yoğun 

olduğu ülkelerle “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları” 

imzaladıkları görülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen anlaşmaların temel amacı, 

anlaşmaya taraf ülke sınırlarında gerçekleştirilen DYSY‟lerin ve faaliyet alanlarının 

tabi olacağı muamelelerin ekonomik işbirliğine uygun koşullarda belirlenmesidir. 

Ayrıca DYSY‟nin kamulaştırılması aşamasında tabi olacağı işlemlere ve özel 

teşebbüslerle devlet arasında doğabilecek ihtilaflara yönelik çözüm yollarına da yer 
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verilerek, yatırımcılara uygun ekonomik ve yasal ortamın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

3.2. TÜRKĠYE’DE ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN 

GÖSTERGELERĠ VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

ĠLĠġKĠSĠ 

Sermaye hareketlerinin uluslararası alanda, büyük ölçüde yatırım maliyetleri 

açısından üstünlük sahibi ülkeler lehine gerçekleşmesi, yatırımları gerçekleştiren 

ülkeleri de bu yönde tedbirler almaya zorlamaktadır. Gelişmiş ülkeler de söz konusu 

sermaye çıkışını önlemek ve rekabet gücü sağlayabilmek amacıyla teşvik tedbirlerine 

başvurmaktadırlar. Bu kapsamda sanayi teşvikleri Türkiye‟de de, 1913 Teşvik-i 

Sanayi Kanun-u Muvakkati ile birlikte ilk kez yasal bir çerçeveye sokulmaya 

çalışılmış; 1989 yılında 32 sayılı kanunla sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesine kadar da devam etmiştir.  

Türkiye‟de 1980 sonrasında liberal ekonomiye geçiş yapılması ve uluslararası 

piyasalara entegrasyonu arttırma sürecine gidildiği halde sermaye hareketlerine 

dayalı büyüme süreci enflasyonist yapıyla beslenmiş ancak uzun dönemde bütçe 

açıkları nedeniyle sermayeyi ülke içinde tutmakta başarı sağlanamamıştır. Bu yüzden 

sermaye hareketleri reel üretimden çok faiz gelirlerine ve kamu açıklarının 

kapatılmasında kullanılmıştır (Ay ve Mangır, 2007: 7).  Bu kapsamda uluslararası 

piyasalardaki giriş engellerinin kaldırılması, uluslararası bağların güçlenmesine ve 

finansal kurumların daha rekabetçi bir yapıya bürünmesine yol açmıştır (Parasız, 

2001: 298). Dünya geneli ülke ekonomilerinde ekonomik faaliyetlerde uluslararası 

hareketliliğin yoğunlaştığı ve önem kazandığı dolayısıyla da teknolojik gelişme ve 

ilerlemenin de hızla arttığı görülmektedir.  

Bu kapsamda ülkeler için yeni fırsatlar sağlayan firmaların, küreselleşmenin 

de etkisiyle daha çok gelişmiş ekonomilerde kendini hissettirdiği görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücü oluşturmasını kendileri 

için bir tehdit olarak algıladıkları ve bundan dolayı, GOÜ‟lerin rekabet gücü 

oluşturmasını istemedikleri düşünülmektedir (Karabıçak, 2009: 143). Sermaye 

yetersizliği, GOÜ‟lerde olduğu gibi Türkiye için de önemli ekonomik sorunlardan 
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birini oluşturmaktadır. Türkiye, tasarruf ve dış ticaret açığı olmak üzere, özellikle iki 

büyük sorunla karşı karşıyadır. Kamu kaynaklarının büyük bir bölümü cari 

harcamalara ayrıldığından kalan kısım ancak borç faiz ödemlerini karşılamaktadır. 

Dolayısıyla kamu kaynaklarından yatırımlar için gerekli olan payın ayrılması çok 

mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda Türkiye‟de DYSY‟lerin arttırılmasının, 

sermaye açığının ortadan kalkmasına, üretimde yeni teknolojilerin kullanılarak 

verimlilik artışının sağlanmasına ve dolaysıyla dış pazarlara açılma konusunda büyük 

imkanlar sağlayacağı kabul edilmektedir.  

Bu kapsamda uluslararası vergi rekabetinin hedef değişkenlerinde ve vergi 

oranı ile vergisel teşvikler üzerinde yol açtığı değişim gibi kullanılan araçlarda 

gözlenen gelişmeler, DYSY girişleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye‟deki söz konusu göstergelerin DYSY girişleri üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi açısından, DYSY ve uluslararası vergi rekabeti göstergelerinin bir bütün 

olarak değerlendirilmesi ve bu çerçevede özel kesim yatırım- tasarruf dengesi ile 

DYSY‟nın sektörel ve bölgesel dağılımlarının fiili girişlerle birlikte incelenmesi 

yerinde olacaktır. 

3.2.1. Kamu – Özel Kesim Tasarruf ve Yatırım Dengesi 

Bir ekonomide yatırım bir “akım değişken” olarak kabul edildiğinden, 

sermaye stoğunda zaman içindeki gözlenen değişim olarak da adlandırılmaktadır. 

Yatırım kavramı kapsamında teoride net yatırım, genişleme yatırımı, yenileme 

yatırımı, brüt yatırım, özel-kamu yatırımı, uyarılmış-otonom yatırım, demografik 

yatırım gibi farklı özellikte yatırımlar bulunmaktadır. Türkiye‟de kamu yatırım 

programlarının hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından esas alınan 

yatırımlar, etüd proje yatırımları, yeni yatırımlar, idame ve yenileme yatırımları, 

tevsii yatırımları, tamamlama-darboğaz giderme yatırımları, modernizasyon-

iyileştirme yatırımları ile araştırma ve geliştirme yatırımlarıdır (Karluk, 2001: ).  

DYSY açısından değerlendirildiğinde az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin büyük çoğunluğunda gözlendiği gibi DYSY‟lerin Türkiye‟de de 

karşılaştıkları tasarruf ve yatırım yetersizliklerini gidermede sağlayabileceği katkılar 

önemli seviyelere ulaşmaktadır. Bu yöndeki çalışmalarla uzun dönemde ekonomik 
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istikrarın sağlanabileceği kabul görmektedir. Bu kapsamda da DYSY‟lerin büyüme, 

teknoloji, istihdam, üretim ve yönetim bilgisi ile ihracat konularındaki yararlarından 

en yüksek faydayı sağlayabilmek amacıyla, ülkenin ve yabancı yatırımcıların 

çıkarlarının karşılıklı olarak örtüşebileceği düzenlemelerin eşzamanlı olarak 

uygulamaya konulması önem taşımaktadır. DYSY„deki artıştan daha fazla pay almak 

amacıyla, özellikle 2000 yılı sonrası yasal düzenlemelerin sayısında önemli artışlar 

gözlendiği ve teşvik uygulamalarının kapsam ve niteliğinin de değişim gösterdiği 

görülmektedir. 

Yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılar için daha elverişli hale 

gelmesini sağlamak ve bu yönde gerçekleştirilmesi gereken mevzuat ve uygulama 

değişikliklerini belirlemek amacıyla DYSY talep eden GOÜ‟ler ile DB Grubu 

tarafından ortak çalışmalar yürütülmektedir. IFC, GOÜ‟lerde sürdürülebilir özel 

sektör yatırımlarının teminini ve böylelikle yoksulluğun azaltılarak insanların yaşam 

kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla DB Grubu‟nun bir kolu olarak 

faaliyet yürütmektedir (Narin, 2007: 86-87). Bu kapsamda GOÜ‟lerde özel sektörün 

yapılanmasına yönelik varlık ve yükümlülük kompozisyonunu belirleyerek, risk 

yönetimi ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Mevcut uygulamalara bağlı olarak 

yürütülen raporlama faaliyetleri bir anlamda GOÜ‟lere yönelik girişimlere ilişkin 

plan ve projeleri de belirlemektedir. 

Türkiye açısından uygulanan istikrar politikaları ve enflasyonu düşürme 

programı uygulamaları kapsamında değerlendirildiğinde, kamu harcamalarında 

yapılan kısıtlamaların, istikrarı artıracağı ve istikrarla başlayan artışın yabancı 

yatırımcılar tarafından olumlu yönde algılanacağı savunulmaktadır. Dolayısıyla 

DYSY‟yi davet eden girişimlerin, özel yatırımların artmasına yol açacağı kabul 

edilmektedir (Uygur, 2000: 23).  Bu kapsamda yabancı yatırımcılar, istikrar 

ortamının sağlanabileceğini, risk unsurunun düşeceğini ve gelecekteki getirilerin 

artacağını düşünerek yatırımlarını arttırma yönüne gitmektedirler. Bu anlamda 

kamunun oluşturacağı daraltıcı etkinin de azalacağı savunulmaktadır. Uluslararası 

vergi rekabeti kapsamında mevcut gösterge ve hedef değişkenler de dikkate 

alındığında yatırım-tasarruf dengesinin özel kesin lehine gelişme gösterdiği sonucuna 

varılmaktadır. 
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Türkiye ekonomisinde gözlenen olumlu gelişmeler, kamu borç stokunda 

düşüşlere ve dolayısıyla dış konjonktürdeki olumlu gelişmelerden yararlanılarak 

DYSY girişlerinin artmasına yol açmaktadır. Özellikle 2001 yılı sonrasında kamu 

kesiminin yürüttüğü mali disipline yönelik politikalar sonucunda özel kesimin 

toplam kaynaklardan aldığı pay azalış göstermiştir. Bu azalış özel tasarrufların 

ekonominin gereklerini karşılayamaması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu 

kapsamda ülkemizde özel kesime dayalı ekonomik büyüme modeli içinde bu kesimin 

yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarruf eksikliğinin varlığı halinde ise özel 

kesim tasarruf açığı artış göstermektedir. Bu kapsamda yatırımcılara düşük 

vergileme ile sunulan avantajlar, ülkeler arasında sermayenin mobilitesine bağlı 

olarak sermaye ihraç eden ülkeler için tasarrufların ev sahibi ülkeden çıkmasına yol 

açmaktadır. Ülkelerin sermaye ithal etmesi halinde ise ev sahibi ülkedeki DYSY ile 

yer değiştirmesi şeklinde sonuçlanmaktadır. 

3.2.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Fiili GiriĢleri 

Sermaye girişinin olduğu ülkelerde sadece yatırımın yapıldığı sektörde değil, 

aynı zamanda sektörlerin yatay ve dikey bağlantıları dolayısıyla tüm ülke 

ekonomisinde üretim etkinliğinin yükselmesi ile birlikte üretim miktarında da artışlar 

ortaya çıkmaktadır. Sektör açsından ortaya çıkan dışsal ekonomilerin, sektörler arası 

ilişkilere ve talebe bağlı olarak ortaya çıktığı kabul edilir. Bu süreç girdi-çıktı 

ilişkileri neticesinde oluşmaktadır. Dikey birleşmenin oluşturacağı dışsal ekonomiler, 

özellikle bazı endüstriler için, o kadar önemlidir ki, bu endüstrilerde direkt yatırım 

yoluyla üretimin çeşitli kademelerindeki kararların koordine edilmesi gerekmektedir. 

Diğer şartlar aynı kalmak üzere, dikey olarak birleşmiş olan firmaların diğer 

firmalara olan üstünlüğü, akımlardaki kesilmelerin ve stoklardaki yığılmaların 

asgariye indirilmesi anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda, dikey birleşme dışsal 

ekonomileri dahili kara dönüştürür. Ancak dışsal ekonomilerin gerek firma, gerekse 

ekonominin bütünü açısından ortaya çıkardığı durum farklılık arz etmektedir. Firma 

açısından dışsal ekonomilerle ortaya çıkan kar artışının sosyal açıdan da bir artış 

oluşturacağı sonucu çıkmamaktadır.
 

Dışsal ekonomileri bu açıdan özel ve sosyal 

fayda arasındaki sapma olarak da ifade etmek mümkündür
 

(Çetinkaya, 2004: 251).  
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DYSY‟ler giriş yaptıkları ülkelerde istihdam kapasitesi oluşturmaları 

nedeniyle işgücünde de artışa yol açmaktadır. DYSY‟nin beraberinde getirdiği 

üretim tekniğinin yapısı ve üretimin emek yoğun olması gibi sahip olduğu bir takım 

özelliklere göre istihdamın boyutu da değişebilmektedir. Bu anlamda yatırımcıların 

uygulamakta olduğu maliyet düşürücü politikalar, yan sanayi oluşturma girişimleri 

gibi uygulamalar ise istihdam üzerinde azaltıcı etkilere yol açmaktadır. Bu nedenle 

özellikle GOÜ‟ler, istihdam seviyesine katkı sağlamak açısından emek yoğun 

yatırımları tercih etmektedirler. Bu kapsamda DYSY‟ler giriş yaptıkları ülkelerde 

istihdamı da artırmaktadır. Grafik 35‟te Türkiye‟ye yönelik 1980-2011 yılları DYSY 

girişlerine yer verilmektedir. 

Grafik 35: Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım AkıĢı 1980-2011  

 

Kaynak: Yased, 2011: 12. 

Buna göre,  ithal ikameci politikadan ihracata yönelik büyüme modeline 

geçişin gerçekleştiği 1980 yılı itibariyle, DYSY girişlerinde 2001 yılı ekonomik 

krizine kadar sürekli bir artış gözlenmektedir. Kriz sonra dönemde yaşanan azalış 

2003 yılı itibariyle yerini tekrar artışa bırakmıştır. Aynı kriz etkisi ve sonrası dönem 

için artış trendi 2008 yılında da gerçekleşmiş ve aynı artış 2010, 2011 yılları için de 

geçerli olmuştur. Burada özellikle dikkat çeken etki 2005 yılından itibaren gözlenen 

ve o döneme kadar görülmemiş orandaki artış seyridir. Bu noktada 2004 yılı için 

%33 olan KV oranının 2005 yılı itibariyle %30‟a düşmesi ve beraberinde 2006 yılı 

için söz konusu oranın %20‟ye ulaşması, DYSY girişleri üzerinde aynı oranda artışa 

yol açmıştır. Bu kapsamda ülkemizdeki KV oranları üzerindeki indirimlerin DYSY 

1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tem



 166 

girişleri ile ters orantılı olduğu ve yıllar itibariyle de oran indirimine başvurulduğu 

ölçüde DYSY akımlarında artış gözlendiği görülmektedir. 

Küreselleşme politikaları homojen yapıda olmasa da, GOÜ‟lerin iç finansman 

olanaklarının tükendiğinde küreselleşme kapsamında dış finansman olanaklarından 

yararlanması mümkündür. Böylelikle, küreselleşme kapsamında, GÜ‟ler çeşitli 

fonlarda biriken paralarını daha hızlı ve daha büyük oranlarda paraya ihtiyacı olan 

GOÜ‟lere aktararak, yüksek karlar elde etme olanağına kavuşmaktadırlar (Gürak, 

2003). Bu kapsamda Türkiye‟deki DYSY girişlerinin, KV oranındaki indirimler 

dikkate alındığında kırılma noktası olarak kabul edilen 2006 yılı itibariyle net 

gelişimine Tablo 13‟te yer verilmektedir. 

Tablo 13: Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım Fiili GiriĢleri (Milyon Dolar) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

UDY Top (Net) 20.185 22.047 19.504 8.411 9.071 

UDS 17.263 19.121 16.567 6.629 6.577 

Sermaye 16.982 18.394 14.712 6.170 6.494 

GiriĢ 17.639 19.137 14.747 6.252 6.529 

ÇıkıĢ -657 -743 -35 -82 -35 

Diğer Sermaye* 281 727 1.855 459 83 

 
* Uluslararası Sermayeli Firmaların Yabancı Ortaklarından Aldıkları Kredi 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr (11.10.2011). 

Buna göre, KV oranının %20‟ye düştüğü 2006 yılı için DYSY net girişi 

17.639 milyon dolar iken bu rakam 2007 yılında 19.137 milyon dolara yükselmiştir. 

2008 yılı için yaşanan ekonomik krizin etkisiyle azalış gösteren DYSY girişlerinin 

2009 yılı için de geçerli olan olumsuz etkilerinin 2010 yılı itibariyle azaldığı ve fiili 

girişlerde yükseliş seyri gözlendiği dikkat çekmektedir. Buna göre 2008 ve 2009 

yıllarındaki net girişlerin 14.747 ve 6.252 milyon dolar olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda ülkemizde uluslararası vergi rekabetine yönelik uygulamaların 

ve özellikle KV oranlarındaki düşüşün gözlendiği dönemler dikkate alındığında 

DYSY girişlerinin artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu kapsamda vergi indirimi ve 

teşvik uygulamaları benzeri girişimler ve söz konusu uygulamaların gerçekleştiği 

yıllar değerlendirildiğinde, dönemsel olarak tablolarda da görüldüğü gibi DYSY 

girişlerinde önemli sıçramalar gerçekleşmiştir. Özellikle 1980 sonrası ihracata 

http://www.tcmb.gov.tr/
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yönelik büyüme modelinin benimsenmesi ve beraberinde DYSY çekmeye yönelik 

gözlenen vergi sistemindeki değişim ve gelişim politikaları aracılığıyla DYSY 

girişlerinin olumlu yönde etkilendiği anlaşılmaktadır.  

3.2.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgelere ve Ülkelere 

Göre Dağılımı 

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye önemli bir yerde bulunmaktadır. Asya ve 

Avrupa arasında bir köprü konumunda olması DYSY‟ler için cezbedici bir özellik 

oluşturmaktadır. Ayrıca, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya ile batı arasındaki geçişi 

sağlaması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Türkiye‟nin dünya ticaretindeki 

yeri, Dünya Ticaret Örgütü göstergelerine göre 20 en dinamik ülke arasındadır. Bu 

kapsamda sahip olduğu genç ve nitelikli işgücü Türkiye‟yi diğer ülkelerden ayıran 

önemli bir ayrıcalık olarak kabul edilmektedir. Altyapı hizmetlerinin yabancı 

yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede tamamlanması ve özelleştirme 

uygulamalarının hız kazanması DYSY girişlerinin artışını da beraberinde 

getirmektedir.  

Ekonomik ve sosyal reformlar sonucunda ulaşılması hedeflenen makro 

ekonomik istikrarın da, yabancı yatırımcıların beklentilerini olumlu yönde 

etkileyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda coğrafi yakınlık, DYSY kararları için 

önemli bir belirleyicidir. Taşıma maliyetleri ile DYSY akışları arasında ters yönlü bir 

ilişki mevcuttur. Uzaklık arttıkça taşıma maliyetleri de buna paralel olarak 

artacağından bunun sonucunda da yatırımlar azalma eğilimi gösterecektir. Bu 

nedenle işletmelerin daha geniş pazarlara ulaşabilmesi amacıyla globalleşmesi 

sonucunda üretim, hizmetler ve sonraki faaliyetlerin hedef pazarda veya yakınında 

olması zorunluluğu, önemli bir etkendir (Özyıldız, 1998: s.12). 

DYSY‟lerin bir ülkeden başka bir ülkeye yönelmesini sağlayan bölgesel 

nitelikteki belirleyici unsurlar, doğrudan yabancı sermaye tarafından cazip görüldüğü 

takdirde mekan değişikliğine de yönelmeyecektir. Türkiye‟de yabancı sermayeli 

firmaların coğrafi dağılışında önem bakımından ilk sırayı Marmara Bölgesi 

almaktadır. Bu firmaların coğrafi bölgelere dağılışı yapılırken, her firmanın faaliyette 

bulunduğu ilin idari alanı esas alınmaktadır. İl sınırları içerisinde yer alan firmaların 
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hemen hemen tamamının il merkezi durumundaki şehirde (bazı illerdeki turizm 

yatırımları istisna olmak üzere) toplanmış olması dikkat çekmektedir (Yavan ve 

Kara, 2003: 35). Bu kapsamda yabancı sermayeli firmalar yerleşim yeri olarak 

çoğunlukla ulaşım hizmetlerini de dikkate alarak, şehir merkezlerini ya da yakın 

sanayi merkezlerini tercih etmektedirler.  

Ülkemizde yabancı firmaların yatırım yapmak için tercih ettiği ikinci bölge 

Akdeniz Bölgesi, üçüncü bölge ise İç Anadolu Bölgesidir. Yabancı sermayeli şirket 

sayıları Türkiye‟de bölgeler itibariyle incelendiğinde Tablo 14‟te ulaşılan sonuçlar, 

uluslararası sermayeli şirketlerin illere göre dağılımında ağırlıklı firma dağılım 

sayılarının 1954-2011 yılları itibariyle İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir şeklinde 

sıralandığı göstermektedir. 

Tablo 14: Uluslararası Sermayeli ġirketlerin Sayılarının Ġllere Göre Dağılımı  

ĠL ġĠRKET SAYISI  

(1954-2911 Mart) 

ĠSTANBUL 15.062 

ANTALYA 3.295 

ANKARA 1.762 

ĠZMĠR 1.573 

MUĞLA 1.384 

BURSA 528 

AYDIN 472 

MERSĠN 459 

KOCAELĠ 324 

ADANA 197 

Diğer Ġller 1.950 

TOPLAM 27.006 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 

Karadeniz Bölgesi, DYSY girişleri bakımından çekici bir bölge olarak kabul 

edilmemektedir. Firma sayısı bakımından da bölge, Türkiye toplamının ancak 

%1,4‟üne, sermaye bakımından ise %1,5‟ine sahip olmaktadır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi ise firma sayısı bakımından %0,8 ve sermaye açısından %0,4‟lük bir paya 

sahiptir. En büyük alana sahip Doğu Anadolu Bölgesi de yabancı sermayeli firmalar 

tarafından en az tercih edilen bölge konumundadır. Bölgede sadece 15 firma 

faaliyette bulunmaktadır. Türkiye‟de yıllar itibariyle kuruluş türlerine göre 

uluslararası sermayeli şirketlerin sayısına da Tablo 15‟te yer verilmektedir. Buna 

http://www.treasury.gov.tr/
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göre 1954-2005 yılları arası kurulan yeni şirket sayısı toplamda 8.080 iken 2005 yılı 

sonrası 2006 ve 2007 yıllarında da artış göstermiş, 2008 ve 2009 yıllarında ise aynı 

oranda azalış gözlenmiştir. 2010 yılında 2.724‟e ulaşan bu rakam 2011 mart ayı 

itibariyle 910 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 15: KuruluĢ Türlerine Göre Uluslararası Sermayeli ġirketlerin Sayısı   

YIL YENĠ 

1954-2005 (Birikimli) 8.080 

2006 2.266 

2007 2.624 

2008 2.483 

2009 2.302 

2010 2.724 

2011/Mart 910 

Genel Toplam 21.389 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 

Bu kapsamda sanayinin coğrafi dağılımı ile yabancı sermayeli firmalar 

arasında paralellik gözlenmekte ve GOÜ‟ler tarafından kalkınma sürecini 

hızlandırmak amacıyla, gelişmiş ülkelerin sermaye ve teknoloji birikimine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun için de ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması önem 

taşımaktadır. Söz konusu istikrarın sağlanması ile yabancı sermayeli firmalara 

yönelik güven ortamının tesisi ve DYSY girişlerinin artışı da sağlanmış olacaktır. 

AB‟nin Türkiye‟deki DYSY‟leri Türkiye‟ye gelen toplam DYSY içinde büyük bir 

paya sahiptir. Ancak söz konusu yatırımların AB‟den çıkan toplam DYSY‟lere göre 

oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. AB‟nin DYSY politikasının bu 

anlamda belirleyici nitelik taşıdığı görülmektedir. AB, DYSY‟ni öncelikle üye 

ülkelere yapmaya yönelmektedir.  

Genel bir değerlendirme ile Tablo 16‟da uluslararası doğrudan yatırım 

girişlerinin 2006-2010 yılları arası ülkeler bazında dağılımına yer verilmektedir. 

Buna göre, 2006 yılı için toplam 17.639 milyon dolarlık DYSY girişinin 14.489 

milyon dolarlık kısmının AB ülkelerine ait olduğu görülmektedir. Bu durum AB‟nin 

Türkiye için önemini de ortaya koymaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri de dahil 

edildiğinde Avrupa ülkelerinin Türkiye için önemi daha da belirgin bir hal 

almaktadır. AB ülkeleri arasında Hollanda, 5.069 milyon dolarlık sermaye girişiyle 

http://www.treasury.gov.tr/
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ilk sırayı almaktadır. ABD‟nin DYSY girişi ise 848 milyon dolardır. 2010 yılı için 

gözlenen değerlerde, toplamda 6.529 milyon dolara ulaşan DYSY girişinin AB üyesi 

ülkelere ait kısmının 4.903 milyon dolara düştüğü görülmektedir. 

Tablo 16: Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢlerinin Ülkelere Göre Dağılımı (Milyon 

Dolar) 

ÜLKE 2006 2007 2008 2009 2010 

AB Ülkeleri  

 Almanya 357 954 1.237 498 598 

 Fransa 439 367 679 617 600 

 Hollanda 5.069 5.442 1.343 718 491 

 İngiltere 628 703 1.335 350 240 

 İtalya 189 74 249 314 56 

 Diğer AB Ülkeleri 7.807 5.061 6.233 2.431 2.918 

Diğer Avrupa Ülkeleri 

(AB Hariç) 85 373 291 306 256 

 

Afrika Ülkeleri 21 5 82 2 0 

 

A.B.D. 848 4.212 868 260 320 

 

Kanada 121 11 23 52 56 

Orta -Güney Amerika ve 

Karayipler 33 494 60 19 5 

 

Asya 1.927 1.405 2.345 673 984 

Yakın ve Orta Doğu 

Ülkeleri 1.910 608 2.184 361 539 

 

 

Körfez Ülkeleri 1.783 311 1.963 209 442 

 

Diğer Yakın ve 

Ortadoğu Ülkeleri 3 196 96 78 46 

 

Diğer Asya Ülkeleri 17 797 161 312 445 

 

Diğer Ülkeler 115 36 2 12 5 

 

TOPLAM 17.639 19.137 14.747 6.252 6.529 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 

Ülkemize girişine izin verilen DYSY‟nin yaklaşık %89‟u OECD ülkeleri 

tarafından yapılmaktadır. AB ülkeleri açısından ulaşılan veriler değerlendirildiğinde 

ise %56‟lık bir payın söz konusu olduğu görülmektedir. Kalan %44'lük kısmın ise, 

%33‟ü diğer OECD ülkeleri (AB üyesi olmayan) tarafından olmak üzere, %0.9‟luk 

kısmı Kuzey Afrika ülkeleri, %0.2‟lik kısmı diğer İslam Ülkeleri arasında 

dağılmaktadır. Bu kapsamda Tablo 17‟de de kuruluş türlerine göre uluslararası 

http://www.treasury.gov.tr/
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sermayeli şirketlerin 2010-2011(Mart) sayısına ve yüzde değişimlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 17:  KuruluĢ Türlerine Göre Uluslararası Sermayeli ġirketler - 2010 - 2011/Mart 

 2010 2011 ġirket Sayısı (% DeğiĢim) 

Yeni 642 910 41,7 

ĠĢtirak 136 124 -8,8 

ġube 21 24 14,3 

Toplam 799 1.058 32,4 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 

Buna göre, 2010 yılı yeni firma sayısının 642, iştirak ve şube dağılımlarının 

ise sırasıyla 136 ve 21 olduğu görülmektedir. 2011 yılı mevcut verileri ile yapılan 

mukayesede de toplamda %32,4‟lük bir değişimin söz konusu olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟ye yönelik DYSY girişleri büyük ölçüde AB 

ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye‟deki toplam DYSY‟nin yaklaşık 

%70‟i AB kökenli firmalarca gerçekleştirilmektedir. Tablolardan da anlaşılacağı 

üzere Türkiye‟de DYSY‟yi en çok çeken ülkelerin başında Hollanda, Almanya ve 

Fransa gibi ülkeler gelmektedir. AB ülkeleri dışında diğer OECD ülkeleri arasında 

ABD, İsviçre gibi ülkeler de Türkiye‟deki DYSY ile önem taşımaktadır. 

3.2.4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımları 

Dünya genelinde meydana gelen değişim ve gelişmelere bağlı olarak, sektörel 

dağılımda da büyük ölçüde değişiklikler meydana gelmiştir. Önceleri DYSY‟ler, 

doğal kaynağın mevcut olduğu sektörlerde yoğunlaşırken son yıllarda özellikle 

hizmet ve imalat sektöründe arttığı gözlenmektedir. Hizmetler sektöründe yabancı 

sermaye yatırımlarının son yıllarda artmasının en önemli nedeni de hizmetlerin 

büyük ölçüde ihraç edilemez özellikte olmasıdır. Genelde sanayi sektörüne yönelik 

olmakla birlikte DYSY girişleri, ülkelerin ortak sanayi sektörüne sermaye akışı 

şeklinde gerçekleşmekte ve hizmet sektöründe de belirgin şekilde artış 

göstermektedir.  

 

http://www.treasury.gov.tr/
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DYSY‟nin uluslararası yayılma stratejilerinin hizmet sektörünün sanayi 

sektöründen farklı iş gördüğünü belirten hizmet koşullarının belirleyici bazı 

özellikleri de bulunmaktadır. Genellikle, hizmet sektörü firmaları yerel pazarlara 

girmek için yatayda hareket ederken, sanayi firmaları ise üretim zincirlerinde düşük 

maliyetli düşey fırsatları arttırıcı etkileri değerlendirmeye istekli görülmektedirler 

(Şahin, 1990: 39). Yabancı sermayeli hizmet sektörü firmaları müşterilerin yoğun 

bulunduğu kentlerde birbirlerine yakın olma eğilimindedirler. Kentleri pazar 

potansiyelinin yüksek olması nedeniyle tercih ederler. Bir bölgede daha önceki 

yatırımların varlığı sanayi sektörü için hizmet sektöründen daha fazla önem 

taşımaktadır (Olalı ve Timur, 1988: 110).  

Ülke ekonomisinde iç ve dış turizm hareketlerinin yarattığı tüketim-gelir 

hacmi, turizm sektörü ile birlikte diğer sektörlerde de bir canlanma ve harekete neden 

olmaktadır. Hizmet sektörünün alt-sektörlerinin yer seçimi tercihleri farklılık 

göstermektedir. Finans, sigortacılık ve gayrimenkul yatırımcılığı alt sektörleri 

merkezi iş alanında kümelenme eğilimindedirler (Berköz ve Türk, 2007: 64-65). 

DYSY‟lerin bir diğer özelliği de, ülkelerarası sermaye transferinden ziyade, bir 

ülkenin belirli bir sanayi dalından, başka bir ülkenin aynı sanayi dalına akış şeklinde 

gerçekleşmesidir. Başka bir deyişle, DYSY‟ler, iki sanayi kesimi arasında bir 

sermaye akışı özelliği taşımaktadır (Karluk, 2001: 101). Ülkemize yapılan 

DYSY‟leri sektörel açıdan değerlendirildiğinde Türkiye‟de 1980 sonrası DYSY‟nın 

genelde hizmetler ile imalat sektörü arasında dağıldığı görülmektedir. Önceleri 

DYSY daha çok imalat sektörünü tercih ederken, bu durum son yıllarda değişerek 

yatırımlar hizmetler sektörüne yönelmiştir. Türkiye‟deki bu durum dünyadaki 

DYSY‟na ilişkin gelişmelerle paralellik göstermektedir.  

Ayrıca, yabancı sermaye yatırımları sonucunda dışsal ekonomilerin ortaya 

çıktığı en önemli sektör, bilgi sektörü olarak kabul edilmektedir. Bilgi, firmalar 

arasında dağılma durumundadır ve bu tür yatırımlar, yüksek teknoloji içeren sabit 

maliyetli yatırımlardır. Üretimin kalitesi iyileştirildikçe de maliyetler düşmektedir 

(Gökal, 1997: 14). DYSY‟lerin özellikle imalat sanayiinde yoğunlaşması, imalat 

sanayiinin bir ülkenin sanayileşmesindeki rolü dikkate alındığında, olumlu bir 

gelişme olarak değerlendirimektedir. Hizmetin ticaretinin yapılamaması ise DYSY 
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yolu ile direkt olarak tüketileceği ortamlarda üretilmesi gerekliliğini beraberinde 

getirmekte ve dolayısıyla hizmet sektörünün DYSY içindeki payını arttırmaktadır. 

Finans piyasalarına olan DYSY akımları ile özelleştirme ve haberleşmeye olan 

DYSY akımlarının fazla olması söz konusu artışın sebepleri arasındadır.  

Tarım sektörüne yapılan yatırımların ise üretim, istihdam ve kırsal 

kalkınmaya önemli düzeyde katkıda bulunma niteliklerine sahip olmasına rağmen, 

DYSY‟ler kısa dönemde ağırlıklı olarak karlılığı yüksek alanlara yönelmektedir. 

Finans ve gayrimenkul piyasasının gelişim hızı ve dünya ekonomisi ile büyük ölçüde 

bütünleşmesi nedeniyle DYSY‟lerin ilgi odağı olmuştur. Kronik yapısal sorunlar, 

risk ve belirsizlikler, milli gelir içindeki pay ve dünya ekonomisi ile entegrasyonu ile 

ilgili sorunlar Türkiye‟de tarım sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımların 

düşük olmasına neden olmaktadır (Terin ve Yıldırım, 2008: 7). 

Bu kapsamda kalkınma için gerekli sermaye birikimini yurt içi kaynakların 

yetersizliği nedeniyle dış borçlanma ve DYSY girişi ile sağlamaya çalışan 

Türkiye‟de 1980 yılına kadar kayda değer bir artış gösteremeyen DYSY izinleri, 

1980‟de 97 milyon dolardan, 1981‟de 337 milyon dolara yükselerek büyük bir 

sıçrama kaydetmiştir. İkinci büyük sıçrama, 1986‟da yapılan mevzuat değişikliği ile 

gerçekleşmiş ve 1986 yılında 364 milyon dolar olan yabancı sermaye izinleri, 

1987‟de 655 milyon dolara çıkmıştır. 1992 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile ilk 

kez 2 milyar dolar sınırı aşılmış ve nihayet 1995 yılında 3 milyar dolar sınırına 

gelinmiştir. 1997-1999 döneminde ortalama 1,7 milyar dolar tutarında izinlerle 1999 

yılı sonuna kadar verilen izinlerin toplamı 25.6 milyar dolara ulaşmıştır.  

Fiili giriş bazında ise ülkemize gelen DYSY, 1980 yılında 35 milyon dolar 

iken, 1990 yılında yaklaşık olarak 1 milyar dolara ulaşmıştır. 1990‟lı yıllarda 

Türkiye‟ye gelen yabancı sermaye yıllık ortalama 1 milyar dolar civarında 

seyretmektedir. 1999 yılı sonu itibariyle, Türkiye‟de faaliyette bulunan toplam 

sermayesi 823,2 trilyon TL olan mevcut 4950 adet yabancı sermayeli şirketin yüzde 

46,1‟i imalat sanayi, yüzde 52,5‟i hizmetler, yüzde 0,3‟ü tarım ve yüzde 1‟i ise 

madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Verilen DYSY izinlerinde, 1997 

yılında imalat sanayi yüzde 52, hizmetler yüzde 45,7, madencilik yüzde 1,6 ve tarım 
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yüzde 0,7 oranında pay alırken, 1998 yılında imalat sanayi yüzde 62,4, hizmetler 

yüzde 36,8, madencilik yüzde 0,8 ve tarım sektörü yüzde 0,4 oranında pay 

almışlardır. 1999 yılında ise, imalat sanayi ve hizmetler sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 

32.5 ile en fazla izin verilen sektörler olmaya devam etmişlerdir. Tarım ve 

madencilik sektörleri ise verilen izinler itibariyle önemli bir gelişme 

kaydetmemişlerdir (DPT, 2000b: 13-14). 2000 yılı sonrasında ise Türkiye‟ye gelen 

DYSY‟nin sektörel dağılımı incelendiğinde, önceliğin gerek firma sayısı gerekse 

toplam yabancı sermaye içerisindeki payları itibariyle hizmetler sektöründe olduğu 

görülmektedir. Diğerleri ise sırasıyla imalat sanayi, enerji, tarım ve madencilik 

sektörleridir.  

Tablo 18: Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢlerinin Sektörlere Göre Dağılımı  

(Milyon Dolar) 

SEKTÖRLER 2006 2007 2008 2009 2010 

Tarım, Avcılık ve 

Ormancılık 
5 6 23 48 79 

Balıkçılık 1 3 18 1 4 

Madencilik ve TaĢocakçılığı 122 337 151 89 196 

Ġmalat Sanayii 1.866 4.211 3.955 1.565 867 

Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı 608 766 1.252 196 

Tekstil Ürünleri İmalatı 26 232 189 77 

Kimyasal  Madde ve Ürünlerin İmalatı 601 1.109 200 336 

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 54 48 226 220 

Elektrikli Optik Aletler İmalatı 53 117 236 59 

Motorlu Kara Taşıtı , Römork ve Yarı-Römork 

İmalatı 
63 70 77 225 

Diğer İmalat 461 1.869 1.775 452 

Elektrik, Gaz ve Su 112 568 1.068 2.126 2.063 

ĠnĢaat 222 285 336 208 365 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 
1.166 165 2.085 389 389 

Oteller ve Lokantalar 23 33 24 54 113 

UlaĢtırma, HaberleĢme ve 

Depolama Hizmetleri 
6.696 1.117 170 391 210 

Mali Aracı KuruluĢların 

Faaliyetleri 
6.957 11.662 6.069 666 1.630 

Gayrimenkul Kiralama ve 

ĠĢ Faaliyetleri 
99 560 641 560 368 

Sağlık ĠĢleri ve Sosyal 

Hizmetler 
265 177 149 106 114 

Diğer Toplumsal, Sosyal ve 

KiĢisel Hizmet Faaliyetleri 
105 13 58 49 131 

TOPLAM 17.639 19.137 14.747 6.252 6.529 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 
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Bu kapsamda Tablo 18‟de uluslararası DYSY girişlerinin 2006-2010 yılları 

arası sektörel dağılımına yer verilmektedir. Buna göre, DYSY‟lerin genellikle, 

sanayi sektörüne yönelik olarak yapıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle imalat 

sanayinde önemli artışlar hatta düşüş seyrinde dahi yakın oranlar gözlenmiştir. 

Toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri mali 

aracı kuruluşların faaliyetleriyle birlikte büyük paya sahiptir. 2009 yılı itibariyle tüm 

sektörlerde DYSY‟lerde düşüş gözlenmekle birlikte genele bakıldığında imalat 

sektörünün payının düşüş gösterirken, tarım, madencilik ve hizmetler sektörlerinin 

payının arttığı görülmektedir. 2008 yılında yaşanan krizin olumsuz etkilerinin 2009 

yılında sektörler üzerinde de aynı oranda gözlendiği dikkat çekmektedir. Elektrik, 

gaz ve su dağıtımı ve telekomünikasyon sektörlerinde artış gerçekleşmiştir. Ayrıca 

sınır ötesi birleşme ve satın almalarda bir önceki yıla göre düşüş yaşayan imalat 

sektörü, krizden en fazla etkilenen sektör olmuştur. 

3.3. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN TÜRKĠYE’DEKĠ 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠ 

Ülkelerin yabancı sermayeden beklentileri, kaynak yetersizliği çekmeleri 

nedeniyle yurt içi yatırım ve tasarrufları artırarak büyümeyi sağlamaktır. Ancak kısa 

vadeli sermaye girişlerinin yoğun ve borçlanma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, 

söz konusu olumlu etkiler gerçekleşememektedir. Spekülatif niteliklerinden ve 

ülkeleri hızlı terk edişlerinden dolayı kısa vadeli fonlar, krizleri de etkileyen bir 

unsur olarak dikkat çekmektedir (Kar ve Tatlısöz, 2008: 4). Türkiye‟nin de 1980 

sonrası dönemde dışa açık büyüme sürecine girmesi ile birlikte kamu kuruluşlarının 

özelleştirilmesi de DYSY girişleri üzerinde önemli bir etken olmuştur. Kamu 

kuruluşlarının özelleştirilmesi yabancı yatırımcıya; geniş tüketici kitlesine sahip 

piyasalara direkt olarak giriş imkanı sağlamaktadır. Ülkemizde de faaliyet gösteren 

yabancı sermayeli şirket sayısında özelleştirme hareketleriyle birlikte artış 

gözlenmiştir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınma 

yolunda karşılaştıkları yapısal darboğazlar ve bunun hem nedeni hem sonucu olan 
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sermaye birikimi yetersizliğinin üstesinden gelebilmelerinin en etkin yolu dış 

finansman kaynaklarıdır. Alternatif kaynakların avantajı borç yükümlülüğü 

doğurmamalarıdır. Özellikle DYSY sadece sermaye değil modern teknoloji ve know-

how girişini de içerdiğinden çeşitli uluslararası örgütler ve danışmanlar tarafından dış 

finansman kaynağı olarak GOÜ‟lere özellikle tavsiye edilmektedir (Karagöz, 2007: 

933). Bu kapsamda DYSY‟lerin doğrudan etkilerinin en başında, özellikle 

sermayenin kıt olduğu GOÜ‟lerde çok etkili olan, sermaye girişi gelmektedir. DYSY 

girişleri ile ev sahibi ülkelere sermaye girişi olmaktadır. Bu giriş ülkenin ödemeler 

bilançosunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda da DYSY portfolyo yatırımı 

ve dış borç ile aynı etkiyi yaratmaktadır. DYSY‟nin bu diğer girişlerden farkı ise 

DYSY‟nin istihdam, teknoloji, yeni ara mal, yeni nihai mal, ticaret ve vergi geliri 

yaratıyor olmasıdır. DYSY yeşil alan yatırımı veya yerli firmanın genişletilmesi 

şeklinde gerçekleşirse yeni istihdam oluşturabilmektedir (Demirel, 2006: 108).  

DYSY‟lerin birleşme veya satın alma şeklinde gerçekleşmesi ya da 

çalışanlarını ev sahibi ülke dışından temin eden yeşil alan yatırımları şeklinde olması 

istihdam üzerinde direkt olarak arttırıcı nitelik taşımamaktadır. Bu anlamda ev sahibi 

ülke çalışanlarının yerine yabancı çalışanların alınması ya da teknoloji yoğun üretime 

ağırlık verilmesi yerli istihdamı üzerinde azaltıcı etkiye yol açabilecektir. 

Uluslararası vergi rekabetinin göstergeleri DYSY‟ler üzerinde farklı etkilere yol 

açabilmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟deki DYSY‟ler üzerindeki etkileri de 

ekonomik etkiler ile siyasi, sosyal ve kültürel etkiler olmak üzere iki ayrı başlık 

altında incelenebilmektedir.  

3.3.1. Ekonomik Etkileri 

Uluslararası vergi rekabetinin Türkiye‟deki DYSY‟ler üzerindeki etkileri 

değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi üzerinde genel anlamda olumlu etkilere yol 

açtığı dikkat çekmektedir. DYSY‟lerin ülkeye gelişinin teknoloji, sermaye birikimi, 

büyüme, vergi gelirleri, ülke içi rekabet, istihdam, ihracat ve finansman gibi 

alanlarda ülke için yararlı olduğuna yönelik değerlendirme ve istatistiki veriler 

bulunmaktadır. Kısa dönemde DYSY‟lerin oluşturabileceği olası sorunlara karşılık, 

uzun dönemde giriş yaptığı ülkeye sağladığı kazanımların da arttığı dikkat 
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çekmektedir. Özellikle uluslararası vergi rekabetinin hedef değişkenleri, göstergeleri 

ve çekici ve itici güçleri dikkate alındığında DYSY‟lerin ekonomik açıdan pek çok 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Yatırımcıların bir ülkede fiilen faaliyette bulunan firmaları satın almak veya 

onlara ortak olmak için gelmeleri halinde, ekonomiye yeni bir sermaye stoku girişi 

gerçekleşmemekte, sadece mevcut olan sermaye stoku el değiştirmektedir. DYSY 

yatırımcısı, önceden mevcut olan sermaye stokunu, fiziki sermayeyi kısmen veya 

tümüyle satın aldığında; daha etkin bir yönetim ve üretim biçimi sağlayabildiği, 

mevcut iş gücü sermaye stokunu daha etkin kullanabildiği ve yeni teknoloji 

getirebildiği ölçüde ekonomik büyümeye olumlu etkide bulunabilmektedir (Narin, 

2007: 41). Bu anlamda DYSY, pek çok ülkede ekonomik büyümeyi hızlandırarak ev 

sahibi ülkenin dünya ekonomisi ile entegrasyonunu sağlamaktadır. 

DYSY‟lerin bu anlamda, büyümeyi hızlandırıcı etkilerinin, aksini iddia eden 

görüşlere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Genel anlamda GOÜ‟lerde de 

olduğu gibi Türkiye‟de de ekonomik büyüme önündeki en önemli engellerden biri 

sermaye stokunun yetersizliğidir. Türkiye‟de yatırımları gerçekleştirecek ve 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi sağlayacak yeterli miktarda tasarruf bulunmaması 

ve dış ilişkilerinde genelde açık pozisyonlarla karşılaşılmasından dolayı DYSY‟lere 

olan ihtiyaç daha da belirginleşmektedir (Çetinkaya, 2004 ).  

Kamu kaynaklarının büyük bir bölümünün cari harcamalara ayrılarak geri 

kalan kısmının borç faizi ödemelerine gitmesi yatırımlar için gerekli olan finans-

manın ayrılmasına engel teşkil etmektedir. Zaman içerisinde Türkiye‟nin, iç 

kaynaklarının yetersiz, yatırımların dış borçlanma ile finansmanın maliyetinin 

yüksek olması gibi nedenlerle, DYSY‟lerin sağlayacağı teknoloji, know-how, işletme 

ve pazarlama yöntemlerine yönelik gelişmelere olan ihtiyacı artmıştır. DYSY‟lerin 

ekonomik etkileri kapsamında  

Tablo 19‟da öncelikle 1990-2009 yılları DYSY ve ekonomik büyüme 

ilişkisine yer verilmektedir. Buna göre, 2000‟li yıllara gelene dek ortalama 

seviyelerde artış gösteren DYSY fiili girişlerinin büyüme hızları üzerinde kriz yılları 

hariç olmak üzere arttırıcı yönde etkisi bulunduğu gözlenmektedir. 2001 yılındaki 
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söz konusu oran, yaşanan kriz ortamının da etkisi ile sonraki yıllarda hızlı bir düşüşü 

beraberinde getirmiş ve ancak 2005 yılı itibariyle tekrar yükseliş seyrine 

geçilebilmiştir. 2007 yılında ise Türkiye, tarihinin en büyük uluslararası sermaye 

girişi gözlenmiş ve toplam 22 milyar dolar değerinde DYSY ülkeye girmiştir. 

Tablo 19: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi 

 

Yıllar 

Yıllara Göre Doğrudan 

Yabancı Sermaye 

Yatırımları (Fiili GiriĢ) 

(Milyon $) 

 

Büyüme Hızı(%) 

 

Enflasyon(%) 

1990 684 9,4 57,6 

1991 907 0,3 59,2 

1992 911 6,4 63,5 

1993 746 8,1 67,4 

1994 636 -6,1 107,3 

1995 934 8 82,7 

1996 914 7,1 77,3 

1997 852 8,3 84,2 

1998 953 3,9 73,8 

1999 813 -3,4 52,6 

2000 1.707 6,8 53,4 

2001 3.288 -5,7 60,3 

2002 1.042 6,2 29,7 

2003 1.693 5,3 18,4 

2004 2.779 9,4 9,3 

2005 10.010 8,4 7,7 

2006 20.223 6,9 9,7 

2007 22.023 4,7 8,4 

2008 18.148 0,7 10,1 

2009 7.610 -4,7 6,5 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr (11.07.2011). 

2002 yılından itibaren küresel ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği 2009 

yılına kadar ülkeye giren DYSY ekonomik büyüme üzerinde de önemli artışlara yol 

açmıştır. Söz konusu büyüme rakamları da DYSY girişinin artmasına katkı 

sağlamıştır. Enflasyonun tek haneli rakamlara ulaşması üzerinde de DYSY‟nin 

önemli etkileri olduğu görülmüştür. Portföy yatırımlarından farklı olarak, DYSY 

girişleri, direkt öz sermaye mülkiyeti ve önemli derecede mülkiyet kontrolü 

içerdiğinden, daha istikrarlı bir yapı sergilemektedir. Ekonomideki kısa süreli 

dalgalanmalarda da ülkeyi terk etmemektedirler.  

http://www.treasury.gov.tr/
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Uluslararası kredilerden farklı olarak, DYSY girişlerindeki işletme riskleri 

yabancı yatırımcılarca taşınmaktadır. DYSY, sadece mali kaynakların transferi ve 

yeni iş imkanları yaratımını gerektirmez. Aynı zamanda duran varlıkların transferini, 

teknoloji, teknik bilgi ve uluslararası pazar girişini de içermektedir. Bu kapsamda 

DYSY, ülkeyi en iyi uluslararası uygulamalara bağlar, yönetim ve işgücünün 

yenilenmesine yardımcı olur, yabancı pazarlar ve iç pazar arasında daha kuvvetli 

bağlar kurar (Yılmaz, 2007: 14-15). Bu anlamda ekonomik büyümede daha çok 

sermaye-yoğun teknoloji uygulayan sektörlerin özellikle de sanayi sektörünün önem 

taşıdığı görülmektedir. GOÜ‟lerde bu sektörün oldukça eski, üretkenlik ve 

verimliliğinin geri kalmış olması Türkiye‟de de sermaye birikiminin çok sınırlı 

kalması sonucunu doğurmaktadır.  

Bu kapsamda ülkemizde sanayi sektörü içinde sermaye birikiminin sınırlı 

kalması da bu sektöre yönelecek DYSY‟yi etkilemekte; hatta akışını 

engellemektedir. Tüm bu gelişmeler uluslararası vergi rekabetinin temel 

unsurlarından çokuluslu şirketler bağlamında değerlendirildiğinde, özellikle ara 

mallar bakımından yurtdışına bağımlı olan ülkemizin, ekonomik büyüme yıllarında 

cari işlemler açığı verdiğini göstermektedir. Söz konusu açığın finansmanı da, 

sermaye hareketleri ve dış krediler yoluyla yapılmaktadır.  

GOÜ‟ler grubuna dahil olan ülkemizde ödemeler dengesi açıklarının 

kapatılmasında, yurtiçindeki tasarruflar yeterli düzeyde olmadığından söz konusu 

açıkları kapatabilmek için DYSY‟lere başvurulmaktadır. DYSY‟lerin ithal ikamesini 

sağlayacağından ödemeler dengesinin de döviz ödemeleri yükünü azaltacağı, dış 

piyasalara yönelik yapılan üretimin ihracatı artırması ile de ödemeler dengesi 

üzerinde olumlu etkilere yol açacağı kabul edilmektedir. Özellikle KV oranında 

indirime gidilmesi, Türkiye‟yi global fon akımlarında rekabetçi bir ortama 

yöneltecektir. Bu kapsamda özellikle DYSY‟nin ülkemize çekilmesi bakımından, 

uluslararası vergi rekabeti göstergelerinden biri olarak KV oranında başvurulan 

indirimler büyük önem taşımaktadır. 

Uluslararası vergi rekabetinin sağlayacağı faydalar dikkate alındığında yine 

KV oranının yüksek olmasının; genelde vergiden kaçınma eğiliminin artmasına, 
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sermaye çıkışına ve DYSY‟lerin azalmasına neden olacağı kabul edildiğinden dolaylı 

olarak borçlanma yolu ile finansmanda, özsermaye ile finansmanın azalmasına da yol 

açacaktır. Dolayısıyla, söz konusu etkiler sermaye piyasalarının gelişimine de 

olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Mevcut olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla 

AB ülkelerinde de KV oranlarında 1980‟lerden itibaren artan oranlarda indirime 

başvurulmakta ve uluslararası vergi rekabetinin en belirgin göstergesi olarak diğer 

değişkenlere oranla sahip olduğu önemi korumaktadır.  

DYSY‟nin ülkeye getirdiği yabancı para, uzun dönemde ithalatı ikame edici 

ve ihracatı arttırıcı etkiler oluşturarak, ödemeler dengesine olumlu katkıda 

bulunmaktadır. Ancak daha sonra yurtdışına yapılan kar transferleri ve lisans ve 

diğer yabancı faktör ödemeleri olumsuz yönde etkilenmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Bu anlamda ülkelerin dış kaynak ihtiyacını ortaya çıkartan başka bir 

neden de dış ticaret açığı olarak kabul edilmektedir (Soydal, 2006: 587-588). 

Dışarıdan ithal edilen mal ve hizmetlerin, ülkeye gelen DYSY ile birlikte yurt içinde 

üretilmeye başlanması, ithal ikamesine imkan sağlamaktadır. Çokuluslu şirketlerin 

uluslararası ticarette yaygınlık kazanmaları, işgücü ve sermayenin ülkelerarası ve 

Türkiye‟ye yönelik hareketliliğini de artırmaktadır. Dünya ticaretinde de uluslararası 

üretim ve sermaye hareketlerini açıklamaya yönelik girişimler önem kazanmıştır. 

Türkiye‟de de yabancı sermayeli firmaların üretmiş olduğu mal ve 

hizmetlerin tamamı yurtiçi piyasada tüketilmemekte, belirli bir kısmı dış piyasada 

tüketilerek ihraç etmektedirler. Yabancı firmaların ihracat yapma özelliklerinin 

olması dolaylı olarak ödemeler dengesine de olumlu katkı sağlamaktadır. DYSY‟ler 

genel olarak ev sahibi ülkede yapmış oldukları yatırımları sonucu elde ettikleri 

karları ana ülkelerine transfer etmeyi amaçlarlar. Ev sahibi ülke ise, karların yurt 

içinde kalarak yurt içi yatırımlara yönelmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 

büyüme, kalkınma, ödemeler dengesi gibi alanlarda ekonomik gelişimin 

sağlanabilmesi ve uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY‟lerin olumlu yönde 

etkilenebilmesi için gelen DYSY artış hızının, transfer edilen sermaye gelirinin artış 

hızından fazla olması gerekmektedir.  
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Tablo 20: 1980-2010 Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranları ve ÇeĢitli Ekonomik 

Göstergeler 

  

GSMH 

ArtıĢ 

Oranı 

(%) 

Kurumlar 

Vergisi 

Tahsilatı 

ArtıĢ 

Oranı 

(%) 

Kurumlar 

Vergisi 

Tahsilatının 

GSYH'ya 

Göre 

Esneklikleri 

Kurumlar 

Vergisinin 

GSMH'ya 

Oranı 

(%) 

Kurumlar 

Vergisinin 

Toplam 

Vergi 

Gelirleri 

Ġçindeki 

Payı (%) 

Toplam 

Vergi 

Yükü 

(%) 

ĠĢsizlik 

Oranı 

(%) 

 

 

 

 

 

 

KV 

Oranı 

YILLAR 1 2 (2/1)          

1980 84,4 150,3 1,1 0,7 4,9 14,1 6,9 50 

1981 51,3 237,83 4,7 1,6 10,5 14,8 6,2 50 

1982 32,3 48,8 1,5 1,8 12,2 12,3 7,3 40 

1983 31,3 15,59 0,5 1,5 11,1 13,9 8,1 40 

1984 59,1 26,51 0,5 1,2 11,5 10,7 7,5 40 

1985 59,5 64,7 1,1 1,3 11,7 10,8 7,9 46 

1986 44,8 111,83 2,5 1,9 15,9 11,7 8,2 46 

1987 46,6 40,35 0,9 1,8 14,7 12,1 10,6 46 

1988 72,2 37,11 0,8 1,6 14,9 11 8,7 46 

1989 78,3 69,87 0,9 1,6 14,1 11,1 8,9 46 

1990 72,4 28,87 0,4 1,2 10,2 11,4 8,2 46 

1991 59,7 52,31 0,9 1,1 9 12,4 7,6 46 

1992 74,0 42,68 0,6 0,9 7,1 12,8 8,1 46 

1993 81,0 89,83 1,1 1 7,2 13,2 7,8 46 

1994 94,7 126,31 1,4 1,1 7,5 15,1 8,2 25 

1995 102,0 139,53 1,3 1,3 9,5 13,8 6,9 25 

1996 90,7 83,49 0,9 1,3 8,4 15 6,6 25 

1997 96,2 109,52 1,1 1,3 8,3 16,1 6,8 25 

1998 138,8 88,8 1,1 1,4 8,1 13,1 6,9 25 

1999 48,99 107,05 2,19 2 10,5 14,2 7,7 30 

2000 59,34 52,1 0,88 1,9 8,9 15,9 6,5 30 

2001 44,14 55,96 1,27 2,1 9,3 16,5 8,4 30 

2002 45,9 51,69 1,13 2 9,3 18,6 10,3 30 

2003 29,76 55,06 1,85 2,4 10,3 19,8 10,5 30 

2004 22,92 11,27 0,49 2,2 9,6 19,9 10,8 33 

2005 16,08 18,89 1,17 2,3 9,2 20,3 10,6 30 

2006 16,87 -8,36 -0,5 1,6 8,2 19,9 10,2 20 

2007 11,18 26,28 2,35 1,9 9,1 20,3 10,3 20 

2008 12,73 18,7 1,47 2 10,9 20 10,7 20 

2009 0,22 10,95 49,56 2,17 10,5 20,6 14 20 

2010 15,34 10,4 0,68 2,07 9,6 21,4 15,9 20 

Kaynak: http://www.treasury.gov.tr, http://www.tuik.gov.tr (12.04.2011). 

http://www.treasury.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/


 182 

Uluslararası vergi rekabetinde kullanılan araçlardaki değişim ve uygulamalar 

dikkate alındığında Tablo 20‟de 1980-2010 yılları arası KV oranlarındaki değişim 

seyrine paralel çeşitli ekonomik göstergelerdeki gelişime yer verilmektedir. Buna 

göre, ülkemizde gerek KV gerekse gelir vergisi oranlarında indirime gidilen 1980, 

1984 ve 1988 yılları itibariyle kurumlar vergisi tahsilatı artış oranı yüzdelik 

dilimlerinin ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payının paralel 

şekilde artış gösterdiği izlenmektedir. 1990, 1992, 1994 ve 1999 yıllarında gözlenen 

KV‟nde %46 ve %25‟e varan oran indirimlerine paralel GSMH‟ya oranında artış 

gözlenmektedir. 2000‟li yıllar itibariyle değerlendirdiğimizde ise KV oranlarında 

gözlenen % 33, % 30 ve % 20‟lere varan indirim sürecinin KV‟nin toplam vergi 

gelirleri içerisindeki payı üzerinde de artışa yol açtığı dikkat çekmektedir. Bu 

kapsamda Türkiye‟de uluslararası vergi rekabetine yönelik uygulamaların, özellikle 

de önemli birer araç olan teşvik uygulamaları ve KV oranlarındaki indirimlerin 

DYSY girişleri üzerindeki ekonomik etkilerinin olumlu yönde olduğu görülmektedir. 

3.3.2. Siyasi, Sosyal ve Kültürel Etkileri 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, yatırımların 

artarak ihracat gücünün yükseltilmesi, istihdam imkanlarının iyileştirilmesi, 

teknolojik gelişmenin güçlendirilerek çevrenin korunması, finansman ve endüstriyel 

örgütlenme seviyelerinde yol açacağı olumlu etkileri nedenleriyle DYSY‟yi çekme 

çabası ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. DYSY‟lerin Türkiye üzerindeki 

etkileri özellikle finans gücü, teknoloji transferi, yönetim becerisi ve sağladığı dış 

pazar imkanları açısından büyük olmaktadır.  

Bu kapsamda Türkiye‟de DYSY‟lerin arttırılmasının, büyük ölçüde sermaye 

açığının ortadan kalkmasına, üretimde eski teknoloji yerine yeni teknolojinin 

kullanılmasına, verimliliğin arttırılarak yeni dış pazarlara açılmasına büyük imkanlar 

sağlayacağı kabul edilmektedir (Yılmaz, 2007: 14-15). Özellikle uluslararası vergi 

rekabetinde etken bir faktör olarak ticari dışa açıklığı ölçmek için kullanılan politika 

yansıması ve çıktı temelli ölçüm yöntemleri ticaret politikası göstergelerinden 

oluşması sebebiyle önem taşımaktadır (Koyuncu ve Çınar, 2009: 312).  



 183 

Bu anlamda DYSY‟leri çekmek için çok çeşitli imtiyazlar tanıyan devlet 

politikaları ve DYSY çekme girişimleri de bazen, anti-rekabetçi davranışların 

alanının çok daha fazla genişlemesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla da siyasi, 

sosyal ve kültürel birtakım etkilere yol açabilmektedir (Çetintaş, 2001: 17). Ülkelerin 

ulusal yatırım mevzuatı açısından önem taşıyan, yabancılar tarafından 

gerçekleştirilen yatırımlarla yerli yatırımlar arasındaki eşitlik ilkesi DYSY‟lerin yol 

açacağı siyasi, sosyal ve kültürel etkilerin boyutu açısından önem taşımaktadır. 

DYSY‟lerde, yerli-yabancı ayrımının kaldırılması ve köklü bir serbestleştirmeye 

geçilmesi ön plana geçmektedir. Ancak söz konusu oluşumun, ulusallığı hukuken 

ortadan kaldırarak ulusal pazarların, yerlerini açık dünya pazarına bırakmasına yol 

açması da yol açacağı diğer bir etki olarak görülmektedir. 

Bu anlamda uluslararası vergi rekabeti kapsamında ekonomik ve politik 

nedenler de yatırımcı tercihleri için önemli olmakta, ülkelerin sosyal ve kültürel 

yönleri de ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar olarak kabule dilmektedir. 

Yabancı yatırımcıların tercihlerinde, sosyo-kültürel yapının içerdiği ortaklık kültürü, 

tasarruf alışkanlıkları, tüketici alışkanlıkları ve ulusal yaklaşımlar büyük önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda, ülke kaynaklarını talan eden yaklaşımı benimseyen ya da 

izin verildikten sonra aşırı kontrollerde bulunan DYSY‟ler çekici yapı 

sergilememektedir. Ülke sınırları dışındaki pazarlara açılmak isteyen yabancı 

yatırımcılar, yerel şirketlere oranla daha ciddi kültür, dil ve yerel piyasa 

uygulamalarındaki farklılıklara yönelik sorunlarla karşılaşabilmektedir.  

Yabancı yatırımcılar, söz konusu sorunlarla karşılaşmamak, ihracat ve lisans 

yoluyla elde edemeyeceği imkanlara sahip olmak için DYSY‟leri özellikle tercih 

etmektedirler (Dikmen ve Karahanoğlulları, 2002: 115). Bu anlamda Türkiye için de 

yatırımcı ülke politikalarının etkileyebilme gücünün uluslararası mal ve hizmet 

ticaretindeki serbestleşmeden daha fazla etkiye yol açtığı dikkat çekmektedir. 

Özellikle ulusal pazarların tek dünya pazarına dönüşümü, ulusal ekonomileri yabancı 

yatırımcılara daha bağlı hale getirmektedir. Serbestleştirmeye taraf olan devletlerin 

tümünün birlikte benimsemesi gereken ortak kuralların yürütülmesi, düzenleyici 

devlet mekanizmalarının ve hukukun da yeknesaklaştırılmasını gerektirmektedir. 
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Bu anlamda ülkemizde DYSY hedeflerine uluslararası vergi rekabeti ve yol 

açtığı etkiler kapsamında ulaşılabilmesinin en önemli gerekçeleri siyasi ve ekonomik 

istikrarın sağlanması olarak kabul edilebilmektedir. Siyasilerce uygulamaya konulan 

makro uyum programlarının tamamlanamaması, siyasal istikrarsızlık ve bu 

değişimlere paralel uygulama değişiklikleri, Türkiye ekonomisine yönelik DYSY 

girişleri üzerinde oldukça olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu kapsamda alınan 

ekonomik kararların tam olarak uygulanmaması, yabancı yatırımcılar için uzun 

vadeli plan yapmalarını engelleyici yönde etkilere yol açmaktadır.  

Türkiye‟ye yönelik dış yardımlar açısından değerlendirildiğinde kısmen veya 

tamamen karşılıksız olarak sağlanan söz konusu yardımların dış tasarruflar olarak da 

kabul edildiği görülmektedir. Dış yardımların ekonomik bir karşılığı olmasa dahi 

siyasi karşılığının olduğunun kabul edilmesi de dış kaynak temini açısından 

DYSY‟lerin sahip olduğu önemi arttırmaktadır. Bu nedenle de DYSY‟ler dünya 

genelinde, ekonomik gelişme ve büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 

önemli araçlardan biri olarak kabul edilmekte ve siyasi, sosyal ve kültürel yapı 

üzerinde de olumlu etkilere yol açmaktadır. Türkiye açısından da uluslararası vergi 

rekabetinin göstergeleri ve araçları dikkate alındığında DYSY girişlerindeki değişim 

ve gelişimin ülkede mevcut siyasi, sosyal ve kültürel yapıya paralel ve söz konusu 

yapıda istikrarın sağlanabildiği ölçüde olumlu seyir izlediği görülmektedir. 

3.4. TÜRKĠYE’NĠN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARINA YÖNELĠK AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

DYSY‟ler aracılığıyla ülkeler ekonomik ve sosyal bir takım beklentiler 

içerisine girmektedirler. Ancak DYSY‟lerin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz 

yönleri de bulunmaktadır. Özellikle ev sahibi ülkenin üretim kapasitesine sağladığı 

katkılar ile yeni teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirmesi, dolayısıyla sağlayacağı 

döviz girişi sebebiyle de rekabet ve ekonomiye hareketlilik kazandırmaktadır. Ayrıca 

işsizliği azaltması ve vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkileri sebebiyle özellikle 

tercih edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟nin DYSY çekme açısından sahip olduğu 

bir takım avantajlar bulunmaktadır. Özellikle uluslararası vergi rekabeti araç ve 

göstergeleri dikkate alınarak ülkemizde gerçekleştirilen bu yönlü uygulamaların 
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ayrıcalıklı olarak DYSY girişlerinin artması yönünde katkı sağladığı gözlenmektedir. 

DYSY‟lerin sağladığı avantajlar yanında ev sahibi ülke ekonomisinin kilit 

sektörlerinin yabancı ülkelerin denetimi altına sokması ve ekonomik bütünlüğünü 

bozması, gümrük vergileri ve ithalat yasakları gibi koruyucu dış ticaret 

kısıtlamalarının aşılması şeklinde bir takım olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Yerli 

şirketler karşısında yabancı şirketlerin yüksek sermayeleri, teknoloji, yöneticilik 

bilgisi gibi artılarından dolayı,  haksız rekabet üstünlüğü sağlaması, aşırı kar 

transferleriyle o ülkenin ödemeler dengesinin sarsılması ve yeni teknolojiyi kendi 

ülkelerinde üreterek ev sahibi ülkelere bağımlılık yaratmaları da söz konusu olumsuz 

etkiler arasında yer almaktadır (Saatçioğlu, 2002: 2). Bu anlamda finansal 

serbestleşme, sermaye kontrollerinin kaldırılması ile tasarrufların yüksek getirili 

yatırımlara yönelmesine imkan sağlayacaktır. Böylece söz konusu finansal 

serbestleşme sonrasında yurtiçi tasarrufları yeterli olmayan GOÜ‟lerde faiz oranı 

yükselecek ve tasarruf fazlası olan ülkelerin tasarrufları bu ülkelere yönelecektir. Bu 

kapsamda rekabetin artması finansal piyasaların etkinleşerek yatırımcıların daha iyi 

yatırım imkanlarına sahip olmasını sağlayacaktır. 

DYSY‟leri çekmede, ekonomik faaliyetlerin coğrafik kümelenmeleri ve bunu 

destekleyen kurumların oluşturulması da önemli bir rol oynamaktadır. Küresel 

ekonomi, yüksek kalitede ürünlerin düşük maliyetlerle üretilmesini talep etmektedir. 

Gelişen pazarların bütünleşmesini sağlamak için en çok kullanılan döviz birimleriyle 

çalışmak, yükselen pazarlara girmek, küresel-bölgesel ticaret anlaşmalarının 

avantajlarından yararlanmak gerekmektedir (Dura, 2008: 4). Bu konuda yapılan 

ampirik çalışmalar, bölgesel bütünleşmelerin yatırımları teşvik ettiğini ve pazar 

oluşturarak yatırımlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 

DYSY‟leri belirli ülkelere çeken faktörler dünya genelinde de olduğu gibi Türkiye 

için de politik, ekonomik, yatırım ortamına ait faktörler olarak sınıflandırılmaktadır.  

Yabancı yatırımlara ilişkin uluslararası anlaşmalar, vergi politikası, ticaret 

politikası, teşvik uygulamaları, özelleştirme politikası ve piyasaların yapısına ilişkin 

politikalar bu noktada büyük önem taşımaktadır. Türkiye‟nin bu kapsamda sahip 

olduğu ekonomik faktörler ise, pazar büyüklüğü, kişi başına gelir, piyasa büyüklüğü, 
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bölgesel ve küresel piyasalara erişim imkanları, tüketici tercihleri, piyasaların yapısı, 

düşük ücretli ve vasıflı işgücü, fiziki altyapı, ar-ge, teknolojik altyapı, girdi 

maliyetleri ile işgücü verimliliği olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda DYSY 

girişleri açısından Türkiye‟nin sahip olduğu avantajlar şöyle sıralanmaktadır (Saygılı, 

2001: 173-174): 

 Coğrafi Konumu, 

 Hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olması, 

 75 milyonluk iç pazara sahip olması, 

 Nitelikli ve ucuz işgücü, 

 Üretimde sahip olunan yüksek standartlar, 

 Dünya enerji kaynaklarına yakınlığı, 

 Yeni ve rekabet gücüne sahip bir telekomünikasyon ağına sahip olması, 

 Ekonomik ve politik istikrar, 

 Orta Asya ülkeleri ile sahip olunan güçlü kültürel ve tarihsel bağlardır.  

Türkiye DYSY‟nin çekilmesi ve yabancı sermaye yoluyla kalkınmayı siyasi 

ve ekonomik bir tercih olarak belirlemiştir. Yabancı sermayeyle ilgili olarak yapılan 

bu tercihin vergi hukukunda da yerine getirilmesi gerekli görülmektedir. Vergi 

kanunlarının her zaman değiştirilebilmesine karşılık vergi anlaşmalarıyla bir takım 

hususların sabitlenmesi, yabancı sermaye için bir güvenlik oluşturmaktadır (Tuncer, 

1974: 174). Ayrıca şeffaf nitelikteki transfer fiyatlandırma kurallarının bulunması, 

Türkiye‟ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için güven unsuru ve olumlu 

bir gösterge olarak kabul edilmektedir (Aktaş, 2004: 250). Özellikle, GOÜ‟ler 

arasındaki DYSY çekme yarışı, ülkeleri daha yapıcı kararlar almaya ve daha elverişli 

koşullar sunmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de ülkelerin hukuki açıdan ayrıcalıklı 

yaklaşımları, yatırım iklimlerini yabancı yatırımcılar lehine şekillendirmektedir.  

Bu tür uygulamalar, ulusal mevzuat ile yabancı yatırımcıya yerli yatırımcıdan 

daha lehte bir muamele, daha iyi bir hukuki koruma sağlamaktadır. Yabancı 

yatırımların dünya genelindeki dağılımı içinde gelişmiş ülkeler en büyük payı 

almakla birlikte son yıllarda birçok GOÜ de önemli ölçüde DYSY çekmeyi 

başarmışlardır. Bu ülkeler aktif bir şekilde yabancı firmalara çeşitli vergi istisna ve 
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muafiyetleri ve teşviklerin yanı sıra pazar öncelikleri, altyapı hizmetleri ve hatta 

tekel hakları vererek yabancı yatırımları çekmeye çalışmaktadırlar (Karagöz, 2007: 

932). Bu kapsamda DYSY çekme konusunda GOÜ‟ler arasında büyük bir rekabet 

mevcuttur. Ayrıca geçiş ekonomilerinin, devreye girmesi ile de söz konusu rekabet 

daha da artmıştır. Gelişmiş üretim teknolojilerinin yerli firmalara aktarılmasını 

sağlayarak işgücü verimliliğini artırmak ve istihdam olanaklarını geliştirmek yoluyla 

ekonomik büyümeye katkı sağlanmaktadır. 

DYSY, ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeylerinin 

artırılmasında ve daha yüksek bir küresel rekabet gücüne ulaşılmasında önemli rol 

oynamaktadır. Bu kapsamda, ülkeler arasında DYSY‟nin cezp edilmesi konusunda 

yoğun bir rekabet yaşanmaktadır (Lebe ve Ersungur, 2009: 4). Bu kapsamda 

Türkiye‟nin en önemli ekonomik sorunlarının başında sermaye ve teknoloji 

yetersizliği gelmektedir. Reel gelirin düşük olması tasarrufları yetersiz kıldığından, 

sermaye ihtiyacı iç kaynaklardan sağlanamamaktadır. Bu nedenle Türkiye‟nin 

ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlayabilmesi için dış finansman kaynaklarına 

ihtiyacı olmaktadır. Bunlar uluslararası mali kurumların ve bankaların sundukları 

finansmanlar veya uluslararası portföy yatırımları ve DYSY gibi özel kaynaklı 

finansmanlardır. Özel kaynaklı finansmanların borç yükümlülüğü doğurmaması, 

özellikle de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sadece sermayeyi değil modern 

teknolojiyi de beraberinde getirmeleri GOÜ‟ler tarafından tercih edilmesinde etkili 

olmaktadır (Koyuncu, 2010: 57).  

Yabancı sermayeli bir işletme, bir ülke pazarından uzun vadede kalıcı ve 

büyük oranda fayda beklediği ve beklentilerini karşılayabildiği bir pazar yapısı 

gördüğü ölçüde, o ülke pazarına DYSY yapabilmektedir (Eryiğit ve Eryiğit, 2007: 2-

3). Bu kapsamda pazar yerinin belirlenmesinde ülkenin yönetim şekli, siyasi istikrar, 

pazar büyüklüğü, vergi ve yatırım teşvikleri gibi çok sayıda hukuki, yapısal, 

ekonomik değişkeni büyük önem taşımaktadır. Türkiye açısından da DYSY‟lerin 

istenilen düzeye ulaşamaması ekonomik ve ekonomik olmayan bir takım nedenlere 

bağlanmaktadır.  
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Bu kapsamda dönemler itibariyle mevcut kronik yüksek enflasyon, ekonomik 

istikrarsızlık, elverişsiz altyapı, özelleştirmedeki başarısızlıklar, bürokrasi yükü ve 

yolsuzluk DYSY maliyetlerinin yükselmesine yol açmaktadır. Ayrıca siyasi 

istikrarsızlık, iç anlaşmazlıklar gibi ekonomik olmayan nedenler de DYSY‟leri 

çekme konusundaki olumsuz etkenler olarak kabul edilmektedir. Grafik 36‟da sahip 

olduğu avantajlar çerçevesinde 1993-2010 yılları arası Türkiye‟ye yönelik DYSY 

girişlerine yer verilmektedir. Buna göre, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 

sırasıyla 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 20,2, 22 ve 19,5 milyar dolar ile en yüksek 

seviyesine ulaştığı gözlenmektedir. 

Grafik 36: Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢleri (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: http://www.yased.org.tr/ (11.02.2011). 

2010 yılsonu itibariyle DYSY girişleri 8,9 milyar dolar civarındadır. DYSY 

girişleri 2010 yılında, 2009 yılına göre %6 oranında artış göstermiştir. 2010 yılında 

aşılamayan 10 milyar dolar seviyesinin, büyük miktarlı işlemler olmaması 

durumunda, 2011 yılında da aşılması muhtemel görünmemektedir. 2006, 2007 ve 

2008 yıllarında ulaşılan 20 milyar dolar seviyesine tekrar dönüş sinyalleri, global 

krizden toparlanma sürecindeki belirsizliklerin devam ediyor olması nedeniyle henüz 

alınmamaktadır. 

Türkiye‟deki UDY stok değeri
2
 gösterge niteliğindeki geçici verilere göre 

2010 sonu itibari ile 181,1 milyar dolardır. Türkiye‟deki toplam uluslararası 

                                                 
2 Gösterge niteliğindeki aylık yurtiçi doğrudan yatırım stokları yıl sonu verilerinin piyasa fiyatları ve 

ku değişimleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yer 
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sermayeli şirket sayısı ise, 2010 sonu itibari ile 25.490‟a ulaşmıştır. 2010 yılında 

toplam girişlerin %49‟unu sanayi sektörlerine girişler, %50‟sini ise hizmet 

sektörlerine girişler oluşturmuştur. 2010 yılında, enerji ve finans sektörleri sırasıyla 

%33 ve %25 ile girişlerden en fazla payı alan alanlar olmuştur (YASED, 2011: 1). 

Ülkeye gelen yeni teknoloji, yönetim ve üretim teknikleri ile birleşerek yerli 

firmaları da bu gelişim sürecinin içine itmektedir. İç piyasalardaki rekabetin ve vergi 

gelirlerinin artması, ülkedeki istihdam alanlarının genişlemesi, bu yatırımlar ile 

bağlantılı diğer önemli etkiler olarak kabul edilmektedir (Kırlı, 2004: 49-51). Bu 

kapsamda DYSY, yerli yatırımcının rekabet edemeyeceği bir ortama sebep 

olabilmekte ve yerli girişimcileri yatırım yapmak konusunda çekimser 

kılabilmektedir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde de çokuluslu şirketlerin, ev 

sahibi ülkeleri iç huzursuzluklara ve politik istikrarsızlıklara sürükleyecek nitelikteki 

girişimleri ve dolayısıyla iç politikalarına müdahaleleri, DYSY‟nin olumsuz etkileri 

kapsamına girmektedir. Türkiye‟nin DYSY çekme açısından mevcut siyasal, 

ekonomik, hukuksal ve kurumsal sorunlarının varlığı da bu anlamda sahip olduğu 

dezavatajları kapsamına girmektedir. 

Bu çerçevede Türkiye‟nin DYSY girişlerine yönelik sahip olduğu 

dezavantajlar şöyle sıralanmaktadır (Görgün, 2004: 55): 

 Sürdürülebilir bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlamakta zorlanılmaktadır. 

 Bürokratik süreçler karmaşık ve etkin değildir. 

 Vergi sistemi kısmen karmaşık kabul edilmektedir. 

 Gümrüklerde tarife dışı engeller söz konusudur. 

 Sosyal güvenlik sisteminin görece etkinsizliğinin yüksekliği maliyetleri 

artırmaktadır. 

 DYSY çekmede başarılı ülkelerdeki teşvik sistemleri ve araçları 

kullanılmamaktadır. Teşvik lobiciliği kaynakların etkin dağıtımında 

olumsuzluklara neden olabilmektedir. 

 Özelleştirme uygulaması istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. 

 Rüşvet ve yolsuzluk söz konusudur. 
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 Yabancı yatırımcıların etkin bir şekilde bağlantı kuracağı bir kurumsal 

yapılanma bulunmamaktadır. 

Tüm bu sorunlar, Türkiye‟nin DYSY çekme konusundaki uzun yıllar süren 

başarısızlığının sebeplerinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve sahip olduğu 

dezavantajları göstermektedir. Ancak şimdiye kadarki DYSY girişlerinin seyrine 

yönelik verilere de dayanılarak, son yıllarda Türkiye‟nin DYSY girişlerini çekme 

yönünde sahip olduğu avantajların daha da etkin olarak yansıdığı ve söz konusu 

akımlarda artışlar şeklinde gözlendiği dikkat çekmektedir.  

3.5. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ FARKLI 

ÜLKE PAZARLARINA YÖNELMESĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Ülkelerdeki DYSY düzeyinin artırılmak istenmesinin en önemli koşulu, 

makroekonomik istikrarın sağlanması olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 

DYSY‟lerdeki artışlar hem istihdam hem de teknoloji transferi açısından önem 

taşımaktadır (Atalay, 2007: 66-67). Türkiye açısından değerlendirildiğinde AB üyesi 

ülkelere göre oldukça düşük düzeyde DYSY çekebildiği görülmektedir. Ancak 

üyelik sürecinin etkisi ile makroekonomik istikrarın sağlanabildiği DYSY girişinin 

önündeki bürokratik engellerin de azaldığı ve dolayısıyla ülkeye giren DYSY 

miktarını arttırdığı görülmektedir.  

Türkiye‟de yeni yatırımlar ve DYSY‟lerin emek yoğun sektörlere göre daha 

çok emek tasarrufu sağlayan sermaye yoğun sektörlere yönelmiş olması ve sermaye 

yoğun sektörlerin emek yoğun sektörlere göre çok daha fazla büyümüş olması 

istihdam artışının sınırlı kalmasının da diğer bir nedeni olarak kabul edilmektedir 

(Kesici, 2010: 24). DYSY alan ülkelerde yabancı sermayenin istihdama etkisinin 

pozitif olduğu bilinse de, Türkiye için söz konusu durumun tam anlamıyla geçerli 

olmadığı düşünülmektedir. Türkiye‟de DYSY‟lerin istihdam üzerindeki etkilerinin 

sınırlı kalmasının nedeni GSYİH içindeki payının düşük olmasına bağlanmaktadır. 

Bu kapsamda DYSY‟lerin özellikle özelleştirme yoluyla satın alma veya birleşme 

amacıyla Türkiye‟ye giriş yaptığı görülmektedir.  
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DYSY akımlarının ülkelere yönelişi, söz konusu ülkelerin koşullarına göre 

değişmektedir. GOÜ‟ler açısından DYSY girişi dışsal bir finansal şok olarak kabul 

edilmektedir. Kredi sınırlaması altında ve yüksek miktarlarda borcu olan ülkeler için 

bu şok her ne kadar olumlu bir durum olarak kabul edilse de, şokun dönemsel olma 

özelliği bu olumlu gelişmenin geçici olacağı yönünde bir risk oluşturmaktadır 

(Montiel ve Reinhart, 2001: 13-28). Dolayısıyla, GOÜ‟lerin itici faktörler nedeniyle 

ülkesine yönelen sermayenin belli bir dönem sonunda geri dönebileceği olasılığının 

da düşünülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda DYSY‟nin farklı ülke pazarlarına 

yönelmesini etkileyen itici ve çekici faktörler bulunmaktadır. 

Bu faktörlerden ilki olarak itici faktörler, sermayenin getirisinin düşmesine 

dolayısıyla da daha yüksek getiri olanaklarından yararlanmak için ülkeyi terk 

etmesine neden olan faktörlerdir. Özellikle GOÜ‟lerde yaşanan ekonomik durgunluk, 

düşük faiz oranları, iş dünyasında ortaya çıkan olumsuz koşullar, ülke borçluları 

tarafından ihraç edilen varlıkların risk-getiri özelliklerindeki bozulma ve politik 

gerginlikler sermayenin GOÜ‟lere yönelmesine neden olan itici faktörleri 

oluşturmaktadır (İnandım, 2005: 20). Bu kapsamda gelişmiş ülkelerden sermaye 

çıkışları genellikle, bu ülke ekonomilerinde dönemsel olarak yaşanan birtakım 

değişikliklerin varlık getirileri üzerinde geçici bir baskıya yol açmasına tepki olarak 

gerçekleşmektedir. Diğer bir etken faktör ise ülke yatırımcılarının portföy 

çeşitlendirme isteğidir (Glick, 1998: 23).  

DYSY‟nın farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen söz konusu itici 

faktörler genellikle dış ekonomik ilişkiler sonucu sermayenin yön değiştirmesine etki 

eden unsurlar için kullanılmaktadır. Bu kapsamda ülkelerin üretim çarpıklıklarının 

azaltılarak piyasanın genişlemesinin yatırımların daha karlı duruma getirmesi 

açısından büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Ülkelerin mevcut koruma sınırlarını 

aşabilmek için yabancı yatırımcılar DYSY‟leri bir araç olarak kullanabilmektedir.  

DYSY‟nın farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen çekici faktörler ise, 

sermaye girişlerinin olduğu ülke koşullarınca belirlenen faktörler olarak 

sınıflandırılmaktadır. GOÜ‟lere yapılan yatırımların yüksek getirileri, bu ülkelerde 

gerçekleştirilen ekonomik reformlar, büyüme oranlarının artması, enflasyon 
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oranlarının düşmesi gibi makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeler DYSY‟yi 

çeken önemli faktörler arasında yer almaktadır (Montiel ve Reinhart, 2001: 13-28). 

Ana şirketler yabancı ülkelerde yer alan şubelerinde ihraç ettikleri malları yüksek 

fiyatla gösterip ithal ettikleri malların fiyatlarını da düşük göstererek (transfer 

fiyatlaması) kazanç vergisi oranlarının daha düşük olduğu ülkelerde beyan 

edebilmektedir. Yerel yetkililer fiyat hareketlerini inceleyerek bu tür politikaları 

cezalandırabilse de firmalar açısından bu işlemleri gizleme durumu da mevcuttur 

(Özağ, 1994: 66).  

Bu kapsamda DYSY‟ler direkt olarak vergi oranlarının düşük olduğu 

ülkelerde yapılabildiği gibi kazançların yabancı şubelere aktarılması şeklinde de 

vergi avantajlarından yararlanılabilmektedir. Ayrıca DYSY çekmek amacıyla 

ülkelerin uyguladıkları mali teşvikler, yabancı firmaların diğer yerel firmalara göre 

rekabet gücünü de artırmaktadır. Ayrıca hükümetler tarafından uygulanan yatırım 

teşvik politikaları da DYSY‟lerin cazibesini artıran diğer uygulamalar kapsamına 

girmektedir. Bu kapsamda özelleştirme uygulamaları da özellikle GOÜ‟lere yönelik 

DYSY girişlerinde önem taşımaktadır.  

Bu kapsamda DYSY‟lerin farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen 

faktörler ülkelerin mevcut ekonomik durumu, ev sahibi ülke politikaları ve firma 

stratejileri olarak gruplandırılmaktadır. Buna göre, DYSY‟lerin ülkelere yönelişinde 

politik, ekonomik ve kurumsal faktörler önem taşımaktadır. Özellikle yatırımların 

gideceği ülkelerdeki siyasi istikrar, ekonomik durum, ev sahibi ülkenin politikaları 

ve firma stratejileri de aynı derecede önemli etkilere yol açmaktadır. 

Yapılan araştırmalar siyasi istikrarsızlık ile DYSY girişleri arasında negatif 

bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Şen ve Karagöz, 2005: 1065). Bu kapsamda 

siyasi istikrarsızlık arttığı ölçüde, DYSY girişlerinde artan ölçüde bir düşüş 

gözlenmektedir. Bu nedenle ülkelerin sahip oldukları makroekonomik istikrarın yanı 

sıra piyasa genişliği, hammaddelere ve pazarlara yakınlık ve ucuz işgücü, 

DYSY‟lerin önemli teşvik unsurları olarak kabul edilmektedir. 

Uluslararası vergi rekabeti açısından değerlendirildiğinde de DYSY‟lerin 

ülkeler tarafından çekilebilmesini destekleyen bir diğer yapılanma, rekabet 
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yasalarının birçok ülkede kabul edilmesidir (Noland, 1999: 2). Rekabet yasaları 

kapsamında öncelikle kartel anlaşmaları ve dolayısıyla piyasa gücünün kötüye 

kullanımı gibi anti-rekabetçi firma davranışları engellenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 

yerli firmalar tarafından oluşturulabilecek giriş engellerine yönelik önlemlerle de 

DYSY‟lerin ülkelere akışı üzerinde etki sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca uluslararası sermaye hareketlerine getirilen serbestlik çerçevesinde 

özelleştirme uygulamaları, şirket birleşme ve satın alımları, haberleşme ve ulaşım 

teknolojilerindeki gelişmeler, sözleşmelerin uluslararası anlamda güvence altına 

alınması, millileştirme risklerinin azaltılması GOÜ‟lere yönelik DYSY‟lerin 

artmasına yol açmıştır (Kazgan, 1988: 116). Bu kapsamda dışa açıklık oranı yüksek 

olan ülkelerin daha fazla DYSY çekeceği yönünde görüşler ağırlık taşımaktadır. 

DYSY‟lerin farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen tüm faktörler dikkate 

alındığında Grafik 37‟de Türkiye‟nin 2009-2010 yılları varlıklarının 

kompozisyonuna yer verilmektedir. 

Grafik 37: Türkiye’nin Varlıkların Kompozisyonu (2009-2010) 

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/ (11.10.2011). 

Buna göre, ekonomik krizin etkilerinin sona ermeye başladığı ve yatırım 

girişlerinin artış seyrine geçtiği 2009 ve 2010 yılları itibariyle, yurtdışındaki 

DYSY‟lerin toplam varlıklar içindeki payı  %12,5 ile %13 seviyesinde gelişim 

göstermektedir. Aynı dönemler için portföy yatırımlarının varlıklardan aldığı payın 

%0,1 ve %0,2‟ler seviyesinde olduğu görülmektedir. Diğer yatırımların 2009 yılı için 
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% 42 ve % 48‟lik oranlarda gelişim gösterdiği görülmektedir. Varlıklarının 

kompozisyonu yanında DYSY‟lerin farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen söz 

konusu faktörler dikkate alındığında Türkiye‟nin 2009-2010 yılları 

yükümlülüklerinin kompozisyonuna da Grafik 38‟de yer verilmektedir. 

Grafik 38: Türkiye’nin Yükümlülüklerin Kompozisyonu (2009-2010) 

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/ (11.10.2011). 

Buna göre yükümlülükler açısından, 2009 ve 2010 yılları için yurtiçindeki 

DYSY‟lerin aldığı payın toplam içerisinde %30 ve %35‟lik oranlarda olduğu 

görülmektedir. Portföy yatırımları içinse söz konusu yükümlülük paylarının 2009 yılı 
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yatırımlar dikkate alındığında toplam yükümlülüklerden aldıkları payın söz konusu 

dönemler için %50 ve %45‟ler seviyesinde olduğu görülmektedir. Genel anlamda 

yükümlülüklerin kompozisyonunda da söz konusu yıllar itibariyle artış 

gözlenmektedir.  

DYSY‟lerin farklı ülke pazarlarına yönelmesini etkileyen söz konusu 

faktörler ve içinde bulunulan koşullar dikkate alındığında, ülkeler arasındaki DYSY 

akımlarının hızlanarak, yatırımcılar açısından uluslararası ilişkilerin önem kazandığı 

görülmektedir. Bu kapsamda ülkeler arasında imzalanan çifte vergilendirmenin 

önlenmesi ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları önemli birer 

politika aracı olmaktadır. Bu anlamda Türkiye, uluslararası yatırımcıların 
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Yurt İçinde 
Doğrudan 
Yatırımlar

Portföy 
Yatırımları

Diğer Yatırımlar

2009

2010



 195 

için gerekli uygun koşulları sağlayarak her iki yönüyle de uluslararası ilişkilerini 

sürdürmektedir. 

3.6. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ KAPSAMINDA 

TÜRKĠYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI 

ARTTIRMAYA YÖNELĠK UYGULAMALAR 

Uluslararası kaynak tahsisi açısından, sermayenin dünya ülkelerine etkin 

tahsisi vergi tarafsızlığının sağlanmasını gerektirmektedir. Ancak, esasen dolaysız 

vergilere ilişkin uluslararası vergileme ilkeleri açısından kaynak ülke ya da yerleşim 

yeri ilkesinden birinin bütün ülkeler tarafından benimsenmesi ve vergi matrahlarıyla 

oranlarının harmonizasyonunun gerçekleştirilebilmesi ülkelerin çıkarlarının 

farklılıkları nedeniyle mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, sermaye ithal eden 

ülkeler özellikle DYSY çekebilmek amacıyla vergi oranlarını kendi çıkarları 

doğrultusunda belirleme yoluna gitmektedir (Akkaya, 2004: 71). Söz konusu durum 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, mevcut yabancı sermayeli kurumların 

Türkiye‟de elde ettikleri gelirlerin, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından bazı 

durumlarda tam mükellefiyet esasında, bazı durumda ise dar mükellefiyet esasına 

göre vergilendirildiği görülmektedir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre tam mükellefiyetin tanımı şöyledir: 

“Birinci maddede yazılı tüzel kişilerden kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de 

bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum 

kazançları üzerinden vergilendirilirler”. Dar mükellefiyet ise “Birinci maddede yazılı 

kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar, 

yalnız Türkiye'de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler” 

şeklinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda yabancı sermayeli kurumların kanuni 

merkezlerinin veya iş merkezlerinin Türkiye‟de bulunması durumunda, söz konusu 

kurumun Türkiye‟de veya başka ülkelerde elde ettiği gelirlerin tamamının 

Türkiye‟de vergilendirileceği anlaşılmaktadır. 

Tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen yabancı sermayeli kurumların 

vergilendirilmeleri Türk sermayeli kurumlarda olduğu gibi VUK‟a göre birinci sınıf 

tüccar olarak bilanço esasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda KDV 
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yükümlülüklerinden ve diğer vergi kanunlarından doğan yükümlülüklerinden de 

Türk sermayeli kurumlar gibi sorumlu olacaklardır. Bu kapsamda kanuni veya iş 

merkezi Türkiye‟de bulunmayan yabancı sermayeli kurumlar dar mükellefiyet 

esasına göre vergilendirilecektir (Tuğlu, 2003: 110-111). 

Yabancı uyruklu şirketler Türkiye‟de şube açmak istedikleri takdirde gerekli 

belgelerle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟na (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) müracaat 

etmektedirler. Yabancı uyruklu şirketlerin ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla, 

irtibat bürosu açmak veya daha önceden alınmış iznin süresini uzatmak istemeleri 

halinde ise bu kez Hazine Müsteşarlığı‟na (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre irtibat büroları 

Türkiye‟de ticari faaliyette bulunamamakta, kar elde edip transfer edememekte ve 

bütün masrafların yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak durumunda 

bulunmaktadır. İrtibat bürosunun iş yeri, işlerini yürütmekle görevli kişileri de daimi 

temsilci olarak kabul etmek mümkün görülmemektedir. 

Yabancı yatırımcıların Türkiye‟deki faaliyetleri neticesinde elde ettikleri 

nakdi ve ayni değerlerin yurt dışına transferi konusunda da 4875 sayılı Kanun‟un 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Esaslar” başlıklı üçüncü maddesinin 

“Transferler" başlıklı (c) bendinde yapılan düzenleme şu şekildedir: 

“Yabancı yatırımcıların Türkiye‟deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, 

temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar 

karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar ve 

özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir”. 

Buna göre, Türkiye‟deki yabancı yatırımcılar, Türkiye‟deki faaliyet ve işlemleri 

sonucunda elde ettikleri kazanç ve iratların vergisel yükümlülüklerini yerine getirdikten 

sonraki kısmını net karları olarak yurt dışına transfer etme yetkisine sahiptirler. Bu 

yönde miktar kısıtlaması ve kota öngörülmemekle birlikte Türkiye‟de elde edilen karın 

“net” tutarının transfer edilebileceği belirtilmektedir.  

Şirket ve şube kazançlarının vergilendirilmesi; şirket ve şubelerin Türkiye'de 

elde ettikleri safi kazançları, % 20 oranında KV'ne tabidir. Faaliyet yılı içinde elde 
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edilen kazanç, üçer aylık dönemler halinde beyan edilerek % 20 geçici vergiye tabi 

tutulmakta, yıl bitiminde yıllık kazanç üzerinden hesaplanan KV'nden peşin ödenen 

bu vergi mahsup edilmektedir.  Elde edilen kazanç, ortaklara dağıtılması halinde % 

15 oranında temettü stopajına tabi tutulmaktadır. Kazancın dağıtılmayıp sermaye 

ilave edilmesi durumunda bu stopaj ödenmemektedir. Şube kazançları ise ana 

merkeze aktarılmadığı sürece % 20 KV yükü taşımakta, kazancın ana merkeze 

aktarılması halinde aktarılan kısım üzerinden % 15 GV stopajının ödenmesi 

gerekmektedir. 

Yurt dışında faaliyette bulunan bir firmanın Türkiye‟de DYYK 

çerçevesinde şube açmasının mümkün olduğu ve açılacak şubenin kuruluşunun 

TTK hükümlerine tabi olduğu kabul edilmektedir. Buna göre şubenin Türkiye‟de 

menkul, gayrimenkul satın alabileceği ve yerli firmalar gibi ticari faaliyet ile 

ithalat ve ihracat işlemleri yapabileceği belirtilmektedir. Ayrıca ticari faaliyet 

sonucunda elde edilen gelir ve karların serbestçe yurt dışına çıkarılabileceği de 

kabul edilmektedir. Bu çerçevede şubenin faaliyetlerinin dar mükellefiyet 

kapsamında KV‟ne tabi tutulacağı, ancak yurt içinde satın alınarak yurtdışına 

satılan faaliyet sonucunda elde edilen kazancın KV‟ne tabi olmadığı, yurt dışına 

aktarılan kazanç üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı kabul edilmektedir. 

Diğer vergi kanunları açısından vergi mevzuna giren bir işlem bulunması halinde 

ise bu işlemin o vergi kanunu açısından vergiye tabi olduğu ve ihracat bedellerinin 

kambiyo mevzuatı uyarınca belirtilen sürelerde yurda getirilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

Türkiye‟de DYSY‟leri özendirme amacıyla yabancı sermayenin çalışma 

alanları mümkün olduğu ölçüde genişletilerek özellikle tarım, madencilik ve bir dizi 

hizmet alt kesimlerine yabancı yatırımcıların girişi kolaylaştırılmıştır. Bu anlamda 

serbest bölgeler oluşturularak yabancı sermayenin yerli sınırlamaların dışında 

çalışmasına olanak sağlanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2000: 320). Söz konusu 

uygulama ve önlemler, siyasi altyapı ile de desteklenerek DYSY için gerekli güven 

ortamı da sağlanmaya çalışılmıştır. Dünya ülkeleri ile bütünleşme amacıyla siyasi ve 

ekonomik istikrarını sağlama yönünde yabancı yatırımcıların ilgisini çeken Türkiye, 
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mevcut finansal serbestleşme ve DYSY‟yi teşvik politikaları aracılığıyla da ülkeye 

yönelik DYSY girişlerinde de artış sağlamıştır. 

Son yıllarda uluslararası anlamda güvenilirliği bulunan birçok endekste 

kaydettiği ilerleme ve rekor seviyelerdeki DYSY girişi, umut verici bir gelişme 

olarak kabul edilmektedir. Bu noktada, ekonomik ve ekonomi-dışı etmenler önemli 

rol oynamaktadır. Ekonomik nedenler arasında; kronik yüksek enflasyon, artan 

ekonomik istikrarsızlık, 1980‟lere kadar süren içe dönük yapı, fikri mülkiyet 

haklarının korunmasındaki eksiklik, enflasyon muhasebesi ve kabul edilmiş 

uluslararası muhasebe standartlarının bulunmaması, özelleştirmedeki başarısızlıklar, 

yetersiz yasal yapı ve elverişsiz altyapı kabul edilmektedir (Lebe ve Ersungur, 2009: 

7). Söz konusu ekonomik etmenlerin dışında da DYSY‟ler için giriş ve faaliyet işlem 

maliyetinin yüksekliği, kronik siyasi istikrarsızlık ile sivil ve askeri bürokrasinin 

ağırlığı, teşvik uygulamalarının egemen olduğu ve kontrol edildiği yabancılara kapalı 

ticaret yapısı bulunmaktadır. 

Türkiye‟nin DYSY‟yi çekmeye yönelik girişimlerine bakıldığında, mevcut 

verilerden de anlaşılacağı üzere özellikle 1954 yılı sonrası ilk yasal düzenlemenin 

yapılmasına rağmen 1980 yılına kadar DYSY girişlerinde istenilen artışın 

gerçekleşmediği gözlenmiştir. 1980 sonrası alınan ekonomik istikrar tedbirleri ile 

DYSY teşvik edilerek özellikle 1990‟lı yılların ortalarından itibaren artış seyri 

izlenmeye başlanmıştır. 2000‟li yıllara gelindiğinde ise, makroekonomik istikrarın 

sağlanmasıyla birlikte gerçekleştirilen düzenlemelerle iş ortamının iyileştirilmesi 

konusunda önemli gelişmeler sağlanmış ve dolayısıyla DYSY‟lerde artış 

kaydedilmiştir. Ayrıca, uygulamaya konulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Reform Programı kapsamında da yatırım ve işletme dönemlerinde karşılaşılan idari 

engellerin kaldırılmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda 

DYSY‟yi ülkeye çekmek için makro ölçekte atılan adımların yanı sıra, hem yerli 

hem de yabancı yatırımcılar açısından yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi 

için 2004 yılında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda YOİKK, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yerli 

yatırımcıların daha kolay yatırım yapma isteği taşıması ve yabancı yatırımcıların 

Türkiye‟ye gelmesi için 32 yasal düzenleme öngörmüştür. Ancak söz konusu yasal 
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düzenlemeler uzun süre sürüncemede kalmış ve beklenilen işlerlik istenilen düzeyde 

sağlanamamıştır.  

Bir başka adım olarak yatırım yapacak şirketlerin kuruluş aşamaları tek 

başvuru ile mümkün hale getirilmiştir. Aynı zamanda üretim aşamasında rekabet 

edilebilir bir ortamın oluşturulması da zorunlu tutulmuştur (Güven, 2008: 81). Bu 

kapsamda hem kamunun elindeki hammadde fiyatlarının yüksek olması, hem de faiz 

oranları ile işçi maliyetleri üzerindeki kamu yükü gibi girdi maliyetleri Türkiye için 

uluslararası rekabete elverişli görülmemektedir. Bu nedenle uluslararası vergi 

rekabeti uygulamaları çerçevesinde Türkiye‟ye yönelik DYSY akımlarını arttırmaya 

yönelik yasal düzenlemeler, artan teşvik uygulamaları, kalkınma ajanslarının sahip 

olduğu işlev ile yatırım promosyon ajanslarının kurulması önem taşımaktadır.  

3.6.1. Yasal Düzenlemeler 

Uluslararası vergi rekabeti uygulamaları kapsamında Türkiye‟ye yönelik 

DYSY girişlerini arttırmak amacıyla başvurulan uygulamalar değerlendirildiğinde, 

söz konusu girişimlerin savaş yıllarına kadar uzandığı görülmektedir. Bu kapsamda 

savaş yıllarından sonra ülkeye yönelik DYSY girişlerini teşvik etmek ve arttırmak 

amacıyla bir takım yasal düzenlemelere başvurulmuştur.  

Türkiye‟ye yönelik DYSY girişlerini arttırmak amacıyla başvurulan yasal 

düzenlemeler şunlardır (Alpar, 1980: 132-133): 

 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun‟a dayanılarak çıkarılan, 

22 Nisan 1947 tarihli ve “13 sayılı Karar”; yabancı sermayenin döviz olarak 

getirilmesi ve tarım, sanayi, ulaştırma, turizm gibi alanlara yatırılması 

öngörülmektedir.  

 1950 yılında kabul edilen 5583 sayılı kanun; bu yasayla Türkiye'ye gelen 

yabancı sermayeye transfer garantisi verildiği gibi dışarıdan borç almak 

isteyen Türk girişimcilerine de bu borçların faizinin transfer hakkı 

sağlanmıştır. 

 1951 yılında kabul edilen 5821 sayılı kanun; yabancı sermayeli şirketlere, 

toplam karlarının %10'unu transfer hakkı sağlamıştır. Ancak; 18.01.1954 
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tarihinde kabul edilen 6224 sayılı Kanun çıkana kadar DYSY„yi gerçek 

anlamda teşvik eden bir kanun çıkarılmamıştır. 

1954 tarihli Kanun‟un da yetersiz kabul edildiği durumlar bulunmaktadır. 

Kanunun yetersiz kalmasının nedenleri arasında, bazı maddelerinin kısıtlayıcı 

yorumlara uygun olması; her çeşit yatırımı değil “teşebbüs” niteliğindeki yatırımları 

öngörmesi; yabancı sermaye kavramı içine girecek değerlerin geniş tutulmamış 

olması bulunmaktadır (Gökyayla ve Süral, 2004: 133). Bu gelişim seyrine 

bakıldığında, Türkiye‟nin DYSY çekebilmesi bakımından arzu edilen düzeye 

ulaştığını söylemek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, 6224 sayılı “Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu” yerine, 17.06.2003 tarihinden itibaren 4875 sayılı 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” yürürlüğe girmiştir.  

Kanunun amacı, yabancı yatırımcıları özendirmek ve yabancı yatırımcıların 

haklarını korumak adına, yabancı yatırımcı ile yerli yatırımcı arasındaki farkları 

ortaya koyan tüm maddeleri yürürlükten kaldırmaktır. Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu‟nda, yabancı yatırımcının Türkiye‟de girişimde bulunabilmesi belirli 

koşullara bağlanırken yeni yasal düzenlemede koşulsuz şartsız yatırım hakkı 

sağlanmıştır. Ancak, dönemin şartlarına göre önemli düzenlemeler içeren ve 

DYSY‟ler hususunda birçok önemli esası ilk kez kabul eden Kanun çerçevesinde 

yatırım ortamının gelişmesi ve iyileştirilmesi ile doğacak ihtiyaçların karşılanması ve 

AB‟ye uyum çabalarına yönelik yapılan reform uygulamaları da önem taşımaktadır. 

Bu anlamda yapılan yeni düzenlemeler ile yabancı yatırımcı için Türkiye‟de 

yatırım sürecinin basitleştirilmesi ve cazip hale getirilmesi amacıyla önemli 

kolaylıklar sağlanmıştır. 4875 sayılı “DYYK” ile getirilen bir diğer düzenleme ise, 

yerli ve yabancı yatırımcılara eşitlikçi bir yaklaşım sergilenmesi olmuştur. Bu 

tarihten itibaren Türkiye‟de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında büyük artış 

görülmüştür (Güven, 2008: 80-81).  Kanun tasarısının hazırlanma aşamasında da IFC 

ve DB gibi dünyanın iki büyük çok taraflı kalkınma kuruluşunun bir ortak kuruluşu 

olan FIAS‟ın aktif desteği ve yönlendiriciliğinin alındığı bilinmektedir (Dikmen ve 

Karahanoğulları, 2002: 105). Dolayısıyla, 4875 sayılı “DYYK” kapsamında yabancı 

yatırımcılar lehine yeni bir denge sağlanması amaçlamaktadır. Türkiye‟de yabancı 
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yatırımcıların haklarını uluslararası standartlarda korumayı hedefleyerek DYSY 

girişlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

DYSY, vergi tabanını yaygınlaştıramamış ve harcamasına göre düşük vergi 

toplayan ülkelerden çekinmektedir. Çünkü uzun süre harcamalar ile gelirin 

denkleştirilememesi, bir anlamda kriz habercisi olarak görülmekte ve bunun gelecek 

için bir yatırım riski taşıdığı kabul edilmektedir (Gövdere, 2009: 56). Bu kapsamda 

DYSY‟lerin girdikleri ülkelerde vergi tabanında ve vergi gelirlerinde önemli değişim 

ve düzelmeler gözlenmektedir. Düşük tarifeli vergi uygulaması, vergi ertelemesi, 

yatırım indirimi, gümrük vergilerinden bağışıklık veya vergi taksitlendirmeleri, 

yabancı yatırımcılarla ikili vergi anlaşmaları gibi uygulamalar; DYSY‟ler üzerinde 

önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle de DYSY‟leri çekmek için ülkeler arasında 

uluslararası düzeyde vergileme rekabeti yaşanmaktadır.  

Türkiye, ulusal ve uluslararası alanda da önemli kararlara işlerlik 

kazandırarak, yabancı sermaye mevzuatında gelişmelere yer vermiştir. Bu kapsamda 

1994 yılında “Rekabeti Koruma Yasası” kabul edilmiş, Rekabet Kurulu ve Türk 

Patent Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca, sürekli eleştiri konusu edilen fikri ve sınai 

hakların korunması hususunda önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Pek çok ülke ile 

de “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” ve “Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” imzalanmıştır. Yatırım ortamının yerli ve 

yabancı yatırımcılar için daha elverişli hale gelmesini sağlayacak mevzuat ve 

uygulama değişikliklerini belirlemek amacıyla DYSY talep eden GOÜ‟ler ile DB 

Grubu tarafından ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda IFC, GOÜ‟lerde 

sürdürülebilir özel sektör yatırımlarının gerçekleştirilmesini ve dolayısıyla 

yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla DB 

Grubu‟nun bir kolu olarak faaliyet yürütmektedir.  

Söz konusu rekabet kanunu çerçevesinde, firmaların milliyeti önemli 

olmamaktadır. Kural olarak, yerel ve yabancı firmalar arasında ya da farklı ulusal ve 

bölgesel kökenli yabancı firmalar arasında da fark bulunmamaktadır. Bu açıdan 

rekabet kanunu, ulusötesi şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanmamalarını 

garanti altına almak açısından, rekabetçi davranışlarının, faaliyet gösterdikleri 
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ülkedeki etkilerinin kontrol edilmesine yardım eder ve ayrıca bu şirketleri, yerel 

firmaların anti-rekabetçi etkilerinden korumaktadır (Çetintaş, 2001: 10-11). Mevcut 

yasal düzenleme ve uygulamaların amacı DYSY‟lerin özendirilmesi, yabancı 

yatırımcıların haklarının korunması ve politikalar aracılığıyla DYSY‟lerin 

arttırılması olarak sıralanmaktadır. Yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası 

standartlara uyulması ve DYSY‟lerin gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin 

aynı zamanda bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi amaçlarındandır.  

Mevcut kanun ile yabancı yatırımcıya eskiden olduğundan daha avantajlı hak 

ve imkanlar sağlamak, yabancı yatırımcının yerli yatırımcıdan farkını en aza 

indirmek, yabancı yatırımcının başvurması gereken bürokratik prosedürü azaltmak 

suretiyle nihai olarak yabancı yatırımcıyı Türkiye‟de yatırım yapmaya özendirmek 

ve teşvik etmek amaçlanmıştır (DYYK, 2003: md.1). Bu anlamda Kanun, doğrudan 

yabancı yatırımcıya uygulanacak muameleyi kapsamaktadır. Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu‟nun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler 

yürürlüğe girinceye kadar, mevcut kararname, tebliğ ve genelgelerin Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar Kanunu‟na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 

edilmiştir (DYYK, 2003: Geçici.md.1).  

Ayrıca tüm bu amaçlara yönelik olarak uygulama alanı bulan yatırım 

anlaşmalarının çoğu da, ev sahibi ülkenin ulusal mevzuatına uygun davranma 

yükümlülüğü getirmektedir. Çünkü yatırımın yapıldığı yer ev sahibi ülke 

olduğundan, kanunlarına da uygun davranmak gerekmektedir. Bu nedenle, ev sahibi 

devletler ekonomik ve politik açıdan çok güçlü bir ülke ile yatırım anlaşması 

yapsalar dahi, fazla endişe duymamaktadırlar (Tiryakioğlu, 2001: 176).  Bir kısım 

yatırım anlaşmaları ise ulusal mevzuata uygun olmakla birlikte yatırımın ev sahibi 

ülkenin ulusal çıkarlarına da uygun olması şartını aramaktadır. Bu kapsamda 

GOÜ‟ler, DYSY‟lerden aldıkları paylarını artırmak için ulusal hukuk kurallarını 

liberalleştirmek gibi farklı teşvik yöntemlerine başvurmaktadırlar. 

Ayrıca dünya genelinde yaşanan değişime paralel olarak DYSY çekme 

hedefine yönelik Türkiye‟de de kapsamlı bir vergi reformu uygulaması gündeme 

gelmiştir. 2001 yılında kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform 
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Programı” kapsamında vergi sistemimizin sorunları tespit edilerek, vergileme 

alanında önemli gelişmeler izlemiştir. Bu kapsamda Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Reform Programı‟nda belirlenen temel sorun; Türkiye‟de uygulanan 

KV oranının diğer ülkelere göre yüksek olması şeklinde tespit edilmiş ve kapsamlı 

bir yatırım indirimi ve teşvik sistemi ile vergi yükünün düşük tutulmaya 

çalışılmasına önem verilmiştir.  

Ayrıca karar mekanizmalarında yeterli etkinlik sağlanamadığı da 

belirtilmektedir. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamında 

daha basit bir KV sisteminin oluşturulması ve teşvikler konusunda tek bir yetkili 

kurumun yetkilendirilerek, geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tüm bu hedefler 

çerçevesinde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve yürütülen reform programları, 

uluslararası vergi rekabetinin etkileri de dikkate alındığında ülkemize yönelik 

DYSY‟leri arttırıcı uygulamalar olarak kabul edilmektedir. 

3.6.2. Artan TeĢvik Uygulamaları  

DYSY‟lerin teşvikine yönelik kullanılabilecek araçlar geniş bir yelpazeye 

sahip olmakla birlikte bu amaca yönelik kullanılabilecek araçlar dünyanın genelinde 

benzerlikler gösterebilmektedir. Bu kapsamda ülkelerin ekonomik ve sosyal 

özellikleri ile kalkınma düzeyine bağlı olarak uygulanan teşvik programları ve bu 

çerçevede kullanılan araçlar ise farklılık gösterebilmektedir. Öncelikle kavram olarak 

teşvik; belirli bir kuruluş ya da kuruluş grubuna belirli bir biçimde davranmaya 

yönlendirmek için hükümetler tarafından ya da hükümetlerin talimatı doğrultusunda 

sağlanan her türlü ölçülebilir ekonomik avantajdır (UNCTAD, 2003: 88). Söz 

konusu avantajlar belirli bir yatırımın getiri oranını yükseltmek ya da yatırımın 

maliyet ve risklerini azaltmak amacına yönelik tedbirler içermektedir. Bu kapsamda 

teşvik amaçlı kullanılabilecek kaynaklar doğrudan nakdi teşvikler, vergisel muafiyet, 

istisna ve indirim uygulamalarından oluşmaktadır. Nakdi teşviklerde (kredi ve hibe) 

teşvik amacına dönük fonlar söz konusu olurken, vergisel teşvikler sonraki yıllarda 

toplanacak vergilerin bağışlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle özellikle 

GOÜ‟ler, DYSY‟leri çekmek amacıyla daha çok vergisel teşviklerden 

yararlanmaktadırlar.  
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Teşvikler getirilirken ülkeye DYSY çekmek (coğrafi teşvik) ya da ülkedeki 

yabancıların eğitim, yerel tedarik, araştırma ve geliştirme veya ihracat gibi istenen 

yönde davranılmasını sağlamak (davranış teşviki) amaçlandığından (Gergely, 2003: 

8) teşvik uygulamalarının çoğu yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ayrım 

gözetilmeksizin gerçekleştirilmektedir. Özellikle aralarındaki ilişki bir bütün olarak 

değerlendirilmek koşuluyla, Türkiye‟de de DYSY‟lerin teşvikinde büyük oranda 

vergisel teşviklerden yararlanıldığı görülmektedir. Duran, DYSY teşvik türlerini, 

ayni ve nakdi teşvikler, vergi teşvikleri, garanti ve kefaletler ve diğer teşvikler 

şeklinde sınıflandırmıştır. Bu kapsamda Tablo 21‟de söz konusu teşvik uygulamaları 

ve teşvik araçlarına yer verilmektedir.  

Tablo 21: Türkiye’de Kullanılan TeĢvik Araçları 

TEġVĠK TÜRÜ TEġVĠK ARACI 

 

Ayni TeĢvikler 

A. Arsa-Arazi Temini  

B. Bina Temini  

 

 

Nakdi TeĢvikler 

A. Karşılıksız Teşvikler  

- Hibeler  

- Primler  

B. Karşılıklı Teşvikler  

- Uygun Koşullu Krediler  

 

 

 

 

 

 

 

Vergi TeĢvikleri 

A.Gelir ve Kurumlar Vergisi Teşvikleri  

- Düşük Oranlı Gelir ve Kurumlar Vergisi  

- Vergi Muafiyeti  

- Zarar Mahsubu  

- Hızlandırılmış Amortisman  

- Yatırım İndirimi  

- Vergi Kredisi  

B. KDV Teşvikleri  

- Sermaye Mallarına KDV istisnası  

- Gelişmemiş Bölgelere ve/veya Bazı Ürünlere 

Düşük KDV oranı  

C. Gümrük Vergisi Teşvikleri  

- Gümrük Vergisi İadesi  

- Makine-Teçhizat, Hammadde, Parça ve Yedek 

Parça gibi Sermaye Mallarına Gümrük Muafiyeti  

 

Garanti ve Kefaletler 

A. Kredi Garantileri  

B. Risk Taşıyan Projelere Kamu Kaynaklı Risk 

Sermayesi Katılımı  

C. Ayrıcalıklı Kamu Sigortası  

 

Diğer TeĢvikler 

A. Alt Yapı Temini  

B. Ucuz Enerji Desteği  

C. Ayrıcalıklı Kamusal Anlaşmalar  

D. Yatırım Öncesi Hizmetler  

Kaynak: Duran, 2003: 31. 
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Buna göre, ayni teşvikler kapsamında arsa, arazi ve binaların temini 

gelmektedir. Nakdi teşvikler ise daha çok hibe ve primler gibi karşılıksız teşvikler ve 

uygun koşullu krediler şeklindeki karşılıklı uygulamalardan oluşmaktadır. Bir diğer 

önemli teşvik türü olarak vergisel teşvikler gelir ve KV teşvikleri ile KDV ve 

gümrük vergisi teşvik uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Garanti ve 

kefaletler ile alt yapı temini, ucuz enerji desteği, yatırım öncesi hizmetler ve 

ayrıcalıklı kamusal anlaşmalardan oluşan diğer teşvik uygulamaları da Türkiye‟de 

kullanılan teşvik araçları kapsamına girmektedir. 

Özellikle şirketler üzerindeki vergi yükünü azaltarak yapılacak yatırımın net 

karlılığını artırmak amacıyla uygulamaya konulabilecek teşvikler arasında KV 

oranının düşürülmesi, hesaplanacak verginin azaltılmasına yönelik vergi indirimi 

imkanı sağlanması, şirketlerin belirli bir süre ile sınırlı olarak vergiden muaf 

tutulması ya da ifa edilmesi istenen faaliyetle bağlantılı olarak istisnalardan 

yararlandırılması yer almaktadır. KV oranında indirim uygulaması çokuluslu 

şirketlere yönelik en yaygın şekilde başvurulan teşvik yöntemi olmaktadır (Kaymak, 

2005: 85). Bu kapsamda KV indirimi ise farklı şekillerde yapılabilmektedir. İndirim 

imkanı belirli bir firma grubuna tanınabileceği gibi tüm mükellefler için aynı oranda 

da söz konusu olabilmektedir (Morisset ve Pirnia, 2000: 13).  

Zaman içerisinde, başvurulan teşvik uygulamaları kapsamında DYSY‟nin 

çekilmesine yönelik hızlandırılmış amortisman ya da yatırım indirimi gibi 

uygulamalara da yer verilmiştir. Ayrıca işgücü maliyetlerine ilişkin teşvikler ile 

yapılacak yatırımlar sonucunda yeni istihdam edilecek çalışanların sosyal güvenlik 

primlerinin, kısmen devlet tarafından yüklenilmesi suretiyle, indirime tabi tutulması 

amaçlanmıştır. Bu durum gelirlerine uygulanacak vergiden yapılacak indirim 

miktarının yükseltilmesi şeklinde de ifade edilmektedir. Satışa dayalı teşviklerde ise 

şirketlerin gerçekleştirdikleri toplam satış miktarına göre KV‟nden indirim yapılması 

söz konusu olabilmektedir. 

Bir başka yöntem olarak ithalat teşviklerinde ise üretimde kullanılacak 

sermaye malları, ekipman, hammadde, parça ve girdilerin ithalinde gümrük 

vergisinden muaf tutulabilmektedir. İhracat teşvikleri, ihracattan elde edilen gelirlere 
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ayrıcalıklı muamele edilmesi, özel döviz kazandırıcı faaliyetler ya da mamul madde 

ihracında gelir vergisi indirimi, sermaye malları amortismanı imkanı, ithal edilen 

malların ihracı halinde gümrük vergisi iadesi gibi teşvikler şeklinde sıralanmaktadır 

(UNCTAD, 2004: 6). Ayrıca yatırım projelerinin sermaye, üretim ya da pazarlama 

maliyetlerinin karşılanması için başvurulan doğrudan sübvansiyonlar ise kredi 

teminatları ve teminatlı ihracat kredileri şeklinde sıralanmaktadır. Finansman 

kaynaklarının tespiti, yatırım öncesi araştırmaların yapılması, piyasa, hammadde ve 

gerekli altyapı tesisinin sağlanması gibi konularda alınacak yardımlar ve önlemler 

aracılığıyla yabancı yatırımcılara sunulacak hizmetlerin sübvanse edilerek 

gerçekleştirilmesi de söz konusu olabilmektedir.  

Devlet, yabancı yatırımcılardan bazıları ile tercihli anlaşmalar yaparak, 

piyasayı başka bir firmanın girişine kapatarak, tekel hakları vererek ya da ithalat 

yoluyla yapılacak rekabete karşı koruma sağlayarak yatırımcıların ülkeye gelmesini 

kolaylaştırabilmektedir. Bu anlamda döviz kuru ayrıcalıkları da yabancı yatırımcılara 

özel kurlar uygulanması, dış kredilerin kur riskinin ortadan kaldırılması ve 

kazançlarla sermayenin yurtdışına çıkarılmasında kolaylıklar sağlanması şeklindeki 

yatırımcılara yönelik avantajlar arasında yer almaktadır (UNCTAD, 2004:6). 

Dolayısıyla DYSY‟nin büyüme ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek isteyen ülke 

ekonomilerine faydaları konusunda birbiri ile ilişki içinde olan ve birbirini 

tamamlayan görüşler de bulunmaktadır. Bu kapsamda DYSY‟ler, özellikle rekabetin 

şiddetli olduğu sektörlerde verimlilik ve hizmetlerin kapsamı yönünden büyük 

oranda olumlu etkiye sahip olmaktadır.  

Yatırım teşvikleri konusunda 28.07.2009 tarih ve 2009/27302 sayılı 

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile yeni bir düzenleme yapılmış, 

söz konusu Karar 28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2009/27302 sayılı Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararda vergisel teşvik unsuru olarak; gümrük vergisi 

muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası yer almaktadır. Buna göre, teşvik belgesi 

kapsamındaki yatırım malları yürürlükteki ithalat rejimi kararı gereğince ödenmesi 

gereken gümrük vergisinden muaftır. Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 13/d 

maddesinde, teşvik belgesi sahibi mükelleflere teşvik belgesi kapsamında yapılacak 
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ithal veya yerli makine ve teçhizat teslimleri de katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. 

Uluslararası vergi rekabeti kapsamında önemli bir araç olarak kullanılan KV 

oran indirimleri ve genel anlamda vergi oran indirimleri şeklinde uygulanan özel 

teşviklerin, DYSY‟ler üzerinde, devam eden nispi dezavantajlar için bir tazminat 

olarak görülmelerinden ötürü her zaman olumlu etkiler oluşturmayacağını ileri süren 

görüşler de bulunmakla beraber, sınırlamaların kalkarak uygun yatırım ikliminin 

oluşturulması ve iyi iş imkanlarının sağlanması yoluyla sağlanacak olumlu etkilerin 

daha fazla olacağı ağırlıklı olarak kabul edilen görüşler arasında bulunmaktadır. Bu 

kapsamda yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılar ile eşit muamele göstermek ve yeni 

piyasa imkanlarının sunulmasını sağlamak gibi teşvik edici uygulamalar da, DYSY 

akışlarını arttırıcı faktörler olarak kabul edilmektedir. 

3.6.3. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın ĠĢlevi 

Bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları, ülkeden ilkeye değişse de, tüm 

ülkelerin yapısında görülmektedir. Birçok ülke dengeli bir kalkınmayı 

sağlayamamakta ve bölgesel dengesizliklerin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik 

sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Ülkeler bu bölgesel dengesizlikleri 

gidermek ve sürdürülebilir dengeli bir kalkınma süreci yakalayabilmek için 

günümüzde yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Bölgesel kalkınma, geçmişte olduğu 

gibi, merkezi yönetimle hükümetin müdahalesine dayanan tavandan-tabana bir 

yaklaşım yerine; yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası aktörlerin katılımıyla 

gerçekleşebilecek bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için bölgesel kalkınma 

ajansları (BKA)‟nın kurulması öngörülmüş ve 1930'lu yıllarda dünyada ilk 

uygulamalarına rastlanmıştır (Tutar ve Demiral, 2007: 65).  

Bu kapsamda BKA‟lar, kalkınmada aracı bir örgütlenme olarak faaliyet 

göstermektedir. AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmakta olan 

BKA‟ların, geri kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla faaliyet 

gösterdikleri görülmektedir. Özellikle teşvik sisteminin esas alındığı devlet destekli 

bölgesel politikaların, birçok az gelişmiş bölgede gelişmiş bölgelere oranla istihdam 
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ve geliri arttırmaya katkı sağladığı ancak verimlilik üzerinde aynı etkiye yol 

açamadığı görülmektedir.  

Bu kapsamda bölgesel kalkınma politikalarının değişim sürecine uğradığı ve 

1980‟li yılların sonlarına doğru geleneksel tavandan tabana (merkezden bölgeye) 

tümdengelimci politikaların yerini, tabandan tavana (bölgeden merkeze) tümevarımcı 

politikalara bıraktığı görülmektedir (Uğuş, 2006: 4). Söz konusu politikaların daha 

organize bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin ihracatına ve DYSY 

çekme potansiyeline olumlu katkı sağlayabilecek yerel kurumların önemini de 

artırmıştır. Bu kapsamda BKA‟ların, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını 

azaltmak amacıyla da faaliyet gösterdikleri görülmektedir.  

BKA‟ler, çokuluslu şirketleri ve DYSY‟leri çekebilmek için o bölgeyi çekim 

merkezi haline getirebilme düşüncesiyle faaliyet göstermekle birlikte az gelişmiş 

bölgelerin sanayileşmelerine yönelik faaliyetleri de içermektedirler (DPT, 2004: 20). 

Bölgesel politikaların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi aşamasında, BKA‟lar 

bölgesel politika araçlarının koordinasyonu bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda BKA‟ların temel işlevleri: yatırımları teşvik etmek için, esnek 

ve rekabetçi bölgesel politikalar geliştirmek; yenilikçiliği, teknolojik değişimi ve 

kalkınma araştırması sürecini desteklemek; bilgi bankaları oluşturarak bölgeyi 

izlemek; altyapı, yol, su ve enerji faaliyetlerini izlemek; bilgi temini, yönetim, mali 

kaynak, altyapı ve üstyapı gibi tüm hizmetleri sağlamak; KOBİ‟ler için finansal 

kaynaklar oluşturmak; ulusal ya da uluslararası kredi kuruluşları ve bankalarla 

işbirliği yapmak ve yeni teknolojilerin tanıtılmasını sağlamak şeklinde sıralanabilir 

(Tutar ve Demiral, 2007: 66-67). Söz konusu işlevleri yerine getiren BKA‟ların 

sonuçlarının ve makroekonomik etkilerinin mevcut bölgeler ile sınırlı kalmayarak 

ülkelerin geneline yansıyacağı kabul edilmektedir.  

Bu kapsamda Türkiye‟de, bölgesel gelişmenin sağlanarak bölgelerarası 

gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması aşamasında BKA‟lar büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik politika 

araçlarına da başvurulmaktadır. Türkiye‟de BKA‟lara yönelik ilk uygulama 

örneklerine 1990‟lı yıllarda rastlanmaktadır. Söz konusu sürecin başlatılmasındaki 
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temel amaç, yurt içi ve yurtdışı yatırımları teşvik etmek ve içsel dinamikleri harekete 

geçirmek yoluyla, DYSY akımlarının çekimini sağlamaktır. Uygulamada karşılaşılan 

hatalar ve yaşanan kaynak sıkıntısı ile belirli ölçüde proje aşamasında kalan BKA 

uygulamalarının en önemlileri GAP-GİDEM (Girişimci Destekleme ve Yönlendirme 

Merkezleri), Çukurova (Mersin) Kalkınma Ajansı, ve Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT)‟nın yapmış olduğu Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ekonomik Kalkınma Ajansı 

önerisi olarak kabul edilmektedir. 

3.6.4. Yatırım Promosyon Ajanslarının Kurulması 

DYSY çekme çabalarının en son halkası, söz konusu çabaların kurumsal bir 

faaliyet olarak sürdürülmesine yönelik kurumların oluşturulması sürecidir. Yatırım 

Promosyon Ajansı (YPA) olarak adlandırılan bu kurumlar genel olarak 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 ülkeye daha fazla DYSY çekmeye çalışan, 

ülkede yatırım yapılacak bölgeleri ve sektörleri seçmede önemli rol alan, seçilen 

sektörlerde verilecek teşvikleri ve çeşitlerini belirleyen, kamunun, özel teşebbüssün 

veya her ikisinin birlikte yönetiminde söz sahibi olabildiği ve aynı zamanda 

finansmanını sağlayabildiği, bölgesel veya ulusal bazda çalışan kurumlar olarak 

tanımlanabilirler (Tüylüoğlu ve Aktürk, 2006: 89).  

Ülkenin imajını geliştirmek, yatırım sürecini kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, 

yatırım projeleri ve politikaları geliştirmek ve kamuoyunda ilgili politikaları 

savunmak gibi fonksiyonları yerine getiren bir yatırım promosyon ajansına ayrılan 

bütçenin, DYSY girişi üzerinde de olumlu etkileri bulunacağı kabul edilmektedir 

(Yılmaz, 2007: 4). Genel olarak yatırım promosyonu hükümetlerin DYSY çekmek 

için yaptıkları pazarlama faaliyetlerini içermektedir ve uygulamada yatırım 

promosyonu faaliyetleri yapmakla sorumlu birçok organizasyon promosyon kapsamı 

dışında kalan faaliyetleri de gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda pek çok ülke, 

daha fazla DYSY çekebilmek için gerekli olan politika ve teşvikleri uygulama 

aşamalarını, etkin bir şekilde çalışan, profesyonelce yönetilen yatırım ajansları 

hızlandırmış ve daha ileri seviyelere ulaşmışlardır. Yatırım promosyon ajansları, 
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günümüz koşullarında Türkiye‟nin uluslararası şirketler tarafından yatırım için bir 

çekim merkezi olarak algılanmasını sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Türkiye‟de Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Temmuz 

2006‟da çıkan 5523 no‟lu kanunla, yatırım ortamını dünyaya tanıtmak ve Türkiye‟ye 

gelen ve Türkiye‟de bulunan yatırımcılara destek hizmeti sunmak amacıyla 

kurulmuştur. Özellikle, bürokratik işlemlerde yatırımcıların işlerini hızlandırmak 

konusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye‟nin geçirdiği yapısal reform süreci, 

güven ve istikrar ortamı ve özellikle de 2005 itibariyle resmen AB adaylığı, 

Türkiye‟ye çok net bir ortam ve uzun vade vizyon kazandırmıştır. Bunun sonucu 

olarak; DYSY çekmek konusunda Türkiye, 2006‟da dünyanın 13‟üncü ülkesi 

konumuna gelerek ciddi bir mesafe katetmiştir.  

YPA aracılığıyla Türkiye DYSY‟yi hem nicelik hem de nitelik açısından 

değerlendirmektedir. Yeni teknoloji yatırımları ile orta ve uzun vade de sağlayacağı 

çıkarları dikkate alarak yatırımcıların bürokratik engelleri aşmalarını sağlamakta ve 

yatırımcılar için hizmet götürmektedir. Bunun yanı sıra Çin, Almanya, Fransa, 

Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Rusya, Körfez Ülkeleri, İngiltere ve ABD‟de, 

uluslararası temsilciler ağı ile yurtdışında doğrudan hedefe yönelik, stratejik eksen ve 

sektörler doğrultusunda şirketlerin Türkiye‟ye getirilmesi için çalışılmaktadır. Bu 

kapsamda YPA Türkiye‟nin orta ve uzun vadede yatırım çekme stratejisi 

çerçevesinde ne olması gerektiğini veya en azından hangi eksene doğru yönelmesi 

gerektiğini belirlemektedir. YPA ayrıca Türkiye‟nin, bilgi birikimi yüksek, genç, 

yetenekli, motive ve vasıflı işgücüne sahip bir ülke olduğunu ve sahip olduğu diğer 

avantajlarla birlikte yatırımcılara tanıtma imkanı sağlamaktadır (TİSK, 2007: 1-3).  

Bu kapsamda DYSY‟nin ülkemizde yönelimini temin etmek için 

yurtdışındaki temsilciler ağı aracılığıyla öncelikli sektörler seçilerek belirli kriterleri 

olan geniş bir veritabanı oluşturulmaktadır. Bu kapsamda; seçilen şirketlerin 

yöneticilerine dokümanlar gönderilerek, bu yatırımcılar Türkiye‟ye 

yönlendirilmektedir. Türkiye‟ye gelen yöneticiler, kendilerine önerilen, arazilere, 

organize sanayi bölgelerine, şirketlere götürülmektedir. Stratejik olarak yatırımcı 

çekmeye gayret edilmekte ve bu kapsamda istihdam artışı hedeflenmektedir. 
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Özellikle katma değeri yüksek sektörlere önem verilmekte ve bilişim, elektronik, 

otomotiv vb. sektörlere ağırlık verilmektedir.  

3.7. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA 

YÖNELĠK RĠSK UNSURLARI VE ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ 

BOYUTU 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde mevcut ekonomik sorunların başında 

kaynak yetersizliği gelmektedir. Bu nedenle de ekonomik kalkınmanın 

sağlanabilmesi için yatırım yapılması ve özellikle DYSY girişleri gerekli 

görülmektedir. Üretimin artırılması ancak sağlanacak DYSY girişleri ile 

gerçekleşebilecektir. Bu nedenle yatırımlar, ekonominin kalkınma sürecinde büyük 

öneme sahiptir. Bu kapsamda yatırımların finansman ihtiyacını belirleyen temel 

unsurun, ülkenin kendisine hedef seçtiği kalkınma hızı olduğu kabul edilmektedir. 

Sahip olunan kalkınma hızını sürdürebilmek için de kalkınmayı finanse edecek iç ve 

dış tasarrufların büyüklüğü ayrıca önem taşımaktadır. 

GOÜ‟lerde, yatırımcıları ve borç verenleri en çok etkileyen faktörlerden biri 

olan risk-getiri özelliklerinde kaydedilen olumlu aşamalar zaman içerisinde pek çok 

çalışmaya konu olmuştur. Buna göre ekonomik reformlar sonucunda risk-getiri 

oranında meydana gelen iyileşmeler söz konusu ülkelerde borçlular tarafından ihraç 

edilen varlıkların özelliklerine de yansımaktadır. Bu yansıma borçlanma 

maliyetlerinin düşmesi şeklinde olabilmektedir. Ancak, risk-getiri oranındaki 

iyileşmeler her zaman makro ekonomik koşulların iyileşmesinden 

kaynaklanmamaktadır (Montiel ve Reinhart, 2001: 13-28). Özellikle GOÜ‟lerde 

DYSY‟yi çeken unsurların, sadece ekonominin iyiye doğru gidişi ile ilgili olmadığı, 

aynı zamanda riski düşük ama getirisi yüksek yatırım imkanlarının sağlanması 

şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda ülkeye giren DYSY, ülkenin 

mevcut durumundan faydalanarak düşük maliyetli yüksek getiri elde etmeye 

çalışacaktır.  

DYSY‟leri ülkelere çeken ya da belirli ülkelere akışını engelleyen söz konusu 

faktörler ve risk unsurlarının; ekonomik, politik ya da yatırım ortamına ilişkin 

özellikleri dikkate alınmak suretiyle üç ana başlık altında toplanması mümkündür. 
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Buna göre, DYSY‟lerin akışını etkileyen ekonomik faktörler içinde ekonomik 

büyüme, piyasa hacmi, döviz kuru uygulamaları, vergileme politikası, işgücü 

maliyeti ve verimliliği ile ticaret açığı önem taşımaktadır (Gövdere, 2003: 27). 

Ekonomik faktörlerin yanı sıra, dış dünyaya açıklık, ekonomik entegrasyonlara 

üyelik, pazar yapısına ve işleyişini ilgilendiren, rekabet ve ticaret engelleri, 

özelleştirme uygulamaları ve yatırım teşvikleri gibi politik faktörlerin; hukuki alt 

yapı, bürokratik yapı ve çalışma barışının tesisinde etkili olan ve DYSY ortamını 

ilgilendiren faktörlerin de dikkate alınması gerekli görülmektedir (Kurtaran, 2002: 

376). Bu kapsamda muhtemel kamulaştırmadan, mal, hizmet ve işgücü arasındaki 

bozulmadan ve politik müdahaleden kaynaklanan fon kayıpları da yabancı 

yatırımcılara yönelik politik risk unsuru kapsamına girmektedir. Söz konusu risk 

etmenleri özellikle GOÜ‟lere girmeye çalışan yabancı yatırımcılar için önem 

taşımaktadır. 

Risk sevmeyen yatırımcılar, daha az belirsizliğin hakim olduğu bir çevreyi 

tercih etmektedirler. Bu anlamda politik, ekonomik ve sosyal istikrar, yabancı 

yatırımı çekmede önemli bir faktördür (Özcan ve Arı, 2010: 70). Türkiye‟nin ise 

Gümrük Birliği‟nin oluşturması gereken ticaret etkisinden yararlanamadığı ve ticaret 

etkisi-pazar genişlemesi gibi teoride beklenen olguları tam anlamıyla 

gerçekleştiremediği görülmektedir (Erçakar ve Karagöl, 2011: 13). Türkiye özellikle 

ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar içinde bulunduğu dönemler nedeniyle uzun bir 

süre beklendiği ölçüde DYSY çekememiştir. 

Finansal krizle karşı karşıya kalan ülkelere bakıldığında kriz öncesi dönemde 

bu ülkelerde ithalat patlaması yaşandığı ve dış açıkların büyüdüğü görülmektedir. 

Ödemeler dengesi cari işlemler açığının milli gelir içindeki payının % 4'ü aştığı 

durumlar risk olarak ifade edilmektedir. Meksika, Asya ve Türkiye krizlerinde de bu 

oran % 4'ün üzerine çıkmıştır. Diğer yandan kısa vadeli borç stokunun resmi döviz 

rezervlerine oranının yüksek olduğu (% 1'den fazla) durumlarda da kriz olasılığı 

yükselmektedir (Kar ve Kara, 2003: 14). Özellikle 1990‟ların ikinci yarısından 

itibaren yatırım ortamının niteliği ve kalitesi, DYSY‟lerin ekonomik büyümeye 

katkısını artırmak isteyen gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin öncelikleri 

arasında yer almıştır. Bu kapsamda DYSY çekme konusunda ülkeler arasında gelişen 
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rekabet ortamı, ülkelerin iş ortamlarını yatırımcılar açısından çekici hale getirecek 

politika uygulamaları konusunda da etkili bir unsur haline gelmiştir.  

Bu çerçevede Türkiye Yatırım Danışma Konseyi de (YDK), yatırımların 

önündeki engellerin azaltılması ve Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak 

imajının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında hükümet 

tarafından yapılan çalışmalara uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 

dünyanın önde gelen çokuluslu şirket yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan bir 

platformdur. YDK‟nın oluşturulmasıyla (YASED, 2006: 68): 

• Çokuluslu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, yatırım yeri seçimi 

konusundaki bilgi birikimlerinden faydalanarak, Türkiye'deki yatırım ortamının 

iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir perspektif kazandırılması, 

• Türkiye'nin dünya ekonomisinde sahip olduğu rekabet gücünün artırmasına 

yönelik çalışmalara katkı sağlanması, 

• Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda sağladığı 

ilerlemelerin, uluslararası alanda duyurulması hedeflenmiştir. 

Söz konusu risk unsurları dikkate alındığında ÇUG‟ların ihracat veya lisans 

faaliyetleri yerine, bir ülkeye DYSY yapmaları için gerekli ortamın oluşmasını 

bekledikleri görülmektedir. ÇUG‟in istediği cazip şartların oluşması için gerekli 

faktörler şöyle sıralanmaktadır (Rugman ve Verbeke, 1990: 232): 

• Yabancı bir piyasadaki işletme ile rekabet edilecek olması, aksak rekabet 

ortamında ÇUG‟lara “ayrıcalıklı tekel” kolaylıkları sağlanmalıdır. 

• DYSY ihracat ve lisanslama gibi faaliyetlere göre net faydalar getirmelidir. 

• ÇUG‟lara ulaşım, telekomünikasyon, işçilik ve diğer alanlarda yerel şartları 

iyileştirici düzenlemeler yapılmalıdır. 

• DYSY‟nin en iyi zamanlamada kurulması gerekmektedir.  
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Tüm bu koşullar sağlanabildiği takdirde ÇUG‟ların bir ülkeye DYSY 

yapmaları için gerekli ortam ve altyapı sağlanmış olacaktır. Yine bu anlamda dış 

yatırımları belirleyen saikleri uluslararasılaşma ile ilgili teorilerin ortak bir birleşimi 

sonucunda, “stratejik, davranışla ilgili ve iktisadi saikler” şeklinde sınıflandırmak da 

mümkündür (Demirağ ve Goddard, 1994: 234-237). Ayrıca ÇUG‟ların daha önce 

işlem yapmadıkları bir piyasada tüm riskleri üstlenerek yatırım yapmaları işletmenin 

varlığını tehdit edebilmektedir (Yıldıran, 2010: 6). Bu kapsamda DYSY yapılacak 

ülkenin riski, yatırım ortamını belirlemesi yönünden önem taşımaktadır. Ülkenin 

mevcut siyasi rejimi, döviz kontrolü, borç/milli gelir oranı gibi değişkenleri, 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar da dikkate alınarak 

özellikle değerlendirilmektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında uluslararası vergi 

rekabetinin etkileri de dikkate alındığında DYSY‟lere yönelik risk unsurlarının 

finansal serbestleşme, DYSY‟yi talep eden ülkeler ile yatırımcılar açısından önemi 

ve DYSY‟nin giriş yaptığı ülkelerdeki etkileri çerçevesinde incelenmesi yerinde 

olacaktır. 

3.7.1. Finansal SerbestleĢmenin Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkisi 

Genel olarak çekici faktörlerden kaynaklanan sermaye hareketleri, itici 

faktörlerden kaynaklanan sermaye hareketlerinden daha durağan ve tahmin edilebilir 

bir yapıya sahiptir. Çekici faktörlerin ön planda olması durumunda, GOÜ‟ler sağlam 

ve sağlıklı makroekonomik ve finansal politikalar uygulayarak genişleme-daralma 

döngülerini en aza indirebileceklerdir. Ancak, sermaye hareketleri ağırlıklı olarak 

itici faktörlerden kaynaklanıyorsa, GOÜ‟ler ihtiyatlı politikalar uygulamaları 

durumunda bile beklenmeyen dışsal şoklara karşı zayıf olacaklardır. Bu nedenle söz 

konusu ülkeler dışsal şoklara karşı ihtiyatlı politikalarına ek birtakım önlemler almak 

durumundadırlar (Moreno, 2000: 5). Sermaye hareketlerine neden olan itici ve çekici 

faktörlerin yanı sıra finansal bütünleşme olgusunun kendisi de sermaye 

hareketlerinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (İnandım, 2005: 22). 

Gelişen DYSY akımları, bu kapsamda çekici ve itici faktörlerin olduğu kadar, 

sermaye hareketlerine yönelik engellerin kalkmasıyla da güç kazanan finansal 

entegrasyonun sonucu olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
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ülkelerin tümü için geçerli olan dışa açılma politikaları, özellikle döviz hesapları 

üzerinde serbestlik sağlamaktadır.  

Ülkelerin DYSY çekmeye yönelik politika tercihlerinden kaynaklanan 

engeller kaldırıldığında, DYSY uluslararası platformda serbestçe dolaşabilmekte, 

hareketliliği hızlanmaktadır. Buna kapsamda DYSY hareketleri hem küresel, hem de 

yerel faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Söz konusu sermaye hareketleri 

yatırımcılara ve alıcılara önemli faydalar sağlamakla birlikte ekonomik durumlara 

olan duyarlılıkları nedeniyle de ülkeleri ani değişimlere zayıf hale getirmektedirler. 

Özellikle GOÜ‟ler, DYSY girişlerini arttırmaya çalışırken, söz konusu sermaye 

hareketlerindeki değişimlerin yol açacağı ani etkileri de en aza indirecek politika 

uygulamalarına yer vermektedirler. Bu kapsamda DYSY akımlarına neden olan itici 

ve çekici faktörlerin göreceli önemi, GOÜ‟lerin politika uygulamaları açısından da 

büyük önem taşımaktadır.  

Tablo 22: 2006-2010 Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢlerinin Sektörel Dağılımı 

(Milyon Dolar) 

Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢlerinin Sektörel Dağılımı  

Sektörler (Milyon Dolar) 2006 2007 2008 2009 2010 2006-

2010 

Tarım, Ormancılık, 

Balıkçılık 

6 9 41 49 78 183 

Sanayi 2.100 5.116 5.174 3.778 3.082 19.250 

Madencilik 122 337 151 89 195 894 

Ġmalat 1.866 4.211 3.955 1.565 847 12.444 

Elektrik, su, gaz 112 568 1.068 2.124 2.040 5.912 

Hizmetler 15.533 14.012 9.532 2.423 3.100 44.600 

Finans 6.957 11.662 6.069 666 1.575 26.929 

ĠnĢaat 222 285 336 208 391 1.442 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 

1.166 165 2.085 389 310 4.115 

Gayrimenkul Aracılık 

Hizmetleri 

99 560 641 560 282 2.142 

UlaĢtırma, depolama ve 

haberleĢme 

6.696 1.117 170 391 199 8.573 

Diğer Hizmetler 393 223 231 209 343 1.399 

Toplam GiriĢler (Sermaye) 17.639 19.137 14.747 6.250 6.260 64.033 

ÇıkıĢlar -657 -743 -35 -82 -35 -1.552 

Diğer Sermaye (net) 281 727 1.855 459 180 3.502 

Gayrimenkul Alımları 

(gerçek kiĢiler) 

2.922 2.926 2.937 1.782 2.494 13.061 

Net GiriĢler 20.185 22.047 19.504 8.409  8.899 79.044 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr. (11.02.2011). 

http://www.tcmb.gov.tr/
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Tablo 22‟de finansal serbestleşmenin DYSY girişlerinin sektörel dağılımına 

olan etkisine 2006-2010 yılları itibariyle yer verilmektedir. Buna göre, DYSY 

girişlerinin 2006, 2007 ve 2008 yılları için ağırlıklı olarak hizmetler sektöründe, 

2009 ve 2010 yılları içinse sanayi sektörüne yoğunlaştığı görülmektedir. Sanayi 

sektöründe 2006-2010 yılları arası DYSY girişi 19.250 milyon dolar olmakla birlikte 

söz konusu girişler hizmetler sektörü için 44.600 milyon dolar seviyesinde 

gerçekleşmektedir. Buna göre, sektörler bazındaki doğrudan DYSY girişleri 

dağılımının net girişler bazında azalış göstermekle birlikte sektörel bazda da yıllar 

itibariyle değişim ve hizmetler sektörüne yönelik artış sergilediği görülmektedir.  

Bu anlamda sermaye hareketleri, genellikle yatırımcıların sermaye 

aktaracakları ekonomilerdeki getiri oranının uluslararası getiri oranından göreceli 

olarak yüksek olduğunu fark ettiklerinde meydana gelmektedir. Sermaye hareketleri, 

yatırım yapılan ülkedeki ekonomik durumun yurtdışındaki ekonomik durumla 

farklılık gösterdiğinin belirtileri olarak da kabul edilmektedir (Montiel ve Reinhart, 

2001: 13-28). Bu kapsamda sermaye hareketlerinin yönü ve büyüklüğü, söz konusu 

yatırım işlemlerinin gerçekleştirilmesinin kolaylığına bağlı olarak da değişim 

göstermektedir. Bu aşamada esnek döviz kuru sistemleri ülkeler tarafından 

kırılganlıklarını azaltmak adına uygulanabilmektedir. Bir kısım ülkeler ise yerel 

finansal sistemlerini, ani DYSY giriş ve çıkışlarına aracılık edebilecek şekilde 

güçlendirmekte ya da sınırlayabilmektedirler.  

Grafik 39: Firmaların Yatırım Kararları Üzerinde Risk Unsurlarının Potansiyel 

Etkileri 

 

Kaynak: Unctad, 2009-2011: 14. 
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Bu çerçevede Grafik 39‟da firmaların yatırım kararları üzerinde risk 

unsurlarının potansiyel etkilerine yer verilmektedir. Buna göre Türkiye‟de 2009-

2011 yılları için savaş ve politik dengesizlik unsurlarının, firmaların DYSY kararları 

üzerinde -0,5 seviyesinde olumsuz etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bireysel ve iş 

güvenliğine yönelik tehditler bakımından firma yatırım kararları üzerinde -0,7 

oranında risk unsuru bulunduğu görülmektedir. Finansal istikrarsızlık artışının da 

benzer şekilde -0,9 seviyesinde risk faktörü oluşturduğu yatırım rejimlerinin değişim 

ve korunmasındaki artışlar açısından da mevcut durumun -0,8‟ler seviyesinde olduğu 

gözlenmektedir.  

Küresel ekonomik ortamın kötüleşmesi ve döviz kuru dalgalanmaları 

faktörlerinin ise firmaların DYSY kararları üzerinde -1,1 ve -0,5‟ler seviyelerinde 

risk unsuru oluşturduğu izlenmektedir. Bu kapsamda UNCTAD tarafından da 

gerçekleştirilen araştırmalar en önemli risk unsurlarının, sektörlerdeki korumacılık 

yaklaşımı ve gelişmiş ülkelerdeki mali istikrarsızlık, petrol ve diğer girdi 

fiyatlarındaki artışlar, düşük büyüme hızı, siyasi istikrarsızlık, sivil savaş ile döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar olduğunu göstermektedir. 

Ülkelerdeki ticari ve mali serbestleşme eğiliminin artması, uluslararası 

kurumlara üyeliklerin artması ve uluslararası anlaşmalara imza atılması yeni gelişen 

ülkelerdeki risk oranlarının düşmesi üzerinde de etkili olabilmektedir. Yeni oluşan 

ortamda uluslararası kuruluşların verdiği güvenden dolayı ülke riskleri azalmaktadır 

(Yıldıran, 2010: 6). Bu kapsamda risklerin azalması gelişen ülkelere yönelik 

DYSY‟nin artması açısından etkilidir. Yatırımcıların ulusal sınırları dışında ticari 

ilişkiler içerisine girmesinin en önemli nedenini, kar beklentisi oluşturmaktadır. Bu 

kar, yabancı bir ülkede faaliyet göstermekten doğabilecek her türlü risk ve 

belirsizliği telafi edecek ölçüde amaçlanmaktadır (Çetinkaya, 2004: 241). Söz 

konusu durum DYSY akımlarında, özellikle finansal serbestleşmeler sonrası 

gerçekleşen güçlü artış eğilimini de açıklamaktadır (Moreno, 2000: 12).  

Finansal serbestleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda GOÜ‟lere yönelen 

sermaye hareketlerinin güçlü bir artış eğilimine girmesi hem dışsal, “itici 

faktörler”in, hem de içsel, “çekici faktörler" kapsamında değerlendirilmektedir 
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(Montiel ve Reinhart, 2001: 13-28). Bu kapsamda DYSY‟lerdeki artış, itici ve çekici 

faktörlerdeki bir iyileşmeden kaynaklanabileceği gibi, güçlü bir finansal 

entegrasyonu da yansıtabilmektedir (Ergün ve Gökdemir, 2010: 2115). Özellikle 

küresel bir boyut kazanan kriz dönemlerinin dünya ekonomileri üzerindeki etkileri 

yıkıcı bir şekilde gözlendiği için toplam talebin gerilediği dolayısıyla da küresel 

ticaret hacminin giderek azaldığı görülmektedir. 

DYSY, özellikle serbest piyasa ekonomisine yeni geçmiş veya geçmekte olan 

ülkelerde özelleştirmeler yolu ile piyasaya yoğun olarak giriş yapmaktadır (Türkcan 

ve Çalışkan, 2010: 817). Bu kapsamda Türkiye gibi henüz serbest piyasa 

ekonomisine geçişi tam olarak sağlayamamış ülkelerde de özelleştirmeler, 

DYSY‟leri ülkeye çekmenin en etkili yolu olarak görülmektedir. Bu kapsamda 

DYSY‟lerin, zaman zaman yerel firmalardan daha etkin sonuçlar doğurarak 

istihdamı olumlu yönde etkilediği görülmektedir.  

Teknoloji ve yönetim bilgisi transferi aracılığıyla üretim artışı sağlaması da 

DYSY girişleri hız kazandığı ölçüde, özelleştirme aktivitelerinin artmasına yol 

açmaktadır. Ayrıca DYSY çekme kapasitesi, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın 

sağlanarak teknolojik ilerlemenin gerçekleşmesi için fikri mülkiyet haklarının 

korunmasını da gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda güçlü fikri mülkiyet hakları, 

ülkeye çekilecek DYSY‟ler üzerinde artışa yol açmaktadır. Özetle finansal 

serbestleşme hareketleri, Türkiye‟deki DYSY girişleri üzerinde büyük ölçüde arttırıcı 

etkilere yol açmaktadır. 

3.7.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Risk 

Unsurlarının Yatırımcılar Açısından Önemi 

DYSY‟ler ile gelen kaynak kullanımının yatırımcılara ait olması, giriş 

yaptıkları ülkenin denetimini sınırlandırmakta ve kaynağa karşı bağımlılığı 

artırmaktadır. Bu bir anlamda egemenliğin yatırımcılara bırakılması anlamındadır 

(Oksay, 1998: 18). Bu nedenle yabancı yatırımcı bir ülkeye girdiğinde, o ülkeye 

yönelik bir sermaye akışı gerçekleştirmektedir. DYSY, giriş yaptıkları ülkelere 

maddi varlıklar şeklinde sabit sermaye ve döviz stoku götüreceğinden dolayısıyla 

sermaye birikimini de artıracak ve kaynak dağılımı etkinliğine yol açacaktır. Böylece 
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üretim miktarında oluşacak söz konusu artış, üretim etkinliği olarak kabul 

edilmektedir. Artan üretime katkı sağlayan faktörlerin artıştan almış oldukları 

paydaki değişim ise DYSY‟lerin dağılım etkisi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu anlamda yabancı yatırımların bir ülkeye çekilebilmesi, kısmen ülkedeki 

genel ekonomik ve politik şartlara bağlanabilirken, kısmen de ev sahibi hükümet 

tarafından takip edilen politikalara bağlı olmaktadır (Kırlı, 2004: 37-38). DYSY‟lere 

yönelik politikalar, bir anlamda ev sahibi ülkelerin yönlendirmeleri doğrultusunda 

gelişmektedir. Sağlanacak ekonomik ve politik istikrar yanında, DYSY‟lere yönelik 

izlenecek esnek politikalar da yürütülen ulusal kalkınma programları çerçevesinde 

yabancı yatırımcılar tarafından olası risk unsurlarına karşı her zaman dikkate 

alınmaktadır. 

Bu anlamda, DYSY‟lere yönelik yatırım iklimine ilişkin değerlendirmelerin 

de bir ölçüde küresel nitelik taşıdığından bahsedilebilir. DYSY‟leri çekmek için çok 

çeşitli imtiyazlar tanıyan devlet politikaları ve DYSY çekme girişimleri de bazen, 

anti-rekabetçi davranışların alanının genişlemesine yol açabilmektedir. Bu nedenle 

de ülkelerin ulusal yatırım mevzuatına damgasını vuran en önemli ilke, yabancılar 

tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla yerli yatırımlar arasındaki eşitlik ilkesidir 

(Çetintaş, 2001: 17). Yatırım iklimi yasaları ve çok taraflı anlaşmalar, UÖŞ‟lerin, 

sadece ulusal pazarlara egemen olmakla yetinmeyerek tüm dünyayı tek pazara 

dönüştürme çabasını da beraberinde getirmektedir (Dikmen ve Karahanoğlulları, 

2002: 116).  

Bu anlamda yabancı yatırımcılar, ulusal pazarların tek dünya pazarına 

dönüşümü konusunda uluslararası mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinden 

daha fazla etkili olabilmektedir. Dolayısıyla bu durum ulusal ekonomileri yabancı 

yatırımcılara daha bağımlı hale getirmektedir. Bu noktada Grafik 40‟ta DYSY 

kararları için risk faktörlerinin önemine yer verilmektedir. Buna göre, yatırımcılar 

açısından Türkiye‟de DYSY kararı alma aşamasındaki risk faktörlerinin önem 

derecesi, savaşlar ve politik dengesizlikler için -0,1 seviyesinde iken bireysel ve iş 

güvenliğine yönelik tehditler açısından bu oran -1,4‟tür. 
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Grafik 40: Doğrudan Yabancı Yatırım Kararları Ġçin Risk Faktörlerinin Önemi  

 

Kaynak: Unctad, 2009-2011: 14. 
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olumlu katkılar sağlamaktadır (Potter ve diğerleri, 2002: 280-281). Bu kapsamda 

DYSY‟lerin yol açacağı doğrudan ve dolaylı etkiler ev sahibi ülkenin veya bölgenin 

üretim kapasitesini arttırırken bilgi ve teknoloji transferi sağlayarak üretim etkinliği 

ile rekabet gücünü arttıracaktır. 

Yabancı yatırımcıların yerel imkanları içerisinde yer alan faaliyetler doğrudan 

etkiler ile ilişkilidir. Dolaylı etkiler ise, yabancı yatırımcının ev sahibi ülkede varlığı 

sonucunda oluşan faaliyetler ile ilgilidir. Bu faaliyetler diğer işletmelerde satın alma 

ve yabancı yan satış bağlantıları tarafından desteklenmesi ve çalışanlarına yerel 

olarak yaptığı ödemeleri içermektedir (Potter ve diğerleri, 2002: 280-281). Ülkelerin 

DYSY çekme çabaları çerçevesinde, risk unsurlarının DYSY‟lerin giriş yaptıkları 

ülkeler açısından etkileri de dikkate alınarak Şekil 3‟te ülkeler itibariyle 2010 yılı 

DYSY girişlerine yer verilmektedir.  

Buna göre ilk sırayı %28‟lik payla Avusturya alırken ikinci sırayı %9‟luk 

oranla Fransa almaktadır. Hollanda ve Almanya %8‟lik oran ile üçüncü sırayı alırken 

Yunanistan %7‟lik pay ile son sıralarda yer almaktadır. DYSY girişleri açısından 

diğer ülkelerin toplam içindeki payı ise %40‟lar seviyesindedir. Bölgeler itibariyle 

bakıldığında ise, Türkiye‟ye yönelik DYSY girişlerinin başlıca kaynağı olan Avrupa 

ülkelerinin son 5 yıldaki DYSY girişlerindeki payının %76,8 olduğu görülmektedir. 

ġekil 3: 2010 Yılı Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢleri, BaĢlıca Ülkeler ve Payları 

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr. (11.03.2011). 

Aynı dönemde, Asya ülkelerinin %11,3 ve Kuzey Amerika ülkelerinin %10,6 

paya sahip olduğu bilinmektedir. 2010 yılı Türkiye‟de birleşme ve satın alma (M&A) 
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işlemleri açısından, hareketli bir yıl olarak değerlendirilirken özellikle enerji 

alanındaki özelleştirme işlemlerinin yüksek payı ile 29 milyar dolar işlem değerine 

ulaştığı görülmektedir.  

Deloitte tarafından hazırlanan Annual Turkish M&A Review 2010 Raporu‟na 

göre, M&A işlemlerinde 2010 yılında toplam değeri yaklaşık 29 milyar dolar olan 

203 işlem gerçekleşirken, bu işlemlerden 73 tanesinde uluslararası yatırımcılar taraf 

olmuştur. Toplam işlemler içinde uluslararası olanların payı ise, toplam 10,5 milyar 

dolar işlem tutarı ile %36 olmuştur.  

2009 yılında bu rakam %38, 2008 ve 2007 yıllarında ise %75 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Özelleştirme işlemleri dışarıda tutulduğunda payın %70‟e yükseliyor 

olması, uluslararası yatırımcı ilgisinde bir artış olduğuna işaret etmektedir (YASED, 

2011: 5). Tablo 23‟te de DYSY girişlerinin dünya üzerindeki bölgeler bazında 2006-

2010 yılları dağılımına yer verilmektedir. Bu kapsamda DYSY girişlerinin Avrupa, 

Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu ile diğer dünya bölgeleri çerçevesindeki 

dağılımının 2006-2010 yılları itibariyle sürekli bir artış seyrine sahne olduğu dikkat 

çekmektedir.  

Tablo 23: Uluslararası Doğrudan Yatırım GiriĢlerinin Bölgesel Dağılımı (2006-2010) 

Milyon Dolar 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Avrupa 14.574 12.974 11.367 5.232 5.005 49.152 

Pay (%) 82,6 67,8 77,1 83,7 80,0 76,8 

Kuzey Amerika 969 4.223 891 312 374 6.769 

Pay (%) 5,5 22,1 6,0 5,0 6,0 10,6 

Asya/ Yakın ve Orta Doğu 1.910 608 2.184 361 437 5.500 

Pay (%) 10,8 3,2 14,8 5,8 7,0 8,6 

Asya/ Diğer 17 797 161 312 435 1.722 

Pay (%) 0,1 4,2 1,1 5,0 6,9 2,7 

Diğer Bölgeler 169 535 144 33 9 890 

Pay (%) 1,0 2,8 1,0 0,5 0,1 1,4 

Toplam 17.639 19.137 14.747 6.250 6.260 64.033 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr. (11.03.2011). 

Tabloya göre; 2006, 2007 ve 2008 yılları için DYSY girişlerinde azalan bir 

seyir izlemekle birlikte, DYSY‟lerin bölgesel dağılımı Avrupa, Asya ve Yakın/Orta 

Doğu için 14.574 - 608 milyon dolar aralığında değişim göstermektedir. 2009–2010 

yılları içinse 5.332–437 milyon dolar arası bir azalış seyri gözlenmektedir. Bu 

http://www.tcmb.gov.tr/
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anlamda kaynak ülkelerin DYSY politikalarını etkileyen unsurlar kaynak ülkelerin iç 

politik yapıları, yatırım akışını teşvik amaçlı anlaşmalar ve bu kapsamda yürütülen 

programlar olarak sınıflanmaktadır.  

Risk unsurları açısından, GOÜ‟lerden ürün ithaline dönük sınırlandırmaların 

kaldırılması, iyileştirici vergi politikalarının benimsenmesi ve çifte vergilendirmenin 

önlenmesi, yabancı yatırımların teşvik edilmesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer 

önemli girişimler olarak kabul edilmektedir. Kaynak ülkelerin yatırımları teşvik etme 

yönündeki girişimleri, yatırım anlaşmaları, yatırım destek servisleri ve yatırımlara 

sağlanan garantiler şeklinde özetlenebilmektedir (Shihata, 1993: 17). Olası risk 

unsurlarına yönelik DYSY‟lerin teşviki açısından uygulanacak programların daha 

güçlü hale getirilmesi ve hizmetlerin küçük ve orta ölçekli işletmeler de dikkate 

alınarak geliştirilmesi gerekmektedir. Kaynak ülkeler, söz konusu risk unsurlarının 

etkilerini en aza indirmek amacıyla yatırımcılara ev sahibi ülkedeki yatırım fırsatları 

ile yatırım iklimi konusunda uygun ortamın tesisi yönünde teşvik sağlamaktadır. 

UNCTAD‟ın ilk geçici verilerine göre, 2010 yılında global uluslararası 

doğrudan yatırım girişleri, 2009 yılı ile aynı seviyede, 1,1 trilyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir (YASED, 2011: 5). Grafik 41‟de bu kapsamda global DYSY‟lere yer 

verilmektedir. 1970, 1980 ve 1990 yılları için ortalama 24, 93 ve 402 milyar dolar 

seviyelerinde gözlenen DYSY‟lerin, 2000-2010 yılları arasında kriz sonrası 

dönemlerdeki düşüşler dikkate alınmadığı taktirde özellikle 2006 ve 2007 yıllarında 

1.459 ve 2.100 milyar dolar seviyelerine yükseldiği görülmektedir.  

2000, 2001 ve 2008 yılları için mevcut kriz dönemlerinin etkileri sonraki 

yıllar itibariyle kendini hissettirmiş ve DYSY miktarının da 566 milyar dolara kadar 

düşüş gözlenmiştir. Geçici ilk veriler, 2010 yılında ilk defa GOÜ‟lerin, gelişmiş 

ülkelerden daha fazla DYSY çektiğini göstermektedir. Birleşme-satın alma şeklinde 

gerçekleşen girişlerde artış görülürken sıfırdan yeni yatırımlarda azalış izlenmiştir. 

Yeniden yatırıma dönüşen karlarda artış görülürken; şirket içi kredi ve DYSY de 

azalış gözlenmiştir. 
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Grafik 41: Global Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (Milyar Dolar)  

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr. (11.03.2011). 

Türkiye‟nin tüm bu risk unsurlarına rağmen DYSY girişleri açısından dünya 

geneli içerisindeki yerine yönelik yapılan değerlendirmelerde ise Avrupa‟nın en fazla 

düşüş gösteren bölge olduğu görülmektedir. GOÜ‟ler arasında yapılan incelemelerde 

Güney Asya ve Latin Amerika‟nın ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Ancak 

büyümede fazla artış beklenmemesi, kur dalgalanmaları, ülke borçları ve korumacılık 

tehlikesi gibi riskler de dikkate alındığında, sürdürebilir iyileşme ve istikrarın DYSY 

girişleri açısından giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu kapsamda Tablo 24‟te 

uluslararası endekslerde Türkiye‟nin DYSY girişleri açısından durumu 2003-2011 

yılları itibariyle gözlemlenmektedir. 

Türkiye‟de uluslararası vergi rekabetine yönelik en belirgin araç olarak 

kullanılan KV oran indirimlerinde 2006 yılında %30‟dan %20‟ye ulaşan bir düşüş ve 

kırılma evresi gözlendiği halde DYSY girişleri açısından Dünya Bankası İş Yapma 

Kolaylığı Endeksinde düşüş gözlenmektedir. Bu noktada Türkiye‟ye yönelik DYSY 

girişleri üzerinde yabancı yatırımcılara yönelik olası risk unsurlarının etkisinin 

olduğu görülmektedir. UNCTAD Uluslararası Doğrudan Yatırım Giriş Sıralamasında 

ve AT Kearney Uluslararası Doğrudan Yatırım Endeksinde de benzer şekilde 2009 

yılına kadar düşüş 2010 yılı itibariyle artış gözlenmektedir. Dünya Ekonomik 

Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi için sıralama Türkiye‟nin gelişim seyri nötr 

iken Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü Rekabetçilik Endeksi diğer endeksler 

gibi 2009 yılına kadar sürekli azalış göstermiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
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Yolsuzluk Algılama Endeksine göre ise toplamda artış seyri izlenebilecek 

seviyelerde düşük azalışlar gözlenmiştir.   

Tablo 24: Uluslararası Endekslerde Türkiye 

ENDEKSLER YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE TÜRKĠYE'NĠN SIRALAMALARI 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Dünya Bankası ĠĢ 

Yapma Kolaylığı 

Endeksi 

    

84 

 

91 

 

60 

 

63 

 

60 

 

65 
 

↓ 

UNCTAD 

Uluslararası 

Doğrudan Yatırım 

GiriĢi Sıralaması 

 

52 

 

37 

 

22 

 

17 

 

25 

 

20 

 

32 

   

↓ 

AT Kearney 

Uluslararası 

Doğrudan Yatırım 

Güven Endeksi 

 

24 

 

- 

 

13 

 

- 

 

20 

 

13 

  

23 

  

↓

  

Dünya Ekonomik 

Forumu Küresel 

Rekabetçilik Endeksi 

 

65 

 

66 

 

66 

 

58 

 

53 

 

63 

 

61 

 

61 

  

- 

Uluslararası Yönetim 

GeliĢtirme Enstitüsü 

Küresel Rekabetçilik 

Endeksi 

 

48 

 

46 

 

39 

 

43 

 

48 

 

48 

 

47 

 

48 
  

↓ 

Uluslararası ġeffaflık 

Örgütü Yolsuzluk 

Algılama Endeksi 

 

77 

 

77 

 

65 

 

60 

 

64 

 

58 

 

61 

 

56 

  

↑ 

Kaynak: http://www.yased.org.tr. (11.03.2011). 

Özetle, Türkiye Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi, UNCTAD 

Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Sıralaması, AT Kearney Uluslararası Doğrudan 

Yatırım Güven Endeksi, Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü Küresel 

Rekabetçilik Endeksi‟nde düşüş gösterirken Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk 

Algılama Endeksi‟nde yükseliş göstermiştir. Dünya Ekonomik Forumu Küresel 

Rekabetçilik Endeksi‟nde ise ne artış ne de azalış gözlenmiştir. Söz konusu güven 

endeksleri, Türkiye‟nin DYSY girişleri açısından yabancı yatırımcılar nezdinde sahip 

olduğu pozisyon hakkında bilgi vermekte ve olası risk unsurlarının Türkiye‟ye 

yönelik DYSY girişleri üzerindeki etkilerini uluslararası vergi rekabeti kapsamında 

mevcut uygulamalar da dikkate alınarak değerlendirmektedir.  

http://www.yased.org.tr/
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3.8. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ KAPSAMINDA AVRUPA 

BĠRLĠĞĠ’NDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE 

TÜRKĠYE ĠLĠġKĠSĠ 

Bölgeselleşme hareketleri içerisinde bölgesel ekonomik birliklerin en başarılı 

örneği olarak AB büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda ekonomik birlik, 

ekonominin entegrasyon sürecinin en üst aşamasını ve üye ülke ekonomilerinin tam 

olarak entegre olmasını ifade etmektedir. Ekonomik birlikte ülkelerin ulusal 

ekonomik politikalarına ilişkin kararların önemli bir kısmı topluluğa devredilmekte 

ve ulusal egemenlik alanında ödünler verilebilmektedir (Çeken, 2003: 1). Bu 

kapsamda DYSY‟ler de özellikle ÇUŞ‟ların küreselleşen dünyada üstlendikleri 

rollerin artmasıyla, önemli ölçüde hareketlilik kazanmışlardır. Gümrük Birliği‟nde 

olduğu gibi AB yolunda da gösterilen çabalara rağmen DYSY‟lerden beklenen artış 

tam anlamıyla sağlanamamıştır. Türkiye‟nin tam üyeliğinin belirsizliği ve tam üyelik 

beklentisinin kesinleşememesi, uzun vadede Türkiye‟nin diğer ekonomik 

argümanlarında olduğu gibi DYSY‟ler için de olumlu yönde etkilenmediğini 

göstermektedir. DYSY tercihlerinde üye ülkelere olan akımların üyelik sürecinde 

belirsizliği süren Türkiye açısından olumlu seyir izlemediği gözlenmektedir.  

Bu kapsamda Türkiye DYSY açısından arzu edilen performansı 

sergileyememiş, 1986–2000 yılları arası yıllık ortalama DYSY artış oranı Türkiye 

için %10–19,9 ile dünya ortalamasının altında gerçekleşmiştir. 2000 yılı için 

GOÜ‟ler arasında oransal olarak toplam DYSY hareketleri içinde ülkemizin payı ise 

%2 civarında gerçekleşmiştir. Türkiye‟nin rakibi kabul edilebilecek GOÜ‟ler 

doğrudan yatırımlardan önemli paylar alırken Türkiye, DYSY çekmede oldukça 

geride kalmıştır (Soydal, 2006: 579). Türkiye‟ye yönelik DYSY akımlarındaki en 

belirgin unsur, çok sayıda ancak küçük ölçekli firmaların bulunması, büyük ölçekli 

yatırımların ise az sayıda olması olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda da DYSY‟ler 

genellikle imalat ve hizmetler sektörlerinde yoğunlaşmakta, diğer sektörler oldukça 

alt seviyelerde kalmaktadır. Şekil 4‟te Türkiye‟deki DYSY‟lere yer verilmektedir. 

Buna göre, 2005 yılı Türkiye için DYSY‟ler açısından tarihi zirvenin görüldüğü yıl 

olma özelliğini taşımaktadır. 2004 yılına göre yaklaşık 3,5 kat artış gösteren DYSY 

girişi 2005 yılında 9,7 milyar dolara ulaşmıştır. Söz konusu tutarın bileşenlerine 
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bakıldığında 7,9 milyar dolar tutarındaki kısmının sermaye transferi, kalan 1,8 milyar 

dolar tutarındaki kısmının ise emlak alımları sonucunda oluştuğu görülmektedir. 

ġekil 4: 1995 – 2005 Yılları Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: YSGM, 2006: 14. 

Türkiye‟ye yönelik DYSY, 1995–2000 döneminde ortalama 853 milyon dolar 

düzeyindeyken, özellikle 2003 yılı ve sonrasında Türkiye‟nin çektiği doğrudan 

yatırım artış göstermiş ve 2005 yılında 9,7 milyar ABD Doları düzeyine 

yükselmiştir. Söz konusu on yıllık periyodun ardından uluslararası vergi rekabeti 

kapsamında DYSY‟leri çekmeye yönelik kullanılmakta olan en belirgin araç olarak 

teşvik uygulamaları ve KV oran indirimlerine hissedilir şekilde başvurulduğu 

görülmektedir. Bu çerçevede özellikle 2006 yılından itibaren gözlenen %10‟lu KV 

oran indirimi, DYSY girişleri üzerinde 2008 yılı ekonomik kriz dönemi ve 

sonrasında gözlenen kısa süreli düşüş dışında sürekli bir artış trendine yol açmıştır. 

2004 yılında Brüksel‟de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı ile birlikte 

Türkiye, 50 yılı aşkın süredir üye olmak için girişimlerde bulunduğu AB üyeliği 

hedefine en yakın olduğu dönemine girmiştir. Bu kapsamda ülkemizin ekonomik ve 

sosyal gelişimini hızlandırması beklentileri doğurduğu için de süreç büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye, yabancı sermayeli şirketlerin yatırım yapmasını teşvik etmek 

amacıyla kanunlar çıkarmakta, bürokratik işlemleri azaltmakta, şirket kurma, arazi 

satın alma ve inşaat izni alma sürelerini kısaltmaktadır.  
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Türkiye, yatırım yapacak yabancı şirketlere teşvik amacıyla makine-teçhizat 

ithalatında gümrük ve katma değer vergileri muafiyeti, yurt içi satın alımlarında 

vergi muafiyeti; nakliye, tesis satın alma ve kurma aşamalarında vergi muafiyeti 

olanakları sunmaktadır. Ülkemize yapacağı yatırımdan, ihracat gerçekleştireceğini 

taahhüt eden şirketler; şirket kurma, kredi temin, arazi satın alma aşamalarında ve 

aynı yıl gelirleri üzerinden ödemeleri gereken vergilerden muaf tutulmaktadırlar 

(Karabulut ve Demir, 2005: 229). Bu kapsamda Türkiye‟nin AB‟ne üyelik sürecinin, 

ülkemizin ticaret hacmi ile birlikte DYSY girişlerinde de artışa yol açacağı 

beklenmektedir. Şekil 5‟te AB üyesi ülkelerin Türkiye‟ye yönelik DYSY 

yatırımlarının coğrafi dağılımına yer verilmektedir. 

ġekil 5: AB Ülkelerinin Türkiye'ye Doğrudan Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı 

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr. (11.03.2011). 

Buna göre, %27‟lik pay ile Hollanda Türkiye‟ye yönelik DYSY girişleri 

bakımından ilk sırada yer almaktadır. İkinci olarak Almanya %12‟lik oranla, üçüncü 

olarak da İngiltere %10‟luk oranla Türkiye‟ye DYSY akışı sağlamaktadır. AB üyesi 

ülkeler içerisinde en düşük pay %3‟lük oranlarla İspanya ve İtalya ile  %4 ve %5‟lik 

oranlarla Finlandiya ve Yunanistan‟a aittir. Bu kapsamda AB‟ne entegrasyon 

sürecinde Türkiye‟ye yönelik DYSY girişleri üzerinde birlik üyesi ülkelerin önemli 

pay sahibi oldukları görülmektedir.  

AB oluşum sürecinin bir aşaması olarak Gümrük Birliği‟nin, AB'yi oluşturan 

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi ülkelerin elde ettiği DYSY 

üzerindeki etkisinin büyük olduğu görülmektedir. Bu kapsamda AB‟ye tam üyeliğin 

http://www.tcmb.gov.tr/
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sağlanmasının, üyelik dışı yüksek engellerin kaldırılması, topluluk içinde geçerli olan 

imkanlardan ve işletmelere iç piyasada sağlanan avantajlardan yararlanılmasına yol 

açacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda da DYSY‟lere yönelim artış göstermiştir. 

Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, ülkeler arasındaki iletişim ve 

etkileşim ağları hız kazanmıştır.  

Uluslararası vergi rekabeti avantaj ve dezavantajları da dikkate alındığında 

işletmeler ortakları, tedarikçileri ve müşterileriyle doğrudan bağlantı kurabilmeye 

başlamışlardır. Müşterilerin zevk ve tercihleri, birbirlerine yakınlaşmıştır. Bu gelişme 

büyük işletmelerin dünya çapında araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemi de 

arttırmıştır (Ulaş, 2008: 87). Pazar paylarını korumaları açısından, firmaların dış 

gümrük tarifelerinden kurtulmak için DYSY‟ye yönelmeleri de gümrük birliği 

sürecinin etkisi olarak görülmektedir. Bu kapsamda ihracat ve DYSY arasındaki 

ilişkinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğu, birinde gerçekleşecek bir artışın 

diğerini de aynı oranda arttıracağı kabul edilmektedir (Tandırcıoğlu ve Özen, 2003: 

105).  

Bu anlamda bölgesel entegrasyonların, entegrasyon içerisindeki yatırımlara 

etkisi de önemli düzeydedir. Tüm entegrasyon dışındaki firmaların, toplulukta ortak 

dış tarifeler sürdürülürken iç sınırlamaların kaldırılmasına olan tepkisi, entegrasyon 

içerisinde üretim yaparak bu durumu aşmak olmuştur. Dışa karşı yüksek seviyede 

engeller, içeride hemen hemen ya da tamamıyla kaldırılan engeller, artan seviyede 

ticarette sapmaya neden olmuştur (Karabalık, 1998: 16-17). Tarifelerin ve tarife dışı 

engellerin üye ülkeler arasında düşürülmesi ya da kaldırılması, tarife ve engelleri 

aşmak için gerçekleştirilen yatırımları üye ülkeler arasında düşürmektedir.  

Uluslararası vergi rekabetinin ülkelerin vergi tabanlarında yol açtığı gelişme 

ve değişmeler, entegrasyon içi firmaların faaliyetlerinde de verimlilik artışına yol 

açmaktadır. Ayrıca entegrasyon içi pazarların bütünleşmiş nitelikte olsalar dahi talep 

farklılıkları sebebiyle piyasalarda bölünmelere yol açtığı da kabul edilmektedir. Söz 

konusu durum firmaların ihracat yerine, DYSY‟leri tercih etmelerine yol açmaktadır. 

Özetle, AB üyelik süreci, hem birlik dışından, hem de birlik içerisinden elde edilen 

DYSY‟leri olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle entegrasyon sürecindeki 
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genişlemelere paralel olarak entegrasyon içi DYSY‟lerde dışarıdan elde edilen 

DYSY‟lere oranla daha büyük oranda artış yaşandığı gözlenmiştir. 

AB'den Türkiye‟ye yönelik DYSY girişlerinde gözlenen artışlar, zaman 

zaman uluslararası kaynak dağılımını bozucu etkilere yol açarak, yatırımları 

kendisine çekmesine sebebiyet verebilmektedir (Çeken, 2002: 31-32). Bu kapsamda 

AB küresel ekonominin hem ihracatçısı hem ithalatçısı olarak kabul edilmektedir. 

Üretim faktörlerinin bol ve ucuz olduğu alanlarda DYSY girişlerinin arttığı 

gözlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟nin 2010 Yılı İlerleme Raporu‟nda yapılan 

değerlendirmeler sonucunda, DYSY hareketlerine yönelik dolaylı vergilendirme 

konusunda kısıtlı ilerleme kaydedildiği gözlenmiştir. Türkiye‟nin KDV mevzuatı AB 

müktesebatıyla tam uyumlu olmadığından indirimli oranlara ilişkin yapı, muafiyet, 

özel plan ve uygulamaların daha fazla uyumlaştırılması gerekli görülmektedir. Türk 

mevzuatı, kıymet esaslı (ad valorem) oranları ve asgari özel tüketim vergisini 

düzenlemektedir. Bununla birlikte spesifik esasına göre özel tüketim vergisi unsurları 

eksik görülmektedir. İthal ürünler için belirlenen vergi, eşdeğer yerli ürünlere göre 

daha yüksek olmaktadır.  

Bu anlamda ayrımcı vergilendirmenin aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik 

taraflarca kabul görmüş açık hedefler ortaya koyan 18 Mayıs 2009 tarihli Eylem 

Planı‟nın bir parçası olarak Türkiye, Nisan 2009 tarihinde kabul edilen Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bu farklılıkları azaltma yoluna gitmektedir. Türk mevzuatını AB 

müktesebatıyla uyumlu hale getiren diğer değişiklikler bu yönde atılmış olumlu 

adımlardır. Türkiye‟nin üyelik öncesinde, iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar 

için gümrük vergilerinin askıya alınması rejimini uygulamaya koyması gerekli 

görülmektedir (ABGS, 2010: 65-67). Doğrudan vergilendirme konusunda ise tam 

anlamıyla ilerleme kaydedilmemekle birlikte idari işbirliği ve karşılıklı yardım 

konusunda gelişmeler gözlenmiştir. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele eylem planı doğrultusunda kurumların yürüttükleri faaliyetleri 

denetlemiş ve sonuçlarına ilişkin genel değerlendirmeleri kamu ile paylaşarak 

şeffaflığın sağlanması yolunda gelişim göstermiştir.  
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Vergi rekabetinin ekonomik bütünleşme ile mali denkleştirmenin ise sosyal 

birliktelikle ilişkilendirilebileceği dikkate alındığında AB‟de vergi uyumlaştırması 

çalışmalarının dolaysız vergileri henüz içermemediği görülmektedir. Yararlı vergi 

rekabeti kapsamındaki uygulamalar ile mali denkleştirmenin ekonomik verimliliği 

artırmada birbirlerini tamamlayıcı bir politika olduğu da kabul edilebilmektedir 

(Odabaş ve Sağbaş, 2002: 63). Alınan tedbirlerle, usullerin basitleştirilmesi ve 

uygulamanın güçlendirilmesinin yanı sıra, mükelleflere sunulan hizmetlerin 

geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi 

Daireleri Otomasyon Projesi‟nin (VEDOP) bir uzantısı olarak elektronik veritabanı 

(VERIA) ve Risk Yönetimi Sistemi (VEDOS) gibi bir dizi bilgi işlem altyapı projesi 

geliştirmiştir. Vergi konusunda verilen özelgelerde otomasyona geçilmesi, 

Türkiye‟nin vergi mevzuatının şeffaflığının ve tutarlılığının arttırılması yönünde 

önemli bir adım olmuştur (ABGS, 2010: 65-67). Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve 

gönüllü uyumun arttırılması çabaları sürdürülmekle birlikte Türk vergi mevzuatının, 

uyumlaştırılması sürecinin hızlandırılması da AB üyesi ülkelere yönelik DYSY 

beklentilerinin hız kazanmasına yol açacaktır. 

Bu kapsamda vergilendirmede ayrımcı uygulamaların kaldırılması, AB üyelik 

sürecinde DYSY akımlarından daha fazla pay alınması ve daha fazla ilerleme 

sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sağlanan teşvik uygulamalarının yanı sıra 

vergilendirme konusunda sunulan imkanlar ve özellikle vergi oranlarında 

gerçekleştirilen indirimler küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği uluslararası 

vergi rekabeti kapsamında DYSY girişlerinde artışa yol açmaktadır. Özellikle 

uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY çekmeye yönelik en etkili araçlardan 

biri olarak KV oran indirimlerinin, AB uyum süreci dikkate alındığında Türkiye için 

olumlu gelişmelere yol açtığı görülmektedir. Türkiye‟nin sahip olduğu yatırım 

avantajları ile DYSY çekmeye yönelik yapısal değişimler ve teşvik uygulamaları, 

AB üyesi ülkelerden ülkemize yönelecek DYSY akımlarının artışını da aynı ölçüde 

sağlamaktadır. 
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3.9. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA ĠLĠġKĠN 

UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ 

VE ULUSLARARASI TAHKĠM 

Türkiye‟ye yönelik DYSY‟lerin teşviki amacıyla 1980 sonrası yabancı 

sermaye mevzuatı yeniden düzenlenmiştir. 1986, 1992 ve 1995 yıllarında yabancı 

sermaye çerçeve kararlarında yapılan değişikliklerle mevzuat daha liberal hale 

getirilmiş; 1996 yılında AB ile imzalanan Gümrük Birliği‟nin ardından 1999 yılında 

Uluslararası Tahkim yürürlüğe girmiştir (TCMB, 2001: 52). Devletler ve DYSY‟ler 

arasında doğabilecek uyuşmazlıkların, uluslararası alanda tarafları hukuken bağlayıcı 

bir biçimde karara bağlanmasında kullanılabilecek yol; uyuşmazlığın uluslararası 

tahkime, başka bir deyişle uluslararası hakem kurullarına götürülmesidir (Emek, 

1999: 3). Söz konusu uygulamaların, kural ve kararlarının bağlayıcılığının yanı sıra, 

bir diğer önemli avantajı da hakemlerin belirlenmesinde taraflar arasında eşitliğin 

sağlanabilmesi ve karara referans oluşturacak kaynaklar ile ilgili sıralama ve 

sınırlama yapılabilmesidir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerde tahkim 

kavramı, kelime anlamından çok farklı bir anlamda kullanılabilmektedir.  

4875 sayılı DYYK ile yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının yatırımları 

da yabancı sermaye yatırımlarına tanınan ayrıcalıklardan yararlanma hakkına 

kavuşmuştur. Bu anlamda yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların 

çözümlenmesinde 4686 sayılı Uluslararası Tahkim kanunu yetkili kılınmıştır. Ayrıca 

yatırım serbestisi ve milli muamele, yabancı yatırımcıların, mütekabiliyet esası 

gözetilmeden taşınmaz mal edinme ayrıcalığı, devlet ile olan uyuşmazlıkların milli 

mahkemelerde değil tahkimde çözülmesi, DYSY‟lerin kamu yararı gerektirmedikçe 

ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağı ve devletleştirilemeyeceği, 

yabancı yatırımcıların, kar, temettü, dış kredi vb.lerini yurt dışına serbestçe transferi, 

sayı ve iş niteliği olmaksızın yabancı personel istihdamı ayrıcalığı gibi ana 

başlıklarla yeni ve köklü düzenlemeler getirilmiştir (Türkyılmaz, 2004: 4). 

Bu kapsamda tahkim, kanunun men etmediği konularda taraflar arasında 

doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı denilen 

bir akit hükmü uyarınca devlet yargısına başvurmadan, görülen tahkim davası 
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sonucunda verilen bir hakem kararı ile çözümlenmesini öngörmektedir. Bu anlamda 

tahkim, devlet yargısı dışında kullanılan özel bir uyuşmazlık çözüm prosedürüdür 

(Ormanoğlu, 2004: 27-28). Uygulamada, taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi 

akdedilmesi ya da sözleşmeye tahkime ilişkin bir şart konulması şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda tarafların kendi iradelerine bağlı bir uyuşmazlık 

çözüm yolu olarak da ifade edilebilmektedir.  

Türkiye'nin de taraf olduğu ikili ve çok taraflı antlaşmalar bulunmaktadır. 

Türkiye‟nin imzaladığı yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması 

antlaşmalarında yatırımcı ile yatırıma ev sahipliği yapan devlet arasında 

uyuşmazlığın çözüm yolu olarak tahkim kararlaştırılmıştır. Uluslararası tahkim 

konusunda Türk mevzuatında detaylı bir değerlendirme, ilk kez, 1982 yılında 

yürürlüğe giren 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanunla (MÖHUK) yapılmıştır.  

MÖHUK‟un ilgili maddeleri 1991 yılında 3731 sayılı Kanunla kabul edilen 

1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New 

York Sözleşmesi hükümlerini kaynak yaparak düzenlenmiştir. MÖHUK‟da, “hakim 

Türk kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku 

resen uygular ve yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını 

isteyebilir” (MÖHUK mad. 2/1) denilerek, yabancı hukukun tespitini mahkemeler 

bakımından düzenlemektedir (Yazan, 2006: 59-65). Taraflardan en az biri için, 

yabancı ülke ve hukuk sistemi uluslararası tahkimin temel özelliğini oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması 

Hakkındaki New York Sözleşmesi'nin birinci maddesinin ikinci fıkrasında da; hakem 

kararlarının, sadece münferit meselelerin çözümü için tayin olunan hakemlerin değil 

aynı zamanda tarafların başvurdukları daimi hakemlik organlarının (tahkim 

kurumlarının) da verdikleri kararlar olarak adlandırıldığı görülmektedir. Tahkim 

prosedürü özel bir irade beyanına, kural olarak bir tahkim anlaşmasına (tahkim 

sözleşmesi veya tahkim şartı) dayanmaktadır.  

Söz konusu tahkim anlaşması, müstakil olarak esas antlaşma yanında yer alır 

ve normal yargının bertaraf edilmesi amacını taşır. Bununla tahkim anlaşmasına 
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konu oluşturan ihtilaf sebebiyle açılacak davayı önleyici bir itiraz hakkı da tesis 

edilmiş olur. Böylece tahkim anlaşmasının esas hükmü, özel bir hakem mahkemesi 

için münhasır bir yetki tesisi ile normal yargının bertarafı ve bununla ilişkili olarak 

davayı önleyici bir itirazın oluşturulması olmaktadır. Bir tahkimde, tahkim 

anlaşması, esas akit, hakem akdi ve tahkim usulü birbirinden ayrılmaktadır (Nomer 

ve Şanlı, 2003: 459). Grafik 42‟de 1987-2010 yılları yatırım tahkim anlaşmalarının 

gelişim seyrine yer verilmektedir. 

Grafik 42: 1987-2010 Yılları Yatırım Tahkim AnlaĢmaları 

 

Kaynak: Unctad, 2011: 102. 

Buna göre, devletlerarasında doğabilecek anlaşmazlıklara, uluslararası 

yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezince çözüm getirilmesi aşamasında özellikle 

1995 yılından sonra sürekli bir artış gözlenmiştir. Diğer çözüm yolları tüm dönemler 

için ikinci sırada öneme sahip olurken tahkim anlaşmalarının taraf ülkelerce sıklıkla 

başvurulan bir uygulama olarak gösterdiği gelişim ve sahip olduğu önem derecesi 

yıllar itibariyle izlenen artış trendinden de gözlenmektedir.  

Küreselleşme süreciyle birlikte gelişen dünyada, uluslararası vergi rekabeti 

koşulları altında DYSY akımlarının ülkelerin bu yöndeki çabaları dahilinde 

karşılaştıkları anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkimin büyük önem taşıdığı 

görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye'nin DYSY perspektifi, hukuki açıdan taraf 

olduğu sözleşmeler, uyuşmazlıklarda uygulanması öngörülen ulusal ve uluslararası 

tahkim kanunları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. 
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3.10. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIM AKIġINA ETKĠ 

EDEN FAKTÖRLERĠN ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠ AÇISINDAN 

DURUMU VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ  

Üretim kapasitesini artırmak üzere ülkelere giriş yapan uzun vadeli 

DYSY‟ler, istikrar ve enflasyonu düşürmeye yönelik programlar üzerinde olumlu 

etkilere yol açabilmektedir. Ancak söz konusu olumlu etkilerin gerçekleşmesi bir 

takım koşullara bağlanabilmektedir. Özellikle sermayenin bol olduğu ve getirisinin 

düşük kaldığı gelişmiş ekonomilerden daha çok ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla 

getirisinin daha yüksek olduğu az gelişmiş ekonomilere akışı; gelişmiş 

ekonomilerdeki düşük getirili sermaye daha yüksek getiriden, sermayenin kıt olduğu 

az gelişmiş ekonomiler sermayeden yararlanmaktadır.  

Sermaye kıtlığı çeken, GOÜ‟ler gereksinim duydukları DYSY‟e kavuşurken, 

büyüme hızlarını artıracaklar ve giderek zaman içinde gelişmiş dünyaya 

yaklaşacaklardır. Bu anlamda bir istikrar politikası ve enflasyonu düşürme programı 

uygulamasında, kamu harcamalarında yapılan kısıtlamalar, istikrarı artırıyor ve 

istikrarla başlayan artış yabancı yatırımcılar tarafından olumlu yönde algılanıyor ya 

da DYSY‟yi davet ediyorsa, bu olumlu gelişme özel yatırımın artmasını 

sağlayacaktır (Uygur, 2001: 23).  

Bu kapsamda GOÜ‟lerin artan DYSY akımlarını çekmeye yönelik almaları 

gereken tedbirler şu şekilde sıralanmaktadır (Kar ve Kara, 2003: 17): 

 Finansal entegrasyon sürecinde GOÜ‟ler, global sermaye hareketlerinden 

kendilerine fayda sağlayacak politikaları sürdürmeli ve bu süreçteki 

tehlikelerden kaçınmalıdırlar. Bu bağlamda, makro ekonomik yapı 

güçlendirilmeli, finansal yapı iyileştirilmeli, bankacılık denetim ve 

gözetim düzenlemeleri yapılmalıdır.  

 Bu ülkelerde bankacılık sisteminde, DYSY girişleriyle ilişkili olarak kredi 

artışlarının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.  

 İyi işleyen sermaye piyasalarının varlığı, DYSY‟leri çekerek potansiyel 

istikrarsızlık riskini azaltabilmektedir.  
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 GOÜ‟ler, ekonomik istikrarsızlıklara açık bir yapıya sahip olmalarından 

dolayı, istikrarsızlıklara tepki gösterecek mekanizmaları geliştirmeli ve 

şokları ortadan kaldırıcı düzenlemeler yapmaları gerekmektedir.  

 Söz konusu düzenlemeleri yapan ve bilginin tam yayılmasını sağlayan 

birimler arasındaki işbirliği, güvenli ve etkin piyasalar için son derece 

önem taşımaktadır.  

DYSY‟ler, yatırımların finanse edilebileceği bir dış kaynak olarak kabul 

edildiğinden ülkelere getirdiği gayri maddi varlıklar ve döviz ile birlikte sermaye 

birikimini hızlandırıcı etki göstermektedir. Bu kapsamda DYSY‟lerin sermaye 

birikimini hızlandırması da kaynak dağılımı etkinliği olarak kabul edilmektedir 

(Kula, 2003: 143-144). Dolayısıyla üretim üzerindeki arttırıcı etkisi de üretim 

faktörlerinin üretimden aldıkları paydaki değişim ile birlikte DYSY‟lerin dağılım 

etkisi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda kaynak kullanımının doğrudan yabancı 

yatırımcıların elinde olması, ev sahibi ülkeler için ülke kaynakları üzerindeki kontrol 

yetkisini sınırlandırdığından, bağımlılığı arttırmaktadır.  

GOÜ‟lerin uluslararası fonlardan yeterince pay alması, bu fonların ülke 

ekonomileri üzerinde olumlu etkiler oluşturması ve yine ülke üzerinde oluşabilecek 

muhtemel olumsuzlukların giderilmesi amacıyla bu fonların yönetilmesi, esas 

itibariyle bu ülkelerin rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi oluşturmuş olmalarına 

bağlanmaktadır (Kar ve Kara, 2003: 17). Dolayısıyla rekabetçi bir serbest piyasa 

yapısı içerisinde uygulanacak makroekonomik politikalar, enflasyonun düşürülerek, 

DYSY girişlerinin artırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı 

işlemlerdeki riskler de en aza indirgenmiş olacaktır.  

Ülkeler kendilerine yönelen DYSY‟lerden fayda sağlayabilmek için özellikle 

siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayıcı ve piyasaları geliştirici politikalara ağırlık 

vereceklerdir. Uluslararası vergi rekabeti ve söz konusu rekabet ortamına yönelik 

uygulamalar dikkate alındığında Türkiye‟ye yönelik DYSY akımlarında gözlenen 

seyrin yıllar itibariyle artış gösterdiği görülmektedir. Ancak DYSY girişlerinden ve 

vergi rekabetine yönelik uygulamalardan beklenen faydanın sağlanabilmesi için 

dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 
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Bu kapsamda Türkiye‟nin uluslararası vergi rekabetinin sağladığı olumlu 

etkilerden tam anlamıyla faydalanabilmesi ve dolayısıyla DYSY girişlerini 

arttırabilmesi için dikkat edilmesi gereken husular ve alınması gereken tedbirler 

şöyle sıralanabilir: 

 Teknoloji - yoğun sektörlere ve alanlara (Ar-Ge) yönelik DYSY‟leri çekmek 

için gerekli olan koşulların sağlanması gerekmektedir. Buna yönelik 

hazırlanan eylem planı içinde ele alınan adımların başında, yatırım ortamının 

uluslararası düzeyde iyileştirilmesi ve bu kapsamda hukukun üstünlüğü 

ilkesinin eksiksiz olarak uygulanması ve etkin yönetişimin devletin tüm 

kademeleri için geçerli olması gelmektedir (Yılmaz, 2007: 57). 

 Türkiye, teknoloji geliştirme ve inovasyona ayrılan kısıtlı kamu bütçesiyle 

yeterli ve sürdürülebilir bir inovasyon sistemi sağlayamamakta, dolayısıyla 

küresel dünya ekonomisinde güçlü bir şekilde yer alacak ekonomik yapının 

tesisini gerekli kılmaktadır (Kiper, 2010: 74).  

 Yabancı yatırımcıların benimsediği ve gereksinim duyduğu Ar-Ge 

çalışmalarının yürütülmesi (talep odaklı) ve etkileşimli Ar-Ge faaliyetlerinin 

belirli endüstriyel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yoğunlaştırılarak, 

sonuçların geniş kitlelere yayılması gerekmektedir (Deloitte, 2008: 13 ).  

 Kısa vadeli kaygılarla gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleriyle vergi 

sisteminin karmaşık bir hal alması önlenmelidir. Bu kapsamda vergi 

oranlarının yüksekliği, dolaylı vergilerin üretim maliyetlerinin artması, 

dolayısıyla devletin yüksek vergi oranları sebebiyle vergi toplama 

etkinliğinin zayıflaması, reform uygulamalarını gerekli kılmaktadır. Bu 

kapsamda kayıt dışılığın kontrol altına alınması ve kayıt dışının yol açtığı 

rekabeti azaltıcı uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir.  

 Uluslararası vergi rekabetinin giderek yoğunlaştığı küreselleşme sürecinde, 

yüksek dolaylı ve dolaysız vergi oranlarının Türkiye‟nin uluslararası rekabet 

gücünü olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilmelidir. Bu kapsamda KV 

oranının düşürülmesine ek olarak gelir, KDV ve ÖTV gibi vergi kalemlerinde 

yapılacak rasyonel düzenlemelerle, emek ve kilit girdi maliyetlerinin de aşağı 

çekilmesi öngörülmektedir (Erçakar ve Karagöl, 2011: 27). Yatırım ortamının 



 238 

uluslararası düzeyde iyileştirilmesi için, etkin bir kurumsal kapasite 

oluşturulmalı ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

 Yabancı yatırımcılar tarafından uluslararası DYSY kararlarının alınması 

aşamasında, sektörler arasında gözlenebilecek farklılıkların göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı ve kapsamındaki uygulama birimlerinin DYSY‟lerin yönelmesi 

beklenen sektörlerin uzmanlarından oluşması beklenmektedir.  

 Stratejik hedef olarak belirlenen teknoloji-yoğun yatırımların Türkiye‟ye çe-

kilmesiyle uyumlu olabilecek sektör ve alanların belirlenmesi gerekmektedir.  

 Uzun dönemli stratejileri ortaya koyarken, Türkiye‟ye teknoloji-yoğun 

yatırımları çekmenin önündeki engellerden biri olarak, eğitimli ve kalifiye 

işgücü arzının yetersizliği önem taşımaktadır. Bu kapsamda yabancı 

yatırımcılar ve özellikle teknoloji-yoğun sektörlerde çalışanlar eğitimli, 

kalifiye işgücü arzı yetersizliğinin önemli bir darboğaz olduğunu belirtmekte 

ve giderilmesine yönelik uygulamalara ihtiyaç duymaktadırlar (Erçakar ve 

Karagöl, 2011: 27).  

 Türkiye‟de mevcut bölgeselleşme hareketleri ve özellikle İstanbul‟un 

bölgesel finans merkezi haline gelmesi, DYSY girişlerinin hızlandırılması, 

sektörün daha hızlı bir biçimde büyümesi ve finans sektörünün tüm 

potansiyelinin olumlu seyir takip etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda finans sektörü için gerekli altyapı ve faaliyet birimlerinin Türkiye 

geneli için oluşturulması gerekli görülmektedir. Bu hususta vergi teşviki 

politikası da büyük önem taşımaktadır (Karagöl ve Akgeyik, 2010: 24). 

 OECD Komitesi, uluslararası zararlı vergi rekabetinin etkilerinin daha fazla 

yaygınlaşmaması ve DYSY hareketlerindeki çarpıklaşmalar sonucu dünya 

ölçeğinde refah kaybına neden olmaması için, vergi tabanını koruyabilecek 

tedbirler alınması ve uluslararası işbirliğini güçlendirilmesini tavsiye 

etmektedir. 

 Bu kapsamda OECD üyesi ülkeler, vergi cennetinin vergi konusundaki zararlı 

rekabetin tanımı, tasnifi ve buna karşı mücadele edilmesi konusunda 

önlemlerin neler olduğu konusunda teorik planda mutabakata vardıklarından 

özellikle vergi cenneti ülkelere karşı, ulusal sermayenin yurtdışına 
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yatırımlarını düzenleyen Hazine görevlilerinin özel bir duyarlılık göstermesi 

gerekli görülmektedir. 

 OECD Raporu, mevcut ulusal vergi mevzuatlarında,  uluslararası vergi 

anlaşmalarında ve uluslararası zararlı vergi rekabetine karşı uluslararası 

işbirliğinin geliştirilmesi konularında pek çok etkin karşı-önlem 

alınabileceğini ortaya koymasına rağmen ulusal vergi sistemlerindeki adil 

olmayan hüküm ve uygulamaların nasıl giderilebileceği tam olarak 

çözümlenememiştir. Bu anlamda iyi niyetli mükelleflerin vergi cenneti 

ülkelerin aksine kamu hizmetini sağladıkları ülkelere özendirilebilmesine 

yönelik ne tür uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiği önem taşımaktadır 

(Eyüpgiller, 2001: 4). 

 DYSY‟nin ülkeye girişinin, Türkiye‟nin dış politikada özellikle komşu 

ülkelerle olan ilişkileri çerçevesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülke 

pazarlarındaki yüksek pazar payı ile aynı paralelde gitmediği görülmektedir. 

Bu kapsamda DYSYnin kaynağına ilişkin bakış açısının değişimi gerekli 

görülmektedir.  

 Ayrıca siyasi yapı ve ekonominin iç içe olduğu kabul edildiğinde, Türkiye 

açısından var olan siyasi istikrar ekonomik karar alıcı konumundaki yerli ve 

yabancı yatırımcılar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye siyasi 

istikrar ile ekonomik istikrar konusunu birlikte yürütmek durumundadır 

(Erçakar ve Karagöl, 2011: 27).  

 Türkiye‟nin AB‟ye üyelik sürecinde, bütünleşmenin temel amaçlarından biri 

olarak vergisel birlik ilkesi daima ön plana gelmektedir. Bu kapsamda amaç, 

ulusal hukuk sistemlerinin ortak bir noktada birleştirilmesi olduğundan hukuk 

sisteminin bir parçası olan vergi hukukunun da AB vergi hukukuna 

uyumunun sağlanmasına yönelik uygulamalar önem taşımaktadır. Ekonomik 

entegrasyon sürecinde yabancı girişimlerin vergi yüklerindeki farklılıklardan 

etkilenmemesi için yüklerin birbirine yaklaştırılması gerekli görülmektedir. 

Bu kapsamda vergi uyumlaştırılmasının sahip olduğu önem de artmaktadır. 

Ayrıca devletlerarası vergi farklılıklarını ortadan kaldırılarak, coğrafi açıdan 

nispi fiyat yapısının vergi nedeniyle bozulması önlenmeye ve böylece mal ve 
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faktör piyasaları açısından devletlerarası optimum dağılım gerçekleştirerek 

toplum refahı yükseltme amacı güdülmektedir (Tavşancı, 2005: 229). 

 Türkiye ekonomisinde mevcut enflasyon-DYSY girişi ilişkisine yönelik, 

Merkez Bankası sıcak para girişini önlemek amacıyla faiz indirimleri 

gerçekleştirirken diğer yandan kredi genişlemesini ve enflasyonu önlemek 

için zorunlu karşılık oranlarını artırmaktadır. Türkiye‟nin içinde bulunduğu 

bu ikilemden çıkması ve DYSY‟leri çekebilmesi için yapısal reformları 

mutlaka hayata geçirmesi gerekli görülmektedir.  

 Bu kapsamda ülkeye gelecek DYSY‟leri artırmak için, mutlaka yabancı 

sermaye ya da uluslararası doğrudan yatırım stratejisi oluşturulmalı, stratejide 

kısa vade ve uzun vadede yapılması gerekenler belirtilmelidir (Erçakar ve 

Karagöl, 2011: 27). 

Uluslararası vergi rekabeti kapsamında finansal bütünleşme hareketlerinde 

gözlenen artış ve ülkelerin vergi rekabetine yönelik kullandıkları araçlarda meydana 

gelen değişim finansal merkezlerdeki menkul kıymet getirilerini eşitlemiş ya da 

birbirlerine yakınlaştırmıştır. Bu kapsamda pek çok ülke yurt dışında varlık edinmeyi 

sınırlayan düzenlemeleri kaldırma yoluna gitmektedir. Özellikle yabancı yatırımcılar 

tüm bu uygulamalar kapsamında DYSY kararlarını verirken risk ve getiriye göre 

hareket etme yoluna gitmekte ve en az riskle en çok getiri sağlayacak ülkelere 

yönelimlerini arttırmaktadırlar.  

Bu kapsamda tüm dünya ülkeleri için geçerli olan yüksek getiri elde etme 

çabası, dünya ekonomilerinin tamamı için DYSY‟leri çekmeye yönelik girişimlerin 

de artışına yol açmaktadır. Bu anlamda Türk Vergi Sisteminde de gözlenen gelişim 

ve değişimler söz konusu sermaye akımlarının yönünün Türkiye lehine değişmesi 

aşamasında ivme kazandırmış ve söz konusu uygulamaların arttırıldığı dönemlere 

paralel olarak DYSY girişlerinde de artışlar gözlenmiştir. 
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3.11. ULUSLARARASI VERGĠ REKABETĠNĠN TÜRKĠYE’DE 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠ: EKONOMETRĠK BĠR ÇALIġMA 

Türkiye‟den dışa yönelen DYSY‟lerdeki artışın sebebini dışarıdan gelen 

DYSY‟nin azlığına bağlayan çalışmalar, uygulanmakta olan kurumsal reformlar ile 

istikrar ortamında sağlanan iyileşmeyle birlikte DYSY açısından Türkiye‟nin sahip 

olduğu konumun daha da güçlendiğini göstermektedir. Bu çerçevede özellikle 

uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY‟yi ülkelere yönlendiren faktörlerin 

başlıcaları, yabancı sermayenin ülkeye gelişine izin veren kanunların uygulamaya 

konulması, DYSY girişlerini arttırmaya yönelik iyi politikalar oluşturulması, 

özelleştirme, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ayrıca yatırım yapılan ülkedeki 

ekonomik koşulların uygun hale getirilmesi olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda 

yatırım yapılan piyasanın ölçeği de önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu 

bölümde ilk olarak önem derecesi vurgulanmak istenen KV oran indirimleri, 

kurumlar vergisi gerçekleşmeleri ve yabancı sermayeli firma sayılarındaki artış ile 

DYSY akımları arasındaki ilişkiye 2000-2011 yılları DYSY girişlerinde gözlenen 

artış trendi çerçevesinde johansen eşbütünleşme analizi, var modeli ve chow yapısal 

kırılma testi kapsamında yer verilecektir. 

Öncelikle Engle ve Granger tarafından geliştirilen (1987) yöntem ile durağan 

olmayan iki seri arasında regresyon analizi yapılarak elde edilen hata terimlerinin 

durağanlığı incelenecektir. Eğer hata terimleri serisi durağan ise, iki seri arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu kabul edilir. Johansen ise, maksimum olabilirlilik 

tahmin yöntemini kullanarak eşbütünleşik vektörlerin varlığını ve sayısını 

araştırmaktadır (İskenderoğlu, 2011: 340). Elde edilen istatistik değerler tablo kritik 

değerleri ile karşılaştırılır ve bu karşılaştırma sonucuna göre seriler arasında uzun 

dönemli bir ilişki olup olmadığı kabul edilir. 

Eşbütünleşme vektörünün tahmin edilmesinde ve dizilerin eşbütünleşik olup 

olmadığının testi için literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

yukarıda belirttiğimiz Engle-Granger testi (1987) ve Johansen (1988)‟in önerdiği en 

çok olabilirlik standart yöntemleridir. Johansen‟nin önerdiği yöntemin 
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kullanılmasının iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, ilgilenilen değişkenler için lineer 

bağımsız eşbütünleşmelerin sayısını bulmak, ikincisi ise, eşbütünleşme vektörünün 

ve ilgili parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerini elde etmektir. Johansen 

yöntemi, dizinin eşbütünleşik olup olmadığının testi için parametre matrislerinin 

özdeğerlerinden yararlanılmaktadır (DPT, 1995: 17). Çalışmanın bu kısmında 

uluslararası vergi rekabetinin etkilerinin Türkiye‟deki DYSY‟lere yönelik KV oran 

indirimlerine bağlı kurumlar vergisi gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri içindeki 

payı ve yabancı sermayeli firma sayılarından oluşan bağımsız değişkenler arasındaki 

etkileşim, ekonometrik uygulama sonuçları çerçevesinde incelenecektir. 

3.11.1. VERĠ VE METODOLOJĠ 

Belirtilen değişkenlerin eş-bütünleşik olduklarına karar vermek için ilk olarak 

Engle ve Granger (1987), tarafından bulunan daha sonra Johansen (1988) ve 

Johansen ve Juselius (1990), tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Johansen 

yaklaşımı p dereceden bir vektör otoregresiv süreç ele alınarak açıklanabilir (Peker, 

2009: 167): 

 y t  = A1 y t-1 + … +Ap y t-p  + B x t +ε t ,     (4) 

burada; yt durağan olmayan I(1) değişkenlerinin bir k vektörünü; xt 

deterministik değişkenlerin bir d vektörünü; t ε ise, bir yenilik (innovation) 

vektörünü temsil etmektedir. Denklem (4)‟deki vektör otoregresif (vector 

autoregression: VAR) sürecinin birinci farkı alındığında (Peker, 2009: 167): 

Δ yt = π y t-1 + Σ i  Δ y t-i + B xt + ε t,      (5) 

π = Σ Ai – I, i  = - Σ A j        (6)  

Burada, π matrisinin indirgenmiş bir rankı olarak tanımlanan eş-bütünleşme 

hipotezi, π =αβ ′ biçiminde ifade edilmektedir. α ve β ′ (kxr) boyutlu ve rankı r olan 

iki matrisi temsil etmektedir. r eş-bütünleşme sayısını (rankı), β ′ değişkenlerin denge 

ilişkileri içinde uzun dönem etkilerini gösteren eş-bütünleşme vektörünü, α hata 

düzeltme modelinde uyarlanma hızını göstermektedir. Buna göre, Johansen 
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yönteminde, kısıtlanmamış bir VAR‟dan π matrisi tahmin edilmekte ve π‟nin 

indirgenmiş rankıyla belirtilen koşulların reddedilip reddedilmeyeceği test 

edilmektedir (Peker, 2009: 167). Johansen ve Juselius (1990) tekniği kısa ve uzun 

dönemli ilişkileri veri farkı olmaksızın tahmin etmek için kullanmışlardır. Johansen 

(1988) eşbütünleşme tekniği modelde ikiden fazla değişken olduğu durumlarda diğer 

yöntemlerden daha güçlü sonuçlar sağlamaktadır (Gonzalo, 1994: 220-228). 

Johansen yöntemi test istatistikleri iz (λtrace) ve maksimum öz (λmak) 

değerleri yardımıyla belirlenmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını bir 

ülkeye çeken pek çok aktör bulunmakla birlikte bu faktörlerin her birine ait ilgili 

verilerin olmayışı v.b. nedenlerden dolayı bunlardan bir kısmı ekonometrik 

modellerde kullanılabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda kurumlar vergisi 

gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri, yabancı sermayeli firma sayısına yer 

verilmiştir.  

Bu çerçevede, DYSY‟lerin KV oran indirimlerine bağlı kurumlar vergisi 

gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri içindeki payı ve yabancı sermayeli firmalar ile 

arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla, kullanılan serilere ilişkin veri seti 2000:01-

2011:03 dönemine ait aylık veriler olup; milyon TL cinsinden tanımlanmıştır. Söz 

konusu veri seti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 

Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bütün test ve 

tahminler için Econometric Views (Eviews, version 5.1) bilgisayar paket 

programından yararlanılmıştır. 

Johansen eşbütünleşme tekniği, (nx1) vektör I(d) durağan değişken t X için k. 

dereceden otoregresif vektör modeli (VAR) aşağıdaki gibi yazılır:  

X t A 1 X t-1 A k  X t-k   t     (11) 

Burada i A matrisleri, (nxn) parametrelerin katsayı matrisidir, m deterministik 

terim, t e hata vektörüdür. Yukarıdaki denklemi hata düzeltme formuna göre yeniden 

yazarsak:  
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X t 1 X t-1 k-i X t-k+i X t-k  t   (12) 

Son denklemde yer alan katsayıların açılımları  I A1  Ak,  i I 

A1  Ai ve i 1,, k 1‟dir.  i , birinci farkı alınmış X t değişkenin katsayılar 

matrisidir. Bu matris t X değişkenin kısa dönem dinamiğini içerir.  matrisi ise uzun 

dönem etkisini ifade etmektedir. Ayrıca  matrisinin rankı (r) eşbütünleşmiş vektör 

sayısını vermektedir. Eğer  matrisi sıfır ranka sahip ise burada durağan uzun 

dönemli bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir. r eğer 0 ile n arasında yer alıyorsa 

öyle α ve β vektörleri vardır ki  = αβ‟ olacak şekilde β‟X t durağandır.  

Ayrıca  matrisi maksimum ranka sahip ise sistem zaten durağandır. α‟nın i. 

satırı her r eşbütünleşmiş vektörün i. denklem dinamiğinin önemini verir. Bireysel αir 

değerleri i. serinin, r. eşbütünleşik vektöre uyarlanma hızını verir. Dolayısıyla αir 

‟nin büyük değerleri uyarlanma hızının yüksek olduğunun bir göstergesidir. Johansen 

tekniği eşbütünleşik vektörlerin testinde iki olabilirlik oranı (LR) kullanmaktadır.  

Bunlardan biri iz istatistiği ve diğeri ise maksimum öz değer istatistiğidir. Bu 

istatistiklerin hipotez testleri ise iz istatistiği için sıfır hipotezi en fazla r eşbütünleşik 

vektör vardır şeklinde iken maksimum öz değer istatistiğinde ise en fazla r + 1 

eşbütünleşik vektör vardır biçiminde olmaktadır. Johansen eşbütünleşme testinde iz 

testine göre eş bütünleşmenin olmadığı boş hipotez reddedilmektedir ancak bir den 

fazla eşbütünleşmenin olduğunu ifade eden boş hipotez reddedilememektedir.  

Maksimum öz değer testine göre de eşbütünleşmenin olmadığı boş hipotezi 

reddedilmiştir. Johansen‟nin beklentisi çoğu ekonomik ilişki için bir eşbütünleşik 

vektör yönündedir ve ulaşılan sonuçta beklentiye cevap vermektedir (Pazarlıoğlu ve 

Güloğlu, 2007: 10). Çalışmanın bu bölümünde tüm bu teorik açıklamalar 

çerçevesinde bağımlı değişken DYSY ve bağımsız değişkenler olarak kurumlar 

vergisi gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri ve yabancı sermayeli firma sayılarına 

yönelik test sonuçlarına yer verilecektir. 
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3.11.2. BAĞIMLI DEĞĠġKEN: DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARI (DYSY)  

DYSY ile kurumlar vergisi gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri içindeki 

payı ve yabancı sermayeli firmaların sayısı arasında uzun dönemli bir ilişki olup 

olmadığını inceleme amacına yönelik hazırlanan bu model ile ayrıca söz konusu 

ilişkinin yönü ve süreci de araştırılmıştır. Uygulama, Ocak 2000 - Mart 2011 

dönemine ait aylık veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Çalışmada bu kapsamda 

johansen eşbütünleşme ve johansen eşbütünleşmeye bağlı hata düzeltme modelinden 

yararlanılmış ve mevsimsellik analizi gerçekleştirilerek araştırma sürdürülmüştür.  

Son bölüme gelindiğinde veriler ile ilgili açıklamalar yapılarak elde edilen 

analiz bulguları yorumlanmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini 

belirlemede, yaygın olarak Engle-Granger ve Johansen tarafından geliştirilen 

yöntemler kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak serinin grafiği incelenmekte ve 

Grafik 43‟te bağımlı değişken DYSY‟nin 2000-2011 gelişim seyrine yer 

verilmektedir.  

Grafik 43: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 2000-2011 Dönemi GeliĢim Seyri 

 

Serinin grafiğine bakıldığında seride mevsimsel etki olduğu düşünülmektedir. 

Evievs 7.1 programı kullanılarak mevsimsel grafiğe bakılmıştır. Grafik 44‟teki 

seriden de görüleceği üzere mevsimsel etki söz konusudur. 
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 Grafik 44: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Mevsimsel Etki Grafiği 

 

Mevsimsel etki olduğu anlaşıldıktan sonra Eviews 7.1 programında mevcut 

olan Census-X12 ile seri mevsimsellikten arındırılmış ve seriye bundan sonra 

DYSY_SA adı verilmiştir. Bu işlemden sonra serinin durağan olup olamadığına 

birim kök testleri ile bakılacaktır. Bu testler için ADF testi uygulanacaktır. DYSY 

değişkenine ait birim kök testine Tablo 25‟te yer verilmektedir. 

Tablo 25: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Ġçin Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -3.845738  0.0171 

Kritik test değerleri                1% level -4.029041  

 5% level -3.444222  

 10% level -3.146908  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  

Test sonuçlarına göre seri durağan değildir o yüzden seriye fark işlemi 

uygulancaktır. Tablo 26‟da DYSY‟nin fark alındıktan sonraki sonucu yer almaktadır. 

Tablo 26: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Ġçin Fark Sonrası Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -14.98899  0.0000 

Kritik test değerleri                1% level -4.029041  

 5% level -3.444222  

 10% level -3.146908  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  
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Tabloda yer alan sonuçlara göre tüm düzeylerde seri durağan hale gelmiştir. 

Hata terimleri serisi için ADF testi uygulandığında; ADF test istatistiğinin -14.98899 

olduğu, serinin %1, % 5 ve %10 anlamlılık seviyesinde birim köke sahip olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

3.11.3. BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLER 

Uygulamanın odak noktasını oluşturan bağımsız değişkenlerden biri olan KV 

oranının DYSY çekme noktasındaki etkilerine çeşitli vurgular yapılmaktadır. Bu 

kapsamda KV‟nde yapılan oran indirimlerinin DYSY üzerindeki etkileri 

incelendiğinde Grubert ve Mutti (1991-1997), Hines ve Rice (1994), Swenson 

(1994), Altschuler (2001) ve Mutti (2003) tarafından çeşitli dönemlerde yapılan 

ekonometrik çalışmalarda, DYSY‟nin vergi oranlarındaki düşüşlere olumlu tepki 

verdiği gözlenmektedir (Çak, 2007). Ancak çalışmada KV oranlarındaki değişimin 

söz konusu ekonometrik model üzerine aylık veri olarak yansıtılmasının mümkün 

olmaması nedeniyle KV oran değişimlerine paralel KV gerçekleşmeleri dikkate 

alınmış ve ek olarak toplam vergi gelirleri içindeki payı ve yabancı sermayeli firma 

sayıları ile DYSY akımları arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 

sırasıyla bahsi geçen bağımsız değişkenlere ve söz konusu değişkenlerin bağımlı 

değişken DYSY arasındaki uzun dönem etkilere yer verilecektir. 

3.11.3.1. Kurumlar Vergisi GerçekleĢmeleri (KVGER) 

Uluslararası vergi rekabetinin giderek artış gösterdiği kabul edilmekle birlikte 

bir ülkede belli bir dönemde mevcut olan rekabetçi vergi oranlarının, DYSY için 

rekabet eden ülkeler tarafından önemli bir araç olarak kullanılması küreselleşme 

süreciyle sahip olduğu önemi daha da arttırmıştır. Vergi oranları ile DYSY arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğu kabul edilmekle birlikte alternatif olarak 

“vergilendirme paradoksu” nedeniyle yatırımları arttırmak için vergi oranlarının 

yükseltilmesi gerektiği de ileri sürülmektedir. Çalışmada mevcut karşıt görüşlerin 

aksine KV oran indirimlerinin DYSY girişleri üzerindeki olumlu etkilerinin ağırlıklı 

olduğu sağlanan veriler ve yapılan analizlerle gözlemlenmekte ve buna paralel olarak 

Grafik 44‟te kurumlar vergisi gerçekleşmeleri değişkeni için 2000-2011 dönemi 

gelişim seyrine durağanlık testi kapsamında yer verilmektedir.  
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Grafik 45: Kurumlar Vergisi GerçekleĢmeleri 2000-2011 Dönemi GeliĢim Seyri 

 

Serinin grafiğine bakıldığında seride mevsimsel etki olduğu düşünülmektedir. 

Evievs 7.1 programı kullanılarak mevsimsel grafiğe bakılmıştır. Grafik 46‟daki 

seriden de görüleceği üzere mevsimsel etki söz konusudur. 

Grafik 46: Kurumlar Vergisi GerçekleĢmeleri Mevsimsel Etki Grafiği 

 

Mevsimsel etki olduğu anlaşıldıktan sonra seri mevsimsellikten 

arındırılmıştır. Serinin durağan olup olamadığına birim kök testleri ile bakılacaktır. 

ADF testi sonucuna göre KVGER‟e ait birim kök testi Tablo 27‟de görülmektedir. 

Tablo 27: Kurumlar Vergisi GerçekleĢmeleri Ġçin Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -0.114836  0.9445 

Kritik Test Değerleri                1% level -3.481623  

 5% level -2.883930  

 10% level -2.578788  
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Test sonuçlarına göre seri durağan değildir o yüzden seriye fark işlemi 

uygulancaktır. Tablo 28‟de KVGER değişkeninin fark alındıktan sonraki sonucuna 

yer verilmektedir. 

Tablo 28: Kurumlar Vergisi GerçekleĢmeleri Ġçin Fark Sonrası Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -7.855880  0.0000 

Kritik Test Değerleri                1% level -3.482879  

 5% level -2.884477  

 10% level -2.579080  

*MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  

Hata terimleri serisi için ADF testi uygulandığında; ADF test istatistiğinin -

7.855880 olduğu, serinin %1, % 5 ve %10 anlamlılık seviyesinde birim köke sahip 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

3.11.3.2. Toplam Vergi Gelirleri Ġçindeki Pay (TPVERGL) 

DYSY‟nin ödediği doğrudan (kurumlar vergisi) ve dolaylı (KDV, vb.) 

vergiler toplam vergi hasılatını artırıcı etki meydana getirmektedir. Vergi hasılatında 

meydana gelen bu ilave artışlar, nasıl kullanıldığına bağlı olarak, ülke ekonomisi 

üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilmektedir. Bu anlamda elde edilen bulgular toplam 

vergi gelirleri ile GSMH‟nin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini, kısa dönemde 

ise GSMH büyüme oranından toplam vergi geliri büyüme oranına doğru bir 

nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir.  

Söz konusu ilişki içerisinde dolaylı olarak DYSY girişlerinde de artış 

gözlenmektedir. Grafik 47‟de KV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı için 

durağanlık testine 2000-2011 dönemi itibariyle yer verilmektedir.  
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Grafik 47: Toplam Vergi Gelirleri Ġçindeki Pay 2000-2011 Dönemi GeliĢim Seyri 

 

Serinin grafiğine bakıldığında seride mevsimsel etki olduğu düşünülmektedir. 

Evievs 7.1 programı kullanılarak mevsimsel grafiğe bakılmıştır. Grafik 48‟deki 

seriden de görüleceği üzere mevsimsel etki söz konusudur. 

Grafik 48: Toplam Vergi Gelirleri Ġçindeki Pay Mevsimsel Etki Grafiği 

 

Mevsimsel etki olduğu anlaşıldıktan sonra seri mevsimsellikten 

arındırılmıştır. Serinin durağan olup olamadığına birim kök testleri ile bakılacaktır. 

ADF testi sonucuna göre TPVERGL‟nin birim kök testi Tablo 29‟da yer almaktadır. 

Tablo 29: Toplam Vergi Gelirleri Ġçindeki Pay Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -2.463771  0.3456 

Kritik Test Değerleri                1% level -4.029041  

 5% level -3.444222  

 10% level -3.146908  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  
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Test sonuçlarına göre seri durağan değildir o yüzden seriye fark işlemi 

uygulanacaktır. Bu kapsamda Tablo 30‟da TPVERGL değişkeninin fark alındıktan 

sonraki sonucuna yer verilmektedir. 

Tablo 30: Toplam Vergi Gelirleri Ġçindeki Payın Fark Sonrası Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -18.03909  0.0000 

Kritik Test Değerleri                1% level -4.029041  

 5% level -3.444222  

 10% level -3.146908  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  

Hata terimleri serisi için ADF testi uygulandığında; ADF test istatistiğinin -

18.03909 olduğu, serinin %1, % 5 ve %10 anlamlılık seviyesinde birim köke sahip 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

3.11.3.3. Yabancı Sermayeli Firma Sayısı (YSFIRSAY) 

İzin verilen DYSY‟nin Türkiye‟de gerçekleştirilmesi sırasında yabancı 

firmaların kuruluş türüne göre dağılımına bakıldığında yeni yatırım şeklinde alınmış 

olan izinlerin fazla olduğu görülmektedir. Özellikle 2002 yılı sonrasında yeni 

yatırımlarda önemli artışlar dikkati çekmektedir. İştirak şeklindeki yatırımlar ise 

rakamsal olarak ikinci tür yabancı yatırımcı geliş şekli olarak kabul edilmektedir. 

Şube açılması şeklinde gelen yabancı sermaye ise sayı olarak en az rastlanan kuruluş 

türüdür. Türkiye‟de 2000'li yılların başında yapılan yasal düzenlemeler ve sonrasında 

oluşan cazip koşullar sonucunda 2005 yılında yaklaşık 10.000 olan yabancı 

sermayeli şirket sayısı hızla artarak 2009 yılında 22.500‟e ulaşmıştır. 

Türkiye‟deki mevcut durum dünyadaki DYSY‟na ilişkin gelişmelerle 

paralellik göstermektedir. Bu kapsamda KV oran indirimlerine paralel olarak yabancı 

sermayeli firma sayısının ve dolayısıyla DYSY akımlarının artış gösterdiği sonucuna 

varılmaktadır. Bu kapsamda Grafik 49‟da yabancı sermayeli firma sayısı için 2000-

2011 dönemi gelişim seyrine yer verilmektedir.  
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Grafik 49: Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Ġçin 2000-2011 Dönemi GeliĢim Seyri 

 

Serinin grafiğine bakıldığında seride mevsimsel etki olduğu düşünülmektedir. 

Evievs 7.1 programı kullanılarak mevsimsel grafiğe bakılmıştır. Grafik 50‟deki 

seriden de görüleceği üzere mevsimsel etki söz konusudur. 

Grafik 50: Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Mevsimsel Etki Grafiği 

 

Mevsimsel etki olduğu anlaşıldıktan sonra seri mevsimsellikten 

arındırılmıştır. Serinin durağan olup olamadığına birim kök testleri ile bakılacaktır. 

ADF testi sonucuna göre YSFİRSAY‟ın birim kök testi Tablo 31‟de yer almaktadır. 

Tablo 31: Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Ġçin Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -2.264981  0.4497 

Kritik Test Değerleri                1% level -4.028496  

 5% level -3.443961  

 10% level -3.146755  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  
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Test sonuçlarına göre seri durağan değildir o yüzden seriye fark işlemi 

uygulancaktır. Bu kapsamda Tablo 32‟de YSFİRSAY değişkeninin fark alındıktan 

sonraki sonucuna yer verilmektedir. 

Hata terimleri serisi için ADF testi uygulandığında; ADF test istatistiğinin -

19.16145 olduğu, serinin %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde birim köke sahip 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 32: Yabancı Sermayeli Firma Sayısının Fark Sonrası Birim Kök Testi 

Anlamsız Hipotez: DYSY birim köke sahiptir 

DıĢsal: Sabit 

Duraklama Süresi: 0 (Otomatik SIC baz alınarak, MAXLAG=9) 

 t-Statistic Olasılık* 

ArttırılmıĢ Dickey-Fuller Test Ġstatistikleri -19.16145  0.0000 

Kritik Test Değerleri                1% level -3.480038  

 5% level -2.883239  

 10% level -2.578420  

* MacKinnon (1996) tek yönlü p değerleri.  

İki veya daha fazla durağan olmayan serinin doğrusal bir kombinasyonu 

durağan seriler arasında eşbütünleşme sağladığından johansen eşbütünleşme testi ile 

durağan olmayan bir grup seri arasında eşbütünleşme olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Ancak söz konusu eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için, 

gelecek değerleri birlikte tahmin edilecek olan X1, X2, .... , Xn gibi değişkenlerin 

hepsinin aynı dereceden bütünleşmeye sahip olması gerekmektedir (Çıtak, 1997: 5).  

Başka bir ifadeyle, durağan olmayan zaman serilerinin hepsinin de aynı 

sayıda birim köke sahip olması halinde eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi 

mümkün olmaktadır. Eşbütünleşme, maksimum olabilirlik tekniği kullanarak 

durağan olmayan değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının uzun dönemde durağan 

olacağını ve dolayısıyla değişkenlerin birbirleriyle eşbütünleşeceğini göstermektedir 

(Metin ve Üçdoğruk, 1992: 281-282). Çalışmanın bundan sonraki bölümünde 

serilerin hepsi aynı düzeyde durağan hale getirildiğinden, yani hepsi I(1) olduğundan 

VAR modeli, Johansen eşbütünleşme testi ve VECM modeline geçilecektir. 
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 Ekonometrik uygulama aşamasında tahmin edilecek VAR modeli şöyle 

açıklanmaktadır; 

X t = c + π1 X t-1 + π2 X t-2 +.........+ π p X t-p  t    (6) 

Bu modelde Xt, (nx1) değişkenler vektörünü, c, (nx1) sabitler vektörünü, π, 

(nxn) katsayılar matrisini ve ε ise bozucu hata terimi simgelemektedir. Durağanlığın 

lineer kombinasyonlar ve fark alma ile ayrıştırılmasında yukarıdaki (6) nolu eşitliğin 

tekrar parametrize edilmesine gereksinim duyulmaktadır. Eşitlik tekrar yazılırsa; 

 X t = c+   X t-1+   X t-2+ … +  p  X t-p+1+   X t-1+  t   (7) 

 i = - (I – π1-…- πi) (i = 1,…, p-1) 

 = - (I - 1- … -  p ) 

Johansen sürecinde yapılan çalışmaların esas amacı uzun dönem katsayılar 

matrisi olan ‟ nin değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiler hakkında bilgi içerip 

içermediğinin araştırılmasıdır.    

 = αβ‟          (8) 

i- Eğer Rank  = p ise,  hiptir ve Xt vektör süreci 

durağandır.  

ii- Eğer Rank  = r<p ise durağan olmayan değişkenler arasında uzun 

dönemde r tane durağan, doğrusal kombinasyon var demektir. 

β‟, eşbütünleşen vektörler matrisini ve a da düzeltme katsayılarını 

vermektedir. Xt vektör süreci durağan olmamasına rağmen β‟ Xt kombinasyonu 

durağan süreçleri vermektedir (Karagöl, 2002: 52–53). VAR modelinde değişkenler 

arasındaki karşılıklı ilişkiler Granger nedensellik testi ile ortaya çıkarılırken, Granger 

nedensellik testi, “ilgilenilen değişken üzerindeki en etkili değişkenin belirlenmesi ve 

değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin ortaya çıkarılması” şeklindeki 

araştırmalar için yeterli olmamaktadır. VAR analizinde, öngörü hatasının varyans 
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ayrıştırması vasıtasıyla, bir değişken üzerinde en çok etki eden değişkenin hangisi 

olduğu belirlenebilmektedir. Bu kapsamda etki-tepki fonksiyonu, ilgili değişken 

üzerinde en çok etki eden değişkenin politika aracı olarak kullanılıp 

kullanılamayacağını ortaya koyar (Işık, 2003: 346). Bu kapsamda Tablo 33‟te ilk 

olarak uygulanacak VAR modelinin gecikme sayısına yer verilmektedir.  

Tablo 33: VAR Gecikme Sayısı 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2866.822 NA   5.06e+14  45.20979  45.29938  45.24619 

1 -2608.346  496.5998  1.11e+13  41.39127  41.83918  41.57325 

2 -2550.193  108.0633  5.73e+12  40.72745  41.53368  41.05501 

3 -2509.431   73.17939*   3.89e+12*   40.33750*   41.50204*   40.81064* 

4 -2494.794  25.35520  3.99e+12  40.35896  41.88183  40.97769 

5 -2479.233  25.97635  4.04e+12  40.36587  42.24707  41.13018 

6 -2465.659  21.80323  4.23e+12  40.40408  42.64360  41.31397 

7 -2452.561  20.21397  4.48e+12  40.44979  43.04763  41.50526 

8 -2437.765  21.90301  4.64e+12  40.46874  43.42491  41.66980 

Tabloya göre en uygun gecikme olarak SC‟ye göre 3 seçilmiştir. Bu 

kapsamda uygulanan VAR modeline ekte yer verilmektedir. Yapılan analiz ve 

ölçümlerde mevcut bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin 

olduğu görülmektedir.  

Durağan olmayan zaman serileri arasında her ne kadar anlamlı bir regresyon 

ilişkisi kurulamasa da, bunların doğrusal bir kombinasyonu uzun dönemde anlamlı 

bir regresyon ilişkisi içinde olabilir. Uygulanan eşbütünleşme modeli sonuçlarına 

Tablo 34‟te yer verilmektedir.  

Buna göre uygulanan Johansen eşbütünleşme testi, değişkenler arasında 

eşbütünleşme vektörü bulunduğunu göstermektedir. Bu durum değişkenler arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Değişkenlere ait hata düzeltme 

modeli sonucuna göre değişkenler için uzun dönemde hata düzeltme modelinde 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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Tablo 34: DeğiĢkenler Ġçin Johansen Koentegrasyon Sonucu 

Sınırsız EĢbütünleĢme Rank Testi (Trace) 

Hipotez  Trace 0.05  

CE(s) den 

hiçbiri Özdeğer Ġstatistik Kritik Değer Olasılık** 

Hiçbiri*  0.308955  66.25690  47.85613  0.0004 

1olması  0.103377  17.84589  29.79707  0.5775 

2 olması  0.024254  3.551192  15.49471  0.9363 

3 olması  0.002552  0.334785  3.841466  0.5629 

 Trace testi eqn(s) 0.05 seviyesinde 1 eĢbütünleĢme olduğunu iĢaret etmektedir 

 * 0.05 seviyesinde hiptezin reddi 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri 

Sınırsız EĢbütünleĢme Rank Testi (Maximum Özdeğer) 

Hipotez  Max-Özdeğer 0.05  

CE(s) den 

hiçbiri Özdeğer Ġstatistik Kritik Değer Olasılık** 

Hiçbiri*  0.308955  48.41101  27.58434  0.0000 

1olması  0.103377  14.29470  21.13162  0.3413 

2 olması  0.024254  3.216407  14.26460  0.9313 

3 olması  0.002552  0.334785  3.841466  0.5629 

 Max-Özdeğer  testi eqn(s) 0.05 seviyesinde 3 eĢbütünleĢme olduğunu iĢaret 

etmektedir 

 * 0.05 seviyesinde hiptezin reddi 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri 

  Diğer değişkenlere ait etkiler sabit iken, kurumlar vergisi oranında görülen 

bir birimlik artışın, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSYİH‟deki payını 

azalttığı görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle KV oran indirimlerinin DYSY 

akımları üzerinde önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. DYSY‟lerin ülke içine 

çekilmesinde vergisel faktörlerin, diğer belirleyici unsurların aksine ülkeler 

tarafından kolaylıkla bir yatırım politikası aracı olarak kullanılabilmelerinin 

fazlasıyla önem taşıdığı görülmektedir. Değişkenlere ilişkin hata düzeltme modelinin 

sonucu ise şöyledir; 

_ 23.89 _ 3276.9 _ 42.14 _

t                             (7.070)                  (-6.929.1)                     (4.13826)

DDYSY SA DVGER SA DTPVERGL SA DYSFİRSAY SA

 

 KV oranlarındaki bir birimlik artış DYSY‟yi 23.89 birim azaltmaktadır. 

TPVERGL‟deki bir birimlik artış ise DYSY‟yi 3276.9 birim artırmaktadır. 



 257 

YSFİRSAY‟daki bir birimlik artış da dolaylı olarak DYSY‟yi 42.14 birim 

artırmaktadır. 

3.11.4. EKONOMETRĠK MODEL SONUÇLARI VE ÖNERĠLER 

Koentegrasyon sonuçlarına göre değişkenler koentegredir. Yani uzun 

dönemde birlikte hareket etme eğilimindedirler. DYSY bağımlı değişkeni ve diğer 

KVGER, TPVERGL ve YSFİRSAY bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki tablolar 

aracılığıyla gözlenmektedir. Uygulamanın temel amacını vergisel faktörlerin ve 

özellikle KV oranlarında gözlenen indirimlerin DYSY üzerindeki etkilerinin analizi 

oluşturmaktadır. Uygulama sonuçlarına yönelik ortaya konan uzun dönem denge 

ilişkisine göre; Türkiye‟ye gelen DYSY ile KV oran indirimleri arasında negatif 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

KV oranındaki düşüşe bağlı olarak DYSY girişlerinde artış gözlenmektedir. 

KV gerçekleşmelerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının da artış göstererek, 

KV oranında gözlenen düşüş nispetinde yabancı sermayeli firma sayısının da arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla yıllar itibariyle gözlenen KV oran indirimlerine paralel 

olarak ülkede mevcut yabancı sermayeli firma sayısında gözlenen artış da DYSY 

girişlerini artıcı yönde etkide bulunmaktadır. 

Genel olarak KV oran indirimlerinin gerçekleştiği yıllara ve özellikle 2006 

yılındaki hissedilir değişime paralel olarak KV gerçekleşmelerinde ve de DYSY 

girişleri üzerinde önemli artışlar gözlenmiştir. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile geniş tabanlı ve düşük 

oranlı bir vergi sistemi oluşturulmak istenmesiyle birlikte KV oranı %50‟lerden 

%20‟lik seviyelere düşürülmüştür. Bu anlamda KV gerçekleşmelerinde 2006 yılında 

gözlenen sıçrama ve sonrasındaki durağan seyir söz konusu uygulamanın ne derece 

etkin sonuçlar doğurduğunun göstergesi niteliğindedir. 2006 yılında kırılma noktası 

olarak kabul edilebilecek KV oran indirimlerindeki sıçrama etkisinin sonraki yıllar 

süresince, KV gerçekleşmeleri açısından ekonomik kriz dönemleri dikkate 

alınmadığı takdirde gelişen bir seyre yol açtığı görülmektedir. 
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Ekonomik ve ticari sınırların kaldırılmasıyla birlikte özellikle GOÜ‟lerin yurt 

içi tasarruflarının yetersizliğine bağlı olarak DYSY üzerinde yoğunlaştıkları 

görülmektedir. DYSY özellikle üretim kapasitesi, fiyatlar genel düzeyi, istihdam ve 

ödemeler dengesi üzerine doğrudan katkıda bulunması nedeniyle daha çok tercih 

edilmektedir. Bu çerçevede uygulanan ekonometrik model ile DYSY girişleri ile KV 

oran indirimleri arasındaki ilişki Türkiye açısından 2000:1-2011:3 dönemi aylık 

verileri kullanılarak analiz edilmiş ve ulaşılan sonuçlar öne sürülen savı 

desteklemiştir.  

Eşbütünleşme testi, ele alınan değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket 

ettiklerini, Granger nedensellik testi ise değişkenler arasındaki etkileşimin karşılıklı 

olduğunu göstermiştir. Karşılıklı ilişki açısından elde edilen bulgular, KV oran 

indirimleri aracılığıyla uygun yatırım ikliminin oluşturularak DYSY‟nin 

özendirilmesi ve dolayısıyla ekonomik gelişmenin sağlanması bakımından önem 

taşımaktadır. Ulaşılan sonuçlar beklentiler ve ekonomik teori ile de oldukça 

tutarlıdır. Türkiye‟deki gelirin ve altyapı yatırımlarının artması, ülkenin dış ticarete 

daha açık bir hale gelmesi yabancı firmalar tarafından ülke ekonomisi için olumlu 

gelişmeler olarak görülmekte, yurtiçi talebin dolayısıyla yurtiçi piyasanın 

genişlemesi, daha rahat ihracat ve ithalat imkanlarını arttırmakta ve söz konusu 

gelişmeler DYSY‟yi cezp etmektedir. 

Yatırımcıların yatırımına ve faaliyetine ülkeler tarafından uygulanan 

vergileme direkt olarak yatırımcının getirisini belirlediğinden ülkelerin vergi 

politikalarının dünya üzerinde dolaşan DYSY‟nin takibinde olması sonucunu 

doğurmuş ve yönelim tercihlerini bu doğrultuda değiştirmiştir. Uluslararası vergi 

rekabeti kapsamına DYSY‟lerden aktif olarak pay almak isteyen her ülke bir 

anlamda diğer ülkelerin uyguladıkları vergi politikaları üzerinde belirleyici rol 

oynamaktadır. Söz konusu belirleyicilik, ülkelerin vergi politikaları üzerindeki 

bağımsız karar alma davranışlarını zayıflatmıştır. Ülkelerin DYSY‟yi çekmek 

amacıyla başvurdukları söz konusu uygulamalar, sermayeye uygulanacak vergi 

oranlarında aşağı yönlü bir yarışın da başlamasına sebep olmuştur. 
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Bu kapsamda DYSY üzerindeki çeşitlilikten yola çıkarak hazırlanan modelde, 

önem derecesi tespit edilmeye çalışılan vergi oranlarındaki indirimin özellikle KV 

oranında gözlenen indirimler dikkate alındığında DYSY‟lerin ülke içine 

çekilmesinde yatırım politikası aracı olarak uygulanabilirliğinin kolaylığı sebebiyle 

vergisel faktörlerin büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. Yabancı sermayeli 

firma sayılarındaki artışla da ilişkilendirilen modelde varılan sonuç özellikle KV 

oranında gözlenen düşüşün uluslararası vergi rekabeti alanında etkin rol oynadığı ve 

DYSY girişlerini arttırdığı yönündedir. 

KV oranlarında görülen azalma eğilimi, kişisel gelir vergisi oranları için de 

geçerli olmaktadır. Ülkelerin uygulamakta olduğu vergi oranları arasındaki 

farklılıklar, kişisel gelir vergisi uygulamaları açısından da vergi rekabetine oldukça 

elverişli bir ortam olduğu sonucunu doğurmaktadır. Ülkemizde KV oranı %20 

olmakla birlikte, Türkiye‟de kanuni iş merkezi veya yönetim merkezi bulunan 

şirketler tam mükellef sayılmakta ve dünya çapındaki gelirleri üzerinden 

vergilendirilmektedir. Kişisel gelir vergisi oranı da %15-30 aralığında, artan oranlı 

tarife yapısı ile yerleşme esasına bağlı mükellefiyet uygulaması söz konusudur. 

Şirketlerin sermaye kazançlarında ise gelir statüsünde vergilendirilmektedir.  

KDV oranları ülke uygulamaları açısından önemli farklılıklar içermekle 

birlikte, bu oranlardaki söz konusu farklılık vergi rekabetine elverişli bir ortamın 

tüketimi hedef alan vergilerde de geçerli olduğunu göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde standart KDV oranı % 18 İndirilmiş KDV 

oranı % 8 ve % 1 dir. Ayrıca yatırım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri için teşvikler 

bulunmakta, yatırım teşvik belgeli yatırımlarda makine ve ekipman alımlarında KDV 

istisnası uygulanmaktadır. 

Vergi indirimi etkinliğine bağlı vergi yükünde ortaya çıkan azalma eğiliminin 

de rekabetçi vergi politikaları açısından önem taşıdığı dikkat çekmektedir. Bu 

anlamda vergi oranlarında yapılan indirimler, özellikle kısa dönemde vergi yükünü 

azaltmaktadır. Bu noktada KV oranlarındaki farklılıklar, DYSY‟nin yöneleceği 

ülkeleri belirleyen önemli bir tercih unsurudur. 
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Uluslararası vergi rekabeti ortamında GOÜ‟ler, gelişmiş ülkelere oranla 

rekabetçi vergi politikaları izlemeye elverişli olmaları bakımından avantajlı 

sayılmaktadırlar. Bu anlamda rekabetçi vergi politikalarından sağlanan kazanımlar da 

iki ülke grubu açısından farklılaşmaktadır. GOÜ‟ler açısından vergi rekabetinin milli 

geliri arttırıcı etkisi başta olmak üzere, sağlanan DYSY artışları ile ortaya çıkan 

istihdam artışı, teknoloji transferi, ihracat artışı, piyasa rekabetinin iyileşmesi, gelir 

dağılımının adaletli hale gelmesi ve kamusal borçlanma gereğinin azalması gibi 

etkiler, büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Türkiye‟nin de DYSY‟ye yönelik 

yatırım ortamını iyileştirme çabaları ön planda olmaktadır. 

Türkiye ekonomik gelişmişlik seviyesi açısından gelişmekte olan bir ülke 

olması sebebiyle, sermaye ihraç etmek yerine ithal eden bir ülke konumundadır. 

Uluslararası vergi rekabeti kapsamında ele alındığında genel ekonomik 

performansların yanı sıra sahip olunan vergi sisteminin DYSY girişi açısından çok 

daha önemli bir yer tuttuğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda ülkelerin vergi 

sistemleri yabancı yatırımları cezp etme yönünde yapılandırılabilmekte ve oluşan 

sistem farklılıkları DYSY‟lerın teşvik edilmesinde belirleyici olabilmektedir. 

Türkiye‟de 2000-2011 yılları arasında uygulanan KV oranları ile DYSY 

akımlarının gelişimi arasındaki ilişki incelendiğinde, küresel ekonomik konjonktür 

ve ülkenin spesifik durumundan kaynaklanan dalgalanmalar hariç genel eğilimin 

hem GÜ hem de GOÜ‟lerde KV oranları için azalış, DYSY için artış yönünde 

olduğudur. DYSY‟deki artışın ne kadarının KV oranlarındaki indirimlerden 

kaynaklandığının daha belirgin bir biçimde tespit edilebilmesi amacıyla da yapısal 

kırılma analizine yer verilmiştir. 2000-2011 yılları KV oranlarındaki değişim ve 

özellikle 2006 yılında gerçekleşen %10‟luk hissedilir oran indiriminin yol açtığı 

kırılma etkisinin DYSY‟ler üzerindeki yansıması, 2006 yılı öncesi ve sonrası DYSY 

girişlerindeki değişime paralel olarak uygulanan chow yapısal kırılma analizi 

kapsamında değerlendirmiştir.  

Bu çerçevede H0 hipotezi red yani 2006 yılı öncesi ve sonrası olarak 

oluşturulan iki dönem arasında yapısal bir fark olduğunu göstermektedir. Söz konusu 

analiz ve bulgular ile farklı ülke uygulamaları kapsamında yapılan ampirik 
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çalışmalar göstermektedir ki; çeşitli zaman dilimleri ve ekonometrik modeller 

uygulanarak gerçekleştirilmiş olsalar dahi uluslararası vergi rekabetinin en belirgin 

araçlarından biri olarak KV oranları ile gerçekleşen DYSY arasında ters yönlü ilişki 

bulunduğu sonucuna varan çalışmalar sayıca üstünlük taşımaktadır.    

Tüm bu açıklamalar ışığında uluslararası vergi rekabetinin DYSY‟ler 

üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesi ve söz konusu rekabet araçlarının 

özellikle de KV oran indirimlerinin etkin kullanımı ile daha fazla DYSY girişi 

sağlanabilmesi için ekonometrik model sonucundan hareketle getirilebilecek öneriler 

şunlardır; 

 Türkiye‟nin DYSY‟lere yönelik yatırım ikliminin iyileştirilmesi amacıyla, 

vergi sistemine kısa vadede tamamen rekabetçi bir karakter kazandırma 

üstünlüğünün sağlanması olarak kendini gösteren rekabet odaklı vergi 

politikalarına işlerlik kazandırılması etkin sonuçlar doğurabilecektir.  

 Sermaye ihraç edecek ülkelerdeki vergi oranlarının sermaye ithal eden 

ülkelerdekinden düşük seviyede olması gerektiği dikkate alındığında 

Türkiye‟de yürürlüğe konan oran indirimlerinin genel itibariyle rekabet 

edebilirlik açısından iyileşme göstermiş olmakla birlikte, tam anlamıyla 

yeterli görülmemekte dolayısıyla ilave düzenlemelerin getirilmesi 

gerekmektedir. 

 Uluslararası vergi rekabetinin, vergi matrahının vergi cennetlerine kaymasını 

ve dolayısıyla küresel vergi sisteminde dengesizliklere yol açmasını önlemek 

için alınması gereken maliye politikası önlemleri büyük önem taşımaktadır. 

Bu anlamda söz konusu önlemlere ülkelerin mali sistemleri arasındaki farklar 

ve DYSY‟ye yaklaşımları dikkate alınarak yer verilmesi daha etkili sonuçlar 

doğurabilecektir. 

 Gelirin vergilendirilmesi kapsamında hareket kabiliyeti yüksek olan sermaye 

geliri üzerindeki vergi yükü hafifletilirken, oluşan vergi hasılat kaybının 

telafisi amacıyla emek gelirleri üzerindeki vergi yükü yükseltilmektedir. Bu 

doğrultuda birçok ülkede sermaye ve KV oranlarında azalma görülürken, 

emek üzerinden alınan vergiler ile dolaylı vergi oranlarında artma eğilimi 

gözlenmektedir. Bu noktada getirilecek düzenlemelerle emek ve sermaye 
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arasındaki dengeye hassasiyet gösterilmesi DYSY girişleri açısından da 

olumlu etki sağlayacaktır. 

 Ağırlıklı olarak özelleştirme ve şirket birleşmeleri şeklinde gerçekleşen 

DYSY girişleri, ilerleyen dönemlerde özelleştirilen ve satın alınan şirketlerin 

karlarının bir bölümü kar transferi yoluyla merkez ülkeye aktarılacağından 

istenilen faydayı tam anlamıyla sağlayamayacaktır. Bu anlamda ödemeler 

dengesinde yol açacağı olası sıkıntıları önlemek amacıyla,  vergi teşvik 

politikalarının yeni yatırımların yapılması ve üretim birimlerinin kurulmasına 

yönelik yeniden yapılandırma süreci gerekli görülmektedir.  

 Türkiye‟den vergi cenneti özelliğini taşıyan ülkelere giden kaynaklara 

bakıldığında mevcut kayıt dışı ekonominin boyutunun yüksek olması, 

mükelleflerin bu uygulamalara yönelik ilgisinin de yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu alanda da alınabilecek önlemlerin arttırılması DYSY 

girişlerine yönelik beklenen etkinliğin sağlanması açısından gerekli 

görülmektedir. 

 Vergi cenneti ülkelere yönelik mücadele ve yaptırımlarda çokuluslu 

şirketlerin birçoğunun faaliyetlerini vergi cennetlerinden yürüttüğü dikkate 

alınmalı, mevcut mükellef yapılarının çokuluslu olduğu unutulmamalıdır. 

Kendi çokuluslu şirketlerimize bu alanda kısıtlamalar getirilmesi toplam 

vergi tahsilatını azaltacağı gibi uluslararası vergi yükü açısından da 

mükellefler aleyhine ilave bir yük doğurarak dış dünyayla ticari, sınai ve 

vergisel rekabet alanını daraltabilmektedir. Bu anlamda alınabilecek tedbirler 

de ayrıca önem taşımaktadır. 
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SONUÇ 

Küreselleşme süreci ve beraberinde dışa açık büyüme stratejisinin 

benimsenmesiyle birlikte ülkemizde 1980‟den günümüze pek çok alanda olduğu 

gibi, DYSY alanında da önemli değişiklikler gözlenmiştir. Türkiye söz konusu 

düzenlemelerle, küreselleşme sürecinin en hızlı gelişim gösteren unsuru olarak 

DYSY‟den daha fazla pay almak ve bu yolla ekonomik kalkınmasına katkıda 

bulunmak istemektedir. DYSY, özellikle yöneldiği gelişmekte olan ekonomilere 

sadece getirdiği ek sermaye ve üretim kapasitesine bağlı istihdam açısından fayda 

sağlamamakta aynı zamanda yeni teknolojiler aracılığıyla da üretim yapısının 

modernleşmesine ve dinamizm kazanmasına da katkı sağlamaktadır.  

1980‟lerden sonra anlamlı bir gelişme gösteren Türkiye‟ye yönelik DYSY 

girişleri, daha önemli bir artışı 1990‟lı yıllar boyunca gerçekleştirmiştir. 2000‟li 

yılların başında ise mevcut çizgisini koruduğu izlenen DYSY‟nin Türkiye‟nin AB ile 

olan müzakere sürecinde de hız kazandığı gözlenmektedir. Doğrudan yabancı 

yatırımlar ile ilgili politikalara bakıldığında mevzuat ve yatırımlar açısından uygun 

ortamın hazırlamasının öncelikli önem taşıdığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 

ülkelerin ulusal yatırım ajansları kurarak aktif tanıtım politikaları uygulamasının da 

büyük önem taşıdığı görülmektedir.  

Günümüzde uygulanan söz konusu politikalar aracılığıyla, küreselleşme ve 

ileri teknoloji sektörlerine dikkat çekilmektedir. Ayrıca, yatırım yapılacak ülkenin 

belli bir gelişmişlik düzeyinde bulunması (doğru ve istikrarlı makroekonomik 

politikalar, yeterli altyapı vb.) ve ülkede iyi yetişmiş, tecrübeli işgücü ve temel 

girdilerin temini gibi koşulların oluşturulması da uygulamaya yönelik hedefler 

arasında gösterilmektedir. Bu anlamda vergi teşvikleri, serbest bölgeler, azaltılmış 

bürokratik işlemler gibi unsurlar DYSY girişinde nispi kolaylık getiren yönlendirici 

faktörler olarak değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda DYSY için belirleyici nitelik taşıyan unsurlar ekonomik, siyasi 

ve yasal yönden istikrarın sağlanması olarak kabul edilmektedir. Bu noktada önemi 

ve DYSY ile etkileşimi artan uluslararası vergi rekabeti kavramı, tüm bu belirleyici 

unsurlar kapsamında Türkiye ekonomisi üzerindeki etkinliğini göstermiş ve 
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sürdürülen reformlarla desteklenen tutarlı iktisat politikaları ile önemli ölçüde 

istikrarlı bir görünüm sağlanabilmiştir. Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye 

uyum amacıyla gerçekleştirilen yapısal reformlar, ülkemize yönelik DYSY girişlerini 

arttırırken, bir yandan da ekonomi ve finans sektöründe yeniliklerin de önünü 

açmıştır. Özellikle AB üyeliği sürecinin de etkisiyle hızla gerçekleştirilen reformlar, 

ülke ekonomisinin gelişimine, verimlilik ve etkinliğin artmasına yardımcı olmuştur.  

Süreç olarak değerlendirildiğinde küresel gelişmelerin ve rekabet olgusunun 

küçük ya da büyük tüm işletmeleri etkilemesi beraberinde yerel piyasalarda rekabetin 

artmasını, ülke dışından gelen talep miktarında artışları getirmiştir. Uluslararası 

fırsatlardan yararlanmak amacıyla işletmeler ulusal sınırlardan uluslararası sınırlara 

doğru faaliyetlerini genişletmeye yönelmiş ve uluslararası yatırımlar hızla artmaya 

başlamıştır. Doğal kaynakların olduğu ve maliyetlerin düşük olduğu ülkelerde 

üretime yönelen çokuluslu işletmeler, nihai ürünü markalarını koyduktan sonra 

gelişmiş ve markalı ürünlere talepte bulunan GOÜ‟lerde pazarlamaktadırlar. Ancak 

bu noktada küresel finans krizleri yatırım sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Uluslararası alanda faaliyette bulunmak isteyen yatırımcıların önünde birçok 

alternatif bulunmaktadır. Uluslararası alanda iş yapmanın getirdiği risk ve 

belirsizliğin etkilerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışan yatırımcılar, 

yurtdışındaki faaliyetlerine önce ihracatla başlamaktadırlar. Ardından lisans 

anlaşmaları ve yurtdışında doğrudan üretime geçerek bu süreci tamamlamaktadırlar. 

Bu anlamda uluslararası yatırımcılar ürettikleri ürünün satış potansiyelinden 

yeterince yararlanmayı amaçladıkları için özellikle DYSY‟ye yönelmektedirler. Bu 

kapsamda küreselleşme ile en önemli sınır ötesi faaliyetlerden biri haline gelen 

DYSY, dünyadaki kısıtlı kaynakların etkin kullanımını desteklemektedir. 

Söz konusu yatırımlar sermaye ihraç eden ülkelerin rekabet gücünü artırdığı 

gibi, ithal eden ülkelerde ekonomik büyümeye, üretim kapasitesinin ve ihracatının 

artışına, istihdama, teknolojik gelişmeye, yenilikçi yönetim ve pazarlama 

yöntemlerinin yayılmasına ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Uluslararası rekabet ortamın dikkate alındığında Türkiye, yabancı 

yatırımları çekmek için büyük bir iç pazar, avantajlı bir coğrafi konum, uygun emek 
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maliyeti ve geniş telekomünikasyon ağı gibi birçok avantaja sahiptir. Ancak yine de 

DYSY‟leri çekme bakımından istediği sonuca ulaşılamamıştır. 

Gelişmiş ülkeler ise, rekabet güçlerini artırmada gerekli olan daha ucuz 

işgücü, daha ucuz hammadde, daha uygun yasal düzenlemeler ve vergilendirme 

sistemini ve şartlarını elde edebilmek için sermaye ve teknoloji transferi yoluna 

gitmektedirler. GOÜ‟lerin bu noktada en önemli sorununun yeterli tasarruf birikimi 

olmamasından kaynaklanan sermaye yetersizliği olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca 

teknolojik yetersizliğin de mevcut olduğu ekonomilerde yeteri kadar üretim 

yapamamakta, milli geliri artırılamamakta ve yeni iş sahaları açılamadığından 

istihdam istenen düzeye çıkarılamamaktadır. Yaşanan olumsuzluklar, nedeniyle 

GÖÜ‟ler kalkınmalarını sağlamak; üretimi artırmak, işsizliğe çözüm getirmek, döviz 

rezervlerini genişletmek, ülke içinde rekabet ortamı oluşturmak, ülkeye yeni üretim 

teknik ve yöntemleri getirmek için, çeşitli idari ve yasal düzenlemelere giderek; 

DYSY‟yi ülkeye çekmeye çalışmaktadırlar. 

Uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY‟ler ülkeye, yurt içindeki 

sermaye birikimine maddi olarak katkıda bulunarak, yurt içinde yeni işletmeler 

kurarak giriyorlarsa hem teknoloji transferinde bulunmakta hem de istihdam artışına 

katkı sağlayarak yurt içi hasılanın artmasına yol açmaktadırlar. Ancak birleşme ve 

satın almalarla yurt içine gelen DYSY‟ler ise, yurt içindeki teknolojik kapasitede, 

istihdam artışında ve dolayısıyla milli hasılada belirgin bir artış ortaya 

çıkartmamakta, yurt içinde mevcut olan sermayenin el değiştirmesi ya da 

paylaşılmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda DYSY artışları kapsamında istihdamın 

da arttırılabileceği kabul edilmektedir. 

Uluslararası vergi rekabeti uygulamalarının DYSY‟leri çekme konusunda 

sağladığı önemli ekonomik etkilerin yanında belirli noktalarda da yatırım alan ülke 

ekonomisinin dikkat etmesini gerektiren yükümlülükleri bulunmaktadır. DYSY‟lerin 

birçoğu büyük ölçekli çokuluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmekte ve şirketlerin 

sahip olduğu rekabet gücünün yüksekliği ekonomide monopol oluşturarak yüksek 

kar elde etmelerini sağlamaktadır. Ancak söz konusu karların, yatırım yapılan ülke 

ekonomisi yerine kendi ülke ekonomilerine kar transferi gerçekleştirerek 



 266 

aktarılmaları da sorun oluşturabilecektir. Benzer şekilde özelleştirme ya da birleşme 

veya satın alma yoluyla bir ülke ekonomisine giren yatırımlar, girdikleri sektörlerin 

yerli ülke açısından stratejik bir öneme sahip olması durumunda bu alanı tamamen 

kontrolü altına alarak istedikleri yöne çevirebilecekleridir. 

Bu kapsamda Türkiye‟nin büyüme hızının ve dolayısıyla refahının 

artırılmasının temel belirleyicileri, dış kaynak temini ve yurtiçi tasarrufların veya 

sermaye hasıla katsayısının yükseltilmesi olarak kabul edilebilmektedir. Ancak 

tasarruf kararını hane halkı verdiğinden ve zorunlu tasarruflara yönelinmesi pek 

mümkün olmadığından yurtiçi tasarrufların artırılması çok mümkün 

görünmemektedir. Bu noktada Türkiye‟ye yönelik DYSY akımlarının önemi daha da 

belirginlik kazanmaktadır. Gelen yabancı sermayenin temel özelliği yeni yatırım 

yapmak yerine mevcutların satın alınması stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Genel 

itibariyle dünya çapında gözlenen genel eğilim de bu yöndedir.  

DYSY‟lerin karar alma stratejisi içinde uluslararası vergi rekabeti 

göstergeleri dikkate alındığında; pazara giriş olanakları, büyüme potansiyeli, büyüme 

istikrarı, siyasi istikrar gibi faktörler öncelikle dikkat edilen konular olurken, vergi 

düzenlemeleri ikinci planda kalmaktadır. Bu anlamda çokuluslu şirketler ve DYSY 

açısından yalnızca kamusal politikalar ve etkin bir teşvik politikası ile yatırım 

ortamının iyileştirilmesi yeterli olmamakta vergisel düzenlemelere de önemli ölçüde 

ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi düzenlemelerinin yanında, kamu altyapı yetersizliğinin 

giderilmesi, nitelikli emek gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının teşviki, katma 

değeri yüksek üretim yapan sektörlerin revize edilmesi, bürokratik engellerin 

azaltılması ve yasal düzenlemelerle kazançların garanti altına alınması da büyük 

önem taşımaktadır. 

Bu noktada Türkiye‟de vergi mevzuatında yapılan düzenlemelerle 

uluslararası vergi rekabeti kapsamında önemli bir boyut kazanan ekonomik 

faaliyetlerin dikkate alındığı ve özellikle DYSY‟ye yönelik uygun altyapının 

oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Yabancı şirketlere ve vergi cennetleri ile 

mücadeleye yönelik düzenlemeler getirildiği, DYSY çekmek ve iktisadi merkez 

olabilmek için vergisel önlemler alındığı ve mevzuatın anlaşılabilirliği ve sadeliği 
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yönünde önemli adımlar atıldığı da gözlenen diğer gelişmelerdir. DYSY çekmeye 

yönelik vergi oranlarının indirilmesi ve özellikle KV oran oranlarındaki gelişim seyri 

de DYSY akımları açısından aynı ölçüde artışa yol açmıştır.  

Diğer yandan vergi idarelerinin modernizasyonuna yönelik etkinliği artıracak, 

cezaların caydırıcı düzeylere getirilmesini sağlayacak, vergi toplamayı sağlıklı hale 

getirerek vergi sistemini basitleştirilecek ve vergi vermeyi teşvik edecek köklü 

reformların da uluslararası vergi rekabetinin zararlı etkilerinin DYSY‟lere 

yansımasını önleyeceği görülmektedir. Özellikle fikri mülkiyet hakları ve rekabetin 

korunması konularında mevzuat bazında yaşanılan olumlu gelişmelerin, kurumsal 

yapı ve uygulamada da uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması önem 

taşımaktadır. Bu noktada ülke kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda 

bulunacak sektörler ve özellikle ileri teknoloji gerektiren alanlarda yapılacak yerli ve 

yabancı yatırımlar için, ucuz enerji temini kolaylıkları, arazi tahsisi ve vergi tatili 

gibi ek teşvik sistemine ilişkin düzenlemelerin uygulamadaki işlerliğinin arttırılması 

gerekmektedir. Ayrıca uygulanacak politikalarla uzun dönemli ekonomik ve siyasi 

istikrarın sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi, bütçe açıklarının kapatılması, dış 

borç yükünün hafifletilmesi, cari açık için sağlam finansman kaynakları bulunması 

ve reel faiz oranlarının, yaşanan enflasyona uyumlu hale çekilmesi gibi unsurların 

gerekliliği olası dengesizliklerin giderilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Uluslararası vergi rekabeti göstergeleri çerçevesinde incelendiğinde DYSY, 

GOÜ‟ler açısından birçok avantajı bulunan önemli bir finansman kaynağı olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle uluslararası vergi rekabeti sonuçlarının DYSY‟ler 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. DYSY ile ülkeye yeni teknolojiler 

getirilmekte, yeni istihdam alanları açılmakta, döviz girdisi sağlanmakta ve sermaye 

piyasası güçlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟nin siyasi ve ekonomik politikası da 

ülkeye DYSY‟nin çekilmesi ve bu konuda gerekli altyapı kolaylıklarının sağlanması 

yönünde olmuştur. Bu amaçla 1954 yılında kabul edilen 6224 sayılı Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu dönemin şartlarına göre oldukça liberal düzenlemeleri 

içermesi ve yabancı sermaye hususunda birçok önemli esası ilk kez kabul etmesine 

rağmen yatırım ortamının gelişmesi ve yeni ihtiyaçların doğması nedenleriyle 

yetersiz kalmıştır.  
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Bu nedenlerle, 17.06.2003 tarihinde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Yeni Kanun ve ilgili yönetmelikler 

ile uluslararası standartlara uygun yatırım ve yatırımcı tanımları getirilmiş; yabancı 

yatırımların taşınmaz edinmesi, transfer serbestisi, yabancı yatırımlarda yabancı 

personel istihdamı, yabancı yatırım anlaşmazlıklarının tahkim ve diğer alternatif 

uyuşmazlık yolları ile çözümü, irtibat bürolarının faaliyetleri gibi önemli hususlar 

açıkça düzenlenmiştir.  

Küresel ekonomide mevcut rekabet ortamı içerisinde ve uluslararası vergi 

rekabeti koşulları altında DYSY‟lerin tek başına çekilmesinin güçleştiği noktalarda 

çeşitli siyasi ve iktisadi birlikler içerisinde yer alarak ülkeye daha fazla DYSY 

çekilebileceği görülmektedir. Bu anlamda Türkiye‟nin de AB gibi benzer uluslararası 

birliklere üyeliğinin, DYSY girişleri açısından önemli artışlarla yol açacağı 

görülmektedir. Küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerin hız kazanması sonucunda; 

gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkeleri daha iyi bir konuma gelmek 

amacıyla, var olan kaynaklardan birbirlerinden daha fazla yararlanmak için büyük 

çaba göstermektedir.  

Bu kapsamda Türkiye hızlı kalkınma çabası içine girmiş, ancak ekonomik, 

politik, sosyal ve kültürel nedenlerden dolayı DYSY‟dan yeterli ölçüde yararlanmayı 

tam anlamıyla başaramamıştır. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan sermaye ve 

teknolojinin yetersizliği,  DYSY ithaline olan yönelimi arttırmaktadır. Bu anlamda 

DYSY‟nin çekilebilmesi için alınması gereken önemli bir tedbir olarak vergi 

sistemlerinin ulusal düzeyde, makro ekonomik çevreye ve uluslararası normlara 

uygun olarak düzenlenmesi önem taşımaktadır.  

Uluslararası vergi rekabeti nedeniyle ülkelerin özellikle teşvikler konusunda 

rekabete girmeleri hem teşviklerin etkinliğini azaltmakta hem de ülke gelirinin büyük 

bir kısmının yabancı şirketlere doğru kaymasına neden olmaktadır. Bu noktada 

ülkelerin vergisel teşvikleri çok taraflı bir koordinasyon içerisine uygulamaları 

gerekli görülmektedir. Vergi oranlarının ve girdi maliyetlerinin yüksekliği, 

yolsuzluğun büyük boyutlarda olması, kayıt dışılığın etkinliğinin yanı sıra, 
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Türkiye‟de yabancı sermayeli bir şirketin kuruluşunun da uzun zaman alması 

yabancı sermayenin girişine engel olabilmektedir.  

Ayrıca mevcut üretim ve dağıtım ağlarından eşit koşullarda yararlanma, fikri 

mülkiyet haklarının tam olarak korunması, tekelleşme vb. açılardan henüz tam 

rekabet koşullarının oluştuğu söylenememektedir. Bu anlamda DYSY‟lerin 

çekilmesinde, kanunların uygulanması, kişisel güvenlik, yatırım iklimini değiştiren 

uygulamalar, yolsuzluk, yabancı yatırıma karşı yapılan ayrım, güvenli ve düzenli 

mali sistemler, sermayenin serbest dolaşımı ve uluslararası standartlarda muhasebe 

ve tahkim diğer önem taşıyan unsurlardır.  

Türkiye özellikle 2001 krizinden sonra uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı ile finans kesimini belli bir istikrara kavuşturduktan sonra uluslararası 

piyasalardaki yerini biraz daha sağlamlaştırmıştır. DYSY‟nin ekonomik büyüme 

üzerine sağlayacağı katkılar göz önüne alındığında, Türkiye için DYSY‟lerden daha 

fazla yararlanmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gerek yasal düzenlemeler, 

gerekse ekonomik ve siyasi belirsizlik, yabancı sermayeli firmaların ülkemize karşı 

çekingen davranmasına ve bunun sonucu olarak DYSY girişinin yetersiz kalmasına 

yol açmaktadır.  

DYSY girişleri konusunda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, oldukça 

teşvik edici düzeydedir. Ancak buna rağmen DYSY girişlerinin yetersiz kalmasının 

nedenleri üzerinde durulması gerekmektedir. Bu noktada yasal düzenlemeler yeterli 

olsa da, DYSY girişlerinin ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve siyasal 

açılardan da uygun bir ortam aradıkları unutulmamalıdır. Ayrıca DYSY konusunda 

yabancı sermayenin, yeni teknolojilerin aktarılması, dış finansman sorunun 

giderilmesi, dış pazarlara açılmada sağladığı kolaylıklar gibi olumlu etkilerin varlığı 

kabul edilmekle birlikte, “dışa bağımlılık” ve “ulusal kaynakların sömürülmesi” gibi 

görüşler de tartışma konusu olmaktadır. Bu aşamada, DYSY‟yi ülkeye çekmeye 

yönelik politikalarda, hukuki, mali ve idari kolaylıkları sağlayan yasal ortamın 

güçlendirilmesi ve bu yöndeki düzenlemeler temel hareket noktasını oluşturmalıdır.  

Dolayısıyla uluslararası vergi rekabeti araçları ile DYSY akımları arasındaki 

ilşki değerlendirildiğinde, DYSY uygulamalarındaki yasal düzenlemeler ile DYSY 
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girişi arasındaki mevcut neden sonuç ilişkisi ayrıca önem taşımaktadır. Söz konusu 

rekabet ortamının DYSY akımları üzerinde sağladığı belirtilen olumlu etkilerinin 

yanında bir takım olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu kapsamda işletmeler 

üzerinde sağladığı doğrudan denetim imkanı ekonomi üzerinde yabancıların 

kontrolünün artırmasına olanak sağlamaktadır.  

Ayrıca ileri üretim teknikleri uygulanırken, geleneksel yapının da devam 

etmesine yol açması ekonomik bütünlüğü bozabilmekte, gümrük tarifeleri ve ithalat 

yasakları gibi koruyucu kısıtlamaları kaldırabilmektedir. Bu anlamda küçük ölçekli 

yerli şirketler karşısında haksız rekabet ortamına ve dışlama etkisine neden olması da 

olası olumsuz etkileri olarak kabul edilmektedir. İşte bu noktada çalışmada, 

uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY akımları üzerinde gözlenen olumlu 

etkilerin olumsuz yansımalara oranla daha belirgin olduğu ve daha temel alanlarda 

gelişim gösterdiği ispatlanmaya çalışılmıştır.   

Bu çerçevede uluslararası vergi rekabeti araçlarından özellikle oran 

indirimleriyle kar payı üzerinden alınan vergi dahil toplam vergi yükünün yerli ve 

yabancı yatırımcılar için indirilmesi beraberinde kayıt dışılığın da önemli ölçüde 

azalmasını getirmektedir. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin genel olarak 

ülkelerin ve Türkiye‟nin yatırım cazibesi açısından rekabet gücünü de önemli ölçüde 

arttırması beklenmektedir. Uluslararası vergi rekabetinin zararlı uygulamalarıyla 

mücadele ve kontrol edilen yabancı şirket kazançları konularında da benzer vergisel 

düzenlemelerle sistemin etkinliği arttırılmaya çalışılmaktadır. 

Uluslararası vergi rekabetine yönelik uygulamalar kapsamında dünya 

genelinde pek çok ülkenin sahip olduğu vergi avantajları söz konusu ülkelere 

Türkiye‟de vergi ödememek amacıyla yönelen DYSY akışı üzerinde büyük önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede Türkiye‟nin DYSY çekme açısından mevcut durumu 

değerlendirildiğinde; DYSY yetersizliğinin özellikle vergilendirme aşamasında 

Türkiye‟de yaşanan vergisel problemlere bağlı olduğu ve bu yöndeki görüş ve 

tespitlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca teşvik uygulamalarının sürekli 

değişime uğraması ve özellikle vergi oranlarının yüksek olduğu dönemlerde izlenen 
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uygulamalar, ülkemize yönelik DYSY girişlerini azaltıcı yönde etkide 

bulunmaktadır.  

Bu kapsamda çalışmanın temel çerçevesini oluşturan uluslararası vergi 

rekabetinin DYSY üzerindeki etkilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi sonucu 

elde edilen bulgular, daha önce yapılan ülke uygulamalarına yönelik çalışmaların da 

bir kısmıyla benzerlik göstermektedir. Çalışmada uluslararası vergi rekabeti 

kapsamında belirleyici niteliği olduğu kabul edilen KV oran indirimleri ile DYSY 

arasındaki ilişki 2000/01-2011/03 dönemine ait aylık veriler kullanarak analiz 

edilmiştir. Türkiye‟nin 2000/01-2011/03 aylık dönemlerine ait DYSY girişleri, KV 

gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri içindeki payı ve yabancı sermayeli firma 

sayısı ile ilgili zaman serileri kullanılarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan VAR analizi, ele alınan değişkenlerin karşılıklı etkileşim içinde 

olduğunu, özellikle KV oran indirimlerinin gerçekleştirildiği yıllar itibariyle DYSY 

girişlerindeki artışların belirginlik kazandığını göstermektedir. Analiz bulguları, 

Türkiye‟de KV oranlarında gözlenen düşüşün DYSY girişleri üzerinde pozitif bir 

etki meydana getirdiğini doğrulamaktadır. Türkiye‟ye gelen DYSY ile yabancı 

sermayeli firma sayıları, KV gerçekleşmeleri ve toplam vergi gelirleri içindeki payı 

arasındaki ilişki eşbütünleşme analizi ile test edilmiştir. DYSY ile aralarında uzun 

dönemli bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Bu kapsamda uluslararası vergi rekabetine yönelik özellikle KV oranlarında 

gerçekleştirilen indirimlerin Türkiye‟ye yönelik DYSY girişleri üzerinde arttırıcı 

yönde etkide bulunduğu görülmektedir. Söz konusu etkinin dolaylı olarak Türkiye‟ye 

yönelik yabancı sermayeli firma sayılarında artışa yol açarak KV gerçekleşmeleri ve 

KV‟nin toplam vergi gelirleri içindeki payında da artışa yol açtığı görülmektedir.  

Çalışmada ortaya konulan DYSY girişleri ile KV oranı arasında mevcut ters yönlü 

ilişki, uygulama sonucu ile de desteklenmektedir. Bu kapsamda gelişmişlik 

seviyelerinin ülkeler için farklılık göstermesi, ülkelerin uluslararası vergi rekabeti 

kapsamında KV oranları üzerinden söz konusu rekabet sürecine dahil olmalarını 

gerekli kılmakta ve yapılan uygulamalar sürecin olumlu etkilerinin DYSY girişleri 
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üzerinde ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Tüm bu olumlu etkiler ve ulaşılan 

tespitler kapsamında uygulama açısından sunulabilecek öneriler şöyle sıralanabilir;  

 Uluslararası vergi rekabeti açısından ülkelerin vergisel teşvikler sağlayarak 

zaman zaman DYSY üzerinde saptırıcı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda oluşan mali dışsallıklara bağlı olarak vergi tabanlarındaki olası 

aşınmalara yönelik uygulamada bahsi geçen mevcut dışsallıkları engelleme 

girişimlerine uyum konusunda gösterilen hassasiyetin arttırılması 

gerekmektedir. 

 Türkiye‟de DYSY‟nin teşvikinde ağırlıklı olarak vergisel teşviklerden 

yararlanılmaktadır. Bu noktada uygulanan vergisel teşviklerle ilgili 

mevzuatın karmaşıklığı, teşviklerin etkinliğini azalttığından daha net 

düzenlemelerin gerekliliği dikkat çekmektedir. 

 Mevcut teşvik uygulamalarının sayıca fazla olması ve karar 

mekanizmalarında yeterli etkinlik sağlanamaması, mevcut vergi sisteminin 

sadeleştirilmesini ve teşvikler konusunda tek bir yetkili kurumun dikkatli bir 

şekilde tasarlanıp, geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

 DYSY‟ye yönelik yatırım stratejileri oluşturulurken, sektörel farklılıklar 

önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kalkınmanın temeli 

niteliğindeki bilgi iletişim sektörüne yönelik yatırımların teşviki ayrıca önem 

taşımaktadır.  

 Oluşan vergi yükünün telafisine yönelik gerçekleştirilen KV oran indirimleri, 

sektörel ve bölgesel ihtiyaçları da göz önünde bulunduracak, özellikle 

istihdamı artıracak ve istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltacak bir teşvik 

sistemi içerisinde uygulamaya konulmalıdır. 

 Ülkelerin teşvikler konusunda rekabete girmeleri teşviklerin etkinliğini 

azaltabilmekte ve dolayısıyla ülke gelirinin de büyük bir kısmının yabancı 

şirketlere doğru kaymasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda yapılabilecek 

çok taraflı bir koordinasyonun daha etkin sonuçlara yol açabileceği 

düşünülebilir. 

 Gerek yasal düzenlemeler, gerekse ekonomik ve siyasi belirsizlik, yabancı 

sermayeli firmaların Türkiye„ye karşı çekingen davranmasına yol açmaktadır. 
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Dolaylı olarak DYSY girişlerinde gözlenen düşüşü önlemek için ekonomik 

olduğu kadar sosyal, kültürel ve siyasal açılardan da uygun ortamın 

sağlanması gerekmektedir. 

Uluslararası vergi rekabetinin DYSY‟ler üzerindeki olumsuz etkilerinin 

giderilebilmesi ve söz konusu rekabet araçlarının özellikle de KV oran indirimlerinin 

etkin kullanımı ile daha fazla DYSY girişi sağlanabilmesi için ekonometrik model 

sonuçlarına yönelik söz konusu önlemlerin, ulaşılması hedeflenen etkinliği artıracağı 

düşünülmektedir. 
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Ek s.1 

 

EK 1: Değişkenler İçin Hata Düzeltme Modeli Sonucu 

Error Correction: D(DYSY) D(KVGER) D(DTPVERGL) D(DYSFIRSAY) 

     
CointEq1  0.004962 -0.058837 -4.21E-07 -0.001351 

  (0.00689)  (0.00882)  (2.3E-05)  (0.00087) 

 [ 0.72057] [-6.67336] [-0.01812] [-1.54823] 

     

D(DYSY_SA(-1)) -0.801959  0.513094 -0.000318 -0.006392 

  (0.09278)  (0.11879)  (0.00031)  (0.01176) 

 [-8.64368] [ 4.31939] [-1.01561] [-0.54356] 

     

D(DYSY_SA(-2)) -0.588447  0.272113 -9.07E-06  0.006905 

  (0.10970)  (0.14045)  (0.00037)  (0.01390) 

 [-5.36427] [ 1.93746] [-0.02453] [ 0.49660] 

     

D(DYSY_SA(-3)) -0.135335  0.434712  0.000276 -0.001291 

  (0.09734)  (0.12463)  (0.00033)  (0.01234) 

 [-1.39029] [ 3.48801] [ 0.84213] [-0.10465] 

     

D(VGER_SA(-1)) -0.029620  0.263215  0.000406  0.026880 

  (0.14401)  (0.18438)  (0.00049)  (0.01825) 

 [-0.20569] [ 1.42761] [ 0.83600] [ 1.47268] 

     

D(VGER_SA(-2))  0.085343 -0.017286  0.000417  0.012379 

  (0.11097)  (0.14207)  (0.00037)  (0.01406) 

 [ 0.76910] [-0.12167] [ 1.11500] [ 0.88015] 

     

D(VGER_SA(-3))  0.004191  0.178993  0.000336 -0.000161 

  (0.07443)  (0.09529)  (0.00025)  (0.00943) 

 [ 0.05631] [ 1.87831] [ 1.34041] [-0.01703] 

     

D(TPVERGL_SA(-1)) -9.751263 -200.3278 -1.029471 -5.575980 

  (32.2737)  (41.3208)  (0.10882)  (4.09063) 

 [-0.30214] [-4.84811] [-9.46012] [-1.36311] 

     

D(TPVERGL_SA(-2))  27.94275 -136.4866 -0.695157  0.976257 

  (35.9862)  (46.0740)  (0.12134)  (4.56118) 

 [ 0.77649] [-2.96233] [-5.72900] [ 0.21404] 

     

D(TPVERGL_SA(-3))  32.61771 -69.55184 -0.162873  5.258624 

  (28.2921)  (36.2231)  (0.09540)  (3.58597) 

 [ 1.15289] [-1.92010] [-1.70733] [ 1.46645] 

     

D(YSFIRSAY_SA 

(-1))  0.330078  3.691023  0.003259 -0.527802 

  (0.74655)  (0.95582)  (0.00252)  (0.09462) 

 [ 0.44214] [ 3.86161] [ 1.29473] [-5.57791] 

     

D(YSFIRSAY_SA 

(-2)) -1.195444  3.545848  0.002329 -0.193464 

  (0.86704)  (1.11009)  (0.00292)  (0.10990) 

 [-1.37877] [ 3.19420] [ 0.79666] [-1.76044] 

     

D(YSFIRSAY_SA 

(-3)) -0.335154  1.923098  0.000867 -0.089329 

  (0.77722)  (0.99510)  (0.00262)  (0.09851) 

 [-0.43122] [ 1.93258] [ 0.33074] [-0.90679] 

 



Ek s.2 

 

C -3.670131  33.27106  0.348281  3.294795 

  (23.0174)  (29.4698)  (0.07761)  (2.91742) 

 [-0.15945] [ 1.12899] [ 4.48750] [ 1.12935] 

 

     

 R-squared  0.509067  0.726772  0.561446  0.345616 

 Adj. R-squared  0.454519  0.696413  0.512717  0.272907 

 Sum sq. resids  6504273.  10662017  73.94961  104491.6 

 S.E. equation  235.7797  301.8747  0.795014  29.88462 

 F-statistic  9.332453  23.93950  11.52197  4.753395 

 Log likelihood -894.1175 -926.4895 -148.4272 -623.5300 

 Akaike AIC  13.86439  14.35862  2.479804  9.733282 

 Schwarz SC  14.17166  14.66589  2.787077  10.04056 

 Mean dependent -0.846546  7.633562  0.129612  2.290314 

 S.D. dependent  319.2396  547.8797  1.138897  35.04715 

     

 

Determinant resid covariance (dof adj.) 

  2.41E+12 

Determinant resid covariance 

  1.54E+12 

Log likelihood 

 -2581.457 

Akaike information criterion 

  40.32759 

Schwarz criterion 

  41.64447 

 

 

 



Ek s.3 

 

EK 2: Değişkenler İçin VAR Analizi 

 

Vektör Otoregresyon Tahminleri 

Tarih: 07/14/11   Saat: 18:43 

Örnek: 2001Q4 2011Q1 

Gözlemler dahil: Ayarlamalardan sonra 38 

Standart hata ( ) & t-statistics  [ ] 

 DYSY KVGER DTPVERGL DYSFIRSAY 
DYSY_SA(-1)  0.145343  0.306552 -0.000203 -0.005917 

  (0.08608)  (0.12210)  (0.00030)  (0.01114) 

 [ 1.68847] [ 2.51075] [-0.67776] [-0.53120] 

     

DYSY_SA(-2)  0.110882 -0.259290  0.000453  0.011169 

  (0.08884)  (0.12601)  (0.00031)  (0.01150) 

 [ 1.24816] [-2.05776] [ 1.46363] [ 0.97160] 

     

DYSY_SA(-3)  0.376435  0.044060  0.000335 -0.005108 

  (0.09075)  (0.12873)  (0.00032)  (0.01174) 

 [ 4.14788] [ 0.34228] [ 1.05911] [-0.43497] 

     

VGER_SA(-1)  0.089078 -0.142484  0.000352 -0.005382 

  (0.06573)  (0.09324)  (0.00023)  (0.00851) 

 [ 1.35514] [-1.52820] [ 1.53897] [-0.63276] 

     

VGER_SA(-2)  0.122692 -0.175585  7.30E-05 -0.012833 

  (0.06857)  (0.09726)  (0.00024)  (0.00887) 

 [ 1.78933] [-1.80535] [ 0.30560] [-1.44628] 

     

VGER_SA(-3) -0.041040  0.203000 -8.99E-05 -0.010504 

  (0.07026)  (0.09966)  (0.00024)  (0.00909) 

 [-0.58409] [ 2.03692] [-0.36745] [-1.15525] 

     

TPVERGL_SA 

(-1) -35.03290  9.825258  0.041586 -3.532191 

  (24.7823)  (35.1514)  (0.08631)  (3.20695) 

 [-1.41363] [ 0.27951] [ 0.48182] [-1.10142] 

     

TPVERGL_SA 

(-2)  26.82840  59.01841  0.376924  5.231024 

  (22.6049)  (32.0630)  (0.07873)  (2.92518) 

 [ 1.18684] [ 1.84070] [ 4.78766] [ 1.78827] 

     

TPVERGL_SA 

(-3) -7.201216  75.89840  0.558265  4.530341 

  (23.7923)  (33.7471)  (0.08286)  (3.07884) 

 [-0.30267] [ 2.24903] [ 6.73717] [ 1.47145] 

     

YSFIRSAY_SA 

(-1)  0.521184  1.478743  0.003056  0.391576 

  (0.71738)  (1.01754)  (0.00250)  (0.09283) 

 [ 0.72651] [ 1.45325] [ 1.22326] [ 4.21806] 

     

YSFIRSAY_SA 

(-2) -1.412959 -0.650933 -0.001029  0.331391 

  (0.72359)  (1.02634)  (0.00252)  (0.09364) 

 [-1.95271] [-0.63423] [-0.40841] [ 3.53915] 

 



Ek s.4 

 

YSFIRSAY_SA 

(-3)  0.966364 -2.468429 -0.002402  0.116086 

  (0.72238)  (1.02463)  (0.00252)  (0.09348) 

 [ 1.33775] [-2.40909] [-0.95469] [ 1.24183] 

     

C  66.40082 -62.05328  0.156447  0.530314 

  (47.3197)  (67.1186)  (0.16480)  (6.12340) 

 [ 1.40324] [-0.92453] [ 0.94929] [ 0.08660] 

      

 R-squared  0.325462  0.739272  0.976259  0.933576 

 Adj. R-squared  0.257441  0.712981  0.973865  0.926878 

 Sum sq. resids  6164740.  12402714  74.77725  103232.3 

 S.E. equation  227.6061  322.8382  0.792704  29.45333 

 F-statistic  4.784754  28.11792  407.7890  139.3769 

 Log likelihood -896.9025 -943.0411 -149.7929 -626.9876 

 Akaike AIC  13.78640  14.48547  2.466559  9.696782 

 Schwarz SC  14.07031  14.76938  2.750471  9.980695 

Mean dependent  233.1406  958.3218  10.03321  189.7093 

 S.D. dependent  264.1305  602.6001  4.903446  108.9206 

  0.325462  0.739272  0.976259  0.933576 

 

Determinant resid covariance (dof adj.) 

  2.47E+12 

 

Determinant resid covariance 

  1.63E+12 

Log likelihood 

 -2605.265 

Akaike information criterion 

  40.26159 

Schwarz criterion 

  41.39724 

 


