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GİRİŞ 

Ülkeler arasındaki ticari ve mali bağımlılığın yeni bir olgu olmadığı yönünde 

görüşler mevcut olsa da, günümüzün küresel ekonomisinde DYSY’nin önemi yadsınamaz. 

Uluslararası ticaretle uğraşan firmalar, eski dönemlerde diğer ülkeler içerisinde ticari 

temsilcilikler kurmuşlar ve bu ülkelerden kaynak ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Avrupa 

firmaları, kolonicilik döneminde birçok ülkede birkaç yüzyıl boyunca devam edecek 

faaliyetler yürütmüşlerdir. Bankalar, kurumsal ve büyük müşterilerinin finansman 

ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı ülkelerde şubeler açmışlardır. 

1990’lı yılların başlarından itibaren Washington Konsensüsünün (serbestleştirme, 

istikrarı sağlama ve kuralsızlaştırma) kalkınma reçetesini benimseyen makroekonomik geçiş 

politikalarının etkisiyle küresel ekonomi içerisinde DYSY, küresel ticaret hacmi ve milli gelir 

düzeyinden çok daha hızlı bir artış göstermiştir. Bu da DYSY’de bulunan ulusötesi şirketlerin, 

hem lobicilik yoluyla direkt, hem de üretim zincirinin önemli bileşenlerini istedikleri ülkede 

konumlandırabilme yetenekleriyle, ülkelerin politikaları üzerinde önemli etkilerde 

bulunabilmelerine imkan tanımaya başlamıştır.  

Bu süreçte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihracat yapısında da değişim 

meydana gelmiş, gelişmiş ülkelerin ihracatı sanayi ürünlerinden hizmetlere kayarken, 

gelişmekte olan ülkelerin ihracatında sanayi ülkelerinin payı artmıştır.  Ürün yaşam döngüsü 

yaklaşımından da hatırlanacağı üzere gelişmiş ülkelerin yüksek ARGE harcamaları ve 

nitelikli işgücünü kullanarak elde ettiği ve piyasaya sunduğu yeni teknolojilere dayalı ürünler, 

zaman içinde standartlaştıkça gelişmekte olan ülkelerde üretilebilir hale gelmekte ve bu gibi 

sanayi ürünlerinin üretimi gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır.  

Yaşanan bu süreç, ARGE, inovasyon gibi üretim sürecinin yüksek katma değer 

yaratan, sermaye ve bilgi birikimine dayanan süreçlerinin gelişmiş ülkelerde 

gerçekleştirilmesi, bu teknolojilere dayanılarak yapılacak üretimin ise gelişmekte olan 

ülkelere doğru kayması olarak tanımlanabilecek dikey uzmanlaşma olgusunu gündeme 

getirmiştir. Ülkeler, en çok karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları üretim faktörüne dayanan 

üretim sürecinde uzmanlaşmaktadırlar. 

Dikey uzmanlaşma olgusu sonucunda üretimin farklı faktör yoğunluğuna sahip alt 

süreçlerinin birbirinden ayrıştırılarak, her bir alt sürecin en çok maliyet avantajı sağlayan yani 



  2

o üretim faktörünü en düşük fiyattan arz eden ülkede gerçekleştirilmesi, küresel değer 

zincirlerinin oluşmasını sağlamıştır.  

DYSY miktarında artışa yol açan küresel değer zincirleri daha çok ulusötesi şirketler 

tarafından oluşturulmakta, artan DYSY miktarından daha fazla pay almak isteyen ülkeler 

arasında rekabet gittikçe hız kazanmaktadır. Küresel değer zincirinin yüksek katma değer 

yaratan üst halkalarında yer almayı ve böylece yüksek kalkınma hızını yakalamayı hedefleyen 

ülkeler DYSY’nin ülkelerine yönlenmesini sağlayacak çeşitli teşvik politikaları geliştirerek bu 

rekabete katılmaktadır. Ülkelerin DYSY’yi ülkelerine çekmek için uyguladıkları teşvik 

politikalarının en önemlilerinden biri de sağladıkları vergi avantajlarıdır.  

Ülkelerin DYSY’yi ülkelerine çekmek için sağladıkları vergi avantajları, 

“Uluslararası Vergilendirme” kavramının gelişmesine yol açmıştır. Vergi uygulamaya gücü 

olan uluslararası resmi bir kuruluş mevcut olmaması nedeniyle aslında uluslararası 

vergilendirme kavramının kullanılması çok doğru olmasa da bu kavram  ulusal vergi 

kurallarıyla, ulusötesi vergi mükellefleri, ulusötesi işlemler ve bu işlemler yoluyla elde edilen 

gelir arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Bu kavram, kimi zaman ulusal yasal mevzuat, kimi zaman ikili ve çok taraflı 

anlaşmalar yoluyla iki can alıcı soruya cevap aramaktadır. Birincisi, ulusötesi işlemler yoluyla 

elde edilen gelir üzerinden ödenecek toplam vergi ne kadar olacaktır?; ikincisi, bu vergi hangi 

devlet veya devletlere ödenecektir? Bu sorulara verilecek cevaplar sadece devletlerin elde 

edecekleri vergi gelirini etkilememekte, aynı zamanda, ulusötesi yatırım faaliyetlerinin 

yönünü ve kapsamını da etkilemektedir. 

 Bu tez çalışmasında, DYSY’yi çekme yolunda, devletlerin uluslararası 

vergilendirme uygulamalarına dönük rekabet faaliyetlerinin etkileri incelenerek, yatırım 

yapılan ülkedeki toplam vergi yükünün, bu ülkeye dönük DYSY miktarını etkileyip 

etkilemediği sorusuna cevap aranacaktır. Bu çerçevede tez çalışması üç ana bölümden 

oluşmaktadır. 

Çalışmanın DYSY’nin ana hatlarıyla ele alınacağı birinci bölümünde, ilk olarak 

yatırım kavramı açıklanarak, makroiktisat perspektifinden yatırımların farklı türleri arasındaki 

ayrıma değinilecek, daha sonra yabancı sermaye tanımlanarak yabancı sermaye çeşitleri 

sıralanacak ve bunlardan tezin konusunu da oluşturan DYSY türleri açıklanarak, DYSY’yi 

gerçekleştiren en önemli aktörler olan ulusötesi şirketlere değinildikten sonra, DYSY’yi 
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açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlara geçilecektir. Bu kapsamda, tekelci avantaj teorisi, 

oligopolistik tepki teorisi, içselleştirme teorisi, Dunning’in bütünleştirici teorisi, DYSY’ye 

yönelik stratejik motivasyon, küresel değer zincirleri yaklaşımı, Marksist teorinin konuya 

bakışı incelendikten sonra, DYSY’nin belirleyicileri açıklanacaktır. 

Çalışmanın vergi rekabeti olgusunu açıklamayı amaçlayan ikinci bölümünde ilk 

olarak DYSY’ye yönelik destek stratejilerine değinilecek, bu kapsamda savurgan stratejiler, 

DYSY teşvikleri ve DYSY’ye yönelik rekabet politikaları açıklanacak, uluslararası vergi 

sistemine değinildikten sonra vergi rekabeti kavramı ve uluslararası vergi rekabeti 

uygulamaları açıklanacaktır. Daha sonra vergi rekabetinin zarar verici sınırı ve zarar verici 

vergi uygulamaları konusuna girilecek, bu kapsamda vergi cennetleri ve zarar verici tercihli 

vergi rejimleri ile zararlı vergi rekabetine yönelik uluslararası çalışmalar incelenecektir. 

Tezin son bölümünde uluslararası vergi rekabetinin DYSY üzerinde herhangi bir 

etkisinin bulunup bulunmadığı sorgulacak, bu kapsamda ilk olarak 30 OECD ülkesinde 1981 

– 2009 yılları arasında uygulanan kurumlar vergisi oranı ile bu ülkelere yönelik DYSY 

akımları arasındaki ilişki ortaya konulacak daha sonra konuya ilişkin ampirik çalışmaların 

bulguları özetlenerek bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. 
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1. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

1.1 Yatırım Kavramı  

Olağan kullanımda yatırım genellikle mevcut finansal ya da fiziksel varlık satın 

almayı ifade eder. Ancak Keynes yatırım kavramını farklı bir anlamda kullanmıştır. Keynes’e 

göre insanlar kaynaklarını iki şekilde yatırıma dönüştürürler: (1) Mevcut bir şirketin hisse 

senetlerini satın almak, (2) Yeni bir şirket veya tesis kurmak amacıyla yeni makinalar satın 

almak.1 

Yatırımın ilk türünde toplam istihdama ve sermaye stokuna bir katkıda bulunularak 

üretim kapasitesi yaratılmaz. Bu tür yatırımları Keynes “Finansal Yatırımlar” olarak 

adlandırır. Yatırımın ikinci türü, toplam sermaye stokuna net ilavede bulunarak istihdamı 

arttırır. Bu yatırım türü Keynes tarafından “Gerçek Yatırım” olarak adlandırılır. 

Makroiktisatta yatırım kavramı ile Keynes tarafından “Gerçek Yatırım” olarak adlandırılan 

yatırım türü kastedilmektedir. 2 

Yatırım, fiziksel sermaye stokuna eklenen bir harcama akımıdır. Sermayenin zaman 

içinde belirli bir andaki bütün binaların, makinelerin ve stokların değerini veren bir stok 

değişken olduğu göz önüne alındığında yatırım, belirli bir süre içinde sermaye stokuna 

eklenmek üzere firmalar tarafından yapılan bir harcama akımıdır. 3 

Yatırım, ekonomiye iki yönlü etkide bulunur. Yatırım ilk olarak toplam talebin bir 

parçası olarak gelir ve harcama akımına dahil olarak kısa vadede çıktı miktarını belirler. 

İkinci olarak, ulusal üretken varlık stokunu arttırarak uzun vadeli ekonomik büyümenin 

merkezinde yer alır.4 

Makroiktisat perspektifinden bakıldığında yatırım, firmaların sabit yatırımları, konut 

yatırımları ve stok yatırımları olmak üzere üçe ayrılır.5 

                                                 

1 Jain TR, OP Khanna. Macroeconomics. VK Publications, 2006, http://books.google.com (05.09.2009), s.137. 
2 Jain TR, OP Khanna, s.137. 
3 Rudiger Dornbush, Stanley Fischer, Richard Starts, Makro Ekonomi, Salih AK (çev.), Ankara: Gazi Kitabevi, 

2007, s.399 
4 Graeme Chamberlin, Linda Yueh, Macroeconomics. Cengage Learning EMEA, 2006, http://books.google.com 

(05.09.2009), s.63 
5 Deepashree, Vanita Agarwal, Macroeconomics, Tata McGraw-Hill, 2006, http://books.google.com 

(05.09.2009), s.1.9. 
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- Firmaların Sabit Yatırımları : Firmaların sermaye stoklarına ilaveye yönelik 

harcamalarını ifade eder. Bir firmanın sermaye stoku, çıktı üretmek için kullanımında bulunan 

makina ve ekipman gibi fiziksel varlıklardır. Büyüklük olarak yatırımların en önemli 

bileşenini firmaların sabit yatırımları oluşturmaktadır.6 

- Konut Yatırımları : Konut yatırımı, kısaca ev de dediğimiz, bir ya da daha çok 

ailenin oturması için inşa edilen binalardan oluşur. İkametgah için kullanılmak üzere inşa 

edilen veya geliştirilen gayrimenkullere yönelik yatırımları ifade eder.7 Konut bir varlık 

olarak uzun ömrüyle diğer varlıklardan ayrılır. Bu nedenle, herhangi bir yılda konuta yapılan 

yatırım mevcut konut stokunun çok düşük bir oranını oluşturmaktadır.8 

- Stok Yatırımları : Stoklar, firmaların ilerideki ürün satışlarını düşünerek ellerinde 

tuttukları hammadde, ara mal ve tamamlanmış mallardan oluşur.9 Firmaların depolarında 

bulunan hammadde, yarı-mamul ve mamullerden oluşan stok yatırımlarındaki değişme, 

toplam yatırım harcamalarının küçük bir bileşeni olmasına karşın öndöngüseldir ve yatırım 

harcamalarındaki dalgalanmanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.10 

1.2 Yabancı Sermaye Kavramı  

Ödemeler bilançosunda yer alan sermaye hesabı içerisinde gösterilen yabancı 

sermaye akımları, doğrudan yatırımlar, dolaylı yatırımlar (portföy yatırımları) ve uluslararası 

krediler alt kalemlerinden oluşmakta olup bu hesap, yurtdışından bir ülkeye olan sermaye 

akımları ile o ülkeden yurtdışına olan sermaye akımlarının netleştirilmesiyle 

hesaplanmaktadır.  

OECD’ye göre yabancı sermaye;  

- Yabancı yatırımcının şirketin dağıtılmayan ve yatırıma tekrar aktarılan 

kazançlardaki payını, 

- Yabancı yatırımcının nakit veya ayni sermaye yoluyla ana şirketten hisse ve borç 

senetleri (kısa, orta ve uzun vadeli borç senetleri) alımı, 

                                                 

6 Chamberlin, Yueh, s.63 
7 Chamberlin, Yueh, s.64 
8 Dornbush, Fischer, Starts, s.416 
9 Dornbush, Fischer, Starts,, s.419 
10 Chamberlin, Yueh, s.64 
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- Yabancı yatırımcının şirkete sağladığı krediler, 

- Yabancı yatırımcının şirketten nakit dışı makine ve üretim hakları alımları, 

- Yabancı yatırımcının sağladığı ticari ve diğer kredileri, içermektedir.11 

1.3 Yabancı Sermaye Yatırımı Türleri 

Ekonomistler, sermayeye en yüksek getiri oranını arama imkanı tanıdığı için 

sermayenin ülkeler arasında serbest dolaşımından yana olmak eğilimindedirler. Sınırsız 

sermaye akışının bunun yanında sağladığı bazı başka avantajlar da bulunmaktadır. 12 

İlk olarak sermaye akımları, sermaye sahiplerine, borç verme ve yatırımlarını 

çeşitlendirme imkanı sağlayarak yüzyüze oldukları riski azaltma imkanı sağlarlar. İkinci 

olarak, sermaye piyasalarının küresel entegrasyonu,  kurumsal yönetim, muhasebe standartları 

ve yasal hükümlere ilişkin en iyi uygulamaların yayılmasına katkıda bulunabilir. Son olarak 

sermayenin küresel hareketliliği, hükümetlerin kötü politikalar gütme imkanlarını kısıtlar.13 

Sermayenin ülkeler arasında dolaşımı, uluslararası krediler, dolaylı yabancı sermaye 

yatırımları (Portföy yatırımları) ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları (Ulusötesi şirket 

yatırımları) olmak üzere üç bölüme ayrılabilir. 

1.3.1 Uluslararası Krediler  

Finans piyasalarında işlem gören uluslararası krediler, firmaların uluslararası 

yatırımlarında sermaye girdisinin finansmanını sağlamaktadırlar. Üretken sermayenin 

uluslararası dolaşımıyla uluslararası kredi piyasası arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bir 

ulusötesi şirketin yabancı bir ülkede yapacağı fabrika yatırımının, yerel veya uluslararası 

yatırım fonları tarafından finanse edilebilmesi, bu sıkı ilişkiye örnek olarak gösterilebilir.14 

                                                 

11 Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Raporu, Hazine Müsteşarlığı, 2002, http://www.hazine.gov.tr 
(06.09.2009), s.11 

12 Assaf Razin, Efraim Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, Princeton University 
Press, 2007, s.1 

13 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows,  s.1 
14 Henry Thompson, International Economics, World Scientific Publishing, 2006, s.277 
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Günümüzde uluslararası bankacılık, gittikçe artan uluslararası ticaret ve yatırım 

faaliyetlerine uyum sağlayarak, kredi piyasalarının uluslararası düzeyde bütünleşik bir yapı 

kazanmasını sağlamıştır.15 

1.3.2 Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımları  

Portföy yatırımları, bir yatırımcının yabancı bir ülkede bulunan bir firmanın 

kazancına ortak olmasına imkan sağlayan sadece parasal sermayenin transferine dayanan 

yatırımlardır.16 Portföy yatırımları aynı zamanda ticari bono şeklinde yapılan borç verme 

işlemlerini de kapsamaktadır. 17  Buna göre portföy yatırımları, iyi bir düzeyde getiri elde 

etmek amacıyla firmanın yönetiminde söz sahibi olmak amacı gütmeksizin mali krediler ya da 

hisse senedi satın alma yoluyla yapılan yatırımlar olarak tanımlanabilir.18 

Portföy yatırımları, kalıcı çıkar ve kontrol unsurunun mevcut olmaması yönüyle 

DYSY’den ayrılırlar.19 Portföy yatırımlarında, hedef kısa vadelidir ve yatırılan paradan kısa 

vadede bir getiri elde etmek amaçlanır. Yatırımcının, şirket yönetiminde yer alma, oy 

kullanma gibi ortaklık haklarına sahip olma yönünde bir amacı bulunmamaktadır. Diğer bir 

fark ise portföy yatırımlarında, sermaye iştirak oranının DYSY’ye göre daha düşük oranda 

olmasıdır.20 

Günümüzde portföy yatırımı akımlarının gittikçe hız kazanmasının reel ekonomiler 

üzerinde yarattığı tahrip edici etki, Tobin vergisini gündeme getirmektedir. Tobin vergisi 

uluslararası sıcak para hareketleri üzerinden alınması önerilen vergiler için genel olarak 

kullanılan bir kavram olup James Tobin tarafından ilk olarak Bretton-Woods döviz kuru 

rejiminin çöküşünden sonra ortaya atılmıştır.21 

Günümüzün küresel dünyasında herhangi bir para biriminin değer yitireceğine ilişkin 

beklenti, gelişen iletişim imkanlarının etkisiyle hemen yayılmakta ve para piyasalarında 

paniğe yol açmaktadır. Ortaya çıkan panik, durumu daha da kötüleştirmekte, para birimi 

güvenli liman olarak görülen merkez bankaları buna bir tepki olarak faizleri düşürmektedirler. 

                                                 

15 Thompson, s.277 
16 Ashish K. Vaidya, Globalization, Encyclopedia of Trade, Labor and Politics, ABC-CLIO, 2006, s.88 
17 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, s.2 
18 Søren Kjeldsen-Kragh, International Economics: Trade and Investment, Copenhagen Business School 

Press DK, 2002, http://books.google.com (12.09.2009), s.345 
19 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, s.2 
20 Vaidya, s.88 
21 OECD, Glossary of Statistical Terms, OECD, Paris, 2007, s.788 
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Tobin ve destekçileri tarafından, elektronik olarak birbirine bağlanan finans piyasaları ve 

birbirine bağımlı küresel ekonomi ortamında sıcak para olarak nitelendirilen portföy yatırımı 

akımlarının reel ekonomiler üzerinde tahrip edici etkilerde bulunacağı kabul edilmektedir.22 

Keynes, “Hiçbir ülke yoktur ki fonların (sıcak para) güvenli bir şekilde ülkeden 

çıkışını sağlayabilsin. Aynı şekilde, hiçbir ülke yoktur ki güvenli bir şekilde sabit yatırımlarda 

kullanılamayacak fonların, güvenli bir şekilde ülkeye girişini sağlayabilsin.” ifadesini 

kullanarak, uluslararası portföy yatırımlarının ülke ekonomileri üzerindeki tehlikelerine dikkat 

çekerek23 uluslararası büyük ölçekli spekülatif fon akımlarının kurulacak ülkelerüstü bir 

merkez bankası vasıtasıyla açıkça yasaklanmasını önermiştir.24 

Tobin, Keynes’in bu ifadesinden yola çıkarak bir para biriminden diğerine geçen 

fonların vergiye tabi tutulmak suretiyle ülkeler arasında hızlı dolaşımının yaratacağı olumsuz 

etkilerin giderilebileceğini öne sürmektedir.25 Marx ve Engels’e göre ise sermayenin 

mobilitesi ancak geçici olarak durdurulabilir. Sermaye, er ya da geç bu engelleri yıkarak 

küresel dolaşımına özgürce devam edecektir.26 

Tobin vergisi, marjinal vergi ilavesinin, özel sektör kararlarının sosyal olarak 

optimum hale gelebilmesi için sosyal maliyetleri, sosyal faydaya eşitlenene kadar 

yükseltmesine dayanmaktadır. Tobin vergisi, spekülatif portföy akımlarının önemli ölçüde 

büyük boyutlara ulaştığı durumlarda sorunu çözememekte, uluslararası reel ticaret akımları 

üzerindeki, sosyal maliyetleri aşan büyük ve kalıcı özel maliyetlere neden olmaktadır.27 

Günümüzde uygulanmakta olan esnek döviz kuru sisteminde genel kabul gören 

kurala göre, her nihai mal ticareti başına beş normal hedging işlemi düşmesine karşın 

uluslararası finans sistemi içerisindeki her spekülatif akım başına iki normal hedging işlemi 

düşmektedir. Bu rasyonun her yerde doğruya yakın olduğu kabul edilirse, yüzde 0,5 

oranındaki Tobin vergisi, spekülatif akımlar üzerinde yüzde 1 oranında vergi yükü 

oluştururken, normal reel ticari akımlar üzerinde yüzde 2,5 oranında bir vergi yükü 

                                                 

22 Paul Davidson, “Global Employment and Open Economy Macroeconomics”, Foundations of International 
Economics, (drl.) Johan Deprez, John T. Harvey, Routledge, 1999, s.14 

23 J.M.Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, D. Moggridge (drl.), Macmillan, 1980, 
http://books.google.com (12.09.2009), s.25 

24 Davidson, s.20 
25 Davidson, s.15 
26 Gerald Epstein, “The Case of Capital Controls Revisited”, Foundations of International Economics, Johan 

Deprez, John T. Harvey (drl.), Routledge, 1999, s.238 
27 Davidson, s.18 
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oluşmasına neden olacaktır. Bu da Tobin vergisinin spekülatif sıcak para akımlarından çok 

uluslararası reel ticaret üzerinde baskılayıcı bir etkide bulunacağını ortaya koymaktadır.28 

1.3.3 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY), bir ülkede (kaynak ülke) yerleşik 

bulunanların, başka bir ülkedeki (ev sahibi ülke) bir firmanın üretimini, dağıtımını ve diğer 

faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla varlıklarının mülkiyetini elde etmesidir. 29 

Diğer bir tanıma göre DYSY, 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 etmesidir.30 

DYSY, bir ekonomide yerleşik gerçek veya tüzel kişinin (Doğrudan yabancı 

yatırımcı veya ana şirket), doğrudan yabancı yatırımcının (DYSY Kuruluşu veya 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 olarak ta 

tanımlanmaktadır.31 

OECD tarafından yapılan tanıma göre ise DYSY, bir ekonomide yerleşik gerçek 

veya tüzel kişinin (Doğrudan yatırımcı), içinde bulunduğu ekonomiden başka bir ekonomide 

yerleşik bir kuruluşa uzun vadeli olarak gerçekleştirdiği sınır ötesi yatırım türüdür.32 

Tüm bu tanımların ortak noktası, kontrol ve kontrol eden hisse payı kavramları olup 

bu kavramlar aynı zamanda DYSY ile portföy yatırımları arasındaki farkı da yansıtmaktadır. 

Tam olarak bir görüş birliği olmamakla birlikte, minimum %10 hisse payı, yabancı firmaya 

yatırım yaptığı işletmenin anahtar politikaları üzerinde önemli etkilerde bulunmaya imkan 

tanıyan bir hisse payı oranı olarak kabul edilmektedir.33 

DYSY’nin üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, özsermaye, firma içi krediler ve 

dağıtılmayan kârların firma bünyesinde yatırıma dönüştürülmesidir. Bu bileşenler finansal 

muhasebe yönünden ele alındığında, bir yatırımcının kendi ülkesinden başka yabancı bir 

                                                 

28 Davidson, s.20 
29 Imad A. Moosa, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice, Palgrave Macmillan, 2002, s.1 
30 International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, IMF, 1993, s.86 
31 UNCTAD, World Investment Report 2008, UNCTAD, 2008, s. 249 
32 OECD, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, 4th Edition, 2008, s.10 
33 Moosa, s.1 



  10

ülkedeki varlıklarının defter değerindeki artışı gösterir. Ödemeler dengesi perspektifinden 

bakıldığında, doğrudan yatırımcının kendi ülkesindeki  uzun vadeli sermaye çıkışını, yabancı 

yatırımın yapıldığı ülkedeki uzun vadeli sermaye girişini gösterir. Ancak, ne DYSY’yi ülkeler 

arasındaki uzun vadeli sermaye hareketleri olarak tanımlayan makro ekonomik ödemeler 

dengesi yaklaşımı, ne de finansal muhasebe yaklaşımı, işlerini uluslararası alanda büyüten 

ulusötesi şirketlerin varlıkları ve faaliyetleriyle ampirik ve teorik olarak ilişkili olan 

DYSY’nin özünü tam olarak kapsamaz.34 

Her ülkenin bu üç bileşenin kayıt altına alınması yönünde farklı uygulamaları 

bulunduğundan bazı hesaplama problemleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin tüm ülkeler 

DYSY’yi tanımlamada %10’luk hisse oranını baz almamaktadırlar. Ayrıca çoğu ülke uzun 

vadeli kredileri DYSY kapsamında değerlendirirken kısa vadeli kredileri bu kapsamda 

raporlamamaktadırlar. Birçok ülke dağıtılmayan kârların yeniden yatırıma dönüştürülmesini 

önemli bir gecikmeyle raporlamaktadırlar. Bu da DYSY girişleri ile çıkışlarına ilişkin 

rakamların tam olarak birbirine eşit olmamasına yol açmaktadır.35 

DYSY’de hızlı artış bir takım faktörlere bağlanmaktadır. Bunlar, teknolojinin artan 

seviyesi ve hızlı değişimi, ticaret ve yatırımın daha fazla serbestleştirilmesi, birçok ülkedeki 

piyasaların özelleştirilmesi ve kısıtlayıcı şartların kaldırılması olarak sıralanabilir. Bu 

faktörler firmalar arasında rekabet artışına ve bunun sonucu olarak firmaların global 

ekonomide teknolojik yenilik maliyetlerini düşürme ve rekabet güçlerini arttırma arayışı 

içerisinde sınır ötesi birleşme ve satınalma sayısında büyük artışa yol açmaktadır.36  Ayrıca 

DYSY, mal ve faktörlerin eksik rekabet piyasalarında işlem görmesi ile vergilendirme ve 

ticaret engelleri gibi hükümet müdahalelerine de bağlanmaktadır.37 

1.3.3.1 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Türleri 

DYSY, yatırımda bulunulan faaliyetteki hissedarlık oranına göre ve entegrasyonun 

yapısına bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. 

                                                 

34 Stephan J. Dreyhaupt, Locational Tournaments in The Context of The EU Competitive Environment, 
DUV, 2006, http://books.google.com (13.09.2009), s.19 

35 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, s.1 
36 Jonathan Jones, Colin Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Ashgate Publishing, 

Ltd., 2006, s.25 
37 Andrew Walter, Gautam Sen, Analyzing the Global Political Economy, Princeton University Press, 2009, 

s.197 



  11

Yatırımda bulunulan faaliyetteki hissedarlık oranına yönelik farklı düzenlemelerin 

mevcut olması nedeniyle, dünya çapında DYSY farklı şekillerde değerlendirilmektedir.Buna 

göre DYSY ilk olarak aşağıdaki alt başlıklara ayrılabilir. 38 

- Tamamına Sahip Olunan Bağlı Ortaklıklar : Bağlı ortaklığın varlıklarının 

%100’ünün tek bir şirkete ait olması durumunda söz konusu olup sermaye, teknoloji, know-

how ve fikri mülkiyet haklarının ana firmadan bağlı ortaklığa içsel transferine olanak tanır. 

- Ortak Girişimler : Ortak iş yapma, kâr paylaşımı, iş riskini ve zararı paylaşmak 

veya uzun vadeli işbirliği kurmak gibi amaçlarla, çok kısa vadeden daha uzun bir zaman 

dilimi için iki veya daha fazla yasal olarak birbirinden ayrı tüzel kişinin fonlarını, tesislerini 

ve hizmetlerini taahhüt etmek suretiyle oluşturdukları yapıdır. Ortak gişimin bir özel türü de 

yerel bir firma ile bir yabancı firmanın belirli bir projeyi gerçekleştirmek üzere sınırlı bir süre 

için gerçekleştirdikleri, kontrata dayanan ortak girişimlerdir. 

- Sıfırdan Yapılan Yatırımlar : Yeni üretim tesisleri, organizasyon yapısı, dağıtım 

kanalları, insan kaynağı da dahil olmak üzere tamamen yeni bir tüzel kişilik oluşturmak 

yoluyla yapılan yatırımlardır.  

- Kurulu Tesisi Satın Alma ve Geliştirme Yatırımları : Mevcut bir kuruluşu satın 

almak ve bunun akabinde tamamen yeni üretim tesisleri kurmak yoluyla yapılan yatırımlardır. 

Bu yatırım türü daha çok ulusötesi şirketler tarafından gittikçe yoğunlaşan küresel rekabet ile 

hızlı ve karmaşık teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek için stratejik işbirliği yoluyla 

bilgi düzeyini tamamlamak ve desteklemek amacıyla girişilen yatırımlardır. 

- Birleşme ve Satın Alma Yoluyla Yapılan Yatırımlar : İki veya daha fazla 

şirketin, çoğunlukla büyük olan şirketin küçük olan şirket veya şirketleri dağıtması veya 

yeniden yapılandırması amacıyla birleşmesidir. Bankacılık sektörünün önde geldiği birleşme 

ve satın alma faaliyetleri, yüksek bilgi düzeyi, güçlü rekabet ve küresel birleşme baskısı 

ortamında faaliyetlerini devam ettirebilmeyi amaçlayan bankaların veya diğer kuruluşların 

başvurduğu bir yoldur. 

                                                 

38 Vaidya, s.89 
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- Diğer Satın Alma Türleri : Devlete ait bir şirketin özelleştirilmesi veya direkt 

satın alınması, şirketlerin çoğunluk hisselerinin satın alınması veya hisse senetlerinin kısmen 

alınması yoluyla yapılan yatırımlardır. 

Öte yandan DYSY, entegrasyonun yapısına bağlı olarak ise yatay entegrasyon 

yatırımları, dikey entegrasyon yatırımları ve daha önce üretilmeyen malların üretimi için 

yapılan yatırımlar olarak sınıflandırılabilir. 39 

- Dikey Entegrasyon Yatırımları : Dikey entegrasyon yatırımları, geriye doğru ve 

ileriye doğru dikey entegrasyon yatırımları olmak üzere ikiye ayrılabilir.  Geriye doğru dikey 

entegrasyon yatırımları, şirket bünyesinde daha sonraki aşamalarda işleme tabi tutulacak 

hammaddelerin üretimi amaçlandığında söz konusu olmaktadır. Bu yatırımlar daha çok 

gelişmiş ülkelerdeki ana şirketin gelişmekte olan ülkelerde yaptıkları yatırımlardır. İleriye 

doğru dikey entegrasyon yatırımları, satış şubeleri şeklinde yapılan yatırımlar olup gelişmiş 

ülkelerdeki şirketlerin yine gelişmiş ülkelerde gerçekleştirdikleri yatırımlardır. 40  

Son yıllarda hızlı bir büyüme sergileyen dikey entegrasyon yatırımları, maliyet 

avantajı sağlayabilmek için üretim sürecinin coğrafi olarak bölümlendirilmesi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır.41 

- Yatay Entegrasyon Yatırımları : Yatay entegrasyon yatırımları ise, ana firma ile 

aynı ürünleri üretmek üzere yatırım yapıldığında söz konusu olmaktadır. Bu yatırımlar da 

daha çok gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmekte olup ikinci dünya savaşı sonrası dönemde 

hızlı bir artış göstermiştir.42 Nihai ürünün farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi durumunda söz 

konusu olan yatay entegrasyon yatırımları, pazara yakınlık amacını da gütmekte olup “Pazar 

Arayan” DYSY olarak da adlandırılmaktadır.43 

Dikey entegrasyonu amaçlayan DYSY uluslararası ticareti arttırırken, yatay 

entegrasyonu amaçlayan DYSY, kısmen uluslararası ticareti ikame etmektedir.44 

- Yeni Ürün Yatırımları : Şirketlerin ürün gamını arttırmaya yönelik DYSY daha 

nadiren görülmektedir. Eğer bir şirket ürün gamını geliştirecekse bu sıklıkla ana firma 
                                                 

39 Søren Kjeldsen-Kragh, s.345 
40 Søren Kjeldsen-Kragh, s.345 
41 Walter, Sen, s.198 
42 Søren Kjeldsen-Kragh, s.345 
43 Walter, Sen, s.198 
44 Walter, Sen, s.198 
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bünyesinde gerçekleştirilir. Yeni bir ürün üretmek için yurtdışında yatırım yapılması, ana 

firmanın bulunduğu ülkede üretimin gerçekleştirilmesinden sonra meydana gelmektedir. 

1.3.3.2 Ulusötesi Şirketler (TNCs) 

DYSY’nın çoğu ulusötesi şirketler (Transnational corporations) tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  Ancak ulusötesi şirketleri oluşturan nitelikleri kesin olarak saptamanın 

güçlüğü bir yana, bu şirketlerin nasıl adlandırılacağı üzerinde dahi fikir birliği 

bulunmamaktadır. Literatürde bu şirketler hakkında, uluslararası, ulusötesi ya da global 

kelimeleri ile ortaklık, şirket veya işletme kelimelerinin herhangi birinin birleşiminden oluşan 

etiketler kullanılmaktadır.45  

Bununla birlikte firmaların uluslararası operasyonlarını ifade etmek üzere kullanılan 

bu kavramlar arasında bir takım farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, uluslararası şirketler, 

sadece ülkeler arasında mal ithalatı ve ihracatıyla ilgilenen şirketlerdir. Çokuluslu terimi bir 

firmanın uluslararası faaliyetlerinin başka bir ülkede fiili üretime başlamayı içermesi 

durumunda kullanılmaktadır. Ulusötesi şirketler kavramı ise bir firmanın kimliğinin kendi 

ülkesinden veya başka herhangi bir ülkeden ayrı ve bağımsız bir karakter kazanacak derecede 

global faaliyetlerde bulunması durumunda kullanılmaktadır.46 

UNCTAD’a göre ulusötesi şirketler, bir ana şirket ile bu ana şirketin yurtdışı 

iştiraklerinden oluşan tüzel kişiliği olan veya olmayan şirketlerdir. Ana şirket, kendi ülkesi 

dışındaki diğer ülkelerde mevcut bulunan işletmelerin varlıklarını, belli bir sermaye payına 

sahip olmak suretiyle kontrol eden şirketler olarak tanımlanmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip bir 

şirket için %10 ve daha fazla sermaye payını temsil eden hisse senetleri veya oy hakkı, tüzel 

kişiliğe sahip olmayan şirketler için ise bunun eşiti, varlıkların kontrolü için bir eşik olarak 

kabul edilmektedir. Yabancı iştirak ise başka bir ülkede yerleşik yatırımcının, yönetiminde 

kalıcı çıkar sahibi olmasına izin verecek oranda pay sahibi olduğu, tüzel kişiliğe sahip olan 

veya olmayan işletmelerdir. Bağlı ortaklık, ilişkili şirket ve şube gibi kavramların hepsi 

yabancı iştirak kavramına atıfta bulunur. 47 

Bağlı ortaklıklar, başka bir kuruluşun direkt olarak yarıdan fazla ortaklık payına ve 

idari, yönetim veya denetim organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme hakkına 
                                                 

45 Moosa, s.6 
46 Jones, Wren, s.10 
47 UNCTAD, World Investment Report 2008, s.249 
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sahip olduğu, yatırım yapılan ülkedeki tüzel kişiliğe sahip işletmelerdir. İlişkili şirketler, bir 

yatırımcının toplam en az %10, en fazla %50 ortaklık payına sahip olduğu, yatırım yapılan 

ülkedeki tüzel kişiliğe sahip işletmelerdir. Şubeler ise yatırım yapılan ülkedeki tamamen veya 

müştereken sahip olunan, tüzel kişiliğe sahip olmayan; (i) yabancı yatırımcının kalıcı işletme 

veya ofisi, (ii) Yabancı yatırımcı ile bir veya birden fazla üçüncü kişi arasındaki tüzel kişiliğe 

sahip olmayan ortaklık veya ortak girişim, (iii) Doğrudan doğruya yabancı yerleşik tarafından 

sahip olunan arazi, bina ve/veya taşınmaz makina ve ekipman, (iv) Yabancı yatırımcının 

ülkesinden başka bir ülkede en az bir yıl boyunca faaliyette bulunan taşınabilir ekipman, 

şeklindeki oluşumlardan herhangi biridir.48 

Ulusötesi şirketler sıklıkla, en alt seviyeye hücum olarak adlandırılabilecek, en düşük 

vergi oranları, işgücü ve çevre standartlarının mevcut olduğu ülkelere yönelmekle 

suçlanmaktadırlar. Bu eğilimin, dünyadaki mevcut standartların daha aşağı seviyelere 

çekileceği ve dünya ekonomik büyümesinde komşuyu zarara sokma politikası yaklaşımına 

neden olacağı tartışılmaktadır. Diğer taraftan ulusötesi şirketler, teknolojik gelişmedeki 

hızlanmanın ve bu teknolojinin dünya çapında yaygınlaşmasının itici gücü olarak 

görülmektedir. 49 

Küreselleşen dünya ekonomisi ile birlikte uluslararası yatırımlarla ilgili 

düzenlemelerin ulusötesi şirketlerin lehine gelişmesi yanında, yeni iletişim, enformasyon ve 

bilgisayar teknolojileri alt yapısı gibi teknolojik alandaki gelişmeler, şirket birleşme ve ele 

geçirmelerinde önemli ölçüde artış görülmesine yol açmış, ulusötesi şirketler arasındaki 

rekabet keskinleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde emek maliyetlerinin düşük olması 

nedeniyle çok taraflı yatırım anlaşmalarıyla bu ülkelerde yoğun yatırımlarda bulunan 

ulusötesi şirketlerin dünya ölçeğinde varlık ve satış hacimlerinde önemli miktarda artış 

gözlenmesine karşın yarattıkları katma değer aynı oranda artmamıştır.50  

                                                 

48 UNCTAD, World Investment Report 2008, s.249 
49 Susan F. Stone, Patrick A. Jomini, “Modelling FDI in a Computable General Equilibrium Framework”, 

Foreign Direct Investment: Research Issues, Bijit Bora (drl.), Routledge, 2002, s.234 
50 Mehmet Şişman, “Küreselleşme ve Ulusötesi Şirketlerin (TNCs) Yeni Açılımları”, Öneri, C.6, S.24, Haziran 

2005, s.203-208 
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1.4 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Kuramsal 

Yaklaşımlar 

DYSY olgusunun neden varolduğunu açıklamaya yönelik çabalar, DYSY 

akımlarının artmaya başlamasıyla 1960’lı yıllarda ortaya çıktı. Bundan önce, DYSY neoklasik 

sermaye teorisinin bir parçası olarak modelleniyordu. Ancak Dunning, DYSY’nin bu şekilde 

açıklanmasının önünde iki önemli problem mevcut olduğuna işaret etmiştir. Birincisi, 

DYSY’nin sadece sermaye trasferi olmaması teknoloji ile organizasyonel ve idari 

yeteneklerin de transferini içermesidir. İkincisi, kaynakların piyasadaki iki bağımsız taraf 

arasında değil, firma içinde transfer edilmesidir.51 

DYSY’ye ilişkin literatür incelendiğinde, birçok teorinin mevcut olduğu ancak 

hiçbirinin baskın karakterde olmadığı görülecektir. Değişen piyasa koşulları, küreselleşme 

sonucu oluşan yeni birlikler ve organizasyonlar nedeniyle değişen uluslararası sınırlar, 

DYSY’ye yönelik yeni fırsatlar ve tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle, DYSY’yi 

açıklamaya yönelik teoriler, belli bir zaman diliminde firmaların neden DYSY’de 

bulundukları hakkında birtakım sonuçlara varmakla birlikte, tüm ülkeler ve dönemler için 

geçerli olabilecek genel ve uygulanabilir bir teori bulunmamaktadır.52 

DYSY’yi açıklamaya yönelik genel bir modelin mevcut olmaması, firmaların diğer 

ülkelerde neden üretim faaliyetinde bulunduğunu açıklamaya yönelik birçok yaklaşımın 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımlar, bağımlı ve bağımsız değişken tercihleri, 

zaman serisi verilerine dayanan ekonometrik çalışmalarla, firma düzeyinde yapılan 

araştırmalar, mikro düzeyde (Endüstriyel organizasyon ve uluslararası ticaret) ve makro 

düzeyde yapılan çalışmalar bakımından çeşitli sınırlandırmalara tabi tutulabilir.53 

Mikro ekonomik çalışmalar, piyasa kusurlarına ve ulusötesi şirketlerin piyasa 

güçlerini genişletme isteklerine odaklanmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalar ise daha çok, 

ölçek ekonomileri, gelişmiş teknolojiler, üstün dağıtım ve pazarlamadan kaynaklanan ürün 

üstünlüğü ve maliyet avantajlarına dayalı firmaya özel avantajlara yoğunlaşmıştır. Ticaret 

yapmak yerine yatırım yapmak suretiyle yabancı ülkelere doğru faaliyetleri genişletmek yatay 

DYSY olarak adlandırılmaktadır. Aynı firmanın değişik birimleri arasında ara girdilerin 
                                                 

51 Jones, Wren, s.27 
52 Vaidya, s.100 
53 Bijit Bora, “The International Distribution of Multinational Production”, Foreign Direct Investment: 

Research Issues, Bijit Bora (drl.), Routledge, 2002, s.46 
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ticareti, çok uluslu şirketlerin dünya ticaretinde yer aldıkları önemli bir bölümü oluşturmakta 

olup dikey DYSY olarak adlandırılmaktadır.54 

Makro ekonomik çalışmalar ise uluslararası sermaye hareketlerinin DYSY, portföy 

yatırımları ve banka kredileri gibi formları ile DYSY’nin giriş ve finansman şekillerine dayalı 

alt bölümlerini analiz etmektedir. Giriş şekillerine dayalı olarak DYSY, yeni yatırım ile 

mevcut şirketlerin satın alınması olarak ikiye ayrılabilir. Yeni yatırım şeklinde gerçekleştirilen 

DYSY, üretim teknolojisinin önem taşıdığı endüstrilerde söz konusu olurken yatırım 

kararında şirket devralmalarına yönelik firma politikası, sermaye piyasası koşulları, 

serbestleştirme politikaları, özelleştirme, bölgesel entegrasyon, kur riski ile satın alma 

fırsatları arayan ve satınalma görüşmelerinde inisiyatif alan yatırım bankaları gibi aracı 

kurumların tutumları da önemli rol oynamaktadır. Finansman şekillerine göre DYSY ise 

özsermaye, firma içi krediler ve dağıtılmayan kârların firma bünyesinde yatırıma 

dönüştürülmesi şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. 55 

Bu alanda ampirik çalışma yapan kişilerin karşılaşacağı en büyük problem, ulusal 

düzeyde sınırötesi sermaye akışını belirlemek için firma düzeyindeki yatırım yeri 

belirleyicilerinin bütünleştirilerek ulusal düzeyde bir sonuca varılmasıdır. Firma düzeyindeki 

DYSY belirleyicilerine çok fazla bağlı kalmak, ulusal sınırların ekonomik öneminin gözden 

kaçmasına neden olabilecektir. Aksine, toplulaştırılmış değişkenlere çok fazla bağlı kalmak ta 

iştiraklerin katkısının ve davranışlarının dikkate alınmamasına yol açacaktır.56   

Tam rekabet piyasası koşulları altında faaliyet gösteren ve DYSY’da bulunan 

şirketlerin, yatırım yapılan ülkeye yabancılık ve diğer işlem maliyetleri nedeniyle maruz 

oldukları yüksek maliyetler, yerel firmalarla rekabet etmelerine engel olacaktır. Üstelik bu 

firmalar, tam rekabet piyasasında olduğu varsayılan faktör mobilitesi nedeniyle, teknoloji 

transferi ve yönetim yetenekleri gibi niteliklerini yatırım yapılan ülkeye taşımak suretiyle 

maruz kaldıkları maliyetleri dengeleyemeyeceklerdir. Bu durumda, kârlılıkları, sadece portföy 

yatırımı yapmaları durumundan daha düşük olarak gerçekleşecektir. DYSY sadece tam 

rekabet piyasası koşulları altında varolmadığından bu durum, Paul Krugman’ın sözleriyle, 

                                                 

54 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, s.5 
55 Razin, Sadka, Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows, s.6 
56 Bora, s.46 
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“Her tür rekabet, eksik rekabeti dikkate almalıdır [...] ve DYSY piyasa başarısızlığına bir 

tepki olmalıdır.”sonucuna götürmektedir.57 

1.4.1 Tekelci Avantaj Teorisi  

1960’lı yıllara kadar DYSY’nin açıklanışı, sermayenin düşük getiri sağlayan 

bölgelerden, yüksek getiri sağlayan bölgelere doğru hareket ettiğini ileri süren standart 

neoklasik sermaye hareketleri teorisi ile sınırlı bir görünüm arz etmekteydi. Bu yaklaşıma 

göre DYSY, portföy yatırımlarıyla aynı şekilde değerlendiriliyor ve sadece faiz oranlarındaki 

uluslararası farklılıklara ve getiri oranlarına bağlı olduğu kabul ediliyordu. Hymer, portföy 

yatırımları ile doğrudan yatırımların birbirleri ile eş anlamlı olarak kullanılmasına ilişkin bu 

hakim görüşteki eksikliği fark etmiştir.58 Porföy yatırımlarıyla DYSY arasındaki can alıcı 

ayrımı yaparak daha önceki teorisyenler tarafından ortaya konulan  uluslararası sermaye 

hareketleri yaklaşımından farklı bir yaklaşım ortaya koymuştur.59 Buna göre, ABD’nin net 

DYSY ihracatçısı iken net portföy yatırımı ithalatçısı olduğuna işaret ederek bu iki yatırım 

türü arasında fark olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, DYSY üretici firmalar tarafından 

gerçekleştirilmekteyken, portföy yatırımlarıyla ağırlıklı olarak finansal kurumlar 

ilgilenmektedir.60 

Hymer’a göre doğrudan yatırımları açıklayan ve portföy yatırımlarından ayırt eden 

anahtar konsept firmanın yatırımları üzerindeki kontrol düzeyidir. Hymer’ın teorisinin temeli, 

DYSY’da yatırımcının, yabancı işletmenin üretim faaliyetleri üzerinde kontrole sahip 

olmasına dayanmaktadır.61 Kontrol bir yatırımcının yabancı kuruluşun sermayesinin 

%25’inden fazlasına sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre bir yatırımcı yabancı 

kuruluşu doğrudan doğruya kontrol gücüne sahipse bu doğrudan yatırımı, değilse portföy 

yatırımını ifade etmektedir.62 

Hymer’a göre yurtdışında üretim yapmak isteyen firmaların önünde bir takım giriş 

engelleri vardır. Bunlar, belirsizlik, yatırım yapılan ülkedeki milliyetçilik eğilimi ve kur riski 

olarak sıralanabilir. Bu giriş engellerine rağmen firmaların neden DYSY’ye yöneldiklerini ise 

                                                 

57 Dreyhaupt, s.25 
58 Jones, Wren, s.28 
59 Lou Anne A. Barclay, Foreign Direct Investment in Emerging Economies, Corporate Strategy and 

Investment Behaviour in the Caribbean, Routledge, 2000, s.19 
60 Jones, Wren, s.28 
61 Jones, Wren, s.28 
62 Barclay, s.19 



  18

yatırım yapılan ülkedeki firmayı devralmak veya onunla birleşmek suretiyle o ülkedeki 

endüstri içi rekabeti ortadan kaldırmak ve yabancı ülkede faaliyet gösteren firmaların 

üzerinde, daha düşük üretim faktörü maliyetleri gibi bir takım avantajlara sahip olmak olarak 

açıklamaktadır.63 Hymer, DYSY’nin eksik rekabet piyasalarında ortaya çıktığını ileri 

sürmekte ve uluslararası üretim sürecini açıklamak için endüstriyel organizasyon yaklaşımını 

benimsemektedir.64 

Hymer’ın hipotezine göre firmalar, üretim teknolojisi, finansman, maliyet, ürün 

farklılaştırma ve üstün dağıtım ağı gibi yerli rakiplerin sahip olmadıkları avantajlara sahip 

oldukları takdirde DYSY’ye girişeceklerdir. Diğer bir anlatımla, yabancı firmalar ancak yerli 

firmalar üzerinde bir takım avantajlara sahip oldukları takdirde dış piyasalarda kâr elde 

edebileceklerdir. Hymer, uluslararası operasyonlara girişmek için firmaların eşit olmayan 

kabiliyetlerinin yeterli bir koşul olduğuna vurgu yapmaktadır.65 

Tüm bu nedenler de firmanın yabancı ülkede doğrudan yatırımda bulunmasını 

gerektirmez. Örneğin firma, yabancı ülkedeki başka bir firma ile lisans anlaşması yaparak 

dolaylı olarak o ülkede faaliyette bulunabilir. Ancak bunun da bir takım sakıncaları 

bulunmaktadır. Bunlar, yabancı ülkedeki lisans anlaşması yapılacak firmayla fiyat, çıktı ve 

maliyet konularında bir anlaşmaya varılamaması, üretilecek malın kalitesinin yeterli 

olmaması ve üretim sırlarının paylaşılmasının yaratacağı sakıncalar olarak sıralanabilir.66 

Kindleberger, Hymer’ın hipotezini rafine ederek diğer tekelci avantajları da içerecek 

şekilde genişletmiştir. Aynı zamanda DYSY’nin tam rekabet piyasalarında mümkün 

olabileceğine ilişkin hipotezi reddetmiştir. Kindleberger yabancı yatırımcının yerli yatırımcı 

üzerinde sahip olabileceği tekelci avantajları detaylandırarak faktör piyasalarında söz konusu 

olabilecek sermayeye erişim, gizli teknoloji ve üstün yönetim yetenekleri gibi avantajlar ile 

yatay ve dikey entegrasyon kabiliyetindeki üstünlükten bahsetmektedir. Kindleberger’e göre 

tekelci avantaj, ithalat kısıtlamaları gibi yabancı ülke hükümetlerinin bir takım 

politikalarından da kaynaklanabilmektedir.67 

                                                 

63 Jones, Wren, s.28 
64 Barclay, s.19 
65 Barclay, s.19 
66 Jones, Wren, s.28 
67 Barclay, s.20 
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Caves, Hymer’ın uluslararası doğrudan yatırım teorisini, dikey ve yatay entegrasyona 

dayanan endüstriyel organizasyon teorisi ile ilişkilendirerek, dikey DYSY ve yatay DYSY 

arasındaki ayrımı belirlemiştir Buna göre, yatay DYSY, bir firmanın yabancı bir ülkede kendi 

ürün piyasasına girmesi halinde, dikey DYSY ise bir firmanın farklı bir üretim aşamasındaki 

ürün piyasasına girmesi halinde söz konusu olmaktadır.68 

Caves’e göre bir firma, ya diğerlerinin sahip olmadığı benzersiz bir varlığa sahip 

olması durumunda ya da gümrük tarifelerinin ihracatı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 

yatay DYSY’ye yönelmektedir. Yatay DYSY’ye yol açan her iki neden de ürün 

farklılaştırmasının mevcut olduğu oligopol piyasalarda söz konusu olmaktadır. Dikey DYSY 

ise, firmaların stratejik belirsizliklerden kaçınmak ve piyasaya başka firmaların girişini 

engellemek için giriş engelleri oluşturmaya yöneldiklerinde ortaya çıkmakta, yabancı 

piyasadaki kârların uzun vadeli fiyatlara bağlı olduğu ve yatırımların büyük ölçekli olduğu az 

sayıda firma ile karakterize edilen piyasa yapısının mevcut olduğu durumlarda söz konusu 

olmaktadır. DYSY’yi, üretim aşamaları arasında teknolojik tamamlayıcılık ve rekabetçi bir 

piyasa yapısı olması olumsuz, satıcı yoğunlaşmasının yüksek olması, firma büyüklüğünün 

yatırım hacmi ile uyumlu olması ve az sayıda rakip firmanın mevcut olması ise olumlu yönde 

etkilemektedir.69 

Vernon da bir firmanın yabancı rakipleri karşısında tekelci avantajlara sahip 

olmasının DYSY’yi belirlediği fikrini paylaşmaktadır. Ancak yeni ürün geliştirme ve üretme 

kabiliyeti olarak tanımladığı bu avantajın piyasa yapısı ve ülkenin faktör donatımı tarafından 

belirlendiğini ileri sürmektedir.70 

DYSY ile portföy yatırımları arasında, firmanın yatırımları üzerindeki kontrol 

düzeyini esas alarak bir ayrıma giden Tekelci Avantaj Teorisi, yatırım yapılan ülkedeki 

firmalar üzerinde bir takım tekelci avantajlara sahip olunduğunda DYSY’nin ortaya çıktığını, 

bu avantajların yatırım yapılan ülkelerin güttükleri bir takım politikalar sonucu ortaya 

çıkabildiğini, DYSY’nin yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde ortaya çıktığını ve az sayıda 

rakip firmanın mevcut olmasının DYSY’yi olumlu yönde etkilediğini, tekelci avantajın piyasa 

yapısı ve ülkenin faktör donatımı tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. 
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1.4.2 Oligopolistik Tepki Teorisi 

DYSY’yi açıklamaya yönelik teorilerden bir diğeri ise uluslararası üretimin 

oligopolistik rakiplerin beklenilen davranışlarına olan stratejik bir tepki sonucunda oluştuğunu 

açıklayan oligopolistik tepki teorisidir.  

ABD kökenli imalat şirketlerinin 1948 – 1967 yılları arasındaki davranışları üzerinde 

yaptığı çalışmalar sonucunda Knickerbocker, oligopolistik yapıdaki bir endüstride faaliyet 

gösteren riskten kaçınan şirketlerin, aynı endüstrideki herhangi bir şirketin önemli nitelikteki 

yabancı bir piyasada üretime başlaması durumunda, diğer şirketlerin de onu takip ederek 

yabancı piyasaya yöneleceklerini ileri sürmektedir.71 Bu şekildeki lideri takip stratejisinin, 

vakaların %45’inde ilk yatırımın yapılmasından itibaren 3 yıl içinde, %75’inde ise ilk 

yatırımın yapılmasından itibaren 7 yıl içinde gözlendiği belirtilmektedir.72 Bu şekilde 

davranan oligopolistler, ülke içinde elde ettikleri teknoloji ve yönetsel yetenekler gibi firmaya 

özgü kabiliyetlerden dış piyasalarda da istifade edebilme yeteneklerini korumayı 

sağlamaktadırlar. Üstelik Knickerbocker, rakip firmaların yabancı piyasalara yönelmelerinin 

sadece diğer oligopolistlerin kârlılıklarını tehdit etmediğini, aynı zamanda rakip firmaların 

halen sahip olduklarından çok daha fazla rekabetçi varlığı ele geçirmeleriyle 

sonuçlanabileceğini belirtmektedir.73 

Knickerbocker yüksek yoğunluğa sahip endüstrilerde elektrik ve ulaşım malzemeleri 

gibi heterojen ürünler üreten şirketlerin,  bu türde paralel yatırıma girişmeye en yatkın olan 

şirketler olduğunu ortaya ileri sürmektedir. Aynı zamanda, bu türde yatırımların temel metal, 

kağıt ve petrol gibi dikey entegrasyona sahip olan endüstrilerde yaygın olduğuna işaret 

etmektedir. Bu gibi endüstrilerde oligopolistler, rakiplerinin düşük maliyetli, güvenilir 

hammadde kaynaklarına erişimi güvence altına almaya yönelik çabalarını engellemeyi 

amaçlamaktadırlar.74 

Graham, ülke içindeki ABD’li rakiplerine üstünlük sağlamak yerine, Avrupa’daki 

stratejilerine karşılık vermeyi amaçlayan Avrupa kökenli ulusötesi şirketlerin, ABD’ye olan 

yatırımlarını açıklamak üzere modelde hafif bir değişikliğe gitmektedir. Avrupa kökenli 
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şirketler, piyasalarında faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin tehditlerinin farkına vararak 

uluslararasılaşma çabalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu nedenle DYSY en azından başlangıç 

safhasında sadece ekonomik fayda gibi maddi nedenler tarafından değil, aynı zamanda 

yurtiçinde ve yurtdışındaki büyük rakipleri engellemeye yönelik karşı önlemler tarafından da 

belirlenmektedir. Modelin bu değişiklik yapılan versiyonu günümüze kadar geçerliliğini 

korumuş olup özellikle aynı gelişmişlik düzeyine sahip olan Avrupa, Japonya ve ABD 

kökenli finansal açıdan güçlü ulusötesi şirketler arasında gözlenebilmektedir.75  

Özellikle ulusötesi şirketler, rakiplerinin vergi yönünden rekabetçi politikalar izleyen 

ülkelerde gerçekleştirdikleri yatırımları sonucunda elde ettikleri vergi avantajları karşısında, 

maliyet yönünden dezavantajlı duruma düşmemek için aynı maliyet avantajlarından 

yararlanmak üzere aynı ülkede veya rekabetçi vergi oranları uygulanan diğer ülkelerde DYSY 

gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu nedenle ulusötesi şirketlerin rakiplerine karşı rekabet 

güçlerini koruyabilmeleri için gerçekleştirdikleri DYSY, sadece düşük işçilik, hammadde ve 

taşıma maliyetlerinden yararlanmak için değil, aynı zamanda düşük vergi oranlarının 

sağladığı maliyet avantajlarından yararlanabilmek için de gerçekleştirilmektedir.  

1.4.3 İçselleştirme Teorisi 

Coase teorisini temel alan içselleştirme teorisi, işlem maliyetlerinin 

organizasyonların şekillenmesinde oynadıkları rolü incelemektedir. Coase, firmaların neden 

varolduklarını incelemiş, neden bütün işlemlerin piyasada gerçekleşmediğini araştırmış ve 

sonuç olarak firmaların mevcut olmadığı durumda işlemi gerçekleştirmek üzere tüm taraflarla 

sözleşme yapma maliyetinin önüne geçmek için kaynakları ve işlemleri yöneten, diğer üretim 

faktörlerini biraraya getirmeyi yüklenen girişimci denilen tarafın diğer taraflarla tek bir 

sözleşme yaparak bu güçlüklerin önüne geçtiği ve işlem maliyetlerini en aza indirdiği 

sonucuna varmıştır. Böyle bir durumda faaliyetlerin firma bünyesinde içselleştirilmesi söz 

konusu olmaktadır.76 

İçselleştirme teorisi, işletme fonksiyonlarının hiyerarşik entegrasyonunu gösteren 

içsel organizasyon ile DYSY arasında bağlantı kurmaktadır. Eksik rekabet piyasalarına 

dayanan içselleştirme teorisi Buckley ve Casson tarafından 1970’li yılların ikinci yarısında 
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formüle edilmiştir.77 Buckley ve Casson’a göre özellikle büyük firmaların faaliyetleri sadece 

mal ve hizmet üretiminden değil, pazarlama, finans, araştırma – geliştirme ve idari 

faaliyetlerden oluşmaktadır. Karşılıklı bağımlılığa sahip olan ve maddi ürünler veya bilgi ve 

tecrübe gibi ara ürünler vasıtasıyla birbirine bağlı olan bu faaliyetler, eğer ara ürünler eksik 

rekabet piyasasında işlem görüyorsa firmalar bu ürünleri içselleştirme yönünde teşvik 

edilmektedir. Bu içselleştirme faaliyeti ulusal sınırların ötesinde gerçekleştiğinde DYSY 

ortaya çıkmaktadır.78  

İçselleştirme teorisine göre büyük firmalar, bütünleştirici kapasiteleri ve rakiplerini 

sahip oldukları teknik bilgilerden dışlamaları nedeniyle genişleme kabiliyetine sahip 

bulunmaktadırlar. Gerçek uluslararası işletmeler rekabet avantajlarını sadece belirlenen bir 

fonksiyonel alanda sadece tek bir varlıktan değil, diğer dışsal organizasyonlara transfer 

edilmesine izin vermek yerine, teknik bilgilerini içselleştirme kapasitelerinden elde 

etmektedirler. Yabancı ülkelerdeki yüksek ithalat vergileri, yerel bileşen içerme ve tarife dışı 

engeller gibi vergilendirme ve diğer kısıtlayıcı politikalar da işletme fonksiyonlarının tek bir 

çatı altında  içselleştirilmesine destek olmaktadır. Bu gibi durumlarda, özellikle hedef piyasa 

büyükse ve stratejik önem taşıyorsa, ihracat doğrudan yatırıma göre daha az kârlı 

olmaktadır.79 

İçselleştirme teorisine uygun yatırımlar, kimya ve otomobil gibi yüksek ARGE 

maliyetinin söz konusu olduğu, sermaye yoğun sektörler ile bileşenler ve yarı mamuller gibi 

ara malların geniş ölçekli akımının söz konusu olduğu tüketici elektroniği ve ilaç sektörleri 

gibi imalat sanayilerinde yaygın bulunmaktadır.80 

1.4.4 Dunning’in Bütünleştirici Teorisi 

Dunning’in bütünleştirici teorisi, hem yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki 

üretimlerinin hem de yabancı şirketlerin ülke içindeki üretimlerinin kapsam ve modelini 

belirlemek için genel bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu teori, DYSY teorisinin üç önemli 

bileşenini sentezleyerek, bir firmanın yabancı ülkelerde yatırım yapma kararının, tekelci 
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avantajlar (mülkiyet avantajı olarak ifade etmektedir.), içselleştirme avantajları ve bölgesel 

avantajlar tarafından etkilediğini ileri sürmektedir.81 

Bütünleştirici teoriye göre bir firma yabancı bir ülkeye ancak üç koşulu yerine 

getirdiğinde doğrudan yatırım yapacaktır. Firma öncelikle diğer firmalar karşısında kendisine 

avantaj sağlayan ayrıcalıklı bir varlığın mülkiyetine sahip olmalıdır. İkinci olarak firma bu 

varlığı sözleşme veya lisans yoluyla kullandırmak yerine kendi bünyesinde tutarak 

içselleştirmelidir. Üçüncü olarak firma için, ihracat yerine belli bir ülkede yatırım yapmasını 

sağlayacak bölgesel bir avantaj mevcut olmalıdır. Firmaya yabancı ülkede yatırım yapmaya 

yönelten bu üç koşul, aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir. 82 

Tablo 1: Dunning’e Göre Yatırımın Üç Önemli Bileşeni 

Mülkiyet Avantajları (Tek bir ülkede faaliyet gösteren firmalar için içsel) 

- Firma büyüklüğü, 

- Teknoloji ve markalar, 

- Yönetim ve organizasyon sistemi, 

- Atıl kapasiteye erişim, 

- Birlikte arz ekonomileri, 

- Pazara ve bilgiye daha iyi erişim,  

- Risk çeşitlendirme gibi uluslararası avantajlar 

Bölgesel Avantajlar (Üretimin yerini belirleyen) 

- Girdi ve pazarın dağılımı, 

- Girdi ve emek maliyeti ile ülkeler arasındaki taşıma maliyeti, 

- Hükümet müdahalesi ve politikaları, 

- Hukuki ve ticari yapı, 

- Dil, kültür ve gümrük. 

İçsel Avantajlar (Eksik rekabet piyasalarının üstesinden gelen)  

- Araştırma, müzakere ve izleme maliyetlerinde azalma, 

- Mülkiyet hakkı uygulama maliyetlerinde azalma, 

- Fiyat farklılaştırması yapma, 

- Ürünün korunması,  

- Gümrük vergilerinden kaçınma. 

Kaynak: Jonathan Jones,Colin Wren, s.36 
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DYSY’yi etkileyen bu koşullar, ülkeler arasında düzgün bir şekilde dağılmadığından, 

her bir koşul tek tek ülkelere özgü faktörler tarafından belirlenecektir. DYSY’yi etkileyen 

koşulların sağladığı avantajlar ile bu avantajları belirleyen ülkelere özgü karakteristikler 

aşağıda özetlenmiştir.83 

Tablo 2: Avantajlar ve Ülke Karakteristikleri 

Mülkiyet Avantajları  Ülke Karakteristikleri 

Firma büyüklüğü Büyük piyasalar 

 Birleşmeler karşı özgürlükçü tavır 

Teknoloji ve markalar Teknoloji geliştirmeye hükümet desteği 

 Vasıflı işgücü 

Yönetim ve organizasyon sistemi Eğitimli yönetici varlığı 

 Eğitim tesisleri 

Ürün farklılaştırması Yüksek gelirli ülkeler 

 Reklam ve pazalama düzeyi 

  

Bölgesel Avantajlar Ülke Karakteristikleri 

Girdi ve emek maliyeti Gelişmiş veya gelişen ülke 

Ülkeler arasındaki taşıma maliyeti Ülkeler arasındaki uzaklık 

Hükümet müdahalesi ve politikaları Hükümetin DYSY’na yönelik tavrı 

Ölçek ekonomileri Piyasa büyüklüğü 

Ruhsal uzaklık Ülkelerin dil ve kültürlerinin benzerliği 

  

İçselleştirme Avantajları Ülke Karakteristikleri 

Araştırma, müzakere ve izleme maliyetleri 

Mülkiyet hakkı uygulama maliyetlerinden 
kaçınma 

Ürünün korunması 

Daha yüksek düzeyde eğitim ve daha büyük 
piyasalar bilgi tipi mülkiyet avantajlarını daha 
mümkün kılmaktadır. 

Kaynak: Jonathan Jones,Colin Wren, s.36 

Dunning, yabancı rakipleri karşısında daha fazla mülkiyet avantajına sahip olan bir 

firmanın, bu avantajların kullanımını dışşallaştırmak yerine içselleştirme yönünde daha fazla 

teşvik edileceğini öngörmektedir. Üstelik, bu avantajları yabancı bir ülkede kullanmanın 

firmanın çıkarına daha çok hizmet etmesi durumunda, DYSY ihtimalinin daha yüksek 

olduğunu ileri sürmektedir. Buna ilave olarak Dunning, bütünleştirici teorinin ulusötesi 
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şirketlerin değişik coğrafi bölgelerde yaptıkları uluslararası yatırımların tüm şekillerini 

açıkladığını belirtmektedir.84 

  
1.4.5 DYSY’ye Yönelik Stratejik Motivasyon 

Strateji ve stratejik yönetim kavramı farklı bilim adamları tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Bu tanımların ortak bileşeni, stratejinin bir organizasyonun ana hedeflerini, 

yapısını, politikalarını ve faaliyetlerini bir bütün halinde birleştiren plan olmasıdır. 

Uluslararasılaşma ise artan derecede uluslararası faaliyetlerde bulunma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sürecin stratejik yorumu ise, uluslararası firmaların farklı ülkelerdeki 

faaliyetleri yönünden, sistematik, devam eden değişim ve gelişim ile ihracat, lisans verme ve 

yurtdışında üretim gibi pazara giriş yönteminin seçilmesi ve bu faaliyetleri koordine eden 

sistemler üzerine odaklanmaktadır.85 

DYSY’de stratejinin rolüne katkıda bulunan Acocella’ya göre bir firmanın stratejik 

davranışta bulunma kabiliyeti, onun piyasa üzerindeki gücünün bir göstergesidir. Yabancı 

ülkelerde üretimde bulunan firmalar, kendi ülkelerinde daha büyük piyasa gücüne ve pazar 

payına sahip olmalarını sağlayan daha iyi piyasa bilgisi, daha geniş kapasite gibi stratejik 

faaliyetlerde bulunma yeteneklerini güçlendiren özelliklere sahiptirler. Stratejik faaliyetlere 

girişen firmalar sadece pazar paylarını arttırmayıp diğer firmaların büyümelerini engellerler 

ve piyasaya potansiyel girişler üzerinde tehdit oluştururlar. 86 

Stratejik etkileşimin diğer bir önemli yönünü inceleyen Casson’a göre, rakip firma 

karşısında bir tehdide sahip olmayan firma saygınlık kaybına uğrayacaktır. Bu nedenle, 

DYSY sadece firmaya özgü avantajlardan faydalanmayı veya işlem maliyetlerini azaltmayı 

sağlamayacak, kârda azalmaya yol açsa dahi rakiplerin daha fazla avantaj kazanmasının 

önüne geçecektir.87  

Ulusötesi şirketler arasındaki stratejik işbirliği sayısında görülen artışı yansıtacak 

şekilde DYSY’yi açıklayan stratejik teoriler son zamanlarda artmaya başlamıştır. Global 

stratejik işbirliği, farklı ülkelerdeki firmalar arasında meydana gelen ve sınır ötesi akış ve 
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bağlantı içeren ancak firmaların bağımsızlıklarını korudukları işbirliği projeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Stratejik işbirliğinin amaçları, ölçek ekonomileri, riski azaltma, bilgi ve 

tecrübeye erişim olarak sıralanabilir. Stratejik işbirlikleri daha çok yüksek derecede bilgi 

yoğun hızlı büyüyen teknoloji birlikleri ile karakterize edilmektedir.88 

1.4.6 Küresel Değer Zincirleri Yaklaşımı (Global Value Chains Approach) 

Son yıllarda gittikçe hızlanan Küreselleşme, aslında yeni bir kavram olmamasına 

karşın günümüzdeki hızı ve ölçeği, dış kaynakların ve vergi cennetlerinin birlikte kullanımı, 

üretim sürecinin alt bölümlerinin ayrıştırılarak aynı ülkede veya yabancı bir ülkedeki alanında 

uzmanlaşmış firmalara fason olarak yaptırılması, etkinliği arttırmak ve daha düşük maliyet 

sağlamak çabası içerisinde üretimin başka bir ülkeye kaydırılması özellikleriyle geçmişten 

ayrılmaktadır.89 

Küresel değer zinciri, malzeme ve emeğin teknoloji ile kombine edilmesi yoluyla 

üretilen bir mal veya hizmetin üretimiyle ilgili ardışık faaliyet dizisini ifade etmektedir.90 

Küreselleşme sürecinin hızlanmasının bir nedeni, hammaddeden nihai ürüne doğru üretim 

sürecinin tüm aşamalarının ayrıştırılması ve herbir sürecin, gerekli üretim faktörlerinin en 

uygun maliyetle mevcut olduğu ülkelerde gerçekleştirilmesidir. Değer zincirinin 

küreselleşmesi, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki artan rekabetin firmaları daha düşük maliyetle 

ve etkin çalışmaya zorlaması kadar, yeni gelişen piyasalara girmek ve dış bilgiden 

faydalanmayı sağlayabilecek stratejik varlıklara erişmek amacından da kaynaklanmaktadır.91 

Bir ürünün dizaynı, üretimi ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetler dizisi olarak 

tanımlanabilecek küresel değer zincirleriyle ilgili olarak alıcı güdümlü ve üretici güdümlü 

olmak üzere ikili bir ayrım yapılabilir.92 Endüstriyel ve ticari firmalar bu iki türde uluslararası 

ekonomik ağı kurmak suretiyle küreselleşmeyi geliştirmektedir. Üretici güdümlü küresel 

değer zincirlerinde üretim ağının koordinasyonunda (İleriye ve geriye dönük bağlantılar dahil 

olmak üzere.) genellikle ulusötesi şirketler merkezi bir rol oynamaktadırlar. Bu durum, 

otomobil, hava araçları, bilgisayar, yarı iletkenler ve ağır makina gibi sermaye ve teknoloji 
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yoğun endüstrilerde sıklıkla görülmektedir. Alıcı güdümlü küresel değer zincirlerinde ise 

büyük perakendeciler, marketler ve markalı imalatçılar, başta gelişmekte olan bölgelerde yer 

alanlar olmak üzere çeşitli ihracatçı ülkelerde merkezi olmayan üretim ağı kurulmasında 

önemli rol oynamaktadırlar. Bu ticaret odaklı sanayileşme daha çok giyim, ayakkabı, oyuncak 

ve tüketici elektroniği gibi emek yoğun tüketici malları sanayiinde görülmektedir.93 

Ulusötesi şirketler, iştirak ve bağlı ortaklık kurarak dış piyasalardaki kâr 

fırsatlarından yararlanmalarına imkan sağlayan yönetim ve fikri mülkiyet hakları gibi bir dizi 

bilgiye dayalı varlıklara sahip olma güçleri nedeniyle küresel değer zincirlerinin oluşumunda 

önemli bir rol oynamaktadırlar. Yabancı şirketlerin iştirakleri, yalnızca yerel piyasaya hizmet 

vermemekte diğer piyasalara hizmet vererek ve ulusötesi şirketlerin diğer ülkelerdeki 

iştiraklerine girdi sağlayarak küresel değer zincirlerindeki bağlantıyı oluşturmaktadırlar.94 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), küresel değer zincirleri içerisinde 

geçmişte olduğundan daha büyük sorumluluklar ve daha karmaşık görevler üstlenmektedirler. 

Bu da KOBİ’leri, ARGE faaliyetlerini desteklemek, personelini eğitmek, standart ve kalite 

koşullarına uyum sağlamak, zincirin daha düşük seviyelerindeki firmalar üzerinde kontrol 

sağlamak gibi amaçlarla, diğer firmalarla birleşme yönünde baskı altına almaktadır.95 

Sonuç olarak üretim giderek daha düşük oranda ulusal sınırlar içerisinde 

gerçekleştirilmekte, yurtiçi üretim gittikçe yabancı girdiye bağlı hale gelmektedir. Dünya 

sanayi ürünü ithalatının yarıdan fazlası, ara mallardan (temel hammaddeler, parça ve 

bileşenler, yarı mamuller) oluşmaktadır.96 

Küresel değer zinciri literatürü, gelişmekte olan ülkelerde bulunan firmaların, küresel 

değer zincirleri içerisinde yer almalarından elde edecekleri faydalara ışık tutmaktadır. Bu 

üretim zincirlerine öncülük eden firmalar, tedarikçilerinden düşük maliyet, yüksek kalite ve 

iyi hizmet talep etmekte olup sıklıkla en iyi uygulamaların tedarikçilerine aktarımında aktif 

rol almaktadırlar. Benzer olarak DYSY literatürü de hiyerarşik şekildeki değer zinciri 

yönetimini, hangi yabancı yatırımların, yerel tasarrufları tamamlaması ile yönetim, pazarlama 

ve teknolojik beceriler sağlaması nedeniyle “yararlı”; hangilerininse yerel firmaları dışlama 

                                                 

93 O'Loughlin, Staeheli, Greenberg, s. 70 
94 OECD, Policy Brief,  s.3 
95 OECD, Policy Brief, s.3 
96 OECD, Policy Brief, s.2 
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ve tercihli politikaların avantajlarından yararlanmaları nedeniyle “zararlı” olduğunu 

araştırmaktadır.97 

Küresel değer zincirlerinin sağlayacağı kazançlar, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahip olduğu sanayilere ve faaliyetlere hangi kaynakların yeniden tahsis edildiğinin hızına ve 

kapsamına bağlı olmaktadır. Firmalar kaynaklarını daha yüksek katma değer sağlayan 

faaliyetlere tahsis ettikleri takdirde verimlilik artışının bir sonucu olarak o ülkenin refahı 

artmaktadır.98 

Bu yaklaşıma göre, önümüzdeki dönemde ülkelerin ekonomi politikaları, ekonomik 

faaliyetlerini küresel değer zincirleri içerisinde daha üst seviyelere taşımalarına 

odaklanacaktır. Bu da, sürekli değişim, yeni ürün geliştirme ve verimlilikte artış sağlama 

anlamına gelmektedir.99 

1.4.7 Marksist Teori’nin DYSY’ye Bakışı 

Keynesyen yatırım fonksiyonu, yatırımın ana belirleyicisi olarak kapasite kullanımı 

üzerine odaklanırken, Marksist yaklaşım kâr oranı üzerine yoğunlaşmaktadır.100 Marksist 

ekonomistlere göre gelişmiş kapitalist ülkelerde kâr oranları düşme eğiliminde olduğundan, 

sermaye daha fazla kâr elde edebileceği alanlara doğru hareket edecektir. Diğer bir deyişle, 

sermaye-çıktı oranındaki yükselme ve kârların paylaşım oranının düştüğü gelişmiş 

ekonomilerden, düşük sermaye-çıktı oranlarına ve işgücünün daha ucuz olduğu alanlara doğru 

sermaye hareket edecektir. Gelişmekte olan ekonomilerde işgücünün nispi ucuzluğu yanında 

sermayenin kıt üretim faktörü olması nedeniyle kâr oranlarındaki yükseklik, sermaye 

ihracının ve dolayısıyla DYSY’nin bu ekonomilere doğru yön değiştirmesine yol açmıştır.101 

Marksist teori, kapitalist ekonomilerin ticaret ve özellikle sermaye ihracı yoluyla 

büyüme yönünde güçlü bir dürtüye sahip olduklarını ileri sürmektedir. Klasik liberal 

ekonomistlere göre ekonomik büyüme ve sermaye birikimi, sermayenin getiri oranlarında 

azalma eğilimi yaratmaktadır. Bu ekonomistler, aynı zamanda sermayenin getiri oranlarındaki 

azalmanın, uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar yoluyla önlenebileceğini ileri 
                                                 

97 Ravenhill, s.358 
98 OECD, Policy Brief, s.5 
99 OECD, Policy Brief, s.7 
100 Jonathan P. Goldstein, “A Keynes-Marx Theory of Investment”, Heterodox Macroeconomics Keynes, Marx 

and Globalization, Jonathan P. Goldstein, Michale G. Hillard (drl.), Routledge, 2009, s.112 
101 Nihat Batmaz, Halil Tunca, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye, Beta Yayınları, 2005, 
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sürmektedirler. Ticaret, mal ihracı sonucu gelişmiş ülkelerde sermaye fazlası yaratırken, 

yabancı yatırımlar da oluşan sermaye fazlasının geri dönüşünü sağlamaktadır. Bu nedenle 

klasik liberaller, Marksist teorinin kapitalist ekonomilerin mal ihracı ve sermaye fazlası 

sağlama yönünde içsel bir eğilime sahip olduğu değerlendirmesine katılmaktadırlar.102 

Neoliberal dönemde, serbest ticaret ve finansal liberalizasyon sonucunda gelişmekte 

olan ülkelerdeki firmaların yerleşik piyasalara girmesi ve gelişmiş ülkeler arasındaki 

doğrudan yatırımların artması uluslararası rekabeti şiddetlendirmiştir. Gelişmiş ülkelerde 

bulunan firmaların pazar paylarında görülen düşüş, net gelirlerdeki azalma görece talep 

büyümelerini azaltmış ve rekabet kısıtını daha bağlayıcı bir hale getirmiştir.103 

Marksist rekabet ortamı, rekabet şeklinde kritik rejim değişiklikleri, birikimin değişik 

modları arasında dönüşüm, süreğen artık değer maksimizasyonuyla sermaye birikimi sağlama 

zorunluluğu, içsel beklentiler ve tercihlerin varlığı ile neoklasik rekabet ortamından 

ayrılmaktadır. Marksist rekabet ortamı, firmanın büyüme hedefinin önemine vurgu yapmakta 

ve zaman zaman firmanın yatırım stratejisi üzerinde ilave bir kısıt olarak rol oynamaktadır. 

Marks’a göre rekabet, kapitalistleri bir hayatta kalma stratejisi olarak sürekli yatırıma 

yönlendiren zorlayıcı güçtür. Bu nedenle rekabet, firma için “yatırım yap ya da yok ol.” 

durumu yaratabilmektedir.104  

1.5 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri 

Ulusötesi şirketlerin faaliyetlerini çevreleyen dört önemli faktör işgücü piyasası 

standartları, gümrük ve gelir vergileri, çevre ve teknoloji transferi olarak sıralanabilir.105 Bu 

bölümde bu ana faktörlerle birlikte DYSY’yi etkileyen diğer yan faktörler de incelenecektir. 

DYSY’nin belirleyicilerine yönelik akademik çalışmalar, analiz için tutarlı bir 

çerçeve sunmamaktadır. Bu belirleyicilerden klasik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, 

görece faktör donatımı ve başlangıç koşullarının DYSY’yi bazı ülkelere diğerlerinden daha 

çok çektiğini öne sürmektedir. Bu görüşe göre DYSY çekmek isteyen ülkeler için tek yol 

kendi ekonomik yapısını değiştirmektir. Yeni Ticaret Teorisindeki gelişmeler yakınlığa 

yoğunlaşan bir çerçeve çizerek, DYSY’yi ticaret maliyetleri ile ölçek ekonomileri arasındaki 
                                                 

102 Richard Little, Michael Smith, Perspectives on World Politics, Routledge, 2006, http://books.google.com 
(10.10.2009), s.347 
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denge ile açıklamaktadır. Geleneksel ve Yeni Lokasyon Teorileri, ticari bütünleşme ve kendi 

kendini pekiştiren kümelenme etkilerinin DYSY’nin belirleyicileri olduğunu 

vurgulamaktadır. Az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere kurumların kalitesinin DYSY’nin 

önemli belirleyicilerinden biri olduğu yönünde gittikçe artan sayıda çalışma ortaya 

konmaktadır. Düşük vasıflı kurumsal yapı ve yolsuzluk iş yapmanın maliyetini arttırırken 

aynı zamanda altyapı gibi kamu mallarının yetersizliğine de yol açmaktadır. Son olarak fikri 

mülkiyet haklarının korunumunun yetersiz olması durumunda firmalar yerel tedarikçilerle 

işbirliği yapmak yerine DYSY’ye yöneleceklerdir.106 

ABD kökenli şirketlerin Avrupa’da gerçekleştirdikleri DYSY’ye yönelik olarak 

Slaughter tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bu yatırımlar ilgili Avrupa ülkesinin 

politikalarından ve karakteristik özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Yapılan 

regresyon analizleri, ulusötesi şirketlerin yatırımlarını şekillendirirken, yatırım yapılacak 

ülkenin piyasa büyüklüğünü, kişi başına düşen milli gelirini, AB’ye üye olup olmadığını ve 

kurumlar vergisi oranını dikkate aldıkları sonucuna varmaktadır. Bu sonuçlar, hükümet 

politikalarının ülke içine çekilen DYSY’nin bileşimini şekillendirmede önemli bir rol 

oynayabileceğini ortaya koymaktadır.107 

Sınır ötesi yatırımlar, yabancı ülkede piyasa talebini karşılama ve maliyet etkinliği 

sağlama olmak üzere başlıca iki faktör tarafından etkilenmektedir. Feldstein’ın ampirik veriler 

üzerinden yaptığı istatistiksel çalışmaya göre, ulusal tasarruf oranlarındaki farklılıktan 

kaynaklanmamaktadır. Diğer bir deyişle DYSY, sermaye rasyosunun düşük, marjinal ürünün 

yüksek olması nedeniyle yetersiz ulusal tasarrufu dengeleyen sermaye akımının mevcut 

olduğu açık ekonomi için Ramsey modelinin sermaye birikimi mekanizması tarafından 

yönlendirilmemektedir.108 

DYSY’yi etkileyen iki ana faktörden ilki, firmanın mevcut pazarına yakın olma ya da 

daha geniş yeni pazarlara açılma isteğinden; ikincisi ise düşük işgücü maliyetleri, vergi 

oranları, taşıma maliyetleri ve genel olarak işlem maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 
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http://books.google.com (11.10.2009), s.201 



  31

DYSY’yi etkileyen bu iki ana faktör Bellak tarafından, yurtdışında yatırım yapmanın 

rekabetçi ve karşılaştırmalı üstünlüğü olarak adlandırılmaktadır.109   

Mikro bazda DYSY için yer tercihinin genel olarak iki aşamada yapıldığı öne 

sürülmektedir. İlk aşamada aday ülkelerin kısa bir listesi ortaya konulmakta, ikinci aşamada 

ise bu liste içerisinde yer alan ülkeler daha detaylı bir şekilde karşılaştırılarak yatırım 

yapılacak ülke seçilmektedir. Bir ülke sahip olduğu olumlu faktörler nedeniyle listeye 

alınmakta, olumsuz nitelikler nedeniyle ise listeden çıkarılmaktadır. Ülkenin olumsuz bir 

faktöre sahip olmaması, o ülkenin listeye girebilmesi için tek başına yeterli olmamaktadır. 

Aşağıda, bir ülkenin DYSY için tercih edilmesinde olumlu ve olumsuz rol oynayan bazı 

faktörler sıralanmaktadır.110  

Pozitif Faktörler; 

- Kar potansiyeli,  

- Pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, 

- Doğal kaynaklara erişim imkanı, 

- Vasıflı işgücünün varlığı, 

- Ülkenin imajı. 

Negatif Faktörler; 

- Ülke riski, 

- Üretim maliyeti,  

- Etkinlik, 

- Diğer faktörler. 
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1.5.1 Piyasa Büyüklüğü 

Kâr maksimizasyonunu amaçlayan firmalar için piyasa büyüklüğü ve sürdürülebilir 

büyüme önemli bir cezbedici faktördür. Bu önermenin arkasında yatan teori, yeni bir üretim 

tekniği veya iyi bilinen bir marka gibi bir takım avantajlara sahip olan firmaların (Mülkiyet 

avantajları), sahip oldukları benzersiz avantajları elde etmek için yapmış oldukları yatırımlara 

en yüksek miktarda getiri temin edebilmek için hem yurtiçinde hem de yurt dışında büyük 

piyasalara ihtiyaç duymalarıdır. Piyasa büyüklüğü nedeniyle diğer ülkelerde gerçekleştirilen 

DYSY, “Pazar arayan yatırımlar” olarak adlandırılmaktadır.111 

Hem teorik hem de ampirik çalışmalar DYSY akımının düzgün işleyen büyük 

ekonomilerde daha fazla olacağını ortaya koymaktadır. DYSY ile piyasa büyüklüğü 

arasındaki ilişki basit doğrusal bir ilişki olmayıp DYSY genişleyen piyasadan olumlu yönde 

etkilenmekte ancak bu etki azalarak artmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni piyasalara açılma 

fırsatı, diğer ülkelerin sağladığı imkanlarla aynı düzeyde olmamasına ve azalan marjinal 

getiriye rağmen yatırımcıları cezbetmektedir.112 

1.5.2 İşgücü Piyasası 

DYSY’nin en önemli belirleyicilerinden biri de deformasyona uğramamış ekonomik 

ortamdır. Mal ve faktör piyasalarında deformasyon, ürün ve faktör fiyatları, gerçek sosyal 

fırsat maliyetlerinden farklılaştığında ortaya çıkmaktadır. Örneğin imalat sanayiindeki işçi 

ücretlerinin, tarım sektöründeki işçi ücretlerini aşması durumu buna örnek olarak 

gösterilebilir. Benzer şekilde iç piyasadaki mal ve hizmet fiyatları, ithal mal fiyatlarından 

yüksek; ihraç malı fiyatları da aynı vasıftaki iç piyasada satılan mallardan daha düşük olabilir. 

Bu deformasyonlar çoğunlukla asgari ücret, ithalatta tarife ve kota uygulaması ve ihracat 

sübvansiyonlarından kaynaklanmaktadır.113 
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Bu tip deformasyonların öngörülebilir sonucu, kaynakların yanlış dağılımı ve 

yatırımların ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlardan uzaklaşmasıdır. Diğer 

bir sonucu ise ülkelerin çekebileceği DYSY hacmi üzerinde etkide bulunmasıdır.114 

Ulusötesi şirketler çoğunlukla, gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünü kullanmak ve 

gelişmiş ülkelere iş ihraç etmekle suçlanmaktadırlar. Ancak genel olarak, yabancı yatırımların 

istihdam düzeyini kalıcı olarak değiştirmediği ve istihdam üzerinde kısa vadeli etkilerinin 

mevcut olduğu ancak reel ücretlerde kalıcı değişikliklere yol açtığı kabul edilmektedir.115 

İşgücü maliyetlerinin DYSY’nin yer seçiminde ne derecede etkili olduğu çok net 

olmamakla beraber, bazı çalışmalar, ulusötesi şirketlerce ödenen ücretlerin, karşılaştırılabilir 

yerel firmalarca ödenen ücretlerle aynı seviyede ve hatta daha fazla olduğunu göstermektedir. 

ABD, Venezuella ve Meksika’da bulunan ulusötesi şirketlerin ücret düzeyleri üzerinde 

Harrison tarafından yapılan bir araştırmaya göre ulusötesi şirketler genellikle yerel 

firmalardan daha yüksek ücret ödemekte ve bu da yatırım yapılan ülkedeki genel ücret 

düzeyinde yükselmeye yol açmaktadır. 116 

Toplam üretim maliyeti içindeki payı teknolojik gelişmeler nedeniyle gittikçe 

azalmasına karşın halen en önemli üretim maliyeti unsuru olan işçilik maliyetleri, 

karşılaştırmalı üstünlüğün ana belirleyicisi olma konumunu sürdürmektedir. Ana ülkedeki 

yüksek işçilik maliyetleri, yerli yatırımcıları üretim için düşük işçilik maliyetleri mevcut olan 

ülkelere yöneltmektedir. Morsink ve Molle ana ülkedeki işçilik maliyetlerinin Avrupa ülkeleri 

arasındaki DYSY üzerinde olumlu etkide bulunduğunu, Culem ise yatırım yapılacak ülkedeki 

birim işçilik maliyetinin DYSY üzerinde olumsuz etkide bulunduğu sonucuna varmaktadır.  

Bu çalışmalar teoride ileri sürülen savları kanıtlamaktadır. Ancak aksi yönde sonuca varan 

çalışmalar da mevcut bulunmaktadır. Örneğin, Meredith ABD’nin Kanada’ya olan DYSY’da 

ücret farklılığının önemli bir etkide bulunmadığı sonucuna varmaktadır. Bu çelişkili 

çalışmalar üzerine Lucas yaptığı çalışmada, işçinin marjinal verimliliğinin sadece birim işçilik 

maliyeti ile ifade edilemeyeceğini, çünkü birim işçilik maliyetinin insan kaynağının kalitesini 

ve verimliliğini ölçemeyeceğini öne sürmüştür.117  
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Üretim maliyeti içindeki ağırlığı nedeniyle yatırım büyük ölçüde işçilik maliyetine 

bağlı olmaktadır. Janicki ve Wunnava tarafından yapılan çalışmaya göre işçilik maliyeti ile 

DYSY arasında pozitif korelasyon mevcut olup imalat sektöründe ana ülke ile yatırım yapılan 

ülke arasında yıllık ücrette görülen 1$’lık değişme, DYSY üzerinde 17.278$’lık bir değişime 

yol açmaktadır. Ucuz işgücü maliyeti, özellikle ücret düzeyinin yüksek olduğu ve firmaların 

üretimlerini kaynakların bol ve ucuz olduğu bölgelere taşıyarak maliyetlerini düşürmeyi 

hedefledikleri ülkelerin başlıca ilgi alanını oluşturmaktadır.118 

1.5.3 Faiz Oranı 

Sermaye maliyeti teorisine göre yatırım yapılacak ülke ile şirket merkezinin 

bulunduğu ülke arasındaki faiz oranları farklılığı ne kadar yüksek olursa, DYSY da o kadar 

fazla olacaktır. Ancak bu teori yatırım için kullanılan fonların yatırım yapılacak ülkeden 

temin edildiği varsayımına dayanmakta olup gerçekte DYSY için gereken fonlar şirket 

merkezinin bulunduğu ülke, yatırım yapılacak ülke, üçüncü bir ülke veya bu üçünün herhangi 

bir kombinasyonu ile temin edilebilmektedir. Günümüzde uluslararası finansal bütünleşmenin 

gittikçe artması ve buna paralel olarak yeni finansman tekniklerinin gelişmesi, yabancı 

iştiraklerin çoğunun finansmanının yabancı kaynaklardan sağlanmasını getirmektedir.119  

1.5.4 Ticarete Açıklık 

Uzunca bir süre ithalat üzerinde tarife ve kota uygulaması yoluyla konulan 

sınırlamaların DYSY akımını arttırdığı düşünülmekteydi. Bu inanış, ticaret ve sermaye 

akımının birbirinin ikamesi olduğu savına dayanmakta ve ticaret üzerine getirilen 

sınırlandırmaların yabancı yatırımcıları korunan piyasalarda DYSY yapmaya 

yönlendireceğini öne sürmekteydi. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar ticaret ve 

DYSY’nin birbirinin tamamlayıcısı olduğu ve birbirlerinin ikamesi olmak zorunda 

olmadıklarını ortaya koymaktadır.120 

Buna göre içe dönük, ticaret kapalı, ithal ikameci kalkınma stratejisi izleyen ülkeler, 

aynı zamanda ihracatı sübvanse etmekte, gümrük tarifeleri ile sağlanan gelir ihracat 

sübvansiyonlarında kullanılmaktadır. İhracata dayalı kalkınma stratejisinde kaynak dağılımı 

piyasa güçleri ve karşılaştırmalı üstünlük tarafından doğal olarak belirlenmekteyken, ithal 
                                                 

118 Janicki, Wunnava, s.508 
119 Huang, s.17 
120 Balasubramanyam, s.190 
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ikameci kalkınma stratejisinde uygulanan politikalar suni olarak oluşturulmaktadır. İthal 

ikameci politikalar, korunan endüstrilere DYSY’yi çekmekte ise de sunulan teşvikler yapay 

olduğundan, ülkeye özgü avantajların eksikliğini gidermeye yönelik olduğundan ve sürekliliği 

politika yapıcılarının ilgisine bağlı olduğundan DYSY çekmekte ihracata dayalı büyüme 

stratejisi kadar etkili olmamaktadır.121 

Ticaret açıklık konusunda değinilmesi gereken diğer bir önemli konu da bölgesel 

ekonomik entegrasyonlardır. Bölgesel ekonomik entegrasyonların ve tercihli ticaret 

anlaşmalarının tek başına DYSY akımlarını arttırdığı yönünde henüz net bir kanıt mevcut 

olmamakla birlikte, üye ülkeler arasındaki serbest ticaret piyasa büyüklüğünü arttırırken 

üçüncü ülkelere konulan tarifeler ithalatı engellemekte, her ikisi birden bölgeye olan DYSY 

akımını arttırmaktadır. Bunlardan piyasa büyüklüğünün, gümrük tarifelerinden daha etkili 

olduğu ve asıl etkinin ticaret ve yatırım rejiminin serbestleştirilmesinden ve mal ve faktör 

piyasasındaki aksaklıkların ortadan kaldırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.122 

Janicki ve Wunnava tarafından AB’ye aday olan ülkeler arasında yapılan bir 

çalışmada, ticari bütünleşmenin DYSY’nin belirleyicileri arasında en önemli değişken olduğu 

saptanmış ve bu durum ticaret ve yatırımın birbirinin ikamesi değil tamamlayıcısı olmasıyla 

açıklanmıştır. Bevan ve Estrin de liberal ticaret politikası izleyen ülkelerin daha çok ihracat 

yaptığını ve bunun bir sonucu olarak da ihracata yönelik faaliyet gösteren DYSY’yi 

çektiklerini ileri sürmüşlerdir.123 

1.5.5 Ekonomik İstikrar ve Büyüme 

Düşük enflasyon oranı ve istikrarlı döviz kurlarıyla karakterize edilebilecek 

ekonomik istikrar DYSY’nin bir ülkeye yönelmesinde etkili olmaktadır. Bunun birkaç nedeni 

bulunmaktadır. İlk olarak, ekonominin bir takım şoklara dayanıklılığını ve gücünü 

göstermektedir. İkinci olarak ekonominin gidişatı konusunda bir dereceye kadar öngörü 

sağlamakta ve yatırım yapılan ülkede elde edilen kârın ve kârpayının ana ülkeye transferi 

hakkında güven tesis etmektedir. Son olarak istikrarlı makroekonomik ortam, istikarlı siyasi 

ortamı da beraberinde getirmektedir.124 

                                                 

121 Balasubramanyam, s.190 
122 Balasubramanyam, s.191 
123 Janicki, Wunnava, s.507 
124 Balasubramanyam, s.189 
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Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki yatırımcılar arasında yapılan çalışmalarda, 

yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarının DYSY üzerindeki en önemli olumsuz 

faktörler arasında yer aldığı sonucuna varılmaktadır. Bu iki unsurla karakterize edilen 

ekonomik istikrar, aynı zamanda ülke imajını etkilemek suretiyle de yatırımcıların DYSY 

kararlarında etkili olmaktadır.125 

1.5.6 Taşıma Maliyetleri 

Ağırlığa dayalı tahmin metotlarını kullanan bir dizi bilimsel çalışmada uzaklık, 

taşıma maliyetinin bir ölçütü olarak kullanılmıştır. Ağırlığa dayalı DYSY tahmin modeli 

kullanarak yapmış oldukları çalışmada Morsink ve Molle uzaklığın Avrupa ülkeleri 

arasındaki karşılıklı DYSY üzerinde olumsuz etkide bulunduğu sonucuna varmaktadırlar. 

Ancak bu sonuç, ticaret engellerinin DYSY’yi teşvik ettiği savıyla çelişmektedir. Bu savın 

doğru olduğu varsayıldığında, uzaklığın taşıma maliyetini arttırması sonucunda ürün 

fiyatlarında artışa yolaçması ve firmaların rekabet gücü üzerinde olumsuz etkide bulunması 

nedeniyle DYSY’yi teşvik edici bir etkide bulunacağı sonucuna varılmaktadır. Morsink ve 

Molle bu çelişkiyi, uzaklığın sadece taşıma maliyetinin bir ölçütü olmadığını, DYSY 

açısından bakıldığında aynı zamanda içselleştirmenin de bir ölçütü olduğunu, çünkü uzaklığın 

aynı zamanda iç kontrol ve faaliyet etkinliğini etkileyen işlem maliyetlerini de temsil ettiğini 

öne sürerek açıklamışlardır.126 

1.5.7 Mali ve Siyasi İstikrar 

Siyasi risk unsurlarından, savaş, terörizm ve sivil itaatsizlik gibi faktörlerin mevcut 

olması,  o ülkeye DYSY yapılmasından vazgeçmeye neden olmaktadır. Siyasi istikrarsızlığa 

eşlik eden belirsizlik, birçok ülkenin DYSY’yi çekmesinde olumsuz rol oynamaktadır. ABD 

kökenli ulusötesi şirketlerin yöneticileri arasında yapılan iki ayrı çalışmada, siyasi riskin 

DYSY tercihinde en olumsuz rol oynayan faktör olduğunu ortaya koymaktadır.127  

Janicki ve Wunnava tarafından yapılan bir çalışmaya göre, makroekonomik ve siyasi 

istikrar ile karakterize edilen sağlıklı yatırım ortamı, DYSY’yi çekmede önemli rol 

oynamaktadır. Buna göre kredi derecelendirme notunda görülen bir birim artış, DYSY’de 

10.315.000 $ artış sağlamaktadır. Bu nedenle, güçlü ekonomik ve siyasi ortam yaratmada 
                                                 

125 Easson, s.29 
126 Huang, s.23 
127 Easson, s.29 
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başarılı olan ülkeler finansal kriz veya borç ödeme güçlüğünden daha az endişe duymakta ve 

artan DYSY’den kazanç sağlamaktadırlar.128 

1.5.8 Altyapı / Destek Hizmetleri 

Yollar, limanlar, havalimanları, telekomünikasyon ağı ve tesisleri, enerji 

kaynaklarının mevcudiyeti ve maliyeti gibi bir ülkenin altyapısını oluşturan faktörler, üretim 

ve taşıma maliyeti ve etkinliği üzerinde önemli etkilere sahip bulunmaktadır. Yatırım kriteri 

bağlamında bir ülke ne kadar iyi değerlendirilirse değerlendirilsin, altyapısı yetersiz ise 

önemli miktarda DYSY çekmede zorluklar yaşayacaktır. Bu nedenle, ülkelerin DYSY için 

cazibelerini en üst seviyeye çıkarmaları için altyapılarını modern ve kusursuz bir hale 

getirmeleri ve bu durumlarını sürdürmeleri gerekmektedir. 129 

Altyapı tesisleri sadece ulaşım ve iletişimi değil, çalışma ve boş zaman için uygun 

ortam sağlanmasını da içermektedir. Örneğin Hindistan’ın yazılım alanında DYSY’yi 

çekmesinde sadece gelişmiş uydu altyapısı değil, Bangalore gibi bu alandaki yatırımların 

yoğunlaştığı şehirlerde mükemmel düzeyde eğitim, spor ve dinlenme tesislerinin mevcut 

olması etkili olmuştur.130 

Altyapı aynı zamanda, üretim faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli hizmetlerin 

sağlanmasını da içermektedir. Bu hizmetler, hukuk, sigorta ve muhasebe firmaları, ticaret ve 

yatırım bankaları, hava, deniz ve kara taşımacılık firmaları tarafından sağlanan hizmetleri 

kapsamaktadır. Hammadde ve diğer üretim girdilerinin yeterli miktarda ve rekabetçi bir 

fiyattan sağlanması, yerel tedarikçilerle istikrarlı ve güvenli ilişkiler tesis edilmesi, yerel 

hizmetlerin iyi bir şekilde yerine getirilmesi DYSY’yi bir ülkeye çekmek için önemli katkıda 

bulunmaktadır.131 

1.5.9 Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması 

Fikri mülkiyet hakları bir firmanın yapmış olduğu araştırmalar sonucu elde ettiği 

maddi ve maddi olmayan ürünlere sahipliğini ifade etmektedir. Bunlar, üretim süreçlerini, 

yazılım ve pazarlama tekniklerini içermektedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinde firmaların fikri 

                                                 

128 Janicki, Wunnava, s.508 
129 John D. Sullivan, Jean Rogers, Aleksandr Shkolnikov, “The Prosperity Papers: Foreign Direct Investment”, 

Economic Reform Issue Paper, No.0402, August 6, 2004, s.13 
130 Balasubramanyam, s.189 
131 Sullivan, Rogers, Shkolnikov, s.13 
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mülkiyet hakları, patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sırların korunmasına ilişkin yasalarla 

güvence altına alınmaktadır. Özellikle bilgisayar, telekomünikasyon ve ilaç gibi teknolojinin 

yeni ürün geliştirmede ana unsur olduğu dinamik endüstrilerde faaliyet gösteren ulusötesi 

şirketler için fikri mülkiyet haklarının korunması, varlıklarının önemli bir yüzdesinin maddi 

olmayan varlıklardan oluştuğu göz önüne alındığında, büyük önem kazanmaktadır.132 

Bu gibi endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların ülkeye çekilmesi, teknoloji transferi 

ve yüksek teknolojiye sahip yerel sanayi tesislerinin geliştirilmesi bağlamında en yüksek 

potansiyel faydayı içerdiğinden ev sahibi ülkeler açısından daha büyük öncelik taşımaktadır. 

Ancak bu gibi yatırımların ülkeye çekilebilmesi için ev sahibi ülkenin fikri mülkiyet 

haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlaması,  tescilli teknolojilerin zorunlu lisansından 

kaçınması ve özel firmalar arasındaki teknoloji lisans anlaşmalarına müdahalede 

bulunmaması gerekmektedir. 133 

1.5.10 Sermaye ve Kâr Transferi 

Yatırımcılar bir ülkeye yatırım yapmadan önce, sermayenin ve elde edilecek kârın ev 

sahibi ülke dışına transferini etkileyen düzenlemeler üzerine yoğunlaşmaktadırlar. İlgili 

düzenlemeler vergi oranları, konvertibl paranın yurtdışına çıkarılabilmesine ilişkin 

sınırlamalar veya merkez bankasından izin almak gibi külfetli prosedürlerden oluşmaktadır. 

Genel olarak yurtdışında bulunan iştirakler ana firmaya kâr transferini kârpayı, faiz ödemesi, 

imtiyaz hakkı ödemesi ve teknik yardım ödemesi gibi şekillerde gerçekleştirmektedirler. Bu 

faaliyetleri sınırlandıran ülkeler, sermaye ve kârın serbest transferini sağlayan ülkelere göre 

daha az cazip bir yatırım ortamı sunmaktadırlar.134 

1.5.11 Yatırım Teşvikleri 

Gittikçe artan sayıda ülke, yabancı sermayenin ülkeye girişine ilişkin engellerin 

kaldırılması ve yeni sektörlerin yabancı sermayeye açılması yanında, DYSY’yi çekebilmek 

için çeşitli mali ve finansal teşvikler uygulamaktadırlar. Sanayileşmiş ülkelerde finansal 

teşvikler daha yaygın iken ihracat yönelik serbest bölgeler ile altyapı ve arazinin sübvanse 

edildiği sanayi siteleri hariç tutulduğunda gelişmekte olan ülkeler yatırım teşviklerini daha 

çok vergi tatiline ve kamu fonlarının doğrudan ödenmesini gerektirmeyen mali uygulamalara 
                                                 

132 Sullivan, Rogers, Shkolnikov, s.10 
133 Sullivan, Rogers, Shkolnikov, s.10 
134 Sullivan, Rogers, Shkolnikov, s.10 
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dayandırmaktadırlar. Bununla birlikte, DYSY teşvik programlarının maliyetinin ne kadar 

olduğu hakkında güvenilir bir hesaplama tekniği bulunmamakta ve bu gibi teşviklerin 

uygulanmaması durumunda ülkeye girecek DYSY’nin ne kadar olacağını tespit etmek 

imkansız olarak nitelendirilmektedir.135 

Ticari alanda sağlanan ayrıcalıklara ilave olarak özellikle gelişmekte olan ülkeler 

yabancı firmalara çeşitli sübvansiyonlar sağlamaktadırlar. Halihazırda birçok ülkede faaliyet 

gösteren ihracata yönelik serbest bölgeler buna örnek gösterilebilir. Bu gibi yatırım teşvikleri 

ancak DYSY’yi çekme yönünde rakip ülkeler tarafından benzer uygulamalara girişildiğinde 

ortaya çıkmaktadır. Hiçbir ülkenin bu gibi teşvikleri sağlamaması durumunda DYSY’nin 

yatırım yeri tercihi, ülkelerin kaynak donatımına ve sağladıkları etkin çalışma ortamına bağlı 

olacaktır.136 

DYSY’yi çekmek için ülkeler arasındaki rekabet, kâr ve refahın ev sahibi ülkelerden 

ulusötesi şirketlere transferine yol açacağından etkin yatırım teşvik programlarının dizayn 

edilmesi zor bir görev olarak nitelendirilebilir.  

1.5.12 Vergiler 

Her geçen gün daha fazla sayıda ülkenin ulusötesi şirketlerin yatırımlarını çekme 

rekabetine giriştiği dünyamızda mali teşvikler küresel bir fenomen haline gelmiştir. 

Sanayileşmiş batı ülkeleri yatırım indirimi veya hızlandırılmış amortisman uygularken, fakir 

Afrika ülkeleri vergi tatili ve gümrük vergisi gibi teşviklere dayanmaktadırlar.137  

Vergiler, sermayenin net getirisini etkilemek suretiyle ülkeler arasındaki sermaye 

hareketleri üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu nedenle konu hakkındaki ilk çalışmalar, cömert 

vergi teşviklerinin iş ortamındaki diğer engelleri gidererek ulusötesi şirketleri yatırıma 

yönlendirip yönlendirmediğini değerlendirmeye teşebbüs etmiştir. 1980’li yıllarda, çalışmalar 

bir adım daha öteye giderek, ulusötesi şirketlerin yatırım yeri seçiminde hangi vergi 

araçlarının daha büyük etkide bulunduğunu araştırmaya yönelmiştir.138 
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Son yıllarda sadece şirketler uluslararası alanda daha hareketli hale gelmeye 

başlamamışlar, hükümetler de ulusal vergi politikalarını şekillendirirken bu yeni boyutu da 

dikkate almak durumunda kalmışlardır. Sermaye hareketlerinin önündeki engellerin aşamalı 

bir şekilde ortadan kaldırılması, ülkelerin uluslararası piyasalarda DYSY için rekabet 

etmelerini ve bu süreçte vergi politikalarını kullanmalarını getirmiştir. Bu rekabetçi trend, 

hükümetler üzerinde, vergi politikalarını bölgesel ya da uluslararası anlaşmalar yoluyla 

uyumlaştırma yönünde artan baskı ile dengelenmiştir. İkinci bir önemli nokta ise yerli ve 

yabancı ülke vergi politikalarının birbirine karşılıklı bağımlı olması ve bu bağın ulusötesi 

şirketlerin davranışlarını etkilemesidir.139 

Ulusal ve yerel hükümetler yabancı şirketleri ülkelerine çekebilmek için gittikçe 

artan bir şekilde vergisel teşvikleri kullanmakta, vergisel teşviklere ilave olarak başka bir 

teşvik olmasa dahi bu bölgeler karşılaştırmalı üstünlükleri nedeniyle yabancı yatırımcılar 

tarafından tercih edilmektedirler. Örneğin Doğu Avrupa ülkelerine yapılan DYSY, maliyet 

düşüklüğü ve yeni, gelişen piyasalara yakın olma isteği olmak üzere başlıca iki faktör 

tarafından etkilenmekle birlikte hükümetler düşük gelir vergisi ve yatırım teşvikleri gibi 

enstrümanlarla DYSY’ye yönelik rekabet politikası izlemektedirler. Aslında, Avrupa 

Birliği’nin (AB) bölgesel olarak farklılaştırılmış yatırım desteği oranlarıyla uygulanan 

bölgesel kalkınma politikaları oyunun bir parçası haline gelmiş durumdadır. Yatırım 

teşviklerine ve tercihli vergi rejimlerine yönelik en önemli eleştiri, yatırımların dünya 

üzerinde yanlış dağılımına neden olarak küresel ekonomik refahın azalmasına yol açacağı 

tezidir.140 

İzleyen bölümde ülkelerin DYSY’yi çekme amacıyla uyguladıkları mali teşvik 

unsurlarından vergi indirimine yönelik rekabet politikaları detaylı bir şekilde irdelenecektir. 
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2. ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ 

Günümüzde firmaların hangi ülkede konuşlandıkları veya üretimlerini ülkelerin 

karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate almak suretiyle bu ülkeler arasında nasıl organize 

ettikleri, rekabet güçleri ve uluslararası piyasalardaki konumları açısından büyük önem arz 

etmektedir. Rekabet gücü firma, endüstri ve ülke düzeyinde ele alınabilecek olup her birinde 

değişik görünümler kazanmaktadır. 

Firma ve endüstri düzeyinde rekabet, üretilen ürünlerin piyasalarda rekabet edebilme 

gücünü ifade etmekte olup görece fiyatlara ve ürünlerin kalitesine bağlıdır. Örneğin bir 

otomotiv firması daha kaliteli bir otomobili daha düşük bir fiyata ürettiği takdirde daha 

rekabetçi bir firma olarak nitelendirilmektedir. Rekabet gücünün artması, firmaların diğer 

firmalara göre uzun dönem verimlilik trendlerinin konumuna bağlı bulunmaktadır. Bir 

firmanın verimlilik artış hızı diğer bir firmanın verimlilik artış hızından daha yüksek 

olduğunda, verimlilik artış hızı daha yüksek olan firmanın bir birim çıktı maliyeti uzun 

dönemde diğer firmaya göre düşecektir.141  

Rekabet gücü firma düzeyinde; çıktının türüne, işçinin motivasyonu ve 

yeteneklerine, hammadde ve yarı mamul kadar teknolojik altyapı ve kullanılan ekipmana, 

üretim ölçeğine, üretim sürecinin kolaylığına, üretim sürecindeki görevlerin ne ölçüde 

detaylandırıldığına bağlı bulunmaktadır. Bunun yanında bir ekonominin yapısal 

karakteristikleri de firmaların rekabet gücü üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu karakteristik 

özellikler altyapı, kurumlar ve eğitim sistemi gibi ülkenin sahip olduğu varlıklara bağlı olup 

bu faktörler o ülkenin iş ortamının firma ve endüstrilerin rekabet gücünün gelişimine zemin 

hazırlayıp hazırlamadıklarını belirlemektedir.142  

Vergi rekabeti tamamen tercihe bağlı olup piyasadaki mal ve hizmet rekabetine 

benzer nitelik taşımaktadır. Piyasada insanlar ne satın alacaklarına, malların fayda ve 

maliyetlerini karşılaştırmak suretiyle karar vermektedirler. Tüketici tercihleri, işletmelerin 

daha etkin ve bireylerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretimde bulunmalarını 

teşvik etmektedir. Bir ölçüde vergi rekabeti de ülkeler için aynı etkide bulunmaktadır. 
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Ülkelerin vergileri yükseltme güçlerini sınırlandırarak daha etkin vergi politikaları 

geliştirmelerini ve vergi gelirlerini daha tutumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.143 

Rekabet gücü düşük olan firmaların uluslararası rekabet ortamında hayatta 

kalabilmeleri güç olduğundan, ülkeler firma ve endüstrilerinin rekabet gücüyle yakından 

ilgilenmektedirler. Ancak bir firma veya endüstrinin rekabetçiliğini değerlendirmekle 

kıyaslandığında, bir ülkenin rekabet gücünü değerlendirmek daha zordur. Bir ülkenin 

uluslararası rekabet gücünü belirleyen nedir? Bir ülkenin rekabetçi olabilmesi için o ülke 

içerisinde faaliyet gösteren tüm firmaların ve endüstrilerin rekabetçi olması şart mıdır? Bir 

ülkenin ana ekonomik hedefinin insanlarının yaşam standardını arttırmak olduğu göz önüne 

alındığında, salt rekabet gücünü arttırma amacının bu hedefe ulaşmayı sağlamayacağı, asıl 

önemli olanın ülkenin verimliliğinin arttırılması olduğu çünkü verimliliğin kişi başına milli 

gelirin ana belirleyicisi olduğu söylenebilir.144  

Ekonomik serbestleşme vergi rekabetini daha yaygın hale getirmiştir. Örneğin 

GATT-WTO çalışmalarının bir parçası olarak tarife engellerinin aşamalı bir şekilde ortadan 

kaldırılması, firmaların önemli bir pazar payına sahip oldukları veya yeni pazara girmek 

istedikleri ülkelerde doğrudan yatırım yapmaları yönündeki baskıları azaltmaktadır. Bu 

nedenle, yatırım yapacakları veya genişleyecekleri yerleri mali teşvikleri göz önünde 

bulundurarak seçmektedirler. Bu durum, son yıllarda sermaye hareketlerinin mali politikalara 

neden daha duyarlı hale geldiğini açıklamaktadır. Bunun yanında bölgesel blokların 

güçlenmesi yoluyla küreselleşme eğilimi, bölgelerini daha rekabetçi ve bütünleşik bir hale 

getirmek için ülkelerin vergi düzeylerinde indirime gitmelerini rasyonel hale getirmektedir. 

Bu kapsamda AB üyesi ülkeler, 1999 yılında vergi oranlarını indirme, kamu harcamalarını 

sınırlandırma ve kamu açıklarını azaltmayı kararlaştırmışlardır.145 

Uluslararası ticaret ülkelerin, diğer ülkelere göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 

oldukları ve görece daha verimli oldukları alanlarda uzmanlaşıp diğer alanlarda daha verimli 

olan ülkelerden mal ve hizmet ithal etmelerine imkan sağlayarak toplam refahın artışına 

katkıda bulunurken, DYSY daha etkin ve verimlilik sağlayan yeni üretim teknolojilerinin 

ülkeye girişini temin ederek faaliyet gösterilen alanlarda verimliliğin daha da üst noktalara 

                                                 

143 Chris Edwards, Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and The Battle to 
Defend It, Cato Institute, 2008, http://books.google.com (25.10.2009), s.133 

144 Carbaugh, s.18 
145 Guy Standing, Beyond The New Paternalism: Basic Security as Equality, Verso, 2002, 

http://books.google.com (25.10.2009), s.30 



  43

taşınmasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle, ülkeler bir anlamda rekabet güçlerini arttırmak 

için DYSY’yi ülkelerine çekmeye yönelik rekabete girişmektedirler.    

2.1 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Destek Stratejileri  

Kamu gelirlerinin DYSY’yi çekmek için harcanması, kaynakların ekonominin geri 

kalan bölümünden çekilmesine ve diğer endüstrilerin daha az rekabetçi hale gelerek 

cezalandırılmalarına neden olmaktadır. DYSY teşvik programları, seçici oldukları ve belli 

sektörlere yoğunlaştıkları ölçüde sanayi politikalarında problemlere yol açmakta, dışsallıklara 

neden olmakta ve ülkeleri bu dışsallıklar sonucu kazanan ve kaybedenleri piyasanın 

yapabileceğinden daha iyi bir şekilde belirlemeye çalışma durumuna sokmaktadırlar.146 

DYSY’ye yönelik teşvikleri haklı çıkaran en önemli unsur, bir takım olumlu 

sonuçların da ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Yatırım teşviklerine yönelik olarak 

etkin bir yaklaşımda bulunan ülkeler, yabancı firmaları çekmede diğer ülkelere göre çok daha 

başarılı olmaktadırlar.147 

DYSY’yi çekme yönündeki politika tartışmaları ve akademik çalışmalar, bu konuda 

ortak bir dilin olmaması nedeniyle bir kavram karmaşasına yol açmaktadır. Örneğin, DYSY 

destek stratejileri, DYSY teşvikleri, politika rekabeti ve hatta teklif savaşları (bidding wars) 

gibi kavramsal olarak farklı görüşler, uygulamada sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır.  

Bu nedenle, DYSY destek stratejileri, OECD’nin sınıflandırması esas alınmak 

suretiyle savurgan, teşvik ve rekabet olarak ayrıma tabi tutularak irdelenecektir. 

2.1.1 Savurgan Stratejiler 

DYSY’yi teşvik politikalarının ana amacı, yabancı kuruluşların varlığının sağladığı 

uzun vadeli faydaları maksimize etmektir. Bunun için, DYSY teşvik politikalarından sağlanan 

faydaların, maliyetlerinin üstünde olmasının yanında verilen hedeflere ulaşmanın maliyetinin 

olabilecek en düşük seviyede tutulmasının garanti altına alınması gerekmektedir.148 
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DYSY’yi çekmek için sağlanan ekonomik faydalar, genel olarak iki yönlüdür. 

Birincisi, yurtiçi tasarrufları ekonomik genişleme stratejisini finanse etmek için yetersiz olan 

ve/veya finans piyasaları yeterince gelişmemiş ülkeler DYSY’yi bir dış finansman kaynağı 

olarak kullanabilmektedirler. İkincisi, yabancı sermayenin varlığı birçok çalışmada da 

gösterildiği gibi yatırım yapılan ülkede pozitif dışsallıklar yaratmaktadır.149 

Yabancı sermayenin varlığı,  

- Teknoloji ve know-how transferi için tetikleyici bir etki yaratmaktadır.  

- Sadece özelleştirme ile ilgili olmamak üzere şirketlerin gelişmeleri ve yeniden 

yapılanmalarına yardımcı olmaktadır. 

- Uluslararası ticaretin bütünleşmesine katkıda bulunmaktadır. 

- İş dünyasında rekabet ortamı yaratmaktadır.  

- Yatırım yapılan ülkedeki insan kaynağı seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır.150 

Buna göre, yatırım yapılan ülke perspektifinden bakıldığında belli DYSY 

teşviklerinin savurgan stratejiler olarak karakterize edilmesinin kriterleri iki boyutta ele 

alınabilir. İlk olarak belli ülkelerin yatırımcılar ile karşılaştırılınca optimal olmayan 

uygulamaları takip etmeleri ya da bu tür uygulamaları takip eden  rakip ülkelere bir yanıt 

vermeleri durumunda ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak zamanlararası perspektiften 

bakıldığında ise uygulanan bir teşvik politikasının gelecekteki “oyunun kurallarını” etkilemesi 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır.151 

Bir teşvik planının uzun vadeli maliyetleri, diğer ülkelerin aynı nitelikteki teşvik 

tedbirlerini devreye sokmaları durumunda ortaya çıkan ekonomik yükleri de içermektedir. Bu 

durum, yeni ölçütlerin devreye sokulması ya da halihazırda uygulanan teşviklerin düzeyinin 

artırılması durumunda ortaya çıkan başlıca endişe kaynağıdır. Bu nedenle, diğer ülkelerin 

veya yönetim bölümlerinin vereceği tepkiler konusunda yeterli değerlendirme yapılmadan bir 
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takım DYSY teşvik tedbirlerinin uygulanması veya teşvik düzeyinin arttırılması, birçok 

durumda savurgan uygulamalara mal olabilmektedir.152 

2.1.2 DYSY Teşvikleri 

DYSY teşvikleri, bir DYSY projesinin büyüklüğünü, yerini veya endüstrisini; göreli 

maliyetini veya yatırıma ilişkin risklerini azaltmak suretiyle aynı nitelikteki yerli yatırımcılara 

sunulmayan teşvikler yoluyla etkilemek üzere dizayn edilen ölçütlerdir. DYSY teşvikleri 

yabancı yatırımcıyı hedeflemek veya ona özel uygulamalarda bulunmak yönünden doğal bir 

ayrıma tabi tutulmaktadır.153  

DYSY’yi çekmeye yönelik teşvik politikaları, yatırımcıların milliyetine göre ayrıma 

tabi tutulmasına dayanan kurala dayanan yaklaşım ile bireysel yabancı yatırımcıların 

durumuna göre özel olarak şekillendirilen spesifik yaklaşım olmak üzere iki kategoriye 

ayrılabilir. Kurala dayanan yaklaşım, birçok durumda yatırım sübvansiyonlarının seçici bir 

şekilde uygulanması şeklinde görülmektedir. Buna karşın spesifik yaklaşım özel olarak 

müzakere edilen mali istisnalar, hibeler, düşük faizli ve geri ödeme koşulları elverişli kredi 

imkanları, bedelsiz arazi temini, işgücü eğitimi, istihdam ve altyapı sübvansiyonları, ürün 

geliştirme, ARGE destekleri, geçici istisnalar ve yasal düzenlemelerde istisnalar gibi birçok 

farklı teşvik türlerini içermektedir. Ancak yine de uygulamada bu iki kategori arasındaki çizgi 

çok net değildir.154 

DYSY teşvikleri, sağlanan teşviklerin türüne göre ayrıma tabi tutularak, yatırım 

ortamını iyileştirici idari düzenlemelere ilişkin düzenleyici teşvikler, firmalara doğrudan 

doğruya sağlanan yardımlara ilişkin finansal teşvikler ve firmaların vergi yüklerini azaltmak 

üzere dizayn edilen mali teşvikler başlıkları altında incelenecektir.155 

2.1.2.1 Düzenleyici DYSY Teşvikleri 

Düzenleyici yatırım teşvikleri, mali ve finansal teşviklerden ayrı olarak hükümetler 

tarafından sağlanan ve yatırım ortamını iyileştirici idari düzenlemeler, ulusal veya yerel kural 

                                                 

152 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.15 
153 UNCTAD, World Investment Report 1994, UNCTAD, 1994, s.290 
154 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.12 
155 World Bank, Global Economic Prospects and The Developing Countries, Cilt 13, World Bank 

Publications, 2003, http://books.google.com (31.10.2009), s.81 



  46

ve düzenlemelerde esneklik yapmak yoluyla yabancı işletmeleri ülkeye çekmeye yönelik 

politikalardır.156 

Düzenleyici teşviklerin ulusal düzeyde üç ana uygulama alanı bulunmaktadır. 

Bunlar, mülkiyet hakları ve pazara erişim koşulları, çevre koruma tedbirleri ve çalışma 

standartlarıdır. 

● Mülkiyet Hakları ve Pazara Erişim Koşulları : 

Düzenleyici yatırım teşviklerinin yabancı yatırımcıları doğrudan etkileyen yönü 

kurumsal mülkiyetin korunumu ve iç piyasalara erişimle ilgilidir. Halen yürürlükte bulunan 

iki bine yakın ikili yatırım anlaşmasının en önemli maddelerini bu hususlar oluşturmaktadır. 

İkili anlaşmalarda yer alan bu konular aynı zamanda bölgesel anlaşmalarda da düzenlenmekte 

ve muhtemelen gelecekteki çok taraflı anlaşmalarda da yer alacakları beklenmektedir.157 

Mülkiyet haklarının korunumuna ilişkin güçlü düzenlemeler, maddi duran 

varlıklardan çok patent hakları gibi maddi olmayan duran varlıkları ilgilendirmekte olup 

DYSY’yi teşvik etmede önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu nedenle mülkiyet haklarına 

ARGE yatırımları, satış ve dağıtım yatırımlarından; ilaç sanayii gibi bir takım endüstriler de 

gıda işleme ve ulaşım gibi sektörlerden daha fazla duyarlı bulunmaktadırlar.158 

● Çevre Koruma Tedbirleri :  

Çevre koruma hususundaki düzenlemeler, üretim maliyetlerinde önemli bir ilave yük 

oluşturduğunda ve ülkenin daha iyi koşullar sunan ikameleri mevcut bulunduğunda, DYSY 

üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bu düzenlemelerin yaratacağı ilave yüklere en çok 

maruz kalan sektörler doğal kaynakları kullanan ve çevre kirliliğine yol açan imalat 

sanayiinde faaliyet gösteren sektörlerdir.159 

Çevre üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek büyük projelere standart ulusal veya 

uluslararası düzenlemelerden çok proje bazında düzenleyici otoritelerle yapılan müzakereler 

sonucunda belirlenen koşullar uygulanmaktadır. Bu nedenle büyük maden ve petrol tesisi 

yatırımlarında coğrafi olarak belli bir bölgeye bağımlılık nedeniyle ülkeler arasında yasal 
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düzenlemeler konusunda rekabet önem taşımamaktadır. Yatırımın sağlayacağı vergi ve 

imtiyaz hakkı gelirleri, çevre ile ilgili endişeleri önemsiz kılacak ölçüde büyük olduğunda, 

büyük ulusötesi şirketler ile küçük ülkeler arasında yapılacak müzakerelerde çevre ile ilgili 

olumsuzlukların gözardı edilmesi endişe yaratmaktadır.160 

Ülkeler arasında düzenleyici yatırım teşviği rekabeti hususunda yapılan araştırmalar 

daha çok çevre kirliliğine yol açan endüstriler üzerinde yoğunlaşmış olup “Kirlilik 

Cennetleri”nin DYSY’yi çekme konusunda etkide bulunduğuna yönelik yeterli kanıt mevcut 

değildir.161 

DYSY’yi çekmek için ülkeler arasında görülen kurala dayalı rekabet konusundaki 

ampirik çalışmalar üzerinde OECD Kalkınma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, 

modern imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, daha düşük çevre 

standardı uygulayan ülkelerin sağladıkları avantajlardan yararlanmak için yatırımlarını 

nadiren bu ülkelere kaydırdıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gevşek standartlar ve 

çevre koruma tedbirleri yoluyla ülkelerin bu endüstrilerdeki DYSY’yi çekmek yönündeki 

çabaları başarısızlığa uğrayacaktır.162  

Bununla birlikte özellikle küçük ülkeler, DYSY karşısında cazibelerini kaybetmemek 

için çevre ile ilgili standartlarını yükseltmek konusunda çekimser kalmaktadırlar. 

● Çalışma Standartları :  

Mülkiyet hakları ve çevre koruma standartlarından farklı olarak çalışma standartları 

konusunda üzerinde uzlaşılan  uluslararası normlar bulunmaktadır. Bu normlar, İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinden, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınladığı protokollere 

kadar bir dizi bildiri içerisinde yer almaktadır. Bu uluslararası normlar, sendika kurma hakkı, 

kölelik ve çocuk işçi çalıştırma yasağı gibi çalışma standartlarının özünü oluşturmakta olup 

ücret düzeyi, çalışma koşulları ve iş sözleşmeleri gibi konuları içermemektedir.163 

OECD ekonomilerinde iş sözleşmelerinde esneklik sağlayan ve ücret dışı işgücü 

maliyetlerini düşüren uygulamalar DYSY’yi çekmek için uzunca bir süre uygulanmıştır. 
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Benzer bir rekabet son zamanlarda Avrupa’da, düşük ücret ve daha uygun çalışma 

koşullarından çok firmaların üretimi yeniden yapılandırırken daha esnek koşullar arzu 

etmelerinden kaynaklanmıştır. Bu durum, Avrupa’da hem “sosyal dumping”i ve yetersiz iş 

sözleşmelerine doğru fiili gidişatı engellemek için AB Sosyal Beyannamesinin 

oluşturulmasını, hem de ulusal düzeyde düşük sosyal güvenlik maliyetlerinin engellenmesini 

getirmiştir.164 

Tekstil ve hazır giyim gibi düşük vasıflı emek yoğun sektörler çalışma standartlarının 

gevşetilmesine daha duyarlı olduğundan, çalışma standartlarına yönelik düzenleyici yatırım 

teşvikleri daha çok bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri çekmeye çalışan gelişmekte olan 

ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Düzenleyici yatırım teşviklerinin en önemli 

örneklerinden biri de elektronik, hazır giyim ve ayakkabı gibi hafif sanayi işletmelerini çeken 

“Serbest Ticaret Bölgeleri”dir. Bu gibi bölgelerde, vergi teşviklerine ve sübvanse edilen 

altyapı tesislerine ilave olarak çalışma ve çevre düzenlemeleri de daha gevşek olarak 

uygulanmaktadır.165 

2.1.2.2 Finansal DYSY Teşvikleri 

Finansal DYSY teşvikleri, yabancı yatırımcıların yatırımlarıyla ilgili olarak 

yaptıkları harcamaların bir kısmını karşılamak üzere yatırımın yapıldığı ülkelerce sağlanan 

doğrudan yardımlar veya hibelerdir. Yatırımcılara geri ödemesiz olarak sağlanan bu 

sübvansiyonlar arazi, inşaat ve fabrika ekipmanı satın alımı ile personel eğitim maliyetlerini 

azaltmaktadır. Ülkeler tarafından sağlanan diğer finansal teşvikler ise sübvanse edilen krediler 

ile kredi garantileridir.166 

Finansal DYSY teşviklerini uygulamaya yönelten üç faktör bulunmaktadır. 167 

Birincisi, bir bölge veya o bölge içinde yer alan bir bölüm gelişmişlik düzeyi 

bakımından aynı nitelikteki başka bir bölgeye göre dezavantajlı olarak değerlendirildiğinde 

yatırım koşullarını düzeltecek bir politika olarak yorumlanabilecek hedefe yönelik teşvik 

tedbirleri gündeme gelmektedir. 
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İkincisi, daha önceki sanayi sitelerinden daha uzak bölgelere taşınma veya bu 

bölgelerde yeni şubeler açma durumunda işletmelerin taşınma maliyetleri en uygun lokasyonu 

seçmeleri konusunda bir engel teşkil edebilmektedir. 

Üçüncüsü, genel olarak eksik rekabet piyasası koşullarını gidermek ve işlem 

maliyetlerini azaltmak arzusuyla açıklanan yukarıdaki iki DYSY teşvik kategorisine ilave 

olarak yasal otoriteler, hedefe yönelik teşvik politikalarıyla yabancı şirketlerin varlığının 

yaratacağı varsayılan dışsallıkları gidermeye teşebbüs edebilmektedirler. 

Hemen hemen tüm ülkeler tarafından finansal DYSY teşvikleri sağlanmakla birlikte, 

özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından mali DYSY teşvikleri tercih edilmektedir. Bunun 

nedeni, finansal DYSY teşviklerinden farklı olarak mali DYSY teşviklerinin tedarik 

edildikleri anda herhangi bir mali külfete yol açmadan uygulanabilmeleridir.168 

2.1.2.3 Mali DYSY Teşvikleri 

Mali DYSY teşvikleri, bir firmanın vergi yükünü azaltmak üzere oluşturulan 

indirimli kurumlar vergisi oranı şeklindeki vergi imtiyazları, vergi tatilleri, hızlandırılmış 

amortisman uygulaması, ithalat vergileri istisnası ve ihracatta vergi iadesi gibi 

uygulamalardır.169 

Birçok çalışmanın vardığı sonuca göre en çok kullanılan teşvik türü mali DYSY 

teşvikleridir. Bu teşvik türü daha çok finansal teşvikler için sınırlı miktarda fona sahip olan 

OECD üyesi olmayan ülkeler tarafından uygulanmaktadır.170  

● İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması: DYSY’yi çekmek için kurumlar 

vergisi yükünü azaltmayı hedefleyen genel ölçütler kullanılmaktadır.171  

Bu aşağıdaki uygulamaları içermektedir; 

- İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması: Genel olarak uygulanan kurumlar vergisi 

oranı indirimi, yatırım için elverişli bir ortam yaratsa da bazı ülkelerde veya yönetim 

                                                 

168 José María Fanelli, Lyn Squire, Economic Reform in Developing Countries: Reach, Range, Reason, 
Edward Elgar Publishing, 2008, http://books.google.com (01.11.2009), s. 130 

169 Fanelli, Squire, s. 130 
170 OECD, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, OECD Tax Policy Studies, No. 4, 2001, 

http://books.google.com (01.11.2009), s.13 
171 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.19 
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bölümlerinde belli kaynaklardan elde edilen gelirlere ya da sadece o ülkede yerleşik olmayan 

yatırımcıların elde ettikleri gelirlere yönelik olarak uygulanmaktadır. 

- Vergi Tatili Uygulaması : Bu teşvik uygulamasında belli nitelikleri taşıyan yeni 

kurulan şirketler belli bir süre kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf olmaktadırlar. 

Bu uygulamanın bir türevi ise firmanın ilk yatırım sermaye maliyetini elde edene kadar vergi 

ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmasıdır. 

- Özel Vergi İmtiyazı Sağlayan Bölgeler: Yabancılar tarafından sahip olunan 

işletmelerin düşük kurumlar vergisi oranı gibi mali teşviklerin uygulandığı bölgelere imtiyazlı 

erişim  tercih etmeleri durumunda bu gibi bölgeler oluşturulmaktadır. 

● Sermaye Oluşumu için Sağlanan Teşvikler : Birçok ülke tarafından kurumsal 

yatırımcılara sağlanan düşük vergi avantajı yabancı kurumlara yatırım yapma yönünde bir 

teşvik sağlamaktadır. Bunun örnekleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.172 

- Özel Yatırım İndirimi : Bu indirim türünde firmalara belli koşulları sağlayan 

sermaye maliyeti unsurlarını daha hızlı bir şekilde veya daha fazla miktarda 

giderleştirmelerine imkan tanınır. Hızlandırılmış amortisman veya azalan bakiyeler şeklinde 

uygulanabilmektedir. 

- Yatırım Vergi Kredileri : Vergi kredilerine belli nitelikleri sağlayan harcamaların 

belirlenen bir yüzdesi oranında hak kazanılır ve hesaplanan tutarın ödenecek vergiden 

indirilmesine imkan sağlanır. 

- Dağıtılmayan Kârlar : Bazı ülkeler, kendi ülkeleri sınırları içerisinde yatırıma 

dönüştürülen kârların vergiden istisna edilmesine veya belli bir süre boyunca hesaplanan 

vergiden düşülmesine imkan sağlamaktadırlar. 

● Sınırötesi Faaliyetler için Azaltılan Engeller : Yabancı yatırımcılar, fonların, 

malların, hizmetlerin ve insan gücünün sınır ötesi transferinin en düşük maliyetle 

gerçekleştirilmesine imkan sağlayan mali sisteme sahip ülkeleri yatırım için tercih 

etmektedirler. Sunulan bazı teşvikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.173 

                                                 

172 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.20 
173 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.20 
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- Vergi Tevkifatı : Yabancı yatırımcının merkez ülkeye yapacağı fon transferlerine 

indirimli vergi tevkifatı imkanı sağlanması şeklinde uygulanmaktadır. 

- Dış Ticaretin Vergilendirilmesi : Yurtiçindeki kurumlara serbest bölgelere erişim 

imkanının sınırlandırıldığı durumlarda, indirimli ithalat vergileri ve gümrük tarifeleri DYSY 

teşviği olarak kullanılmaktadır. 

- Çalışanların Vergilendirilmesi : Yabancı yöneticilere ve çalışanlara düşük gelir 

vergisi ve sosyal güvenlik primi uygulaması yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için 

kullanılmaktadır. 

● Diğer Vergi İndirimleri : Kurumsal yatırımcıları etkileyen herhangi bir verginin 

seçilerek indirilmesi yabancı kuruluşları ülkeye çekmek için bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde bazı ülkeler düşük satış vergileri ve KDV indirimini bir teşvik 

olarak kullanmakta, bazıları da yabancı sermayeli şirketlere emlak vergisi indirimi imkanı 

tanımaktadır. OECD üyesi olmayan bazı ülkeler tarafından yabancı şirketlere sağlanan ilginç 

bir teşvik türü de bu gibi kuruluşlara ekonomik faaliyetlerini desteklemek için sağlanacak 

teşviklerde kullanılmak üzere götürü vergi ödeme seçeneği sunulmasıdır.174  

2.1.3 DYSY’ye Yönelik Rekabet Politikası 

Rekabet, başka ülkelerde uygulanan teşvik stratejilerinin bir sonucu olarak yurtiçinde 

uygulanan DYSY teşviklerinin daha uygun hale getirilmesi veya modifiye edilmesi durumu 

olarak tanımlanabilir.175 

Hedefe yönelik rekabet ve teşvik rejimine yönelik rekabet olmak üzere iki ayrı ancak 

birbiriyle ilişkili rekabet türü bulunmaktadır. Hedefe yönelik rekabet, diğer ülkelerde 

uygulanan teşviklerin üzerinde teşvik sunulması yoluyla bireysel DYSY projelerini çekmeye 

yönelik çabaları ifade etmektedir. Bu durumda, spesifik yaklaşımın uygulanmasına karşın 

teklif sürecinin bir parçası olarak mevzuat düzenlemeleri de söz konusu olabilmektedir. 

Teşvik rejimine yönelik rekabet ise, belirli bir bölgede uygulanan DYSY teşviklerinin genel 

durumunun, başka bir ülkedeki teşvik uygulamalarına bir cevap olarak seçilmesiyle ilişkilidir. 

                                                 

174 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.20 
175 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.12 
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Teşvik rejimi rekabeti hem kurala dayalı DYSY yaklaşımı hem de spesifik yaklaşıma yönelik 

olarak ülkelerin harcama miktarları üzerinde etkide bulunmaktadır.176  

Büyük çaplı özel yatırım projelerinde ve yatırımcıların alternatif konumlar arasında 

görece kayıtsız kaldığı durumlarda, ülkeler arasındaki DYSY’ye yönelik rekabet 

kızışmaktadır. Bu durum DYSY projelerinin sadece büyük olduğu durumlarda değil aynı 

zamanda yatırım yapılacak ülkeye beklenen faydalarının politika yapıcılarının dikkatini 

çekecek ölçüde büyük olduğu endüstrilerde söz konusu olmaktadır. 177  

Olumlu yönden bakıldığından DYSY, istihdam yaratma, sermaye, teknoloji ve 

know-how getirme potansiyeli taşımaktadır. DYSY aynı zamanda geliri arttırmakta, ülkeye 

döviz girişi sağlamakta ve yurtiçi yatırımları canlandırmaktadır. Üstelik pozitif dışsallıklar, 

yerel firmaların verimliliklerinin artmasını, ARGE ve yeni ürün geliştirme maliyetlerinin 

azalmasını, yerel arz zincirleri oluşmasını ve genel olarak küresel piyasalarla bütünleşmeyi 

sağlamaktadır. Olumsuz yönden bakıldığında ise DYSY, yurtiçi tasarruf ve yatırımlarda 

azalma, yerel firmaları sermaye piyasalarından dışlama, rekabette bozulmaya yolaçma, 

düzenleyici standartlarda azalma ve beklenen dışsallıkların sağlanamaması gibi 

olumsuzluklara neden olabilmektedir.178 

Teşvik rejimi rekabeti, ülkeler ve diğer yönetim birimleri arasında yaygın bir şekilde 

görülmektedir. Yapılan anket çalışmaları DYSY teşvikleri uygulayan birçok ülkenin ve 

bölgenin, bunu tercih etmediğini ve maliyetleri konusunda endişeli olduklarını ortaya 

koymaktadır. Kısaca, birçok politika yapıcı, başka ülkelerde uygulananlar kadar cömert bir 

teşvik paketi sunmadıkları takdirde belli DYSY projelerini ülkelerine çekemeyeceklerini 

düşünmektedirler.179  

Son yıllarda ülkeler arasında DYSY’yi çekmeye yönelik rekabet uygulamaları 

gittikçe artmaktadır. Bunun birinci sebebi çok sayıdaki gelişen ülke ekonomisinin kapalı, 

devlet öncülüğündeki büyüme stratejisinden, daha açık ve piyasa ekonomisine dayalı büyüme 

stratejisine geçmeleri ve bu süreçte daha aktif bir şekilde DYSY’yi çekmeye dönük politikalar 

uygulamalarından kaynaklanmaktadır. İkinci sebebi ise, OECD ülkelerinde 1970’li yıllardan 

itibaren verimlilik artışında yaşanan yavaşlamaya ve bunu takiben 1970’lerin sonunda Kuzey 
                                                 

176 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.13 
177 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.13 
178 Dreyhaupt, s.139 
179 OECD – CIME, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, s.13 
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Amerika ve Avrupa’da gelişen Stagflasyon (Düşük büyümenin yolaçtığı yüksek işsizlikle 

birlikte yüksek enflasyon) olgusuna bir politika tepkisi olarak OECD ülkeleri tarafından 

1980’li ve 1990’lı yıllardan itibaren uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri üzerindeki 

yasal sınırlamaların azaltılarak serbestleştirilmesi şeklinde piyasaya daha fazla güvene dayalı 

politikalar izlenmesidir.180 

DYSY’yi çekmeye yönelik olarak ülkeler arasındaki aşırı rekabet tehlikesi ciddi 

kaygı yaratırken, böyle bir rekabetin faydaları olacağı da düşünülmektedir. Bu nedenle konu 

olumlu ve olumsuz olmak üzere iki açıdan ele alınmaktadır.  

- Pozitif Toplamlı Oyun Hipotezi : Konuya olumlu yönden yaklaşan yorumlar, 

DYSY’yi çekmek için ülkeler arasındaki rekabetin hem yatırım yapan hem de yatırım yapılan 

ülkeler açısından net fayda yaratacağını iddia etmektedirler.  

Buna göre DYSY’ye yönelik rekabet politikası, aşırı hükümet harcamalarını önleyen 

bir kontrol mekanizması işlevi görmekte, vergi rekabeti olmadığı takdirde devlet aşırı 

büyüyebileceğinden refahı arttırmakta, politika yapıcıların kendi çıkarları doğrultusunda aşırı 

yüksek vergi oranları uygulamalarının önüne geçmektedir.181 

Bu yaklaşım, büyük yatırım projeleri için yer seçiminde mali veya finansal 

teşviklerden çok politik ve makro ekonomik istikrar, piyasaya erişim ve uzun vadeli büyüme 

potansiyeli, gerekli altyapı ve nitelikli işgücünün mevcut olması gibi yapısal faktörlere önem 

verildiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, gittikçe yoğunlaşan rekabete hükümetlerin tepkisi, 

nitelikli işgücü ve altyapının yurtiçi arzını arttırmak ile siyasi ve makro ekonomik istikrarı 

sağlamak olacaktır. Bu da yeni ilave DYSY getirmese dahi ülkeleri, kendi firmaları ve 

çalışanlarının yararına ülke ekonomilerinin güçlenmesini sağlayacak adımlar atmaya 

yöneltecektir. 182 

- Negatif Toplamlı Oyun Hipotezi : Her ne kadar pozitif toplamlı oyun teorisi 

DYSY’ye yönelik olarak ülkeler arasındaki rekabetin potansiyel pozitif etkileri olabileceğine 

işaret etse de pratikte rekabet dinamiğinin yarattığı “mahkumlar açmazı”nın bu potansiyel 

etkileri bertaraf etmesi de mümkün bulunmaktadır. Örneğin ülkeler arasında teşviğe yönelik 

rekabet savaşları ortaya çıkabilecek, çevre ve işgücü standartlarında aşağı yönlü baskılar 
                                                 

180 Oman, s.15 
181 Dreyhaupt, s.140 
182 Oman, s.17 
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meydana gelebilecektir. Başlangıçta, hükümetlerin ve evsahibi ülkelerin uğradığı zarar 

karşılığında yatırımcıların sağladığı kısa vadeli faydalar, uzun dönemde etkinsizlik, 

istikrarsızlık gibi etkilerle net küresel zarara yol açabilecektir. 183 

Kurala dayalı rekabet politikası, DYSY’ye yönelik rekabetin düzenleyici DYSY 

teşviklerine yönelik olarak gerçekleşmesi durumunda söz konusu olup kirlilik cenneti, çalışan 

standartları, bölgesel bütünleşme anlaşmaları, özelleştirme ve kamu sorumluluğu gibi spesifik 

konular üzerine odaklanmaktadır. 184 

Teşviğe dayalı rekabet politikası ise DYSY’ye yönelik rekabetin mali ve finansal 

teşviklere yönelik olarak gerçekleşmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Mali teşviklerin 

en yaygın olanları, belli kategorilerdeki yatırımcıların ödemek zorunda oldukları temel gelir 

vergisi oranlarının indirilmesi, vergi tatili (gelir vergisi, ulusal veya yerel satış vergileri vb.), 

gümrük vergisi istisnası, hızlandırılmış amortisman, yatırım indirimi, sosyal güvenlik katkı 

payında indirimler olarak sıralanabilir. Finansal teşviklerin en önemlileri ise kredi garantisi ile 

sübvansiyonlu kredi gibi daha çok özel amaçları hedefleyen, çalışan eğitimi, ücret 

sübvansiyonu, arazi ve/veya tesis hibesi, elektrik ve su maliyeti indirimleri ve uluslararası 

kredi limitleri için devlet garantileridir.185 

İzleyen bölümde, DYSY’yi çekmeye yönelik olarak uygulanan teşviğe dayalı rekabet 

politikasının, mali teşvikler alt ayrımında yer alan vergi oranları üzerinde ülkeler arasında 

gerçekleşen rekabet incelenecektir. 

2.2 Uluslararası Vergi Sistemi 

Yasal olarak uluslararası vergi sistemi olarak adlandırılan bir kavram mevcut olmasa 

da, ülkelerin çoğunluğu tarafından benimsenen bir dizi temel uluslararası vergi ilkeleri 

mevcut bulunmaktadır. İki ulusal vergi sistemi tamamen birbirine benzememekle birlikte, 

özellikle uluslararası işlemlere ilişkin olarak birçoğunun kendi vergi sistemine uyguladığı 

belli ilkeler mevcut bulunmaktadır. Bu ilkeler genel olarak aşağıdaki gibidir.186 
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184 Oman, s.23 
185 Oman, s.20 
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- Gelir ve Sermaye Üzerinden Alınan Vergiler :  

Genel olarak ülkeler vergilendirme yetkilerini vergi mükellefinin ikametgahı ve 

gelirin kaynağı ya da sermayenin yeri gibi iki ilkeden birini temel alarak kullanmaktadırlar. 187 

 İkamet ilkesi ve kaynak ilkesi, birçok ulusal vergi sisteminin temelini oluşturan iki 

genel uluslararası vergilendirme ilkesidir. İkamet ilkesi vergi mükellefinin ikamet yerini, 

vergi yükümlülüklerinin değerlendirilmesinde baz alırken kaynak ilkesi, vergi 

yükümlülüklerinin tespitinde gelirin elde edildiği yeri dikkate almaktadır. Bu iki ilkeyi 

açıklamak için uluslararası iktisatın ana ülke, yabancı ülke çerçevesinden baktığımızda ikamet 

ilkesi, bir ülkenin mukimlerinin tüm dünya üzerinde elde ettikleri gelirlerinin bu gelirlerin 

kaynağına bakılmaksızın mukim oldukları ülkede vergilendirilmesini; o ülkede mukim 

olmayanların ise o ülke içerisinde elde ettikleri gelirlerinin gelirin elde edildiği ülkede 

vergilendirilmemesini ifade etmektedir. Kaynak ilkesi ise bir ülkede mukim olmayanların o 

ülkede elde ettikleri gelirlerinin ikamet ettikleri ülkeye bakılmaksızın o ülkede 

vergilendirilmesini, yabancı ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin mukim oldukları ülkede 

vergilendirilmemesini ifade etmektedir.188 

Ülkeler bu iki uç uluslararası vergilendirme ilkesinin değişik bileşimlerini kendi 

vergi sistemlerine uyarlayabilmektedirler. Örneğin, bir ülke sermaye gelirleri için ikamet 

ilkesini, emek gelirleri için kaynak ilkesini uygulamakta ya da bir ilke bireysel vergi 

mükelleflerine uygulanırken diğer ilke kurumsal vergi mükelleflerine uygulanabilmektedir. 

Benzer olarak bir ülke, mukimlerini yurtiçi kaynaklı gelirleri için yüksek oranda 

vergilendirirken yabancı kaynaklı gelirlerini daha düşük oranda vergilendirebilir; mukim 

olmayanların ülke içinde elde ettikleri gelirlerini, mukim olanlara göre daha düşük oranda 

vergilendirebilir.189 

Bu iki temel vergilendirme ilkesinin uygulanması, gelirin bir ülkeden diğerine 

aktarılması esnasında ülkelerden birinin kaynak ilkesini, diğerinin ise ikamet ilkesini esas 

alması durumunda çifte vergilendirmeye yolaçabilmektedir. Bu gibi çifte vergilendirmeler 

tam olarak etkin olmamasına karşın ya tek taraflı olarak ya da çifte vergilendirmeyi önleme 

                                                 

187 Easson, s.35 
188 Jacob A. Frenkel, Assaf Razin, Efraim Sadka, International Taxation in an Integrated World, MIT Press, 

1991, http://books.google.com (07.11.2009), s.22 
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anlaşmaları yoluyla, daha çok ikamet edilen ülkede vergi yükünün azaltılması şeklinde 

giderilmektedir.190 

Uluslararası vergi politikasında ülkeler çifte vergilendirmeyi ve çifte 

vergilendirmemeyi önlemeyi hedeflemektedirler. İlk hedef, ülkelerin uluslararası ekonomik 

serbestleşmeden faydalanabilmeleri için uluslararası işlemlerin ulusal işlemlere göre daha az 

avantajlı olmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu durumda problem vergilendirme 

yetkilerinin çakışması olup çifte vergilendirme iki veya daha fazla ülkenin tam vergilendirme 

için çaba harcaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. İkinci hedef ise herbir ülkede uluslararası 

işlemlerin vergisiz veya düşük vergili kalmamasını amaçlamaktadır. Buna göre uluslararası 

işlemler ulusal işlemlere göre daha avantajlı olmamalı ve vergi gelirleri aşınmamalıdır.191 

- Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler :  

GATT/WTO kurallarına bağlı olarak dolaylı vergilendirmenin ana şekli olarak 

KDV’nin geniş bir şekilde uygulanması, ülkelerin vergi sistemleri arasında dolaylı 

vergilendirme bakımından önemli bir bağdaşma sağlamaktadır. GATT iki temel kural ortaya 

koymaktadır. Bunlardan ilkine göre ithal edilen mallar ithal vergileri ödendikten sonra aynı 

nitelikteki yurtiçi mallardan daha ağır vergilendirilmemelidir. İkincisine göre ise, ihraç edilen 

mallar, bünyelerindeki yurtiçi dolaylı vergileri aşan miktarda sübvanse edilmemelidirler. Bu 

iki ilke varış ülkesi prensibini ortaya çıkarmıştır. Bu ilkeye göre ithal edilen mallar, benzer 

yurtiçi mallar için geçerli olan KDV ve satış vergisi ile aynı oranda olmak üzere varış 

ülkesinde ithal vergisine tabi tutulacaklar; ihraç edilen mallar ise KDV’ye tabi 

tutulmayacaklar ve ihraç eden ülkede malın bünyesine giren dolaylı vergiler (tekrar ihraç 

edilen mallar için ithalat esnasında ödenen ithalat vergileri dahil) iade edilecektir. İkincisi 

GATT/WTO kuralı olmamasına karşın birçok ülke ihracatı teşvik etmenin bir yolu olarak 

ihraç edilen malları yurtiçinde uygulanan dolaylı vergilerden istisna etmektedirler.192 
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2.3 Vergi Rekabeti Kavramı 

Küresel sermaye akışkanlığında 1972 sonrasında görülen önemli yükselme ve ticari 

bütünleşmede savaş sonrası görülen istikrarlı artış sonucunda sermayenin aşırı ve etkin 

olmayan vergilendirme ve kamu politikaları uygulanan ülkelerden kaçması tehdidi, ülkeler 

üzerinde artan bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Bu görünüm ülkeleri, refah ve vergi devleti 

kavramlarından taviz vermeye zorlayarak vergi yükünün daha akışkan olan sermayeden, daha 

az akışkan olan emeğe doğru kaymasına yol açmaktadır.193 

Yabancı vergi otoritelerinin başka ülkede mukim olanların sermaye gelirlerine 

uygulanan vergiler konusunda bu ülkelerin vergi otoriteleriyle işbirliği yapma konusundaki 

isteksizlikleri, genellikle sermayeyi kendi ülkelerine çekme arzularından kaynaklanmaktadır. 

Hatta, başka ülkelerde mukim olanların sermaye gelirlerine uyguladıkları vergi oranlarını 

düşürmek suretiyle bu ülkelerle rekabete girişmektedirler. Bu durum vergi rekabeti olarak 

adlandırılmaktadır.194 

Mali rekabet, ekonomik kalkınma, istihdam sağlama ve arzu edilen diğer ekonomik 

çıktıların sağlanması amacıyla büyük bir imalat projesi için vergi tatili, altyapı yatırımları, 

yasal düzenlemelerde esneklik ve doğrudan sağlanan sübvansiyonlar yoluyla bir firmayı 

yatırıma yönlendirmeye dönük olarak bir ülkenin diğer bir ülkeyle giriştiği yarışı ifade 

etmektedir.195 

Vergi rekabeti, ülkelerin ilave DYSY çekebilmek amacıyla, vergi düzeylerini 

indirmeleri durumunda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir yatırım çekme stratejisi ancak diğer 

kaynak ülkelerin bu duruma uyum sağlayarak, aynı şekilde vergi oranlarını indirme yoluna 

gidemedikleri durumda etkili olabilmektedir. Diğer ülkelerin aynı vergi indirimini 

gerçekleştirmek suretiyle misillemede bulunmaları durumunda, klasik “Mahkumlar Açmazı” 

problemi ortaya çıkmaktadır.196 Oyun teorisinin temel problemlerinden birisi olan 

“Mahkumlar Açmazı” probleminde işbirliği yapmanın her iki tarafın da çıkarına olmasına 

                                                 

193 Robert J. Franzese Jr, Jude C.Hays, “Empirical Models of International Capital-tax Competition”, 
International Taxation Handbook, Policy, Practice, Standards and Regulation, Colin Read, Greg N. Gregoriou (drl.), 
CIMA, 2007, s.45 

194 Assaf Razin, Efraim Sadka, The Decline of The Welfare State, Demography and Globalization, The MIT 
Press, 2005, s.103 

195 David E. Wildasin, “Fiscal Competition”, The Oxford Handbook of Political Economy, Barry R. Weingast, 
Donald A. Witmann (drl.), Oxford University Press, 2006, s.503 

196 Julie A. Roin, “The Economic Underpinnings of International Taxation”, Research Handbook in 
International Economic Law, Andrew T. Guzmán, A. O. Sykes (drl), Edward Elgar Publishing, 2007, s. 337 
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rağmen neden iki kişinin işbirliğine gitmeyip sadece kendi çıkarlarını maksimize edecek 

şekilde hareket ettiklerini açıklamaktadır.  

Bu tür mali rekabet, mali sistemlerin gelirlerinin büyük ölçüde sermaye ve emek 

gelirlerine (ya da tüketim de dahil olmak üzere bunların çeşitli bileşimlerine) tahakkuk eden 

vergilere dayanması ve harcamalarının ise emek ve sermayeye (ya da nüfusun ve nüfusun 

yaşlara dağılımı gibi demografik ve ekonomik bileşimlerine) bağlı olması nedeniyle büyük 

önem taşımaktadır.  Ancak rekabetin, literatürün diğer dallarında tartışıldığı üzere, aynı 

zamanda mal ve hizmet ticaretinden ya da sadece ülkeler arasındaki bilgi akışından 

kaynaklandığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamada bu gibi birçok rekabet türünün 

aynı anda ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Farklı rekabet türlerinin analizi, potansiyel 

olarak birbirlerini tamamlayıcı nitelik taşımakta ve kesinlikle birbirlerini dışlamamaktadır.197 

2.4 Uluslararası Vergi Rekabeti Uygulamaları 

Vergi rekabeti birçok değişik şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bir ülkede vergi 

yükünü azaltmaya yönelik olarak şekillendirilen ölçütler, yasal veya idari koşullar ya da idari 

uygulamalar şeklinde oluşturulabilmektedir. Bu ölçütler, doğrudan ve dolaylı vergilerin her 

ikisiyle ilişkili olabileceği gibi, hem ulusal hem de yerel hükümetler tarafından 

uygulanabilmektedir.198 

Vergi rekabetine yönelik olarak ortaya konulan uygulamalar konusunda genel ve 

özel vergi ölçütleri olarak bir ayrıma gidildiğinde, genel ölçütlerin örneğin geniş ölçekli vergi 

reformu programı gibi bir ülkenin mali rekabetçi konumunda genel bir gelişme sağlanması 

için dizayn edilen ölçütler olduğu söylenebilir. Bu ölçüt, bir ülkenin kurumlar vergisi 

oranında genel bir indirime gidilmesi şeklinde uygulanabilmektedir. AB içerisinde en çarpıcı 

genel vergi ölçütü, İrlanda’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranını 

%12,5’e indirmesidir. Tercihli vergi rejimleri olarak ta adlandırılan özel ölçütler ise bir ülke 

ekonomisindeki belli sektörlerin rekabet gücünü geliştirmek üzere dış ülkelerdeki ekonomik 

faaliyetlerin ülkeye çekilmesini amaçlamaktadır. Bu ölçütler geçici veya sürekli vergi 

istisnaları, yabancı mükellefler için vergi indirimleri, vergi uygulanmayan özel bölgeler, gelir 

vergisi tevkifatında indirim, özel yatırım teşvikleri, belli aktif kalemleri için hızlandırılmış 

                                                 

197 Wildasin, s.504 
198 Ben J. Kiekebeld, Harmful Tax Competition in The European Union: Code of Conduct, 
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amortisman, yabancı çalışanlar için özel düzenlemeler gibi şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir.199 

DYSY’yi, önemli miktarda vergi geliri kaybına yolaçmadan çekmek için 

uygulanabilecek en iyi vergi teşviği türü nedir? 

Bu hususta, politika belirleyicilerinin dikkate alabilecekleri üç yaklaşım 

bulunmaktadır. Bunlar; (1) vergi tatili, (2) yatırımın daha çabuk giderleştirilebilmesini 

sağlayan hızlandırılmış amortisman, stoklar için LIFO (Son giren ilk çıkar) uygulaması, 

yatırım indirimi veya yatırım vergi kredisi uygulamaları ve (3) geniş bir kurumlar vergisi 

tabanına uygulanacak düşük kurumlar vergisi oranı olarak sıralanabilir.200 

Vergi rekabeti uygulamaları, vergi yükünün azaltılması ya da ortadan kaldırılması 

işlevi görmekte olup değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. 201 

- Vergi rekabeti uygulamalarını sınıflandırmanın bir yolu kurumlar vergisi, gelir 

vergisi, sosyal güvenlik primleri, tüketim vergileri (satış vergileri, KDV vb.), ithalat vergileri 

ve diğer vergiler (emlak vergisi, damga vergisi vb.) gibi indirime gidilen vergi türünün baz 

alınmasıdır.  

- Diğer önemli bir ayrım vergi rekabetinin elde edilen kâra dayalı olup olmamasına 

göre yapılabilmektedir. Buna göre örneğin kurumlar vergisi indirimine yönelik olarak ortaya 

çıkan rekabet, vergi matrahı üzerinden hesaplanan vergi yükünü azaltmakta olup kâr elde 

etmedikçe veya kâr elde edene kadar yatırımcılara hiçbir fayda sağlamamaktadır. İthalat 

vergisi veya emlak vergisi indirimi ise kâr elde edilip edilmemesine bakılmaksızın fayda 

sağlamaktadır. 

- Vergi rekabeti uygulamaları, yatırımcılara hemen fayda sağlaması veya sağlanacak 

faydanın uzun yıllara yayılmasına göre de bir ayrıma tabi tutulabilmektedir. Bunların ilkine 

örnek olarak yatırım maliyetini azaltan tedbirler, ikincisine örnek olarak ise getiri oranını 

arttıran tedbirler gösterilebilir. İthalat vergisi istisnası yatırımın maliyetini düşürürken, yatırım 

indirimi veya kredisi, kurumlar vergisi oranı indirimi, emlak vergisi indirimi uzun yıllara 

yayılmakta ve vergi sonrası getiri oranını yükseltmektedir. 
                                                 

199 Kiekebeld, s.9 
200 Jack M. Mintz, Thomas Tsiopoulos, Corporate Income Taxation and Foreign Direct Investment in 

Central and Eastern Europe, World Bank Publications, 1992, s.8 
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- Vergi rekabetine yönelik uygulamalar çoğunlukla yatırım yapılan ülkede faaliyet 

gösteren işletmeye (yerel iştirak) uygulanmakla birlikte düşük vergi tevkifatı oranı 

uygulanması gibi bazı durumlarda yabancı ülkedeki birime de yansıyabilmektedir. Ayrım çok 

önemli olmamakla birlikte, yabancı ülkedeki birime sağlanan teşvikler, yerel iştirake sağlanan 

teşviklere göre yatırımcının kendi ülkesindeki vergilerle daha kolay etkisiz hale 

getirilebilmektedir. 

2.4.1 Vergi Oranı İndirimleri 

Kurumlar vergisi rekabetine yönelik uygulamalar iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan firmaların kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulmalarına yönelik uygulama 

genellikle vergi cennetlerinde ya da ihracata dönük serbest bölgelerde ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin Barbados, uluslararası tröstleri vergiden muaf tutmaktadır. El Salvador’da  

endüstriyel serbest bölgelerde kurulan, Panama’da ise ihracata dönük serbest bölgelerde 

kurulan firmalar kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Mauritus’ta da  ihracata dönük 

serbest bölgelerde ve serbest limanlarda kurulan firmalar ve kıyı ötesi şirketlerin birçoğu 

vergiden muaf tutulmaktadırlar.202 

Yabancı sermayeli şirketlerin, yerli şirketlere göre daha düşük oranda kurumlar 

vergisi ödemesine imkan sağlayan indirimli kurumlar vergisi oranı şeklinde ortaya çıkan vergi 

rekabeti uygulaması ise sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçişin erken safhalarında 

yabancı sermayeli şirketlere dönük önemli bir teşvik aracı olarak kullanılmaktaydı. Bu gibi 

tercihli vergi indirimleri çoğunlukla ortadan kalkmış olmakla birlikte örneğin Vietnam’da 

yerli şirketler %32 oranında kurumlar vergisi ödemekteyken yabancı sermayeli şirketler % 25 

oranında kurumlar vergisi ödemektedirler. Bununla birlikte indirimli kurumlar vergisi oranı 

uygulaması, belli nitelikteki faaliyetlere ya da bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere dönük bir 

teşvik aracı olarak geniş ölçüde kullanılmaya devam edilmektedir.203 

Genel vergi oranı indirimleri, belli faaliyetlerden elde edilen gelirlere ya da belli 

nitelikleri taşıyan firmalara yönelik olarak hükümetler tarafından sağlanan teşviklerdir. Bu 

nedenle, belli niteliği taşıyan gelirlerin tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Bu vergi 

teşviği türü belli bir zaman sınırı taşımamakta, yeni ve zaten mevcut olan yatırım 

faaliyetlerini kapsamakta, buna karşın şirketlerin vergi yükümlülüklerini tamamen ortadan 
                                                 

202 Easson, s.133 
203 Easson, s.133 
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kaldırmamaktadır. Firmalar bu teşvik türüne, teşviğe ilişkin yasal düzenlemelerde tanımlanan 

nitelikleri taşımaları ve tanımlanan hesaplamalar yoluyla ölçümlenen belli nitelikteki gelirlere 

sahip olmaları durumunda başvurmaktadırlar. Bu gibi vergi rekabeti uygulamalarına yönelik 

yasal düzenlemeler, karmaşık olmaları ve açık olmamaları durumunda şirketleri, kârlılıklarını 

arttırmak için gelirlerini ve giderlerini manipüle etmeye özendirmektedir.204 

Vergi oranı indirimleri, belli faaliyetlerden elde edilen gelirleri ya da belli 

yatırımcıları hedeflediğinde tanımsal, yönetimsel ve uygunluğa ilişkin sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Eğer indirimli vergi oranı sadece belli faaliyetlerden elde edilen gelirlere yönelik 

olarak uygulanacak ise uygun faaliyetlerin net bir şekilde belirlenebilmesi, vergiden 

kaçınmanın söz konusu olmaması ve vergi gelirlerinde kayıp oluşmaması için çok dikkatli 

yasal mevzuat ve diğer düzenlemeler ile birlikte düzgün işleyen idari bir yapılanma 

oluşturmayı da gerektirmektedir. Vergi oranı indirimleri hem geçici hem de kalıcı bir şekilde 

uygulanabilmekte, uzun vadeli olarak uygulanmaları durumunda yabancı yatırımcılar için 

daha cazip hale gelmektedirler. Etkinlik yönünden bakıldığında ise vergi oranı indirimlerinin 

ortaya çıkardığı en önemli problem, teşviğin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen 

yatırım projelerinden elde edilen gelirlere de uygulanmasıdır. Bu nedenle, söz konusu 

uygulama, bu yönüyle DYSY’yi teşvik edici etkide bulunmadığı halde gelir kaybına 

yolaçmaktadır.205 

Kurumlar vergisi oranının düşük oranda belirlenmesi şeklinde uygulanan bu vergi 

teşviği türünün vergi tatili uygulamasına göre bazı üstünlükleri bulunmaktadır. 206 

Bunlar; 

- Vergi mükelleflerinin uyumu ve vergi idaresince uygulanması çok daha kolay olan 

bir vergi teşviği türü olan düşük kurumlar vergisi oranı uygulaması, yatırımcıların daha az 

vergi planlama fırsatına sahip olmaları nedeniyle hükümetlerin kurumlar vergisi gelirlerinde 

azalmaya yol açmaz. 

- Yatırımcılar, dünya normu olan %35-40 oranının altında yasal vergi oranı 

uygulayan ülkeleri tercih ettiklerinden etkili bir vergi teşviği türüdür. Yatırımcıya, 
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hükümetlerin etkisi olmaksızın piyasanın en kârlı yatırımı kendisinin bulmasıyla ilgilendiği 

mesajını veren nadir vergi teşviği türlerinden biridir. 

- Yatırımcıların daha büyük miktarda kârı bünyelerinde tutmalarına imkan 

tanımaktadır.  

Geniş tabanlı düşük kurumlar vergisi oranı uygulamasının bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. 207  

Bunlar;  

- Kurumlar vergisi matrahı ve oranının değişik ülkeler arasında farklılık taşıması 

durumunda ulusötesi şirketler bu farklılıkları kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde 

kullanabilmektedirler. Örneğin, düşük vergi oranı uygulayan bir ülkedeki yatırımlarını finanse 

etmek için yüksek vergi oranı uygulayan bir ülkede borçlanmak gibi uygulamalar yerel 

şirketler karşısında ulusötesi şirketlere vergi avantajı sağlayarak haksız rekabete 

yolaçmaktadır.  

- Düşük kurumlar vergisi oranının sağladığı avantajlar daha çok uzun vadede etkisini 

gösterdiğinden, yatırımcılara faydalarını daha çabuk gösterecek teşvik sistemlerine ihtiyaç 

duyan ülkelerde kısa vadede etkili olamamaktadır. 

- Eski yatırımlara da düşük kurumlar vergisi oranı uygulandığından, eski sermaye 

sahiplerine kazanç sağlarken ülkeler için önemli ölçüde vergi geliri kaybına yol açmaktadır. 

2.4.2 Vergi Tatili Uygulamaları 

Kurumlar vergisi tatili, DYSY’yi çekmek isteyen gelişmekte olan ülkelerin sıklıkla 

kullandığı bir vergi teşviği türüdür. Vergi tatili, teşvik uygulanan endüstride faaliyet 

göstermek üzere kurulan yabancı sermayeli şirketin kuruluş yıllarında tamamen veya kısmen 

kurumlar vergisinden muaf tutulması, vergi tatili dönemi sona erdikten sonra ise tam olarak 

vergiye tabi tutulması şeklinde uygulanmaktadır.208 Vergi tatili teşviğinde, kurumlar 

vergisinden tamamen muaf tutulan dönemin sonrasında bir süre de genellikle %50 oranında 

olmak üzere indirimli kurumlar vergisi oranının söz konusu olduğu, bunun yanında diğer 
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vergi türlerinde de muafiyet sağlandığı uygulamalar da söz konusu olabilmektedir. Örneğin 

Çin’de bulunan özel ekonomi bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler 2 yıl tam muafiyet, takip 

eden 3 yıl da %50 indirimli olmak üzere toplam 5 yıl süresince kurumlar vergisi tatili 

uygulamasından yararlanabilmekte, 5 yıllık sürenin sonunda da özel ekonomi bölgelerinde 

faaliyet gösteren şirketlere uygulanan %15 oranındaki indirimli kurumlar vergisi oranından 

yararlanabilmektedir.209 

Vergi tatili, yatırımın yapılmasından sonraki ilk yıllarda elde edilen gelirin vergiden 

istisna edilmesi veya düşük oranda vergilendirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Vergi tatili 

DYSY’yi çekmede birçok fayda sağlamaktadır. 210  

Bunlar;  

- Düşük kurumlar vergisi oranı gibi uzun vadede ve daha yavaş etkide bulunan teşvik 

uygulamasına göre faydalarından daha çabuk yararlanılmakta olup yatırım yapıldıktan sonra 

şirket kâr elde etmeye başlar başlamaz etkisini göstermektedir.   

- Sık sık yer değiştiren ve bir yere bağlı olmayan sanayi olarak adlandırılan alanlarda 

yatırımda bulunan şirketler için öncelikli olarak faydalarını göstermektedir. 

- Faiz giderlerinin kazançtan indirimi önem taşımadığından, borçlanarak yatırım 

yapan şirketler için teşvik niteliğini kaybetmektedir. Vergi tatili uygulamasının dağıtılan 

kârpayı üzerinden alınan kişisel gelir vergisini de kapsadığı durumlarda, yatırımın borçlanma 

yerine özkaynaklar kullanılarak yapılması teşvik edilmekte ve bu durum aynı zamanda 

kurulan şirketlerin finansal yapısını sağlamlaştırarak iflas etme riskini azaltmaktadır.  

Bunun yanında vergi tatili uygulamasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 211 

Bunlar;  

- Vergi tatili süresince varlıkların giderleştirilmesinin gerektiği durumlarda 

uygulama, uzun ömürlü amortismana tabi varlıklara dayalı yatırımları dışlamaktadır. Bu da 

uzun vadede ekonomik yapının zedelenmesine yol açmaktadır. 
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- Vergi mükellefleri, diğer kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin 

vergilendirilmesinden nasıl kaçınabileceklerini öğrendiklerinde, vergi matrahında büyük 

erozyona neden olabilmektedir. Örneğin, tercih yapma imkanı buldukları takdirde kurumsal 

vergi mükellefleri elde ettikleri gelirleri vergi tatili uygulamasından yararlanan şirketlerine 

kaydırırken, indirilebilir giderlerini ise vergi ödemek zorunda olan şirketleri bünyesinde 

tutabilirler. Ya da vergi tatili uygulamasından yararlanan şirketlerinin, vergi ödemek zorunda 

olan şirketlerine borç vermesini sağlayarak, bir taraftan faiz giderlerini vergi matrahından 

indirme imkanı yaratırken diğer taraftan faiz gelirlerinin vergilendirilmemesini sağlayabilirler. 

- Vergi mükellefleri, vergi tatili uygulamasından yararlanma süresini uzatmak için 

bir bölgedeki şirketi kapatıp başka bir bölgede yeni bir şirket açabilirler. 

- Vergi tatili uygulaması hedefe ulaşması güç olan ve ekonomi üzerinde istenmeyen 

bozucu etkileri olabilen bir teşvik türüdür. Uygun nitelikte olmayan şirketlerin 

vergilendirilebilir gelirlerini vergi kapsamı dışında tutmalarına neden olabilir. 

Vergi tatili hem en çok uygulanan hem de en çok kötüye kullanılan ve sıklıkla 

eleştiriye uğrayan vergi teşviği türüdür. Vergi tatilinin süresi, bu teşvik türünün hem 

yatırımcılara olan cazibesini hem de ilgili ülkeye olan maliyetini belirlemektedir. Örneğin 3 

yıl gibi kısa süreli vergi tatili uygulamaları, potansiyel yatırımcılar için sınırlı bir değere sahip 

olup yatırımları çekmede nadiren etkili olabilmektedir. Büyük ölçekli yatırımların kâr elde 

etmeye başlamaları çoğunlukla birkaç yılı bulduğundan bu zaman zarfında vergi tatili 

uygulamasının sona ermesi durumunda yatırımcılar bu teşvik türünün avantajlarından 

yararlanamamaktadırlar.212 

Vergi tatili, genellikle gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ekonomileri tarafından 

DYSY’yi çekmek için uygulanan bir vergi teşviği türüdür. Bu vergi teşviği türü, çoğunlukla 

ilgili ülkede yeni yatırımda bulunacak firmaları hedeflemekte olup mevcut firmaların devam 

eden faaliyetlerini kapsamamaktadır. Vergi tatili uygulaması, en çok faydayı kısa vadeli 

hedefleri olan, belli bir yere bağlı olmayan ve ihracata odaklı sanayilerde faaliyet gösteren 

firmalara sağlamaktadır. Bu gibi şirketler, vergi tatili süresince kârlarını maksimize edebilmek 

için bu teşvik türünden azami şekilde faydalanmaya çalışmakta, vergi tatili dönemi sonunda 

ise eğer gerekiyorsa daha düşük vergi uygulanan yerlere taşınmaktadırlar. Uzun vadeli 
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hedefleri olan ulusötesi şirketler ise vergi tatilinin sona ermesinden sonra ilgili ülkenin vergi 

sistemine uyum sağlayabilmek için sermaye maliyetini ve diğer maliyet unsurlarını vergi tatili 

öncesi ve sonrasında sıkı bir şekilde kontrol altında bulundurmak durumundadırlar.213 

Vergi tatili uygulamasının diğer bir dezavantajı da ülkelerin ihtiyaç duydukları vergi 

gelirlerinde azalmaya yolaçmasıdır. Bu uygulama, ülkelerin normalde elde edebilecekleri 

vergi gelirlerinde büyük erozyona yol açan vergi planlama stratejileri oluşturmak için 

ulusötesi şirketlere büyük fırsatlar yaratmaktadır. Bazı yeni yatırımlar teşvik edilse de bu 

uygulamanın ülkeye olan maliyeti büyük miktarlara ulaşabilmektedir. Daha çok DYSY 

çekmek için kullanıldığında vergi tatili sınırlı faydaya sahip bulunmaktadır. Bu teşvik türü, 

ülke ekonomisinin uzun vadeli çıkarları için fayda sağlayacak yatırımlardan çok, belli bir yere 

bağlı olmayan yatırımları çekmede etkili olmaktadır. Son olarak vergi tatili yeni ve üretken 

varlıklara yatırımdan çok, yeni şirket kuruluşlarına fayda sağlamakta olup yeni ve verimli 

üretim kapasitesine ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere faydası sınırlı olmaktadır.214 

2.4.3 Yatırım İndirimi 

Yatırım indirimi, vergi matrahının hesaplanmasında amortismana ilave olarak 

sağlanan indirimlerdir. Koşullara uyan nitelikteki yatırımlar, söz konusu yatırımın yapıldığı 

yıl içerisinde yatırımın maliyetine ya da belli bir oranına eşit miktarda yatırım indirimine hak 

kazanmaktadır. Yatırım indirimi uygulamasında yatırım esnasında satın alınan varlıkların 

maliyetinin tamamı, normal yollardan amortisman yoluyla vergi matrahının hesaplanmasında 

indirim olarak dikkate alınmaya devam edilmektedir. Bazı ülkelerde başlangıç indirimi olarak 

adlandırılan uygulamada ise uygun nitelikteki varlıkların maliyetinin örneğin %40 oranındaki 

bir kısmı ilk yılda indirime tabi tutulmakta kalan %60’lık kısım ise 10 yılda 

giderleştirilmektedir.215 

Yatırım harcamaları için hızlı giderleştirme imkanı tanıyan teşvik türü, birçok OECD 

ülkesinde uygulanmaktadır. 
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Yatırım indirimi, üç şekilde uygulanmaktadır. Bunlar; 

- Şirketlere yatırımlarını daha çabuk giderleştirmelerine imkan tanıyan hızlandırılmış 

amortisman uygulaması,  

- Şirketlere, uygun nitelikteki yatırım harcamalarının belirli bir oranını 

vergilendirilebilir gelirlerinden indirebilmelerini sağlayan yatırım indirimi uygulaması, 

- Şirketlere yatırım harcamalarının belirli bir oranını ödeyecekleri vergiden 

indirebilmelerini sağlayan yatırım vergi kredisi uygulaması, 

olarak sıralanabilir.216 

İkinci ve üçüncü tip yatırım indirimi uygulaması, yatırımcı şirketlere faydalarını 

hemen gösteren ön ödemeli vergi teşviği türleridir. 

Yatırım indirimi vergi matrahını azaltırken, yatırım vergi kredisi ödenecek vergiyi 

azaltmaktadır. Bu nedenle örneğin, kurumlar vergisi oranının %40 olması durumunda yapılan 

yatırımın %50’si oranındaki yatırım indirimi, %20 oranındaki yatırım vergi kredisine eşit 

olmaktadır.217 

Yatırım indiriminin diğer teşvik türlerine göre bazı avantajları bulunmaktadır.218 

Bunlar; 

- Yatırım indirimi uygulamasında firmalar düşük kurumlar vergisinden ancak yeni 

yatırım yapmaları durumunda yararlanabilmektedirler. Bu teşvik türü direkt olarak arzu edilen 

faaliyeti hedeflemektedir. (Örneğin yeni bir şirket kuruluşundan çok ilave yatırımı.) 

- Yatırım indirimi, bina ve makina gibi uzun vadeli sermaye yatırımlarını 

hedeflediğinde, uzun yıllar boyunca kâr elde etmesi beklenen yatırımları teşvik etmektedir. 

Şirketleri, yatırımlarını planlarken daha uzun vadeli olarak düşünmeye teşvik etmektedir. 

- Yatırım indirimi, vergi tatili ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasına göre 

ülkeler üzerinde daha az maliyet oluşturmaktadır. Cari sermaye harcamalarını hedeflemek 

                                                 

216 Mintz, Tsiopoulos, s.10 
217 Easson, s.144 
218 Mintz, Tsiopoulos, s.11 



  67

suretiyle vergi tatilinden daha az gelir kaybına yolaçmakta, yeni yatırımları teşvik ederek 

indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasının mevcut yatırımlara beklenmedik kazanç 

sağlaması gibi olumsuzluklara yolaçmamaktadır.   

Diğer vergi teşvikleri gibi yatırım indiriminin de faydalarını sınırlandıran bazı 

sakıncaları bulunmaktadır.219 

Bunlar; 

- Birçok OECD ülkesinde yatırım indirimi yeni makinalara ve bazen binalara 

uygulanmaktadır. Bazı sermaye kalemlerinin kapsam dışında bırakılması halinde yatırım 

indirimi bu kalemleri yoğun olarak kullanan endüstrilere yönelik ayrımcılığa yolaçmaktadır. 

- Yatırım indirimi yüksek amortisman oranına sahip olan varlıklara yönelik 

yatırımları kayırmaktadır. Ülkeler, belli varlıklara yönelik yatırımları kayırmak istemedikleri 

takdirde yatırım indirimi oranını beklenen amortisman oranlarına bağlamak durumundadırlar. 

- Yatırım indiriminin geri ödemeli olmaması durumunda mevcut firmalar indirimin 

sağladığı avantajlardan hemen ve tam olarak yararlanabilirken, yeni kurulan şirketler yatırım 

indiriminden faydalanabilmek için öncelikle yeterli gelir elde etmek zorundadırlar. Kâra 

geçme süresi uzun olan projeler, daha çabuk kâr elde etmeye başlayan projelere göre yatırım 

indiriminden daha uzun vadede faydalanabilmektedirler.   

- Enflasyonun yüksek olması durumunda yatırım indirimi, vergi sisteminin 

şirketlerin yatırım davranışları üzerindeki adaletsiz etkilerini ağırlaştırmaktadır. Yüksek 

enflasyonlu ülkelerde bulunan şirketler mali sermayeyi borçlanmaları durumunda sermaye 

harcamaları için vergi indiriminin daha kıymetli olması nedeniyle daha avantajlı hale 

gelmektedirler. Bu, yüksek enflasyon süresince vergisel amaçlı olarak faiz gideri indiriminin 

avantajlarını azaltan vergi tatili ve düşük kurumlar vergisinin tam tersi bir durumu ifade 

etmektedir.  

- Diğer vergi teşviklerinde olduğu gibi yatırım indirimi de ülkelerin vergi gelirlerinde 

azalmaya yolaçmaktadır. Ancak yatırım indirimi, üretken kapasitede artış sağlayacak nitelikte 

olan faaliyetleri hedeflediğinden en maliyet etkin yaklaşım olduğu söylenebilir. Geri 
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ödenebilir nitelikte uygulanarak yatırım maliyetinin ve risklerinin yabancı girişimci ile 

paylaşılması uygulamanın ülkelere olan maliyetini arttırmaktadır.    

2.4.4 Sosyal Güvenlik Primi İndirimi 

Gelir vergileri ve sosyal güvenlik primleri DYSY üzerinde nadiren etkili olup yatırım 

teşviklerinin bu gibi vergi ve primlerde indirim şeklinde uygulanması olağandışı bir durumu 

ifade etmektedir. Bu uygulamanın anlamlılığı, yatırım kararlarını etkilediği ölçüde işçilik 

maliyetleri üzerindeki etkisinde yatmaktadır. Sonuç olarak işçilik maliyetiyle ilgili teşvikler 

yeni istihdam yaratmada rol oynayabilmektedirler. Aynı zamanda geçici veya sürekli yabancı 

uzman ve yönetici istihdamı durumunda vergisel avantajların sağlanması söz konusu 

olabilmektedir.220 

Gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi indirimleri, özellikle yüksek işsizliğin mevcut 

olduğu belli bölgelere yatırımın teşvik edilmesi ya da belli kategorideki çalışanların (Örneğin 

gençler ve özürlüler) istihdamının sağlanması için kullanılabilmektedir. Bu gibi vergi ve 

sosyal güvenlik primi giderleri toplam işçilik maliyetinin önemli bir yüzdesine 

ulaşabildiğinden ve çoğunlukla işveren tarafından ödendiğinden, sağlanacak herhangi bir 

indirim, işçilik maliyetleri üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bazı ülkeler bazı işçilik 

maliyetlerinin belli durumlarda çifte indirimine imkan tanımakta, bazılarıysa benzer sonuca 

ulaşmak üzere bazı işçileri sosyal güvenlik priminden muaf tutmaktadırlar.221 

Ulusötesi şirketler, yabancı bir ülkede yeni bir operasyona giriştiklerinde, en azından 

yeterli yerel elemanlar işe alınana ve yetiştirilene kadar faaliyetleri yürütmek ve teknik destek 

sağlamak üzere bazı mevcut elemanlarını transfer etmek istemektedirler. Bu gibi durumlarda 

gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi indirimleri önem kazanmaktadır. Birçok ülke 

centilmenlik ve kısmen ülkelerinin yabancı yatırıma açık olduğu yönünde bir işaret olarak 

ilave vergi yükünde çeşitli indirimler sağlamaktadır. Bazı ülkeler yabancı çalışanların ücret 

gelirlerine uygulanacak vergi oranlarında indirime gitmektedirler. Örneğin Vietnam, yabancı 

çalışanlara, ülkede mukim olan çalışanların tabi olduğu vergi oranlarından daha düşük oranda 

verginin söz konusu olduğu ve daha yüksek eşiklere sahip vergi tarifesi uygulamaktadır. İsveç 

gibi bazı ülkeler ise yabancı çalışanların artan yaşam giderlerini göz önünde bulundurarak 

brüt ücretten daha yüksek gider indiriminde bulunmalarına imkan tanımaktadır. Hollanda’da 
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işverenler, ekstra maliyetleri tazmin etmek üzere çalışanlarına maaşlarının %30’una kadar 

vergiye tabi olmayan ödemede bulunabilmektedirler. Malezya ve Singapur da geçici olarak 

ülkelerinde ikamet eden çalışanları transfer bazında vergilendirmekte, yabancı kaynaklı 

gelirler bu ülkelerde alınmadığı müddetçe vergiye tabi tutulmamaktadır. Macaristan ve 

Rusya’da ise yabancı çalışanlar sosyal güvenlik priminden muaf tutulmaktadırlar.222 

2.4.5 Hızlandırılmış Amortisman 

Hızlandırılmış amortisman kavramı birçok değişik anlamda kullanılmaktadır.  

Bunlar; 

- Bir aktif kaleminin maliyetinin vergisel amaçlarla gerçek ekonomik aşınmasından 

daha hızlı bir şekilde giderleştirilmesi,  

- Varlık satın alındıktan sonraki ilk yıllarda daha büyük indirimlerin (Daha çok 

uygulanan normal amortisman yönteminden daha fazla miktarda.) talep edilmesi durumunda 

uygulanan azalan bakiyeler yöntemi,  

- Belli bir aktif kaleminin satın alma maliyetinin normal amortisman yönteminde izin 

verilenden daha hızlı bir şekilde giderleştirilmesi. 

Bunlardan sonuncusu, normal vergi sisteminden daha avantajlı vergi koşulları 

sağlayan vergi teşvikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu noktada cömert ve yeni 

yatırımları teşvik eden bir normal amortisman rejimine sahip olan ülkenin sadece belli 

yatırımlara ya da yatırımcılara açık olan daha avantajlı ve özel bir amortisman rejimi 

uygulamasını ifade etmektedir.223  
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2.5 Vergi Rekabetinin Zarar Verici Sınırı ve Zarar Verici Vergi Uygulamaları  

Sermaye emekten daha akışkan olduğundan düşük vergi oranı uygulayan üçüncü 

dünya ülkelerine doğru hareket ederek vergiden kaçabilmektedir. Şirketler yasal defterlerini 

manipüle ederek düşük vergi oranının mevcut olduğu ülkelerde yüksek kâr gösterebilmekte ve 

Avrupa ülkeleri ile ABD’nin yüksek vergilerinden kaçınabilmektedirler. Gelişmiş ülkelerde 

mali ve maddi sermaye unsurlarının küresel dolaşımı, vergisel amaçlı olarak kârın 

belirlenmesini ve vergilendirilebilir kârın hangi ülkede elde edildiğine karar verilmesini 

zorlaştırmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise DYSY’ye yönelik rekabet için vergi tatili, vergi 

indirimi ve ucuz arazi temini gibi vergi matrahını aşındıracak teşvikleri uygulama baskısı 

altında bulunmaktadırlar. Sermaye, ülkelerin hem içinde hem de dışında faaliyet gösterirken 

emek, ulus devletlerin belli sınırları içerisinde faaliyet gösterebilmektedir. Bu nedenle, 

ticaretin ülkelerden bağımsız, küresel erişimiyle ulusal hükümetlerin sınırlı hükümranlıkları 

arasında bir gerilim ortaya çıkmaktadır. Bu durum, elastikiyet olarak adlandırılan ekonomik 

kavramla ilişkili bulunmaktadır. Emekle karşılaştırıldığında, sermayenin vergiye olan yüksek 

elastikiyeti, şirketlerin ülkeler üzerindeki etki  gücünü arttırmaktadır.224 

Vergilendirilen üretim faktörü, eğer akışkan değilse ve inelastikse vergi uygulanan 

ülkeden kaçamayacaktır. Bu durum toplam vergi gelirleri içerisinde sermayeden elde edilen 

vergi gelirlerinin azalan payını, emekten elde edilen vergi gelirlerinin ise artan payını 

açıklamaktadır. Akışkan üretim faktörü olan sermaye, yüksek vergi uygulanan ülkelerden 

daha kolay kaçabilmekte, kendisine bir üçüncü dünya vergi cennetinde sığınak 

arayabilmektedir. Sermayenin akışkanlığı mali sermayede daha yüksek olmakla birlikte, 

maddi sermaye de gittikçe daha akışkan hale gelmektedir. Ancak inelastik emek, mukim 

olduğu yüksek vergi uygulanan ülkenin sınırları içerisinde mahkum kalmaktadır. Vergisel 

açıdan bakıldığında sermayenin getirisi olan kâr hareketli bir hedefi ifade ederken emek daha 

sabit ve kolay bir hedefi ifade etmektedir.225 

Alex Easson’a göre vergi rekabeti kavramı biri tasarrufları çekmeye yönelik rekabet 

ve diğeri yatırımları çekmeye yönelik rekabet olmak üzere iki ayrı konuyu ifade etmektedir. 

Bunlardan ilki portföy yatırımlarıyla ilgili olup kullanılan araçlar vergi kaçakçılığına olanak 

tanımaktadır. Diğer taraftan ikincisi ise doğrudan yatırımlara odaklanmakta olup kullanılan 

                                                 

224 Howard M.Wachtel, “Tax Distortion in the Global Economy”, Lourdes Benería and Savitri Bisnath (drl.), 
Global Tensions Challenges and Opportunities in The World Economy, Routledge, 2004, s.22 

225 Wachtel, s.27 



  71

düşük vergi oranı ve özel yatırım teşvikleri gibi araçlar vergi kaçakçılığına değil, vergiden 

kaçınmaya imkan tanımaktadır. Farklı odak noktaları olmasına rağmen bu iki tür vergi 

rekabeti önemli bir özelliği paylaşmaktadır. Her ikisi de yüksek vergi oranı uygulayan ülkeleri 

yakından ilgilendirmektedir. Bu ülkelerde vergi matrahları iki şekilde aşınmaya uğramaktadır. 

Tasarruflar yabancı piyasalara yönelerek vergi kaçakçılığına yol açmakta, yurtdışında 

gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar ise kaynağa dayalı potansiyel vergi gelirlerinde azalmaya 

yolaçmaktadır.226 

Bu açıdan bakıldığında vergi rekabeti, teşvik ettikleri faaliyet türü esas alınmak 

suretiyle “iyi” ve “kötü” olmak üzere ikiye ayrılabilir. Vergi kaçakçılığına yolaçan vergi 

rekabeti “kötü”, vergiden kaçınmaya yolaçan vergi rekabeti ise “iyi” ya da en azından zararlı 

olmayan şeklinde nitelendirilebilir.227 

Buna göre vergi rekabeti hem arzu edilen hem de arzu edilmeyen sonuçlara 

yolaçmaktadır. Vergi rekabetinin bazı şekilleri arzu edilmeyen veya zararlı olarak 

nitelendirilebilmekte ve bununla savaşmak için bazı önlemler alınması gerekmektedir. 

Bununla birlikte yararlı ve zararlı vergi rekabetini ayıran çizgi belirgin değildir.228 

Ülkeler arasındaki vergi rekabeti, ulusal açıdan bakıldığında tercihli vergi rejimlerini 

haklı çıkarmasına karşın alınan bu gibi önlemler vergi gelirlerinde aşınmaya ve üretim 

faktörlerinin etkin olmayan dağılımına yol açmaktadır. Ülkelerin bütünsel açıdan bakıldığında 

daha yoksul hale gelmesine neden olan bu gibi durumlar piyasa ekonomisiyle 

bağdaşmamaktadır.229 

Ülkeler, ulusal güvenlik, eğitim, sosyal güvenlik ve diğer kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği giderleri finanse etmek zorunda olduklarından, kamu harcama yükümlülüğü ve 

kısıtı altında bulunmaktadırlar. Sıfır veya düşük oranlı vergi uygulayan vergi cennetlerinde 

faaliyet gösteren, ancak vergi cennetlerinde mukim olmayan yatırımcılar, mukim oldukları 

ülkelerdeki vergi yükümlülüklerini azaltmak için vergi cennetlerinden çeşitli şekillerde 

yararlanabilmektedirler. Memleketlerindeki kamu harcamalarından faydalanan ancak bu 

harcamaların finansmanına katkıda bulunmaktan kaçınan bu gibi mükellefler “bedavacı” 
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olarak nitelendirilmektedirler. Bu nedenle, harcama yönünden bakıldığında artan 

küreselleşmeden ve vergi sistemleri arasındaki etkileşimden kaynaklanan potansiyel negatif 

dışsallıkların mevcut bulunduğu söylenebilir.230 

Zararlı etkiler aynı zamanda mevcut vergi sistemleri arasında istenmeden meydana 

gelen uyumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi istenmeden meydana gelen 

uyumsuzluklar, vergi mükellefleri tarafından ülkelerin birine veya her ikisine karşı kötüye 

kullanılmak suretiyle istismar edilebilmektedir. Bu gibi uyumsuzlukların neden olduğu arzu 

edilmeyen etkiler, ikili veya çok taraflı anlaşmalarla giderilmektedir.231  

Vergi sistemleri arasındaki etkileşimin, özel vergi düzenlemeleriyle diğer ülkelerin 

vergi gelirlerini erozyona uğratacak şekilde kötüye kullanılması şeklinde gerçekleşen 

uyumsuzluk durumundan farklı olarak, diğer ülkeler üzerindeki dışsal etkiler sadece bir yan 

etki olmayıp ülke içi vergi politikalarının oluşturulmasına bağlı bulunmaktadır. Burada etki, 

bir ülkeden elde edilen sermaye, finansal akımlar ve bunlara ilişkin gelirin, diğer ülkelerin 

vergi matrahına yönelik agresif vergi politikalarıyla kendi ülkelerine yönlendirilmesi şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu etki, vergi matrahı gerçekte başka bir ülkeye ait olduğundan “kaçak 

avlanma” olarak ta adlandırılmaktadır. Bu gibi uygulamalar, vergi ve kamu harcamalarının 

uygun düzeyleri hakkında farklı değerlendirmeleri ya da belli bir ekonomideki uygun vergi 

bileşimlerini yansıtmamaları nedeniyle zararlı vergi rekabeti olarak adlandırılmakla birlikte 

başka ülke kaynaklı yatırımların veya tasarrufların cezbedilmesi ya da diğer ülkelerin 

vergilerinden kaçınmanın sağlanması için oluşturulmaktadır.232  

Bir ülkede uygulanmakta olan vergi oranlarının diğer ülkelerden önemli ölçüde 

düşük oranda belirlenmesi durumunda ortaya çıkan vergi cennetleri ya da tercihli vergi 

rejimleri aşağıdaki potansiyel zararlı etkilere yol açmaktadır. 233 

- Mali ve dolaylı olarak reel yatırım akımlarında sapmaya yol açar. 

- Vergi sisteminin adaletini ve bütünlüğünü zayıflatır. 

- Vergi mükelleflerinin kanunlara uyumlarını azaltır, 
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- Vergilerin ve kamu harcamalarının arzu edilen düzey ve bileşimini yeniden 

şekillendirir. 

- Vergi yükünün, emek, bina ve tüketim gibi daha az akışkan olan vergi matrahlarına 

doğru kaymasına yol açar. 

- Vergi otoritelerinin ve mükelleflerinin idari maliyetleri ile uyum maliyetlerini 

arttırır. 

“The Economist” dergisine göre vergi bozulması probleminin kaynağı, modern vergi 

sistemlerinin mal, sermaye ve emeğin sınır ötesi dolaşımının görece daha az olduğu ikinci 

dünya savaşı sonrasında geliştirilmesinde yatmaktadır. Günümüzde hem emek, hem de 

sermaye, daha akışkan hale geldiğinden ülkeler arasındaki vergi farklılıklarını kötüye 

kullanabilmektedirler.234 

Vergi rekabeti ve vergi sistemlerinin etkileşimi, bazı ülkeler açısından olumsuz ve 

zararlı, diğerleri açısından ise tam tersi etkilere neden olabilmektedir. Örneğin bir ülke yatırım 

teşviklerini yeni yatırımları uyaracak bir politika enstrümanı olarak değerlendirirken diğeri, 

reel yatırımları bir ülkeden diğerine saptıran bir politika olarak değerlendirebilir. Bu 

bağlamda zayıf coğrafi konum, doğal kaynakların azlığı gibi bir takım yapısal dezavantajlara 

sahip olan ülkeler, özel vergi teşviklerinin ve vergi rejimlerinin, ülkelerinde yatırım yapmanın 

neden olacağı ilave maliyetler de dahil olmak üzere vergi dışı dezavantajlarını dengelemek 

için gerekli olduğunu düşünmektedirler.235 

2.5.1 Vergi Cennetleri 

Mali bağımsızlığa sahip birçok ülke mali veya hizmet sektöründeki diğer faaliyetleri 

çekmek için vergisel ve vergi dışı teşvikleri kullanmaktadır. Bu ülkeler yabancı yatırımcıya, 

vergisiz veya çok düşük oranlı verginin mevcut olduğu, yasal ve idari düzenlemelerin de daha 

gevşek uygulandığı bir ortam sağlamaktadır.236 

Vergi cennetleri üç ana amaca hizmet etmektedirler. Bunlar, pasif yatırımları tutmak 

için bir yer sağlamak (Kumbara), kağıt üzerindeki henüz gerçekleşmemiş karın deftere 
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işlenebileceği bir yer sağlamak ve vergi mükelleflerinin ilişkilerini, özellikle banka 

hesaplarını diğer ülkelerin vergi otoritelerinin denetimine karşı korumaktır.237 

Vergi cennetlerini tanımlamak için anahtar bazı faktörler bulunmaktadır.238  

Bunlar; 

- Sıfır veya çok düşük vergi oranı: Bir ülkenin vergi cenneti olarak 

tanımlanabilmesi için başlangıç noktası ilgili gelire sıfır veya çok düşük oranlı vergi 

uygulanmasıdır. 

- Etkin bilgi paylaşımının mevcut olmaması : Vergi cennetleri tipik olarak 

işletmelerin ve bireylerin sıkı gizlilik kurallarından ve vergi otoritelerinin denetimine karşı 

diğer korunma tedbirlerinden faydalanabilecekleri, dolayısıyla  düşük vergi ortamından 

yararlanan vergi mükellefleri hakkında etkin bilgi paylaşımını engelleyen idari ve yasal 

düzenlemelere sahip bulunmaktadır. 

- Şeffaflığın mevcut olmaması : Yasal ve idari düzenlemelere ilişkin faaliyetlerde 

şeffaflığın mevcut olmaması vergi cennetlerini belirleyen diğer bir faktördür. 

- Önemli bir faaliyetin mevcut olmaması : Maddi bir faaliyetin mevcut olmaması, 

söz konusu yerin tamamen vergi odaklı işlemleri ya da yatırımları teşvik etmeyi amaçladığını 

gösterdiğinden önem taşımaktadır. 

Vergisel ve vergi dışı teşvik unsurları, mali sermayenin başka ülkelere doğru 

yönlenmesi eğilimine yolaçtığından  vergi cennetleri diğer ülkelerin vergi matrahları üzerinde 

olumsuz etkilerde bulunmaktadır.239 

Finansal hizmetler endüstrisi, uluslararası hizmetler sektörünün önemli bir bileşeni 

olmakla birlikte gelişen birçok endüstriden sadece birini ifade etmektedir. Diğer önemli 

sektörler, taşımacılık, dağıtım, hizmet merkezleri ve şirket genel merkezi gibi faaliyetleri 

içermektedir. En dinamik ve yeni gelişen sektör ise e-ticaret, yazılım ve elektronik veri işleme 

hizmetleridir. Kıyı ötesi finansal hizmetler endüstrisi, dünya ekonomisinin ve finansal 

piyasaların küreselleşmesine paralel olarak son 30 yıl içerisinde önemli değişikliklere 
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uğramıştır. Kıyı ötesi finansal hizmetler endüstrisinin boyutunun 5-6 trilyon dolar olduğu ve 

dünya çapında 70 civarında kıyı ötesi finansal merkezin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. 

Kıyı ötesi finansal hizmetler, yabancı müşterilere finansal hizmetler sağlama koşulunu 

içermekte olup bu gibi hizmetlerin yoğunlaştığı Londra gibi büyük uluslararası finans 

merkezleri de kıyı ötesi finans merkezi olarak değerlendirilmektedir.240 

Kıyı ötesi finansal merkezlerin kullanılması için vergi başta olmak üzere çeşitli yasal 

düzenlemeler gibi nedenler mevcut olmakla birlikte, bu merkezler sıklıkla vergi kaçakçılığı ve 

vergiden kaçınma amacıyla da kullanılmaktadır. Bu gibi merkezler, sıfır veya düşük oranlı 

vergilendirme, gelişmiş iletişim tesisleri, güvenilir hukuk sistemi, şirketler, ortaklıklar ve 

banka hesaplarına ilişkin mali bilgiler için yüksek dereceli gizlilik gibi niteliklerin değişik 

kombinasyonlarını sunarak yabancı sermayeyi çeken ülkeler olduklarından “vergi cenneti” 

olarak adlandırılmaktadırlar.241 

Şirketler, vergi cennetlerini çoğunlukla vergi yükünü en aza indirmek amacıyla 

kullanmaktadırlar. Mukim oldukları ülkede uygulanan vergileri azaltmak veya ertelemek 

amacıyla, yabancı iştiraklerini kullanarak gelirlerini vergi cennetlerine kaydırmaktadırlar. Bu 

bakımdan vergi cennetlerinin en cazip özellikleri, düşük oranlı vergilendirme ile  paravan 

veya holding şirketler gibi uluslararası faaliyetleri yönlendiren, esnek ve vergisel avantaj 

sağlayan araçların mevcut olmasıdır. Örneğin, yüksek vergi oranlarının söz konusu olduğu 

ülkelerdeki yatırımların, vergi cennetlerindeki iştiraklerden sağlanan kredilerle finanse 

edilmesi durumunda yapılacak faiz ödemeleri, yüksek vergi oranı uygulanan ülkedeki vergi 

matrahını azaltırken, sıfır veya düşük vergi oranının söz konusu olduğu vergi cennetlerindeki 

vergi matrahlarını arttıracaktır. Vergi cennetlerinin diğer bir kullanım şekli ise transfer 

fiyatlandırmasıdır. Yüksek vergi oranlarının söz konusu olduğu birçok ülke ilişkili taraflar 

arasında yapılan ödemelerde transfer fiyatlarını kullanmayı zorunlu tutmakla birlikte, 

OECD’nin 1995 Transfer Fiyatlama İlkelerini yayınlamasından sonra uygulamada ortaya 

çıkan zorluklar, firmaların genel vergi yüklerinde bir azalma sağlamalarını mümkün 

kılmaktadır. Vergi cennetleri aynı zamanda dış ülkelerde elde edilen gelirlerin mukim olunan 

ülkeye transfer edilerek millileştirilmesinin önüne geçerek vergi yükümlülüğünün ortaya 
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çıkmasını  engellemek için de kullanılmaktadır. Bu gibi işlemler sonucu ortaya çıkan vergi 

tasarrufu azımsanmayacak miktarlara ulaşmakta olup vergi cennetlerinin değerini 

arttırmaktadır.242 

2.5.2 Zarar Verici Tercihli Vergi Rejimleri 

Zarar verici tercihli vergi rejimleri, genellikle pasif yatırımları tutmak veya kağıt 

üzerindeki henüz gerçekleşmemiş kârların kayıt altına alınması için elverişli bir ortam 

sağlamaktadırlar. Birçok durumda söz konusu vergi rejimleri, sermayenin uluslararası 

dolaşımı için bir kanal olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmaktadırlar. Bu vergi 

rejimleri, genel vergi kanunlarında veya idari uygulamalar içerisinde bulunabilmekte ya da 

genel vergi sistemi çerçevesinin dışında özel vergi veya vergi harici mevzuat ile de tesis 

edilebilmektedirler.243 

Zarar verici tercihli vergi rejimlerini tanımlamak için anahtar bazı faktörler 

bulunmaktadır. 244 

Bunlar; 

- Sıfır veya çok düşük vergi oranı: Bir tercihli vergi rejiminin zararlı olarak 

nitelendirilebilmesi için başlangıç noktası ilgili gelire sıfır veya çok düşük oranlı vergi 

uygulanmasıdır. Sıfır veya düşük oranlı vergi uygulaması vergi tarifesinin kendisinin çok 

düşük olmasından ya da üzerine vergi oranı uygulanacak vergi matrahının ilgili ülke 

tarafından belirlenme şeklinden kaynaklanabilmektedir.  

- Belli bir bölge ile sınırlandırılma : Bazı tercihli vergi rejimleri, söz konusu rejimi 

uygulayan ülkenin iç piyasasından kısmen veya tamamen izole edilmektedirler. Bir ülkenin 

kendi ekonomisini söz konusu tercihli vergi rejiminin uygulandığı bölgeyi sınırlandırmak 

suretiyle koruma ihtiyacı hissetmesi, bu vergi rejimlerinin zararlı dışsal etkilere neden olma 

potansiyeli taşıdıkları yönünde kuvvetli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Zararlı tercihli 

vergi rejimlerinin sınırlandırılması, o ülkede mukim olan vergi mükelleflerinin söz konusu 

vergi rejimlerinin avantajlarından yararlanmalarının açık veya örtülü olarak engellenmesi ya 
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da söz konusu vergi rejimlerinden yararlanan işletmelerin iç piyasada faaliyet göstermelerinin 

açık veya örtülü bir şekilde yasaklanması gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

- Şeffaflığın mevcut olmaması : Bir tercihli vergi rejiminin uygulamasında 

şeffaflığın mevcut olmaması, mukim olunan ülkede koruyucu tedbirler alınmasını 

güçleştirmektedir. Tercihli vergi rejiminin şeffaf olmaması, bu vergi rejiminin yönetim veya 

dizayn şeklinden kaynaklanabilmektedir. Şeffaflığın mevcut olmaması; kanunların ve diğer 

yasal düzenlemelerin lehte uygulanması, müzakere edilebilen vergi hükümleri ve idari 

faaliyetlerin yaygın bir şekilde uygulanmasında başarısızlık gibi faktörleri içeren geniş bir 

kavramdır. 

- Etkin bilgi paylaşımının mevcut olmaması : Tercihli vergi rejiminden yararlanan 

vergi mükelleflerine ilişkin etkin bilgi paylaşımının mevcut olmaması, bir ülkenin zararlı 

vergi rekabeti faaliyetinde bulunduğu yönünde güçlü bir gösterge oluşturmaktadır. 

OECD üyesi olan ve olmayan birçok ülke, yüksek akışkanlığa sahip finansal 

faaliyetleri ve diğer hizmet faaliyetlerini çekebilmek için tercihli vergi rejimleri kurmakta ya 

da kurmayı değerlendirmektedir.245 

2.5.3 Zararlı Vergi Rekabetine Yönelik Uluslararası Çalışmalar 

Vergi rekabetine yönelik en bütüncül çözüm, çok taraflı vergi uyumlaştırması veya 

kaynak ülke tarafından belirlenen vergi oranı düzenlemesini içermektedir. Şimdiye kadar, AB 

gibi görece entegre siyasi birimlerde dahi vergi oranı uyumlaştırmasına yönelik siyasi destek 

çok az mevcut bulunmaktadır. Günümüzde, zararlı vergi rekabeti faaliyetinde bulunan 

ülkelere yönelik siyasi görüş “aleyhte” birleşmiş durumdadır. Bu gibi ülkeler, belirli 

yatırımları düşük vergi oranı uygulayan ülkelere çekmek ve aynı zamanda, yatırım yapmaktan 

kaçınılan ülkelerin vergi matrahlarını azaltmak suretiyle hem yatırım akımını etkilemekte, 

hem de vergi ve kamu harcamalarının arzu edilen miktar ve bileşimini olumsuz yönde 

etkilemektedir.246 

OECD tarafından 1998 yılında yayınlanan “Zararlı Vergi Rekabeti: Gelişen Küresel 

Bir Sorun” adlı raporda, vergi cenneti faaliyetlerinin hissedilen zararlı etkilerine karşı koymak 

üzere çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. Bunu takiben 2000 yılında yayınlanan “Küresel 
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Vergi İşbirliğine Doğru: Zararlı Vergi Uygulamalarının Tanımlanması ve Önlenmesinde 

İlerleme” adlı raporda ise vergi cennetlerinin bir listesi ile bunlara atfedilen zararlı vergi 

rekabetine çare olacak bir dizi muhtemel savunma tedbirlerine yer verilmiştir.247 AB de zararlı 

vergi rekabetine karşı mücadele etmek üzere vergilendirme için yasal kuralları yürürlüğe 

koymuştur. Her iki doküman da vergi rekabetinin hangi durumlarda zararlı olarak 

nitelendirilebileceğini tanımlamakta ve zararlı vergi rekabeti ile savaşmak için gerekli 

tedbirleri ortaya koymaktadır.248 

Diğer ülkeler tarafından küresel hareketliliğe sahip ekonomik faaliyetleri çekmek 

için dizayn edilen tercihli vergi rejimlerinin yürürlüğe konulması durumunda ülkelerin “Bekle 

ve gör.” politikası izlemeleri, kendi vergi matrahlarında önemli ölçüde aşınma riskinin ortaya 

çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle, ülkelerin kendi ulusal vergi matrahlarını zararlı vergi 

rekabetine karşı korumak için ulusal, ikili ve uluslararası düzeyde alabilecekleri birçok 

tedbirler bulunmaktadır. Ulusal düzeyde alınabilecek tedbirler, ilk olarak diğer ülkelerle 

mutabakata varılmaksızın ulusal vergi mevzuatına dahil edilebildiğinden hükümetler 

tarafından daha kolay uygulanabilmektedirler. Buna karşın ikili ve çok taraflı tedbirler, çeşitli 

ülkelerle değişen ölçülerde işbirliği yapmayı ve mutabakata varmayı gerektirdiğinden daha 

zor yürürlüğe konulabilmektedir.249 

2.5.3.1 OECD Tarafından Yapılan Çalışmalar 

OECD tarafından 1998 yılında “Zararlı Vergi Rekabeti: Gelişen Küresel Bir Sorun” 

adında bir rapor yayınlandı. Söz konusu rapor, sermaye gelirine yönelik zararlı vergi 

rekabetine karşı 19 adet tavsiye içermekteydi. Bunu müteakiben OECD tarafından, söz 

konusu tavsiyelerin uygulanmasını takip etmek üzere “Zararlı Vergi Rekabeti Uygulamalarına 

İlişkin Forum” oluşturuldu. Bu çalışmanın ilk ana çıktıları, OECD tarafından 2000 yılında 

yayınlanan “Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zararlı Vergi Uygulamalarının Tanımlanması 

ve Önlenmesinde İlerleme” adlı raporda ele alındı. OECD’nin 1998 raporunda, bu 

uygulamaların görüldüğü ülkelerin OECD üyesi olup olmamalarına göre iki çeşit zararlı vergi 

uygulaması tanımlanmıştır. Rapor ekinde sunulan rehberlerde üye ülkelerin vergi 

sistemlerindeki zararlı olarak tanımlanan bütün özelliklerin 5 yıl içinde ortadan kaldırılması 
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önerilmiştir. OECD tarafından 1998 yılında yayınlanan raporda tanımlanan ikinci çeşit zararlı 

vergi uygulaması ise vergi cenneti olarak tanımlanan ve OECD üyesi ülkeler dışındaki 

ülkelerle ilgili bulunmaktadır. Burada vergi rejimlerinin spesifik özelliklerinden çok 

uygulayan ülkeler üzerine odaklanılmaktadır.250 

OECD tarafından bu gibi zararlı vergi rejimlerini tanımlamak için çeşitli çalışma 

grupları oluşturulmuştur. OECD’nin 2000 yılında yayınladığı raporda, henüz söz konusu 

rejimlerin gerçekten zararlı olup olmadıkları yönünde genel bir değerlendirme 

yapılmadığından, 47 adet “potansiyel olarak zararlı” tercihli vergi rejimi belirlenmiştir.251 

Vergi cennetleriyle mücadele etmek için OECD tarafından iki yönlü bir strateji 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Öncelikle 31.07.2001 tarihi itibariyle işbirliğinde bulunmayan 

vergi cennetlerine ilişkin bir listenin oluşturulması amaçlanmıştır.252 

Bu duruma düşmemek için listede “işbirliğinde bulunmayan vergi cenneti” olarak 

tanımlanan ülkelerin OECD ile işbirliğinde bulunması gerekliliği söz konusu olmaktadır. Bu, 

OECD tarafından “zararlı” olarak değerlendirilen tüm uygulamaların Aralık 2005’e kadar 

ortadan kaldırılmasına yönelik olarak siyasi bir taahhütte bulunulmasını ifade etmektedir. 

Aynı zamanda bu ülkelerin Forum ile işbirliği içerisinde kabul edilebilir bir plan geliştirmesi 

ve yeni herhangi bir zararlı vergi uygulaması geliştirmemesi beklenmektedir. Bunun da 

ötesinde OECD örneğin bilgi değişimine ilişkin bir model geliştirmek suretiyle daha ileri 

işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. OECD’nin bunun gibi geçiş ülkelerine ikili yardım 

programlarının yeniden değerlendirilmesi, uluslararası organizasyonların bu ülkelerin özel 

ihtiyaçlarını dikkate almalarının teşvik edilmesi ve vergi idarelerinin güçlendirilmesine 

yardım edilmesi konularında muhtemel yardımlarda bulunacağından bahsedilmektedir.253 

OECD raporunun ana odak noktası, üye ülkelerin zararlı vergi rekabetini ortadan 

kaldırmalarını sağlamaya çalışmaktır. Fakat rapor aynı zamanda zararlı vergi rekabetine karşı 

alınabilecek bir dizi koordineli savunma tedbirlerini de ortaya koymaktadır. Bunlar genel 

hatlarıyla, zararlı vergi rekabetinin etkilerini çeşitli şekillerde gidermeye yönelik tedbirlerdir. 

Örneğin, mukim olunan ülkenin vergi cennetlerinden kaynaklanan gelirleri direkt olarak 
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vergilendirmesi, ilk etapta vergi mükelleflerinin vergi cennetlerini kullanmalarını engelleyici 

etkide bulunabilecektir. Her ülke bunun gibi tedbirleri tek taraflı olarak alabilmekle birlikte, 

OECD raporunda da belirtildiği gibi bu tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması daha 

etkin sonuçlar verebilecektir. Benzer olarak bazı durumlarda zararlı vergi rekabeti, bir vergi 

anlaşmasının lehte olan hükümlerinden yararlanılması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. 

Raporda yer alan bir tavsiye, anlaşmadan kaynaklanan gelirlerin ve zararlı vergi rekabetine 

yol açan hükümlerin ortadan kaldırılması ve anlaşma müzakerelerine esas teşkil eden “Model 

Anlaşma”ya göre modifiye edilmesi hususunda ülkeleri zorlamaktadır.254 

OECD tarafından yayınlanan rapor içerisinde yer alan rehberlerin onaylanması, üye 

ülkelerin zararlı vergi uygulamalarıyla savaşmada işbirliğini arttırmaya hazır oldukları 

yönünde açık bir siyasi mesaj vermektedir. OECD’nin Mali İşler Komitesi, 1998 yılında 

yayınlanan Rapor ile ortaya konulan tüm tavsiyelerin zararlı vergi rekabetine engel olma 

çabaları kapsamında görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tavsiyeler üç kategoriye 

ayrılmaktadır. 255 

Bunlar; 

- Yurtiçi Mevzuatla İlgili Tavsiyeler : Bu tavsiyeler, halihazırda ülke içi yasal 

düzenlemelerde mevcut bulunan çeşitli karşı önlemlerden başlamak suretiyle bu tedbirlerin 

etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini ortaya koymaktadır. 

- Vergi Anlaşmalarıyla İlgili Tavsiyeler : Bu tavsiyeler, vergi anlaşmalarıyla 

sağlanan faydaların istenmeden zararlı vergi rekabetini daha cazip hale getirecek politikalara 

yolaçmamasını, yurtiçi karşı tedbirlerin uygulanmasının önlememesini ve vergi 

anlaşmalarının bilgi değişimine ilişkin hükümlerinin daha etkin bir şekilde uygulanmasını 

garanti altına alacak yöntemleri içermektedir. 

- Uluslararası İşbirliğini Yoğunlaştırmaya Yönelik Tavsiyeler : Bu tavsiyeler, 

ülkelerin zararlı vergi rekabetine karşı kollektif hareket edebilmelerine yönelik yeni 

yöntemler ortaya koymaktadır.  

                                                 

254 Hugh J. Ault, “Tax Competition: What (If Anything) To Do About It?”, International and Comparative 
Taxation: Essays in Honour of Klaus Vogel, Kluwer Law International, 2002, http://books.google.com (28.11.2009), s.6 

255 OECD, Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue, s.39 
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OECD bunun gibi tedbirlerle, zararlı vergi rekabeti uygulamalarına karşı küresel bir 

yaklaşım getirmeye ve vergi cennetlerine karşı geniş ölçekli uluslararası baskı oluşturmaya 

çalışmaktadır. Vergi cennetleri, yakın ilişki içerisinde oldukları OECD üyelerinin desteklerini 

çekmeleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından gösterilen sempatinin ortadan kalkması ile 

daha da izole edilmektedir. OECD kendi üyelerinin ve diğer ülkelerin de zararlı vergi 

uygulamalarına bulaştıklarını kabul etmektedir. Bunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak çaba 

harcamakla birlikte, üyelerine yönelik yaklaşımı, müeyyidelerin değerlendirilmesi ve 

kullanılması da dahil olmak üzere daha yumuşak ve daha tavsiyeye yönelik olmaktadır. 

OECD, vergi cennetlerine karşı güçlü bir teknik ve ahlaki yaklaşımda bulunmamaktadır. 

Kullanılan sınıflandırma ölçütlerinde ve talep edilen hususlarda birçok kavramsal sorunlar 

mevcut bulunmaktadır. Birçok temel OECD yaklaşımı, özellikle vergi rekabetinin zararlı 

olduğu nosyonu tartışmalı bulunmaktadır.256 

OECD tarafından 2001 yılında yayınlanan İlerleme Raporunda ana hatlarıyla, üye ve 

üye olmayan ülkelerde zararlı vergi rekabetine yönelik olarak yapılan çalışmalar belirtilmiş, 

vergi cennetleriyle yapılan müzakerelerden bahsedilmiş ve koordineli savunma tedbirlerinin 

çerçevesi çizilmiştir. 257  

2001 yılı İlerleme Raporunda, aynı endişelere sahip olan üye ülkelerin zararlı vergi 

rekabetinin etkileriyle mücadele çabalarında birbirlerine destek olmalarının önemine işaret 

edilmektedir. Bu kapsamda oluşturulan koordineli savunma tedbirleri çerçevesi zararlı vergi 

rekabetinin küresel yapısına değinmekte ve herbir ülkenin savunma tedbirlerini en etkin bir 

şekilde uygulamasına imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda, zararlı vergi rekabetini ortadan 

kaldıran ülkelerin, zararlı vergi rekabetini ortadan kaldırmayan ülkelere karşı rekabetçi 

konumlarını korumalarına da hizmet etmektedir.258 

 

 

 

                                                 

256 Bishnodat Persaud, “The OECD Harmful Tax Competition Policy: A Major Issue for Small States”, 
International Tax Competition: Globalisation and Fiscal Sovereignty, Rajiv Biswas (drl.), Commonwealth Secretariat, 
2002, http://books.google.com (28.11.2009), s.31 

257 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, OECD, Kasım 2001, 
s.1-13 

258 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, s.1-13 
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Koordineli savunma tedbirleri çerçevesinin şekillendirilmesinde OECD aşağıdaki 

hususları dikkate almıştır. 259 

- Koordineli savunma tedbirlerinin çerçevesi zararlı vergi rekabetinin olumsuz 

etkilerini nötralize etmeyi hedeflemeli ve orantılı olmalıdır. 

- Savunma tedbirlerinin kabul edilerek uygulanması üye ülkelerin inisiyatifine 

bırakılmaktadır. 

- Her ülke, savunma tedbirlerini orantılı bir şekilde ve zarar verme potansiyeli olan 

belli uygulamaların zarar derecesine göre öncelik sırasına sokarak yürürlüğe koymada serbest 

bırakılmışlardır.  

OECD tarafından yayınlanan 2001 yılı İlerleme Raporunda, koordineli savunma 

tedbirleri çerçevesinin zararlı vergi uygulamalarının aşındırıcı etkilerini ve yayılma hızını 

azaltmaya yardımcı olacağına inanılmakta birlikte, diyalog ve uzlaşma yoluyla değişim 

sağlanması yaklaşımının tercih edildiği belirtilmektedir.260 

Zararlı vergi rekabetiyle mücadelede sağlanan ilerlemelere ilişkin olan OECD 

tarafından 2004 yılında yayınlanan İlerleme Raporunda ise ilk olarak OECD üyesi ülkelerde 

sağlanan gelişmelere değinilmiş, daha sonra, şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda taahhütte 

bulunan OECD üyesi olmayan ülkelerle yapılan işbirliği neticesinde sağlanan gelişmeler 

açıklanmış, koordineli savunma tedbirleri çerçevesi konusu ve geleceğe ilişkin çalışmalara 

değinilmiştir.261 

OECD tarafından hangi potansiyel olarak zararlı vergi rejimlerinin gerçekten zararlı 

olduğunu belirlemek ve zararlı etkilerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini ortaya koymak üzere 

üye ülkelere yardımcı olacak uygulama notları geliştirilmiş ve bu notlar birleştirilerek tek bir 

“Konsolide Uygulama Notu” haline getirilerek üye olmayan 59 üyeye ve 10 uluslararası ve 

bölgesel organizasyona gönderilerek gerekli bilgiler temin edilmiş, elde edilen bilgiler üye 

ülkelere gönderilerek hem kendi vergi rejimlerini hem de 2000 yılında yayınlanan raporda 

potansiyel olarak zararlı vergi rejimine sahip olduğu belirtilen 47 adet tercihli vergi rejimini 

değerlendirmeleri istenilmiş, sonuç olarak yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda,  18 adet 
                                                 

259 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, s.1-13 
260 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, s.1-13 
261 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report, OECD, Şubat 2004, 

s.1-18 
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zararlı vergi rejiminin zaten kaldırıldığı ya da kaldırılma aşamasında olduğu, 14 adedinde 

değişiklik yapılarak zarar verici özelliklerinin giderildiği, 13 adedinin aslında zararlı etkilere 

sahip bulunmadığı sonucuna varılmıştır.262  

OECD tarafından 2006 yılında yayınlanan İlerleme Raporunda ise yapılan çalışmalar 

sonucunda 2000 yılında potansiyel olarak zararlı vergi rejimi olarak tanımlanan 47 adet vergi 

rejiminden sadece birinin yürürlükte kaldığı belirtilerek projenin bu kısmının başlangıç 

hedeflerine tamamen ulaştığı belirtilmektedir.263  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

262 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report, s.1-18 
263 OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member 

Countries, OECD, 2006, s.1-6 
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Tablo 3: OECD Tarafından 2000 Yılında Belirlenen Potansiyel Olarak Zararlı Vergi 
Rejimleri ve Sağlanan Gelişmeler 

1 Avustralya Kıyı ötesi bankacılık birimleri Zararlı değil. 
2 Belçika Koordinasyon merkezleri Kaldırıldı. 
3 Belçika Gayri resmi sermaye düzenlemeleri Değiştirildi. 
4 Belçika Yabancı satış şirketleri düzenlemeleri Kaldırıldı. 
5 Belçika Dağıtım merkezleri Değiştirildi. 
6 Belçika Hizmet merkezleri Değiştirildi. 
7 Kanada Uluslararası bankacılık merkezleri Zararlı değil. 
8 Kanada Uluslararası taşımacılık Zararlı değil. 
9 Kanada Mukim olmayan yatırım şirketleri Kaldırıldı. 
10 Finlandiya Åland bağlı kuruluşlar sigorta rejimi  Kaldırıldı. 
11 Fransa Şirket merkezi rejimi Değiştirildi. 
12 Fransa Lojistik merkezleri Değiştirildi. 
13 Almanya İzleme ve koordinasyon ofisleri Değiştirildi. 
14 Almanya Uluslararası taşımacılık Zararlı değil. 
15 Yunanistan Taşımacılık ofisleri Zararlı değil. 
16 Yunanistan Taşımacılık rejimi (27/75 nolu Kanun) Zararlı değil. 
17 Yunanistan Yabancı şirketlerin ofisleri Kaldırıldı. 
18 Yunanistan Yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri Zararlı değil. 
19 Macaristan Risk sermayesi şirketleri Zararlı değil. 
20 Macaristan Yurtdışında faaliyet gösteren şirketler için 

tercihli rejim 
Kaldırıldı. 

21 İzlanda Uluslararası ticaret şirketleri Kaldırıldı. 
22 İtalya Trieste Finansal Hizmetler ve Sigortacılık 

Merkezi 
Kaldırıldı. 

23 İtalya Uluslararası Taşımacılık Zararlı değil. 
24 İrlanda Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi Kaldırıldı. 
25 İrlanda Shannon Hava alanı Bölgesi Kaldırıldı. 
26 Kore Döviz bankalarının kıyı ötesi faaliyetleri Kaldırıldı. 
27 Lüksemburg Reasürans şirketlerinin değişimi koşulları Değiştirildi. 
28 Lüksemburg Finans şubeleri Değiştirildi. 
29 Lüksemburg Sadece bir adet yatırım fonunu idare eden 

yönetim şirketleri (1929 Holding Şirketleri) 
Zararlı 

30 Hollanda Uluslararası grup finansmanı risk yedekleri Kaldırıldı. 
31 Hollanda Grup içi finansman faaliyetleri Değiştirildi. 
32 Hollanda Finans şubeleri Değiştirildi. 
33 Hollanda Uluslararası taşımacılık Zararlı değil. 
34 Hollanda Malyet artı/Yeniden satış eksi kuralı Değiştirildi. 
35 Hollanda Gayri resmi sermaye düzenlemeleri Değiştirildi. 
36 Hollanda Yabancı satış şirketleri düzenlemeleri Kaldırıldı. 
37 Norveç Uluslararası Taşımacılık Zararlı değil. 
38 Portekiz Madeira Uluslararası İş Merkezi Kaldırıldı. 
39 Portekiz International Shipping Register of Madeira Zararlı değil. 
40 Portekiz Madeira Uluslararası İş Merkezindeki dış şubeler Kaldırıldı. 
41 İspanya Bask Ülkesi and Navarra Koordinasyon 

Merkezleri  
Kaldırıldı. 

42 İsveç Hayat-dışı yabancı sigorta şirketleri Kaldırıldı. 
43 İsviçre 50/50 Uygulaması Kaldırıldı. 
44 İsviçre Hizmet şirketleri Değiştirildi. 
45 Türkiye İstanbul Kıyı Ötesi Bankacılık Rejimi Kaldırıldı. 
46 Türkiye Türk Serbest Bölgeleri Zararlı değil. 
47 ABD Yabancı Satış Şirketleri Kaldırıldı. 
Kaynak: OECD, The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries, 
OECD, 2006, s.5 
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2.5.3.2 Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Geçmişte AB kurumlar vergisi sistemleri yurtiçi politikalara göre geliştirilmekteyken 

günümüzde uluslararası dolaşımdaki hızlı gelişme dikkate alınmak suretiyle 

şekillendirilmektedir. Bu nedenle, AB kurumlar vergisi sistemlerinin günümüzde 

değerlendirilmesinde dolaşım büyük önem kazanmaktadır. Mevcut AB kurumlar vergisi 

mekanizmaları birbirinden çok farklı niteliklere sahip olup karmaşık evrimsel süreçlerin 

sonucunda oluşmuşlardır. Bu da koordinasyonun zayıf olduğu izlenimini vermektedir. Ancak 

kurumlar vergisi modellerinin kısmi yakınlaşması ile vergi sistemleri arasında yasal 

düzenlemelerin geniş ölçüde aktarımı da mevcut bulunmaktadır. Üstelik AB Yönergeleri 

tarafından kapsanan alanlar, tam vergi bütünleşmesi ile karakterize edilmektedir.264 

AB Kurumsal Anlaşmasının 2. maddesi, topluluğun ekonomik kalkınma, çevre 

koruma, yaşam standardının yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal dayanışma gibi hedeflerinin, 

ortak pazar ile ekonomik ve parasal birlik kurmak amacında birleştiğini ana hatlarıyla 

belirtmektedir. Ancak bu anlaşma vergi konularıyla ilgili olarak AB’ye herhangi bir genel 

yetki tayin etmemektedir. Bu, federal bir vergi sisteminin şu anda kurulamayacağı ve AB’nin 

hedefinin, ülkelerin vergi rejimlerinin, insanların AB sınırları içerisinde hareketinin ve kaynak 

dağılımının bozulmasına neden olabilecek ayrımcı kurallar içermemesini garanti altına almak 

olduğu anlamına gelmektedir.265 

Diğer taraftan AB ülkelerinin çoğu, aşırı vergi rekabetinin gelirlerin azalmasına ve 

kamusal malların eksik tedarikine yol açabileceğinin farkında olup, akışkan üretim 

faktörlerinin minimum oranda vergilendirilmesine yönelik işbirliğinde bulunmaya istekli 

olmakla birlikte, güçlerinin bir kısmını AB’ye delege etmek suretiyle mali araçlar üzerindeki 

kontrollerini kaybetmek istememektedirler. Avrupa Komisyonu, üyelerin rekabet ve 

işbirliğine ilişkin karmaşık duygularının farkında olmakla birlikte, şirketlerin 25 veya daha 

fazla vergi rejimine intibak etme zorunluluğunun ve yüksek uyum maliyetlerinin, iç 

piyasadaki mevcut vergi sorunlarının çoğunun nedeni olduğunu kuvvetle ifade etmektedir. 

COM (2001) 582 nolu Tebliğ’de Avrupa Komisyonu daha fazla kurumlar vergisi 

koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Avrupa Komisyonu COM (2001) 

                                                 

264 Carlo Garbarino, Paolo M. Panteghini, “Corporate Taxation in Europe: Competitive Pressure and Cooperative 
Targets”, International Taxation Handbook, Policy, Practice, Standards and Regulation, Colin Read, Greg N. Gregoriou 
(drl.), CIMA, 2007, s.234 

265 Garbarino, Panteghini, s.216 
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582 nolu Tebliğ’de, işbirliği ile rekabet arasında aracı bir pozisyon üstlenmekte, bir yandan 

genel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurgularken, diğer taraftan üstü kapalı bir 

şekilde üye devletlerin kaynaklarını daha etkin kullanmalarını teşvik ettiği müddetçe makul 

ölçüde vergi rekabetinin varlığını kabul etmektedir.266 

Nice Anlaşmasının onaylanması, Avrupa’nın geleceğe ilişkin stratejisinin diğer bir 

önemli ayağını oluşturmaktadır. Anlaşmanın 43. maddesine göre belirli gerekliliklerin yerine 

getirilmesi durumunda en az 8 ülkeden oluşan bir grup işbirliği yapabilecektir. Ana hatlarıyla 

bu işbirliği Birlik ve Topluluk hedeflerini desteklemeyi, çıkarlarını korumayı ve ona hizmet 

etmeyi, bütünleşme sürecini güçlendirmeyi amaçlamalı, ticari faaliyetlerde bir 

sınırlandırmaya ya da ayrımcılığa yol açmamalıdır.267 

Nice Anlaşması, AB üyelerine hemen işbirliğine yönelmek veya kendi sistemlerini 

değiştirmeden muhafaza etmek olmak üzere iki seçenek sunmaktadır. Tüm ülkelerin üzerinde 

anlaşacağı birleşik bir çözüm tercih edilse bile, güçlendirilen işbirliği ihtimali en azından iki 

nedenle ihtilaf konusu olmamalıdır. İlk olarak AB üyesi ülkeler arasında değişen ölçülerde 

entegrasyonun mevcut olması, mali standartların değişik periyodlarla benimsenmesini haklı 

çıkarmaktadır. İkinci olarak hayata geçirilebilecek güçlü işbirliği, paradoksal olarak tüm üye 

ülkeler tarafından paylaşılan koordineli sistemin tanımlanmasına yardımcı olabilecektir.268 

Birçok ülkenin ulusal vergi mevzuatı ile taraf oldukları vergi anlaşmaları, yurtiçi 

vergi matrahlarının zararlı vergi rekabetinden korunmasına yönelik olarak dizayn edilen ikili 

ve tek taraflı tedbirler içermektedir. Özellikle vergi kanunlarının kötüye kullanılmasının 

önlenmesine yönelik bu savunma tedbirleri, zararlı vergi rekabeti rejimlerine sahip olan 

ülkeleri izole etmek ve bu vergi rejimlerinin vergi mükelleflerine olan faydalarını 

sınırlandırmak yoluyla vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı ile savaşmayı amaçlamaktadır. 

Zararlı vergi rekabetine yönelik AB içerisindeki tartışmalarda koruyucu tedbirler geniş ölçüde 

gözden kaçırılmaktadır. Üye ülkeler için “Davranış Kuralları” (Code of Conduct), zararlı 

vergi rekabetiyle mücadele etmek için ulusal ve ikili tedbirlerin rolünden kısaca 

bahsetmektedir. “Davranış Kuralları”nın “K” maddesinde bilgi paylaşımının önemi “Üye 

ülkeler arasında bilgi paylaşımı yoluyla vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmaya karşı savaşta 

tam olarak işbirliğinde bulunmak.” İfadesiyle vurgulanmaktadır. Buna ilave olarak “L” 

                                                 

266 Garbarino, Panteghini, s.217-218 
267 Garbarino, Panteghini, s.218 
268 Garbarino, Panteghini, s.218 
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maddesinde, “Vergi kanunlarında veya çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin 

anlaşmalarda yer alan kanunların kötüye kullanılmasının önlenmesine ilişkin hükümler veya 

karşı tedbirler, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol 

oynamaktadır.” ifadesi yer almaktadır. Ancak “Davranış Kuralları”, bu bağlamda üye ülkelere 

bir rehber sunmamaktadır.269 

Üye ülkelerin değişik nitelikteki vergi kanunlarının kötüye kullanılmasının 

engellenmesine ilişkin mevzuatlarının Topluluk hukuku ile uyumuna ilişkin tartışmalar AB 

içerisinde ve mali yayınlarda uzun zamandan beri devam etmektedir. Bu tartışmanın 

arkasında, üye ülkelerin ulusal mevzuatlarında yer alan ve işletmelerin tercihli vergi rejimine 

sahip ülkelerde faaliyette bulunmalarını engelleyen hükümlerin, tek pazar içerisindeki hareket 

özgürlüğünü kısıtlayıcı bir engel teşkil etmesi yatmaktadır. Avrupa Komisyonu, çeşitli 

şekillerdeki vergi kanunlarının kötüye kullanılmasının engellenmesine ilişkin mevzuatın, 

Avrupa hukuku perspektifinden en iyi ihtimalle güvenilmez olacağını değerlendirmektedir. 

Bu nitelikteki mevzuatın Avrupa Komisyonu tarafından mali devlet yardımı olarak onaylanan 

tercihli vergi rejimlerini hedef alması durumunda, üye ülkelerin onaylanan devlet yardımını 

bu şekilde etkisiz hale getirmelerine izin verilip verilmediği sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Komisyonu ve onaylanan bu türdeki vergi rejimlerini sunan bir kısım üye ülkeler 

buna izin verilmediğini savunmaktadır.270 

Topluluk hukuku, serbest dolaşım hükümleri ile çelişen kısıtlayıcı vergi kurallarını 

haklı çıkaran iki çeşit istisnayı tanımaktadır. Bunların birincisi Anlaşma hukukuna, diğeriyse 

“haklı sebep” kavramına dayanmaktadır. Bu iki temel unsurun herhangi biri tarafından haklı 

çıkarılmadan önce kısıtlayıcı vergi kuralları bir takım koşullara uygun olmak zorundadır. İlk 

olarak, Topluluk düzeyinde bu konuda herhangi bir düzenleme mevcut olmamalıdır. İkinci 

olarak söz konusu kurallar ekonomik olmayan bir yapıda olmalıdır. Son olarak gereklilik ve 

ölçülülük testleri yapılmalıdır. Bu nedenle zararlı vergi uygulamasına ilişkin bir mevzuat 

hükmü, öngörülen amaçlara uygun olmalı ve objektif olarak gerekli olmadıkça serbest 

dolaşımın engellenmesine neden olmamalı ve AB içerisindeki entegrasyon sürecini dikkate 

almalıdır.271 

                                                 

269 Kiekebeld, s.92 
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Avrupa ülkeleri, 1957 yılında Roma Anlaşmasının imzalanmasından itibaren 

bölgesel ekonomik bütünleşmenin yolaçtığı ülkeler arası vergi sorunlarıyla uğraşmaktadırlar. 

Gümrük Birliği gibi geniş bir siyasi ve ekonomik bütünleşme gündemine benzer bir şekilde, 

AB üyesi ülkeler genel vergi kuralları tesis edilmesine onay vermek suretiyle vergi 

konusundaki hükümranlıklarını feda edip etmeyeceklerine karar vermek durumundadırlar. Bu 

ülkeler hükümranlık engeliyle mücadelede sınırlı bir başarı elde ederek kısmı KDV 

uyumlaştırmasını 01.01.1993 tarihi itibariyle hayata geçirebilmişler, ancak kurumlar vergisi 

uyumlaştırmasında fazla bir başarı sağlayamamışlardır.272 

Ruding Komitesinin kurumlar vergisi oranı uyumlaştırmasına ilişkin teklifleri, AB 

üyesi ülke hükümetleri ve Avrupa Komisyonundan yeterli siyasi destek bulamamıştır. Avrupa 

Komisyonu bir kısım önerilerin “Tabiiyet İlkesi” sınırlarını aştığını belirterek Ruding 

Komitesinin kurumlar vergisinin en az %30, en çok %40 oranında olması önerisi de dahil 

olmak üzere uyumlaştırma önerilerini hayata geçirecek adımlar atmamıştır. Ayrıca, Ruding 

Komitesi Raporunu tartışmak üzere yapılan toplantıdan sonra: “Kurumlar vergisi alanında 

Topluluğun faaliyetleri, iç piyasaların düzgün işlemesini garanti alacak minimum düzeyde 

sınırlı tutulmalıdır.” yorumunda bulunan AB üyesi ülkelerin Maliye Bakanları tarafından çok 

az destek bulabilmiştir. Kurumlar vergisi oranlarının ve matrahının uyumlaştırılması, AB 

ülkelerinin mali hükümranlıklarının önemli bir kısmından vazgeçmelerini gerektirmektedir. 

Bu ülkelerin çoğu, Euro’nun genel para birimi olarak kabul edilmesiyle oluşan Avrupa Para 

Birliği kapsamında para ve döviz kuru politikaları üzerindeki hakimiyetlerinden daha yeni 

feragat ettiklerinden, ülke içi sosyo-ekonomik politikaları yönlendirmelerini sağlayacak mali 

araçların en önemlilerinden biri olan vergi üzerindeki kontrollerini kaybetmeye isteksiz 

bulunmaktadırlar.273 Bu nedenle, “Tabiiyet İlkesi”nin önemine vurgu yapan Avrupa 

Komisyonu, kurumlar vergisi oranlarının uyumlaştırılmasına yönelik çabalardan şu an için 

vazgeçmiş görünmektedir.274 

 

 

                                                 

272 Arthur J. Cockfield, NAFTA Tax Law and Policy: Resolving The Clash Between Economic and 
Sovereignty Interests, University of  Toronto Press, 2005, http://books.google.com (29.11.2009), s.105 

273 Cockfield, s.112 
274 Carsten Wendt, A Common Tax Base for Multinational Enterprises in the European Union, Gabler, 2009, 

s.104 
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Avrupa Komisyonunun girişimleri daha çok vergi matrahlarının uyumlaştırılmasına 

yönelik bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, ülkelerarası ekonomik faaliyetlere yönelik 

mevcut vergisel kısıtlamaları azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için ulusötesi şirketlere AB 

içerisindeki faaliyetleri için “Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı” sağlayan bir teklif 

ortaya sunmuştur. Avrupa Komisyonuna göre “Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı”, 

şirketlerin sistematik bir şekilde iç piyasadaki vergi engellerinin üstesinden gelebilmelerini 

sağlayacak en iyi sistemi tesis etmektedir. 275 

Avrupa Komisyonu, “Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı”na ilişkin en son 

Tebliğ’de üç muhtemel senaryo tanımlamıştır. Bunların ilki, değişimin olmamasına ilişkin 

olup “Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı”nın reddedilmesine ilişkindir. İkinci reform 

seçeneği şirketlere, AB içerisindeki faaliyetlerinden elde ettikleri vergilendirilebilir 

gelirlerinin belirlenmesinde “Genel Kurumlar Vergisi Matrahı” uygulamasını tercih etme 

imkanının sağlanmasını içermektedir. Bu senaryo konsolidasyon mekanizması 

içermemektedir. Üçüncü senaryo ise Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve 

konsolidasyon mekanizması içeren orjinal “Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı” 

uygulamasıdır. 

“Genel Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı” uygulamasına alternatif bir konsept ise 

tüm grup şirketlerinin kâr ve zararlarının ana şirkete atfedilerek ana şirketin mukim olduğu 

ülkede vergilendirilmesi, bir grup şirketinin faaliyet gösterdiği ülkenin, bu şirket tarafından 

kendi sınırları içerisinde elde edilen geliri vergilendirme yetkisinin bulunduğu, çifte 

vergilendirmenin önlenmesi için grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerde ödedikleri 

vergilerin, ana şirketin vergi borcundan düşülmesi şeklindedir. Avrupa Komisyonu tarafından 

önerilen sisteme benzer olarak “ikamet ilkesi”ni esas alan bu sistem de bir konsolidasyon 

mekanizması içerebilecektir. Grup şirketlerinin bireysel vergi matrahları, ana şirket düzeyinde 

konsolide edilerek bütünleştirilecektir. Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkını 

kullanması durumunda kârın uluslararası paylaştırılması için bir metod kullanılması 

gerekecektir. Bu metod basit bir anlatımla, bağımsızlık ilkesine dayanan ayrı muhasebe ve 

dağıtım formülünü “ikamet ilkesi” ile kombine bir şekilde kullanabilecektir.276 

                                                 

275 Wendt, s.104 
276 Wendt, s.105 
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AB içerisinde tasarruflar üzerinden alınan vergilerle (gelir vergisi) ilgili olarak ta 

zararlı vergi rekabetini önlemeye yönelik bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, 

AB’nin “Tasarruf Vergi Yönergesi” 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 24.06.2005 

tarihinde kabul edilmiştir. Bu, vatandaşlarının tasarruflarını düşük vergi oranı uygulanan 

ülkelerde tutmalarını durdurmayı umut eden yüksek vergi oranı uygulayan Avrupa ülkeleri 

tarafından geniş ölçüde raporlanan bir süreçtir. Yapılan bu düzenleme sonucunda kapsama 

alınan tüm ülkeler, ya AB ülkelerinde ikamet edenlere yapmış oldukları faiz ödemelerinden 

vergi kesintisi yapacaklar (Faiz elde eden kişinin AB mukimi olması durumunda çoğu AB 

hükümetine ödenecektir.) ya da ikamet ilkesi kapsamında gerekli verginin kesilebilmesini 

temin etmek üzere faizi elde eden kişinin ulusal vergi otoritesine ödenen faiz miktarını 

otomatik olarak raporlayacaklardır. Talep edilen vergi oranları ilk üç yıl için %15, takibeden 

üç yıl için %20 (Banka faiz gelirlerine yönelik vergi kesintisinin uluslararası normu.) fakat 

bundan sonra tamamen cezalandırıcı nitelikte olan %35 olarak belirlenmiştir. Faiz ödemeleri 

üzerinden vergi kesintisi, ödeyen banka veya başka bir tüzel kişilik tarafından yapılarak üç 

çeyrek döneme ilişkin vergi, yatırımcının ikamet ettiği ülkeye ödenecektir. Bu uygulama, 

birkaç ülkenin müşteri gizliliği ve banka sırrı ilkeleri ile yatırımcıları koruma geleneğinin 

etrafından dolaşmak üzere bir seçenek olarak sunulmuştur. Uygulamanın ana amacı, 

yatırımcının mukim olduğu ülkeye, vergi rekabetinin olumsuz etkilerini nötralize etmek üzere 

yurtiçinde uygulanan vergi oranını söz konusu faiz gelirine tam olarak uygulayabilmesine 

imkan sağlamaktır.277 

2.5.3.3 UNCTAD Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Ekonomi ve ticari faaliyet koşullarıyla ilgili olarak toplam 103 ülkede yapılan anket 

araştırması sonucunda toplanan verilerin derlenmesi yoluyla UNCTAD tarafından 1996 

yılında yayınlanan raporda, aşağıdaki bulgulara yer verilmiştir.278 

UNCTAD raporunda, teşvik yoluyla DYSY için yapılan rekabetin gittikçe 

yaygınlaştığı ve 1980’li yıllara göre 1990’lı yıllarda daha da yoğunlaştığı sonucuna 

varılmaktadır. Rakip ülkelere olan DYSY’yi çekme niyetiyle birçok ülkenin sağladıkları 

teşvikleri arttırdıkları belirtilmektedir. Teşviklerin artan ölçüde kullanımının, önemli miktarda 

kaynak gerektirdiği ve devam etme eğiliminde olan bir süreç oluşturduğu tartışılmaktadır. 

                                                 

277 Richard Teather, The Benefits of Tax Competition, The Institute of Economic Affairs, 2005, s.90-91 
278 Oman, s.25 
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Teşvik uygulamasında şeffaflığın mevcut olmamasının ve büyük yatırım projeleri için özel 

amaçlı teşviklerin yaygın kullanımının sakıncalarına da vurgu yapılmaktadır.279 

UNCTAD, teşvik yoluyla DYSY rekabetinin engellenemeyeceği, fakat aşırı ölçüde 

uygulanan teşviklerin kamu altyapı yatırımları gibi daha etkin alanlara kanalize edilebileceği 

sonucuna varmaktadır. Bir ülke tarafından tek taraflı olarak uygulamaya konulan önlemler, 

diğer ülkelerin rekabetçi faaliyetlerini bir dereceye kadar engelleyebilmektedir. UNCTAD, 

söz konusu raporda ülkelere, ulusal DYSY teşviklerini değerlendirme taahhüdünde bulunma 

ve yatırım promosyon faaliyetleriyle teşviklerin kullanımı arasında uygun bir denge kurmayı 

garanti altına alma yönünde çağrıda bulunmaktadır. (Teşvik uygulamalarıyla aynı kıt bütçe 

kaynakları için rekabet eden yatırım promosyon faaliyetleri, daha maliyet etkin olup ülkeler 

arasındaki aşırı rekabeti daha az körüklemektedir.)280 

UNCTAD aynı zamanda aşırı teşvik rekabetine karşı uluslararası işbirliği çağrısında 

da bulunmaktadır. Böyle bir işbirliğinde aşamalı yaklaşımı benimseyen UNCTAD ikili, 

bölgesel ve çok taraflı düzeylerdeki çalışmaların eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesine 

çalışılmasını önermektedir.281 

Bir takım sınırlı ülkelerarası taahhütler mevcut olmasına karşın, DYSY akımlarını ve 

ulusötesi şirketlerin yer seçimlerini etkileyen teşviklerle ilgilenen çok taraflı veya bölgesel 

düzeyde genel bir disiplin mevcut bulunmamaktadır. Teşvik uygulamalarında aşırı rekabet, 

ulusal olduğu kadar aynı anda izlenebilen ikili, bölgesel ve çok taraflı seviyelerdeki 

uluslararası yaklaşımları da gerektirmektedir. UNCTAD tarafından tavsiye edilen eylem planı 

aşağıdaki unsurları içermektedir. 

- Ulusal Girişimler : Ülkeler, diğer konular yanında ulusal teşvik düzenlemelerini, 

ihtiyari teşvikler de dahil olmak üzere tüm teşvik enstrümanlarını, hükümetin tüm 

seviyelerinde gözden geçirmeyi ve bu teşviklerin gereksiz olup olmadığını veya ortadan 

kaldırılıp kaldırılamayacağını ya da bir sınır getirilip getirilemeyeceğini; yerel ekonomi için 

bu teşviklerin maliyet ve faydalarının neler olduğunu; yatırım teşvikleriyle diğer promosyon 

faaliyetleri arasında uygun bir dengenin kurulup kurulmadığını değerlendirmeyi taahhüt 

etmelidirler. 
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- İki Taraflı Girişimler : Bazı ülkelerin performans gerekliliklerini azaltmak için 

ikili yatırım anlaşmalarını kullandıkları dikkate alındığında, ancak belli bir sayıda ülkenin 

kabul etmesi durumunda yürürlüğe girecek, “Şarta bağlı teşvik sınırlandırması” koşulunun 

ikili yatırım anlaşmasına veya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına konulması yönünde 

müzakere edilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. 

- Bölgesel Girişimler : Aşırı teşvik uygulamalarını azaltmak için bölgesel düzeydeki 

çabaların, diğer tedbirler yanında, yatırım teşvik paketlerinin genel sınırları üzerinde anlaşma 

sağlanması, en çok saptırıcı etkide bulunan teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması, 

teşvik programlarının yetkili bölgesel organizasyon tarafından önceden onaylanması gibi 

uygulamaları içerebileceği belirtilmektedir. 

- Çok Taraflı Girişimler : Çok taraflı girişimler henüz emekleme döneminde olup 

genişletilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sürece yardımcı olmak üzere UNCTAD, özel sektör 

temsilcileriyle ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşacak “Uluslararası 

Seçkin İnsanlar Grubu”nun DYSY teşvikleri hakkında yapacağı toplantılarla, teşviklerin 

etkinliğine ilişkin tecrübelere dayalı olarak; DYSY teşviklerinin şeffaflığının arttırılması, 

DYSY teşviklerinin fayda ve maliyetlerinin belgelerle kanıtlanarak netleştirilmesi, ilk olarak 

mücadele edilecek teşvikleri tespit etmek üzere sınırlı sayıdaki belli başlı bozucu etkide 

bulunan teşviklerin tanımlanması, teşvik politikalarında hükümetler tarafından dikkate 

alınacak noktalara ilişkin detaylı bir kontrol listesi oluşturulması yönünde çalışmalarda 

bulunulabileceğini belirtmektedir.282 

2.5.3.4 Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmaları : ATTAC Örneği 

Dünyada küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, küreselleşmenin yolaçtığı 

olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ülkeler ve uluslararası kuruluşlar 

üzerinde baskı oluşturmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları ortaya 

çıkmıştır. 

Bunların en önemlileri; Antiglobalization Activists in Syria, Association pour la 

taxation des transactions pour l'aide aux citoyens (ATTAC), CONAIE, Campaign Against 

Foreign Control of Aotearoa, Dissent! (network), Focus on the Global South, Hacktivist News 
                                                 

282 UNCTAD, Unctad Proposes Ways to Limit Excessive Incentives Competition to Attract Foreign Direct 
Investment, 1996, http://www.unctad.org/Templates/Webflyer.asp?docID=3391&intItemID=3154&lang=1#endnote1 
(05.12.2009) 
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Service, Magshimey Herut, Independent Media Center, Infernal Noise Brigade, Landless 

Peoples Movement, Peoples' Global Action, Regenesis Movement, Revolutionary 

Internationalist Organization, Think Again, Via Campesina, WAAKE-UP!, Western Cape 

Anti-Eviction Campaign, The Yes Men, May First/People Link olarak sıralanabilir.283 

Bu kuruluşlar, küreselleşmeye karşı bir anlayışa sahip olma noktasında birleşmekle 

birlikte, küreselleşmenin özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki tahrip edici etkilerinin 

önlenmesine yönelik olarak önerdikleri alternatif politikalarla birbirlerinden ayrılmaktadır. 

ATTAC, özellikle maliye politikası araçlarının kullanılmasına yönelik önerileriyle ön plana 

çıktığından kısaca bu kuruluş irdelenecektir. 

ATTAC (Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of 

Citizens) kendilerini küresel adalet hareketi olarak tanımlayan uluslararası bir organizasyon 

ve sosyal ağ olan olup Fransa’da 1998 yılında kurulmuştur. Halen 1000  civarında yerel 

grupla 40 ülkede faaliyet gösteren ATTAC, neoliberal küreselleşmeye direnmekte ve 

küreselleşmenin sosyal, çevresel ve demokratik alternatiflerine yönelik çalışmalarda 

bulunmaktadır. ATTAC, finans piyasalarının düzenlenmesini, vergi cennetlerinin sona 

erdirilmesini, küresel kamusal malların finansmanı için küresel vergilerin uygulamaya 

konulmasını, gelişmekte olan ülkelerin borçlarının silinmesini, adil ticaret kurallarının 

oluşturulmasını, serbest ticaretin ve kontrolsüz sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasını 

savunmaktadır.284 

 ATTAC’a göre neoliberal küreselleşme, sosyal, demokratik ve ekolojik kontrol ve 

düzenlemelere ilişkin hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ulusal piyasaların dışa açılmasını 

ifade etmektedir. Küreselleşmenin ülkelerarasındaki gelir dağılımı eşitsizliğini arttırdığını 

savunan ATTAC, ulusötesi şirketlerin sürekli büyüdüklerini ve uluslararası mali sermaye 

akımlarının yerel ekonomilere zararlı etkide bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası 

Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların sade vatandaşların menfaatlerini 

gözetmediğini öne sürmektedirler.285 

                                                 

283 Wikipedia, Anti-globalization Organizations, http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-globalization 
_organizations , (05.12.2009) 

284 ATTAC, What is ATTAC?, http://www.attac.org/en/what-attac, (05.12.2009) 
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 ATTAC’ın neoliberal kürelleşmenin olumsuzluklarını ortadan kaldırmaya yönelik 

olarak önerdiği tedbirlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir.286 

- Finans piyasalarının, mali sermaye akımlarının sınırlandırılması ve genel finansal 

işlem vergisi (Tobin Vergisi) gibi düzenlemelerle demokratik kontrolünün sağlanması, 

 - Vergi cennetlerinin sona erdirilmesi,  

- Ulusötesi şirketlerin faaliyetlerinin demokratik kontrolünün sağlanması ve 

kısıtlanması, 

- Gelişmekte olan ülkelerin kamu borçlarının silinmesi,  

 - Finansal gelirlerin ve büyük mal varlıklarının daha etkin vergilendirilmesi, 

- Gelişmekte olan ülkelerin ve sosyal ayrımcılığa tabi tutulan kitlelerin çıkarlarını 

savunan, doğanın korunmasına öncelik tanıyan bir dünya ticaret düzeni kurulması, 

- İnsanların ihtiyaçlarına önem veren ve dünyanın diğer bölümleriyle dayanışma 

içinde olan demokratik ve sosyal bir Avrupa oluşturulması, 

- Kamu hizmetlerinde ve sosyal güvenlikte demokratik reform yapılarak, tüm 

bireylerin sağlık, eğitim, güvenlik ve barınma gibi tüm sosyal insan haklarından 

yararlanmalarına imkan tanınması, 

- Sosyal ve çevre ile dost bir tarım politikası oluşturulması, tarımsal ürün ihracının 

sübvanse edilmesinin engellenmesi, 

ATTAC, neoliberal küreselleşmenin olumsuzluklarının daha iyi anlaşılması için 

kamu eğitim programları organize etmekte, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için 

alternatifler önermekte, insanları yerel ve uluslararası kampanyalara katılmaya teşvik 

etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, WTO müzakerelerini engellemek, 

birçok özelleştirme projesini durdurmak, 2005 yılında Fransa’da, AB anayasasına karşı 

referandumun kazanılmasına yardımcı olmak, uluslararası vergilendirmeye doğru ilk adım 

                                                 

286 ATTAC, (05.12.2009) 
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olan uçak bileti vergisini tanıtmaya yardımcı olmak, gelişmekte olan ülkelere yönelik agresif 

ticari talepleri engellemek gibi çalışmalarda bulunmuştur.287 
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3. ULUSLARARASI VERGİ REKABETİNİN DOĞRUDAN 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bu bölümde ilk olarak seçilmiş bazı OECD ülkelerinde kurumlar vergisi indirimiyle 

bu ülkelere yönelik DYSY akımları arasında trend analizi yoluyla bir ilişki kurulmaya 

çalışılacak, daha sonra bu konudaki ampirik çalışmalar irdelenerek bir sonuca varılmaya 

çalışılacaktır. 
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3.1 Bazı OECD Ülkelerinde Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 

3.1.1 Avustralya 
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Grafik 1: Avustralya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Avustralya’da kurumlar vergisi oranları 1980’li yılların başlarında %46-49 

seviyelerinde iken 1989 yılından itibaren kademeli bir şekilde azaltılarak önce %39’a 

indirilmiş, 1993-1994 yıllarında %33 olarak uygulandıktan sonra 1995 yılından itibaren tekrar 

%36 seviyesine yükseltilmiş, 2000 yılında %34’e indirildikten sonra 2001 yılından itibaren 

%30 olarak uygulanmaktadır.  

Aynı zaman dilimi içinde DYSY akımları ise 2,34 milyar USD seviyelerinde iken 

2000, 2002, 2004 ve 2007 yıllarında önemli sıçramalar göstererek en son 2008 yılında 

kademeli bir şekilde artış göstererek 46,77 milyar USD düzeyine kadar yükselmiştir. 
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3.1.2 Avusturya 
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Grafik 2: Avusturya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Avusturya’da kurumlar vergisi oranları 1981-1988 yılları arasında %55 seviyelerinde 

iken 1989 yılında önemli bir indirim yapılarak %30 seviyelerine düşürülmüştür. 1994 yılında 

küçük bir artışla %34 seviyesine yükseltilen kurumlar vergisi oranı 2004 yılına kadar bu 

düzeyini koruduktan sonra 2005 yılında %25’e indirilmiş olup halen bu oranda 

uygulanmaktadır. 

Avusturya’ya yönelik DYSY akımları ise 1981 yılında 327 milyon USD 

seviyelerinde iken ilk büyük sıçramasını 1992 yılında yaparak 1,43 milyar USD düzeyine 

yükselmiş, daha sonra 2000 yılında 8,84 milyar düzeyine, 2005 yılında 10,78 milyar USD 

düzeyine ve 2007 yılında en yüksek düzey olan 29,59 milyar USD düzeyine yükseldikten 

sonra 2008 yılında 13,55 milyar USD’a gerilemiştir. 
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3.1.3 Belçika 
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Grafik 3: Belçika’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Belçika’da kurumlar vergisi oranları 1981 ve 1982 yıllarında %48 oranında 

uygulanırken 1983 ve 1986 yılları arasında %45’e düşürülmüş, 1987-1989 yılları arasında 

%43 olarak uygulandıktan sonra 1993 yılında %40,17 oranına indirilmiş ve 2002 yılına kadar 

bu düzeyini koruduktan sonra, 2003 yılında %33,99 seviyesine indirilmiş olup halen bu oran 

geçerli bulunmaktadır. 

Belçika’ya yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 2002 yılından itibaren elde 

edilebilmiş olup bu yılda 16,25 milyar USD iken 2006 ve 2007 yıllarında önemli sıçramalar 

göstererek sırasıyla 58,89 ve 110,77 milyar USD düzeyine yükselmiş, 2008 yılında ise 59,68 

milyar USD düzeyine gerilemiştir. 
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3.1.4 Kanada  
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Grafik 4: Kanada’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 

DYSY Akımları 
Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Kanada’da kurumlar vergisi oranları 1981-1987 yılları arasında %50 civarında 

uygulandıktan sonra ilk büyük indirim 1988 yılında gerçekleştirilerek %41,29 düzeyine 

çekilmiştir. 1992-2000 yılları arasında %42,50 düzeyinde uygulanan kurumlar vergisi oranı 

2001 yılında %40,51’e, 2002 yılında %38,05’e, 2003 yılında %35,95’e, 2004 yılında 

%34,42’ye indirilmiş olup 2008 yılından itibaren %31 olarak uygulanmaktadır. 

Kanada’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 661,43 milyon USD düzeyinde 

iken 1984 yılında 4,75 milyar USD düzeyine yükselmiş, 1987 yılında önemli bir sıçrama 

göstererek 8,11 milyar USD düzeyine yükselmiştir. 1998 yılına kadar yatay bir seyir izleyen 

DYSY akımları bu yıl içerisinde önemli bir artış göstererek 22,80 milyar USD’a yükselmiş, 

2000 yılında ise yaklaşık üç katı bir artış göstererek 66,80 milyar USD seviyesine erişmiştir. 

Bir süre düşüş trendi izleyen DYSY akımları 2006 ve 2007 yıllarında tekrar artış göstererek 

sırasıyla  59,76 ve 108,41 milyar USD düzeyine yükselmiş, 2008 yılında ise 44,71 milyar 

USD düzeyine gerilemiştir. 
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3.1.5 Çek Cumhuriyeti 
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Grafik 5: Çek Cumhuriyetinde Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye 
Yönelik DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Çek Cumhuriyetinde kurumlar vergisi oranına ilişkin veriler 1993 yılı sonrası için 

elde edilebilmiş olup bu yıl içerisinde %45 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, her yıl 

kademeli bir şekilde azaltılarak 1998 yılında %35 düzeyine, 2000 yılında ise %31 düzeyine 

indirilmiş, 2003 yılına kadar bu düzeyini koruduktan sonra 2004 yılından itibaren kademeli 

bir şekilde indirilerek en son 2009 yılında %20 olarak uygulanmıştır. 

Çek Cumhuriyetine yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 1993 yılı sonrası için 

elde edilebilmiş olup bu yıl içerisinde 653,47 milyon USD düzeyinde gerçekleşen DYSY 

miktarı, 1999 yılında önemli bir artış göstererek 6,32 milyar USD’a, 2002 yılında 8,49 milyar 

USD’a yükseldikten sonra dalgalı bir seyir izleyerek 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 10,44 

ve 10,73 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 
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3.1.6 Danimarka 
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Grafik 6: Danimarka’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Danimarka’da kurumlar vergisi oranı 1981-1984 yılları arasında %40 oranında 

uygulandıktan sonra, 1985-1989 yılları arasında %50 oranına yükseltilmiş, 1990 ve 1991 

yıllarında sırasıyla %40 ve %38 oranlarına indirilmiş, 1992-1998 yılları arasında %34 

oranında uygulandıktan sonra kademeli bir şekilde %25 düzeyine indirilmiş olup halen bu 

düzeyini korumaktadır. 

Danimarka’ya yönelik DYSY akımları 1981 yılında 100 milyon USD seviyelerinde 

iken ilk büyük sıçramasını 1989 yılında göstererek 1,08 milyar USD düzeyine yükseldikten 

sonra 1994 yılına kadar yatay bir seyir izlemiş 1994 yılında 5 milyar USD’a yükselmiş, bir 

süre dalgalı bir seyir izledikten sonra 2000 yılında önemli bir sıçrama göstererek 16,45 milyar 

USD düzeyine çıkmış, 2005 yılına kadar azalma trendi gösterdikten sonra tekrar yükselişe 

geçerek 2005 yılında 8,92 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Daha sonra her yıl yaklaşık 

1’er milyar USD’lık bir artış göstererek 2008 yılında 10,92 seviyesine ulaşmıştır.  
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3.1.7 Finlandiya 

Finlandiya

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

Yıllar

K
ur

um
la

r 
Ve

rg
is

i O
ra

nl
ar
ı

-6.000,00

-4.000,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

DY
S

Y 
M

ik
ta

rı
 - 

M
ily

on
 U

S
D)

Vergi Oranları

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
 

Grafik 7: Finlandiya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Finlandiya’da kurumlar vergisi oranı 1981-1985 yılları arasında %61,50 civarında 

uygulandıktan sonra 1986 yılında %51,50 düzeyine indirilmiş, 1990 yılında yine önemli bir 

indirime gidilerek %44,50 oranına düşürülmüş, 1993-1995 yıllarında %25’e indirildikten 

sonra 1996 yılında %28’e, 2000 yılında ise %29’a yükseltilmiş, 2005 yılında tekrar indirime 

gidilerek %26 düzeyine düşürülmüş ve halen bu oranda uygulanmaktadır. 

Finlandiya’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 98 milyon USD düzeyinde iken 

1997 yılına kadar istikrarlı bir artış trendi izleyerek 2,11 milyar USD düzeyine yükselmiş, 

1998 yılında önemli bir sıçrama göstererek 12,14 milyar USD seviyesine eriştikten sonra 

dalgalı bir azalış trendi izleyerek 2005 yılında 4,75 milyar USD düzeyine geriledikten sonra 

tekrar artış trendine girerek 2007 yılında 12,35 milyar USD’a erişmiş, 2008 yılında ise -4,20 

milyar USD düzeyine gerilemiştir.  
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3.1.8 Fransa 
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Grafik 8: Fransa’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Fransa’da kurumlar vergisi oranı 1981-1985 yılları arasında %50 oranında 

uygulanmış, 1986-1987 yıllarında %45 düzeyine indirildikten sonra 1988 yılında tekrar 

indirime gidilerek 1991 yılına kadar %42 olarak uygulanmış, 1992-1994 yıllarında %34 

civarında uygulandıktan sonra, 1995-1996 yıllarında %36,66 oranına yükseltilmiş, 1997-1998 

yıllarında tekrar artışa gidilerek %41,66 oranına yükseltildikten sonra 2006 yılında %34,43 

oranına düşürülmüş olup halen bu oran uygulanmaktadır. 

Fransa’ya yönelik DYSY akımları 1981-1986 yılları arasında ortalama 2 milyar USD 

seviyelerindeyken 1987 yılından itibaren artış trendine girerek 1992 yılında 17,9 milyar 

USD’a kadar yükselmiş, takip eden iki yıl azalma gösterdikten sonra 1995 yılında tekrar artış 

göstererek 23,67 milyar USD seviyesine erişmiş, 2001 yılına kadar artmaya devam ederek 

50,48 milyar USD’a çıktıktan sonra dalgalı bir artış trendi göstererek 2007 yılında 157,97 

milyar USD ile zirve noktasına ulaştıktan sonra azalarak 117,51 milyar USD’a gerilemiştir. 
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3.1.9 Almanya 
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Grafik 9: Almanya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Almanya’da kurumlar vergisi oranı 1981-1989 yılları arasında %60 olarak 

uygulanmış, 1990 yılında %54,55 seviyesine indirildikten sonra takip eden iki yıl arttırılarak 

%58,15 seviyesine yükseldikten sonra 1993 ve 1994 yıllarında sırasıyla %56,52 ve %52,17 

oranına indirildikten sonra 1995-1998 yılları arasında yaklaşık %56 düzeyinde uygulandıktan 

sonra 1999 yılında %52 seviyesine indirilmiş, 2001 yılında %38,9’a indirilmiş, 2008 yılına 

kadar bu oran uygulandıktan sonra tekrar indirime gidilerek 2008 yılında %30,18’e 

düşürülmüştür. 

Almanya’ya yönelik DYSY akımları 1981 yılında 328 milyar USD iken 1986 yılında 

2,32 milyar USD düzeyine yükselmiş, takip eden iki yıl azalma gösterdikten sonra 1989 

yılında 6,93 milyar USD’a çıkmış, 1993 yılına kadar dalgalı bir azalış trendi izledikten sonra 

1994 yılında tekrar artış trendine girerek 7,13 milyar USD’a yükselmiş, bu artış trendi 2000 

yılında en yüksek seviye olan 198,28 milyar USD’a kadar devam ettikten sonra dalgalı bir 

yatay trend izleyerek en son 2008 yılında 24,94 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.   
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3.1.10 Yunanistan 
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Grafik 10: Yunanistan’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Yunanistan’da kurumlar vergisi oranı 1981-1984 yılları arasında %45 oranında 

uygulandıktan sonra 1985 yılında %49’a yükseltilmiş, 1989 yılında %46’ya düşürülmüş, 1992 

yılında tekrar indirime gidilerek %35’e indirilmiş, 1998-2000 yılları arasında %40 oranında 

uygulandıktan sonra tekrar azaltılarak 2001 yılında %37,5’e, 2002 yılında %35’e, 2006 

yılında %29’a ve son olarak 2007 yılında %25’e indirilmiş olup halen bu oran 

uygulanmaktadır. 

Yunanistan’a yönelik DYSY akımları, 1981-1987 yılları arasında istikrarlı bir seyir 

izleyerek ortalama 500 milyon USD düzeyinde gerçekleştikten sonra artış trendine girerek 

1990 yılında 1 milyar USD düzeyine erişmiş bu düzeyini 1997 yılına kadar koruduktan sonra 

1998 ve 2002 yıllarında iki kez dip yaptıktan sonra dalgalı bir artış trendi izleyerek 2008 

yılında 5 milyar USD düzeyine erişmiştir.   
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3.1.11 Macaristan 
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Grafik 11: Macaristan’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Macaristan’da kurumlar vergisi oranına ilişkin veriler 1989 yılı ve sonrası için elde 

edilebilmiş olup 1989 yılında %50 oranında uygulanırken takip eden yılda %40’a düşürülmüş 

ve bu oran 1994 yılında %36’ya düşürülene kadar devam etmiştir. 1995 yılında kurumlar 

vergisi oranında %50 gibi yüksek bir oranda indirime gidilerek %36’dan %18’e indirilmiştir. 

2004 yılına kadar yürürlükte kalan %18 düzeyindeki kurumlar vergisi oranı 2004 yılında 

%16’ya, 2006 yılında %17,33’e indirilmiş, 2007 yılında ise artışa gidilerek %20’ye çıkarılmış 

olup halen bu oran uygulanmaktadır. 

Macaristan’a yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 1990 yılı ve sonrasına ilişkin 

olarak elde edilebilmiş olup 1990 yılında 553 milyon USD iken 1993 yılında önemli bir artış 

göstererek 2,44 milyar USD’a ve 1995 yılında 5,1 milyar USD’a düzeyine yükselmiş, daha 

sonra 2005 yılına kadar ortalama 3 milyar USD civarında yatay bir trend izledikten sonra 

2005 yılında 7,71 milyar USD’la en yüksek seviyesine erişmiş, takip eden üç yılda sırasıyla 

7,53,  6,1 ve 6,51 milyar USD düzeyinde gerçekleşerek istikrarlı bir seyir izlemiştir. 
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3.1.12 İzlanda 

İzlanda

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

Yıllar

K
ur

um
la

r 
Ve

rg
is

i O
ra

nl
ar
ı

-3.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

DY
S

Y 
M

ik
ta

rı
 - 

M
ily

on
 U

S
D)

Vergi Oranları

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
 

Grafik 12: İzlanda’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İzlanda’da uygulanan kurumlar vergisi oranları 2000 yılı ve sonrasına ilişkin olarak 

elde edilebilmiş olup 2000 ve 2001 yıllarında %30 oranında uygulanmaktayken, 2002 yılında 

%18’e indirilmiş, 2008 yılına kadar %18 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 2008 

yılından itibaren %15’e indirilmiştir. 

İzlanda’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 53 milyon USD iken 1996 yılına 

kadar azalarak -9,26 milyon USD’a kadar gerilemiş, 1996 yılında tekrar artış trendine girerek 

83 milyon USD’a yükselmiş, 2003 yılına kadar yatay bir seyir izlemiş, 2003 yılında önemli 

bir artış trendine girerek 2006 yılında 4,03 milyar USD’a kadar yükselmiştir. 2007 ve 2008 

yıllarında ise azalış göstermiştir. 
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3.1.13 İrlanda 
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Grafik 13: İrlanda’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İrlanda’da kurumlar vergisi oranı 1981 yılında %45 iken 1982 yılında %50’ye 

çıkarılmış ve 1988 yılına kadar bu oran uygulandıktan sonra 1988 yılında %47’ye, 1989 

yılında %43’e, 1991 yılında %40’a, 1995 yılında %38’e, 1996 yılında %36’ya indirildikten 

sonra her yıl %4’lük bir indirime gidilerek 2002 yılında %16’ya kadar azaltılmış, 2003 

yılından itibaren ise %12.5 oranında uygulanmıştır. 

 İrlanda’ya yönelik DYSY akımları 1981-1989 yılları arasında ortalama olarak 

yaklaşık 200 milyon USD civarındayken ilk büyük artışını 1990 yılında gerçekleştirerek 622 

milyon USD’a yükselmiş, izleyen sene 1 milyar USD sınırını ilk kez aşarak 1,36 milyar USD 

olarak gerçekleşmiş, bundan sonraki en önemli sıçramayı 1998, 1999 ve 2000 yıllarında 

sırasıyla 8,87, 18,21 ve 25,78 milyar USD düzeyinde gerçekleşerek göstermiş 2001 yılında 

9,65 milyar USD ile bir azalma yaşadıktan sonra 2002 yılında en yüksek noktası olan 29,32 

milyar USD düzeyine erişmiştir. İzleyen yıllarda 2007 yılında gerçekleşen 24,71 milyar 

USD’lık DYSY akımı hariç olmak üzere azalma yönünde gelişme göstermiştir. 
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3.1.14 İtalya 
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Grafik 14: İtalya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İtalya’da kurumlar vergisi oranı 1981 yılında %36,25 iken 1982 yılında %41,34 

seviyesine yükseltilmiş, 1983 yılında tekrar arttırılarak %46,40 düzeyine eriştikten sonra 1991 

yılına kadar bu oran uygulanmaya devam edilmiş, 1991 yılında tekrar artışa gidilerek 

%47,80’e ve 1992 yılında %52,2’ye yükseltilmiştir. 1994 yılında %53,2 oranında 

uygulanmaya başlanılan kurumlar vergisi oranı 1998 yılına kadar bu düzeyini koruduktan 

sonra 1998 yılında %37’ye düşürülmüştür. 1998’de başlayan azalma trendi kademeli bir 

şekilde 2009 yılında geçerli olan %27,50 oranına gelinceye kadar devam etmiştir. 

İtalya’ya yönelik DYSY akımları 1981 yılında 1,13 milyar USD düzeyinde 

gerçekleştikten sonra 1987 yılına kadar yatay bir seyir izlemiş, ilk önemli artışını 1987 yılında 

4,17 ve 1988 yılında 6,80 milyar USD düzeyine gelerek göstermiştir. Bir süre dalgalı bir 

yatay trend izleyen DYSY miktarı, ilk defa 2000 yılında 10 milyar USD sınırını geçerek 

13,37 milyar USD olarak gerçekleşmiş, 2006 yılına kadar dalgalı bir artış trendi izleyerek 

2006 yılında 39,24 milyar USD’a ulaşmış, 2007 yılında ise 40,2 milyar USD olmuştur. 
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3.1.15 Japonya 
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Grafik 15: Japonya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Japonya’da kurumlar vergisi oranına ilişkin veriler 1990 yılı ve sonrasına ilişkin 

olarak elde edilebilmiş olup 1990 yılında %49,98 olan kurumlar vergisi oranı 1998 yılında 

%46,36’ya indirilene kadar bu düzeyini korumuş, 1999-2003 yılları arasında %40,87 oranında 

uygulanan kurumlar vergisi oranı, 2004 yılında %39,54’e indirilmiş olup halen bu oran 

geçerliliğini korumaktadır. 

Japonya’ya yönelik DYSY akımları, 1981-1998 yılları arasında -1 ile 3 milyar USD 

bandında dalgalanma gösterdikten sonra 1999 yılında 12,74 milyar USD düzeyine çıkmış, 

daha sonra azalma trendine girerek dalgalanmak suretiyle -6,5 milyar USD düzeyine kadar 

geriledikten sonra 2007 ve 2008 yıllarında önemli bir artış göstererek sırasıyla 22,55 ve 24,43 

milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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3.1.16 Güney Kore 
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Grafik 16: Güney Kore’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Güney Kore’de geçerli olan kurumlar vergisi oranına ilişkin veriler 2000 yılı ve 

sonrasına ilişkin olarak elde edilebilmiş olup 2000 ve 2001 yıllarında %30,8 olarak uygulanan 

kurumlar vergisi oranı, 2002-2004 yılları arasında %29,70’e indirilmiş, 2006-2008 yılları 

arasında ise tekrar indirime gidilerek %27,5’a düşürülmüştür. En son 2009 yılında %24,2 

olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı halen geçerli bulunmaktadır. 

Güney Kore’ye yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 135 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş, 1991 yılında 1,13 milyar USD düzeyine erişene kadar düzenli bir artış 

gösterdikten sonra takip eden iki yıl boyunca azalma gösterdikten sonra 1994 yılında tekrar 

artış trendine girerek 1999 yılında 9,88 milyar USD ile zirve yapıncaya kadar artış trendini 

korumuş, daha sonra dalgalı bir seyir izleyerek 2004 yılında 9 milyar USD ve 2008 yılında 

7,6 milyar USD ile iki kez önemli yükselme göstermiştir. 
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3.1.17 Lüksemburg 
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Grafik 17: Lüksemburg’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye 
Yönelik DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Lüksemburg’da geçerli olan kurumlar vergisi oranına ilişkin veriler 2000 yılı ve 

sonrası için elde edilebilmiş olup 2000 ve 2001 yıllarında %37,45 oranında uygulanan 

kurumlar vergisi oranı, 2002 yılında indirime gidilerek %30,38 düzeyine getirilmiş ve bu oran 

2005 yılına kadar uygulanmıştır. 2006 yılında %29,63’e düşürülen kurumlar vergisi oranı en 

son 2009 yılında tekrar indirime tabi tutularak %28,59 olarak uygulanmıştır. 

Lüksemburg’a yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 2002 yılı ve sonrasına ilişkin 

olarak elde edilebilmiş olup 2002 yılında 4,06 milyar USD olarak gerçekleşen DYSY, 2006 

yılına kadar yatay bir trend izledikten sonra 2006 yılında 28,48 milyar USD düzeyine erişmiş, 

izleyen yıl keskin bir düşüş göstererek -31,69 milyar USD olarak gerçekleştikten sonra 2008 

yılında 3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 
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3.1.18 Meksika 
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Grafik 18: Meksika’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Meksika’da kurumlar vergisi oranı 1981-1986 yılları arasında %42 olarak 

uygulandıktan sonra 1987 yılında %40,60’a, 1988 yılında %39,2’ye, 1989 yılında %37’ye, 

1990 yılında %36’ya, 1991 yılında %35’e, 1994 yılında %34’e indirilmiş, 1999 yılında artışa 

gidilerek %35’e yükseltilmiş, 2003 yılına kadar bu düzeyini koruduktan sonra kademeli bir 

şekilde 2003 yılında %34’e, 2004 yılında %33’e, 2005 yılında %30’a, 2006 yılında %29’a, 

2007 yılında %28’e indirilmiş olup halen bu oranda uygulanmaktadır. 

Meksika’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 3,08 milyar USD düzeyinde 

gerçekleşmiş, 1991 yılında 4,76 milyar USD’a yükselene kadar yatay bir trend izlemiş, 1994 

yılında önemli bir sıçrama göstererek 10,97 milyar USD olarak gerçekleşmiş ve bundan sonra 

artış trendine girerek 2001 yılında 29,8 milyar USD ile zirve düzeyine erişene kadar yükselme 

trendini devam ettirmiş, takip eden yıllarda dalgalı bir yatay seyir izleyerek 20-30 milyar 

USD aralığında gerçekleşmiştir. 
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3.1.19 Hollanda 
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Grafik 19: Hollanda’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Hollanda’da kurumlar vergisi oranları istikrarlı bir şekilde indirime tabi tutularak 

1981-1983 yılları arasında %48 oranında, 1984-1985 yıllarında % 43 oranında, 1986-1988 

yıllarında %42 oranında, 1989-2001 yılları arasında %35 oranında, 2002-2004 yılları arasında 

%34,5 oranında uygulandıktan sonra 2005 yılında %31,5’a, 2006 yılında %29,6’ya ve son 

olarak 2007 yılında %25,5’a indirilmiş olup halen bu oran geçerli bulunmaktadır. 

Hollanda’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 1,49 milyar USD olarak 

gerçekleşmiş, takip eden yıllarda 1989 ve 1990 yıllarında sırasıyla 7,39 ve 10,52 milyar USD 

düzeyine çıkana kadar yatay bir seyir izlemiş, 1996 yılında 16,66 milyar USD olarak 

gerçekleştikten sonra tekrar artış trendine girerek 2001 yılında 63,85 milyar USD’a kadar 

yükselmiş, daha sonra azalma trendine girerek 2006 yılında 4,6 milyar USD’a kadar 

geriledikten sonra 2007 yılında 118,38 milyar USD ile rekor bir düzeye erişmiş en son 2008 

yılında -3,49 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.  
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3.1.20 Yeni Zelanda 
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Grafik 20: Yeni Zelanda’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye 
Yönelik DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Yeni Zelanda’da kurumlar vergisi oranı 1981-1985 yılları arasında %45 oranında 

uygulanmış, takip eden iki yılda artışa gidilerek %48’e yükseltilmiş, 1988 yılında önemli bir 

indirime gidilerek %28’e düşürüldükten sonra tekrar artışa gidilerek 1989-2007 yılları 

arasında %33 oranında uygulanmış, 2008 yılından itibaren %30’a düşürülmüştür. 

Yeni Zelanda’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 176 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş, 1990 yılına kadar yatay bir trend izledikten sonra 1990 yılında ilk defa 1 milyar 

USD düzeyinin üzerine çıkarak 1,68 milyar USD olarak gerçekleşmiş, takip eden yıllarda 

artış trendini devam ettirerek 1996 yılında 3,92 milyar USD düzeyine erişmiş, 2001 yılına 

kadar azalış trendine girdikten sonra tekrar artışa geçmiş ve 2006 yılında 7,76 milyar USD ile 

en yüksek düzeyine erişmiş, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 2,49 ve 1,98 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3.1.21 Norveç 
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Grafik 21: Norveç’te Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Norveç’te kurumlar vergisi oranı 1981-1991 yılları arasında %50,8 olarak 

uygulandıktan sonra 1992 yılında önemli bir indirime gidilerek %28’e düşürülmüş olup bu 

oran halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Norveç’e yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 685 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş, 1985 yılına kadar azalma trendine girerek bu yılda -395 milyon USD olarak 

gerçekleştikten sonra artışa geçerek 1989 yılında 1,74 milyar USD olarak gerçekleşmiş, 1993 

yılına kadar tekrar azalma trendine girerek -668 milyon USD’a kadar geriledikten sonra 2000 

yılında 7,1 milyar USD düzeyine erişene kadar istikrarlı bir yükselme trendi izlemiştir. Takip 

eden iki yıl azalma gösterse de 2003 yılından itibaren tekrar artışa geçerek 2006 yılında 6,41 

milyar USD’a kadar yükselmiştir. 
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3.1.22 Polonya 
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Grafik 22: Polonya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Polonya’da uygulanan kurumlar vergisi oranlarına ilişkin veriler 1992 yılı ve 

sonrasına ilişkin olarak elde edilebilmiş olup 1992-1996 yıllarında %40 olarak uygulanan 

kurumlar vergisi oranı, 1997 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde azaltılarak, 1997 yılında 

%38’e, 1998 yılında %36’ya, 1999 yılında %34’e, 2000 yılında %30’a, 2001 yılında %28’e, 

2003 yılında %27’ye ve son olarak 2004 yılında %19’a indirilmiş olup halen bu oran geçerli 

bulunmaktadır. 

Polonya’ya yönelik DYSY akımları 1981-1990 yılları arasında 0-100 milyon USD 

arasında gerçekleştikten sonra artış trendine girerek 1991 yılında 359 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş ve bu artış trendi 2000 yılında 9,34 milyar USD’a çıkana kadar devam etmiş, 

takip eden üç yıl boyunca azalma göstermiş olsa da 2004 yılından itibaren tekrar artış trendine 

girerek 2007 yılında 22,61 milyar USD ile zirve noktasına erişene kadar bu trend devam 

etmiş, 2008 yılında ise 16,53 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 
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3.1.23 Portekiz 
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Grafik 23: Portekiz’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları* 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 
* 2009 yılı kurumlar vergisi oranı olarak 2008 yılı değeri alınmıştır. 

Portekiz’de kurumlar vergisi oranı 1981 yılında %48,96 oranında uygulanırken 

1982’de önce %50,72’ye, daha sonra 1983’te %55,12’ye yükseltilmiş, bu oran 1986’ya kadar 

yürürlükte kaldıktan sonra 1986 yılında %50,28’e indirilmiş, takip eden iki yılda %48,08 

oranında uygulandıktan sonra 1989 yılında tekrar indirime gidilerek %40,15 olarak 

uygulanmış, 1991-1996 yılları arasında %39,6 oranı uygulandıktan sonra 1997 yılında tekrar 

indirime gidilerek %37,4’e indirilmiş, bu kademeli indirim trendi sonucunda en son 2009 

yılında %26,5 seviyesine gelinmiştir. 

Portekiz’e yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 183 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş, 1989 yılına kadar yatay bir trend izledikten sonra yükseliş trendine girerek 1990 

yılında 2,9 milyar USD seviyesine kadar yükselmiş, 1996 yılına kadar azalış trendine girerek 

1995 yılında 690 milyon USD’a kadar geriledikten sonra dalgalanmalı bir artış trendine 

girerek 2006 yılında 10,9 milyar USD’a kadar yükselmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında ise 

sırasıyla 3 ve 3,5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.  
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3.1.24 Slovakya 
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Grafik 24: Slovakya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Slovakya’da uygulanan kurumlar vergisi oranlarına ilişkin veriler 1993 yılı ve 

sonrası için elde edilebilmiş olup, 1993 yılında %45 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, 

1994 yılından itibaren %40’a indirilmiş, bu oran 2000 yılında %29’a indirilene kadar 

geçerliliğini korumuştur. 2002 ve 2003 yıllarında %25 olarak uygulanan kurumlar vergisi 

oranı, 2004 yılında %19’a indirilmiş olup halen bu oran yürürlükte bulunmaktadır. 

Slovakya’ya yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 1993 yılı ve sonrası için elde 

edilebilmiş olup 1993 yılında 180 milyon USD olarak gerçekleşen DYSY, 1995 yılında 

önemli bir sıçrama göstererek 2,59 milyar USD’a yükseldikten sonra 2000 yılına kadar yatay 

bir seyir izledikten sonra tekrar dalgalı bir artış trendine girerek 2006 yılında 4,69 milyar 

USD’a kadar yükselmiş, 2007 ve 2008 yıllarında ise sırasıyla  3,3 ve 3,4 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3.1.25 İspanya 
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Grafik 25: İspanya’da Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İspanya’da kurumlar vergisi oranları 1981-1983 yıllarında %33 olarak uygulandıktan 

sonra arttırılarak 1984 yılında %35 seviyesine getirilmiş ve bu oran 2007 yılına kadar 

uygulandıktan sonra 2007 yılında %32,5’e ve 2008 yılında %30’a indirilmiş olup halen bu 

oran yürürlükte bulunmaktadır. 

İspanya’ya yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 1,7 milyar USD seviyesinde iken 

sürekli artış göstererek 1990 yılında 13,29 milyar USD’a, 1992 yılında 14,95 milyar USD’a 

yükseldikten sonra 1998 yılına kadar azalma göstermiş olup 1998 yılında tekrar artışa geçerek 

2000 yılında 39,58 milyar USD’a, 2002 yılında ikinci bir zirve yaparak 39,22 milyar USD’a 

kadar yükselmiş, bir süre 25-35 milyar USD bandında ilerledikten sonra en son 2008 yılında 

65,54 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 
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3.1.26 İsveç 
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Grafik 26: İsveç’te Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik DYSY 
Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İsveç’te kurumlar vergisi oranı 1981 yılında %57,8 iken 1984 yılında %58,1’e 

yükseltilmiş, takip eden yıldan itibaren indirime gidilerek 1989 yılına kadar %56,6 olarak 

uygulanmıştır. 1989 yılında bir sene için %60,1 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 1990 

yılında %53’e, 1991 yılında %30’a indirilmiş, 1994-2008 yılları arasında %28 olarak 

uygulanmış olup 2009 yılından itibaren %26,3 olarak uygulanmaktadır. 

İsveç’e yönelik DYSY akımları 1981 yılında 181 milyon USD olarak gerçekleşmiş 

olup 1991 yılına kadar yatay bir trend izlemiş, 1991 yılında 6,35 milyar USD olarak 

gerçekleştikten sonra artış trendine girerek 1999 yılında 60,96 milyar USD seviyesine 

erişmiştir. Bir süre azalarak 2003 yılında 4,97 milyar USD ile dip yaptıktan sonra istikrarlı bir 

artış trendine girerek 2008 yılında 43,66 milyar USD seviyesine kadar yükselmiştir. 
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3.1.27 İsviçre 
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Grafik 27: İsviçre’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İsviçre’de kurumlar vergisi oranı 1981-1983 yılları arasında %33,05 olarak 

uygulandıktan sonra 1984 yılında %32,87’ye, 1985 yılında 31,87’ye, 1986 yılında %31,68’e, 

1988 yılında %30,6’ya, 1991 yılında %27,72’ye indirildikten sonra, 1993 yılından itibaren 

%28,47 olarak uygulanmış, 1998 yılında tekrar indirime gidilerek %27,8’e, 1999 yılında 

%25,09’a indirilmiş, küçük miktarlı indirimlere devam edilerek en son 2008 yılında 

%21,17’ye indirilmiş olup halen bu oran yürürlükte bulunmaktadır. 

İsviçre’ye yönelik DYSY akımlarına ilişkin veriler 1983 yılı ve sonrası için elde 

edilebilmiş olup 1983 yılında 286,3 milyon USD iken 1990 yılında 5,48 milyar USD’a 

erişene kadar istikrarlı bir artış trendi izlemiş, 1990 yılından 1994 yılına kadar azaldıktan 

sonra 1994 yılında 3,37 milyar USD ile tekrar artışa geçmiş ve bu artış trendi 2000 yılında 

19,26 milyar USD düzeyine erişene kadar devam etmiş, daha sonra 2005 yılına kadar devam 

eden azalış trendi sona ererek, 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla 30,84 ve 49,25 milyar USD 

olarak gerçekleşerek en yüksek düzeyine erişmiştir. 
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3.1.28 Türkiye 
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Grafik 28: Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, 1981-1982 yıllarında %50 iken, 1983-1985 yılları 

arasında indirime gidilerek %40 olarak uygulanmış, 1986 yılında tekrar artış yapılarak 

%46’ya çıkarılan kurumlar vergisi oranı, 1994 yılında %25’e indirilene kadar bu düzeyini 

korumuş, 1999 yılında %30’a, 2000 yılında %33’e çıkarıldıktan sonra 2005 yılında %30’a, 

2006 yılında ise %20’ye indirilmiş olup halen bu oran yürürlükte bulunmaktadır. 

Türkiye’ye yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 95 milyon USD düzeyinde 

gerçekleşmiş olup 2000 yılına kadar istikrarlı bir artış göstererek bu yılda 982 milyon USD 

olarak gerçekleşmiş, 2001 yılında 3,35 milyar USD düzeyine sıçradıktan sonra 2002 yılında 

1,1 milyar USD’a gerilemiş, ardından istikrarlı bir artış trendi izleyerek 2007 yılında 22 

milyar USD’a kadar yükselerek zirve yaptıktan sonra 2008 yılında 18,2 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3.1.29 İngiltere 
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Grafik 29: İngiltere’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik 
DYSY Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

İngiltere’de uygulanan kurumlar vergisi oranı, 1981 yılında %52 iken 1983 yılında 

önce %50’ye, 1984 yılında %45’e, 1985 yılında %40’a, 1986 yılında ise %35’e indirilmiş, bu 

oran 1990’da %34’e indirilene kadar devam etmiş, 1991-1996 yılları arasında %33 olarak  

uygulanan kurumlar vergisi oranı 1997 yılında %31’e, 1999 yılında %30’a indirilmiş ve bu 

oran 2008 yılında kadar yürürlükte kalmıştır. 2008 yılında %28’e indirilen kurumlar vergisi 

oranı halen bu oranda uygulanmaktadır. 

İngiltere’ye yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 5,88 milyar USD olarak 

gerçekleşmiş, 1984 yılı hariç olmak üzere sürekli artış trendi izleyerek 1990 yılında 30,46 

milyar USD’a erişene kadar bu artış trendini devam ettirmiş, 1994 yılında 9,25 milyar USD 

seviyesine kadar gerileyen DYSY akımları, 1995 yılından itibaren tekrar artış trendine girerek 

2000 yılında 118,76 milyar USD’a kadar yükselmiş, 2004 yılında 55,96 milyar USD 

seviyesine kadar geriledikten sonra, tekrar artış trendine girerek 2007 yılında 183,39 milyar 

USD düzeyine erişmiş, 2008 yılında ise azalarak 96,94 milyar USD’a kadar gerilemiştir. 
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3.1.30 A.B.D. 
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Grafik 30: ABD’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları ve Bu Ülkeye Yönelik DYSY 
Akımları 

Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/ 
33717459.xls, (12.12.2009); UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, (12.12.2009) 

ABD’de kurumlar vergisi oranı, 1981-1986 yıllarında %50’ye yakın bir düzeyde 

uygulandıktan sonra 1987 yılında %44,18’e, 1988 yılında %38,59’a indirilmiş olup 1993 

yılında %39,75’e çıkarıldıktan sonra günümüze kadar %39-40 aralığında uygulanmıştır. 

ABD’ye yönelik DYSY akımları, 1981 yılında 25,2 milyar USD olarak gerçekleşmiş 

olup 1986 yılına kadar yatay bir trend izledikten sonra 1986 yılında artış trendine girerek 

1989 yılında 69 milyar USD’a kadar yükselmiş, daha sonra 1993 yılına kadar tekrar azalış 

trendine girerek, 1993 yılında 50,66 milyar USD olarak gerçekleştikten sonra sürekli artış 

göstererek 2000 yılında 314 milyar USD düzeyine kadar yükselmiş, daha sonra keskin bir 

azalış göstererek 2003 yılında 53,14 milyar USD’a gerilemiş, ancak bu yıldan itibaren tekrar 

artışa geçerek en son 2008 yılında 316 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 
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Yukarıda 30 OECD ülkesinde 1981-2009 yılları arasında uygulanan kurumlar vergisi 

oranlarıyla bu ülkelere yönelik DYSY akımlarının gelişimi incelendiğinde, küresel ekonomik 

konjonktürden veya ülkelerin spesifik koşullarından kaynaklanan dalgalanmalar hariç 

tutulduğunda genel eğilimin kurumlar vergisi oranları için azalış yönünde, DYSY için ise artış 

yönünde olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Peki bu iki parametre arasında bir ilişki var mıdır? Başka bir deyişle DYSY’deki 

artış kurumlar vergisi oranlarındaki azalmadan mı kaynaklanmaktadır? Veya DYSY’deki 

artışın ne kadarlık bölümü kurumlar vergisi oranlarındaki azalmadan kaynaklanmaktadır? 

Şüphesiz ki sadece grafiklerle görsel olarak ortaya konulan genel eğilim irdelenmek suretiyle 

yapılan trend analizi, bu yargıya varmak için yeterli doneler sunmamaktadır. Bir ekonomide 

DYSY’de artış sağlayan birçok faktör mevcut olabilmektedir. Bu faktörlerin DYSY’de 

görülen artışa ne ölçüde katkıda bulunduğunu ölçümlemek en gelişmiş ekonometrik teknikler 

kullanılarak gerçek hayata en yakın varsayımlarla yapılan çalışmalarda dahi kısıtlı sonuçlar 

ortaya koyabilmektedir.  

Çalışmanın izleyen bölümünde kurumlar vergisi rekabeti ile DYSY arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymaya yönelik olarak literatürde yer alan ampirik çalışmaların bulguları 

irdelenerek bu hususta daha kesin bir yargıya varılmaya çalışılacaktır. 
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3.2 Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki 

Etkisine Yönelik Ampirik Çalışmaların Bulguları 

Vergi mükellefleri yüksek vergi oranı uygulayan bölgelerdeki mevcudiyetlerini, bu 

bölgelerdeki yüksek miktardaki teşviklerden yararlanmaya devam edebilmek için asgari 

düzeyde tutarak,  vergi yükümlülüklerini azaltmak için düşük vergi oranı uygulayan ülkelere 

yönelmektedirler.288 

Standart neo klasik yatırım teorisine göre kurumlar vergisinde indirim yapılmasını 

müteakiben, yatırımcının ülkesinde bu indirim bir takım ayarlamalarla dengelenmediği 

takdirde, kurumlar vergisi indirimi yapan ülkeye yönelik DYSY artacaktır. Ancak bu temel 

varsayım, işletmelerin yoğunlaşmasından kaynaklanan konuma bağlı kârların ve endüstri 

düzeyinde ölçek ekonomisinden kaynaklanan artan getirilerin sermayenin önemli ölçüde geri 

dönmesine yolaçmadan bir noktaya kadar vergilendirilebileceğine vurgu yapan yeni 

ekonomik coğrafya literatürü tarafından eleştiriye uğramaktadır.289  

DYSY akımlarının vergi indirimlerine nasıl tepki verdiği, yığılma etkileri ve içsel 

büyümeyi içeren ekonomik coğrafya modelleri ile de başarılı bir şekilde gösterilebilmekte 

olup bu modeller kullanılarak yapılan teorik çalışmalar yığılma avantajlarının, kalkınmayı 

desteklemek için sunulan vergi teşviklerinin etkilerini nötralize edebileceğini veya orantısız 

ölçüde maliyetli hale getirebileceğini ortaya koymaktadır.290 

Bu alandaki ilk kapsamlı çalışmayı yapan Haufler ve Wooton, biri tam rekabet diğeri 

tekelci rekabet piyasasında işlem gören iki emtia, ticaret maliyetleri (taşıma maliyetleri) ve 

sabit emek faktörünün mevcut olduğu farklı büyüklükteki iki ülkenin, vergi teşvik ve 

sübvansiyonlarını kullanarak firmaları kendi ülkelerinde yatırım yapmaya yöneltmek için 

rekabet ettiklerini varsayarak yaptıkları çalışmalarında, taşıma maliyetlerini içermeyen ve 

düşük vergi oranı uygulayan küçük ülkelerin daha fazla DYSY çekeceği sonucuna varan daha 

önceki çalışmaların aksine, taşıma maliyetleri ile firmaların büyük piyasada yer almayı tercih 

                                                 

288 Roin, s.339 
289 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, OECD 

Publishing, 2007, http://books.google.com (20.12.2009), s.11 
290 Tondl, s.202 
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etmeleri nedeniyle eşit kişi başına faktör donatımına sahip iki ülkeden daha büyük olanın 

vergi rekabetini kazanacağı ve DYSY’yi çekeceği sonucuna varmışlardır.291 

Diğer taraftan, bir dizi politik ve politik olmayan faktör kontrol altında tutulmak 

suretiyle verginin DYSY üzerindeki etkisini araştıran Hajkova tarafından yapılan çalışma, bu 

gibi faktörlerin kontrol altında tutulmamasının vergi elastikiyeti tahminlerinde ciddi 

sapmalara yolaçacağını ortaya koymaktadır. Literatürde yer alan eleştiriler, verginin DYSY 

üzerindeki etkisinin karmaşık ve bir dizi ölçümü güç olan faktörlere bağlı olduğunu, 

DYSY’nin yer seçiminde etkili olan diğer kilit faktörler arasında verginin rolünü daha iyi 

anlayabilmek için ilave ampirik çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu belirtmektedir.292  

Literatürde yer alan değerlendirmeler, ortalama kısmi esneklik değerinin -3,72 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu değer, vergi oranında %1 oranındaki değişmenin, DYSY’de 

yüzde kaçlık bir değişmeye yolaçacağını belirtmektedir. Dağılım analizleri, kısmi elastikiyet 

değerinin ağırlıklı olarak -5 ile 0 arasında olduğunu belirtmektedir.Değişik türde çalışmaların 

ortaya koyduğu sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 293 

Tablo 4: DYSY’nin Vergiye Olan Duyarlılığına İlişkin Ampirik Çalışmaların Özet 
İstatistik Değerleri 

 Kısmi elastikiyet Basit elastikiyet 

 Ortalama Orta Nokta Std. Sapma Ortalama Orta Nokta Std. Sapma 

Zaman Serileri -2,61 -2,75 6,03 -1,23 -1,28 2,87 

Kesit -7,16 -4,24 6,92 -0,85 -0,78 0,44 

Panel -2,73 -2,41 2,69 -0,78 -0,66 0,75 

Ayrık seçim -3,43 -2,80 6,42 -0,30 -0,19 0,51 

Tümü -3,72 -2,91 5,92 -0,75 -0,57 1,55 

Kaynak: OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.12 

Ampirik çalışmaların bulgularını birtakım ekonometrik ve istatistiksel teknikler 

kullanmak suretiyle işleme tabi tutarak bir sonuca varmayı hedefleyen META regresyon 

analizleri, fiziksel sermayeye yönelik reel yatırımlardan oluşan DYSY’nin, diğer DYSY 

bileşenlerine göre vergiye daha duyarlı olduğu sonucuna varmaktadır. Diğer taraftan, AB 

içerisinde sermayenin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması sonucunda verginin 

daha etkili bir faktör olacağına ilişkin görüşlerin aksine, ampirik çalışmalar AB içi sermaye 
                                                 

291 Tondl, s.202-203  
292 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.11 
293 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.12 
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hareketlerinin yatırım yapılacak ülkenin vergi oranlarındaki farklılıklara daha duyarlı olduğu 

yönünde bir sonuca varmamıştır. AB içi sermaye hareketlerine ilişkin çalışmalar, ABD 

verilerine dayanan çalışmalara göre daha küçük kısmi elastikiyet değerleri ortaya 

koymaktadır. Ayrıca daha güncel verilere dayanan çalışmalar, DYSY’nin vergilendirmeye 

gittikçe daha duyarlı hale geldiğini ortaya koyacak şekilde daha büyük kısmi elastikiyet 

değerleri vermektedir.294 

DYSY’nin vergiye olan duyarlılığına yönelik kesin tahminlerde bulunmak çok zor 

olup farklı ülkelerdeki vergisel ve vergi dışı faktörlerin birlikte ele alınmasını ve DYSY’nin 

vergi elastikiyetinin, işletme faaliyetleri ile yatırım yapılacak ülkeler arasında ve zaman içinde 

değişebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Üzerinde geniş ölçüde 

anlaşmaya varılan diğer bir önemli nokta ise vergi yükünün düşük olmasının, yatırıma ev 

sahipliği yapan ülkenin zayıf veya cazip olmayan yatırım ortamını telafi edemeyeceğidir. 

Zayıf altyapı ve diğer olumsuz yatırım koşullarının DYSY’yi caydırdığına ilişkin geçmişte 

yaşanan pek çok örnekler bulunmaktadır. Bazı ampirik çalışmalar vergi ile DYSY arasında 

güçlü bir negatif ilişki bulurken diğerleri bu sonuca varmamaktadır. Ayrıca, görece yüksek 

vergi oranlarının söz konusu olduğu bir dizi büyük OECD ülkesi, DYSY’yi çekmede çok 

başarılı olmaktadır. Bu durum piyasa büyüklüğünün DYSY’yi çekmede taşıdığı önemi ve 

ülkelerin vergilendirebileceği o ülkeye özgü kârların varlığını ortaya koymaktadır. 

Uluslararası vergi rekabetinin arttığı geniş ölçüde kabul edilmekte ve diğer faktörler gözardı 

edildiğinde, bir ülkede belli bir anda mevcut olan rekabetçi vergi yükünün, DYSY için 

rekabet eden ülkelerin kurumlar vergisi indirimlerini daha fazla takip edemeyeceği gözönünde 

bulundurulmaktadır. Ancak DYSY’nin zaman içinde evrime uğrayan eğitim politikaları, 

altyapı ve emek piyasası ilişkileri gibi vergi dışı faktörlere de bağlı olduğu kabul edildiğinde, 

vergi oranlarındaki indirimin etkilerini ve gerekliliğini değerlendirmek güçleşmektedir.295 

Kullanılan sermaye verisinin türüne göre ayrım yapıldığında vergi ve DYSY 

üzerindeki çalışmalar dört ana bölüme ayrılmaktadır. 296 

- DYSY’ye ilişkin “Zaman Serisi Verileri”, 

- ABD Ulusötesi Şirketlerinin Varlıklarının Dağılımına İlişkin “Kesit Verileri”,  

                                                 

294 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.12 
295 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.13-15 
296 OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, s.50 
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- DYSY’ye ilişkin “Panel Verileri”,  

- Yer seçimine ilişkin verilerle vergi oranı değişkenleri arasında ilişki kuran “Ayrık 

Seçim Modelleri”. 

Tez çalışması, uluslararası vergi rekabetinin DYSY üzerindeki etkilerini araştıran 

ampirik çalışmaların kullandıkları tekniklerden çok vardıkları sonuçlar üzerine 

odaklandığından, bu sınıflandırmaya tabi tutmak yerine bulgular öncelikle kronolojik olarak 

sunulacak, ardından vardıkları sonuçlara göre “aynı yönlü ilişki”, “ters yönlü ilişki” ve 

“ilişkisiz” olmak üzere üçe ayrılarak tablo haline getirilecek ve ağırlık kazanan sonuç ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

Vergilendirmenin DYSY üzerindeki etkilerine yönelik ampirik zaman serisi 

çalışmalarının başta geleni Hartman’ın Amerika Ekonomik Analiz Bürosunun verilerini 

kullanarak yaptığı çalışmadır. Aslında, 1980’li yıllardaki takip eden diğer çalışmalar, 

Hartman’ın çalışmalarının bir tekrarı olup güncellenen ve geliştirilen Amerika Ekonomik 

Analiz Bürosu verileri kullanılarak Hartman’ın yaklaşımını rafine eden çalışmalardır. 

Hartman’ın çalışması, eşitliğin tahminindeki katsayıların beklenen işaretleri verdiğini ve 

eşitlik, yeni sermaye yerine dağıtılmayan kârlarla finanse edilen yatırımları açıklamak için 

kullanıldığında açıklama gücünün daha kuvvetli olmasına karşın istatistiksel olarak önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, yabancı sermayenin ait olduğu ülkedeki 

vergilendirmenin yeni transfer edilen sermaye ile finanse edilen DYSY’yi etkilediğine, fakat 

dağıtılmayan kârlarla finanse edilen DYSY’yi etkilemediğine ilişkin “verginin 

kapitalizasyonu” görüşüyle tutarlı bulunmaktadır. Kısaca Hartman, verginin finansman 

şekline bakılmaksızın DYSY üzerindeki etkisinin oldukça güçlü olduğu sonucuna 

varmaktadır.297 

Bartik, ABD’yi oluşturan 50 eyaletin herbirine yönelik yeni fabrika yatırımı 

gerçekleşmesi ihtimalini açıklamak üzere diğer değişkenler yanında kurumlar vergisi 

oranlarını da kullandığı çalışmasında, önemli negatif elastikiyet değerleri tespit etmiştir.298 

                                                 

297 David G.Hartman, “Tax Policy and Foreign Direct Investment in The United States”, NBER Working Paper 
Series, No. 967, 1982, http://www.nber.org/papers/w0967.pdf (20.12.2009), s.1-30 

298 Timothy J. Bartik, “Business Location Decisions in the United States: Estimates of the Effects of 
Unionization, Taxes, and Other Characteristics of States”, Journal of Business and Economic Statistics, vol.3, January, 
1985, http://ideas.repec.org (20.12.2009), s.14-22 
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Boskin ve Gale, Hartman’ın denklemini Feldstein ve Jun’dan aldıkları güncellenmiş 

vergi oranı ve getiri oranı serilerini kullanarak yeniden değerlendirmişlerdir. DYSY’nin 

sermayenin getiri oranına olan tahmin edilen elastikiyetleri kısmen küçük olmasına karşın, 

nokta tahminlerinin hiçbiri bir standart sapmadan daha fazla değişmemekteydi. Boskin ve 

Gale aynı zamanda veri örneklemini 1984’e ve bazı durumlarda 1956’ya kadar geriye 

götürmüş ve alternatif açıklayıcı değişkenler ve fonksiyonel formlar kullanmışlardır. Ampirik 

çalışmaların sonuçları bir dereceye kadar örneklem periyoduna ve özelliğine duyarlı olsa da 

Hartman’ın niteliksel bulgularının sağlam olduğunu göstermektedir.299 

Vergi oranlarındaki değişim ile DYSY arasında negatif yönlü ilişki kuran bu 

çalışmalara alternatif çalışmasında Sinn, “vergilendirme paradoksu” nedeniyle yatırımları 

arttırmak için vergi oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bunun nedeni, 

hızlandırılmış amortisman uygulamasında, amortisman karşılıklarının bugünkü değerlerinin 

vergi oranları ile birlikte artmasıdır. Bu nedenle vergi oranı indirimlerinin daha fazla yatırım 

sağlayacağı net değildir. Sinn, ABD’de 1986 yılında gerçekleştirilen vergi reformunun 

beklenen sonuçları vermediğini göstermiştir.300 

Young çalışmasında yatırım, GSMH ve yabancı yatırımcıların getiri oranlarına 

ilişkin revize edilen verileri kullanmıştır. Yabancı yatırımcıların realize ettikleri getiri oranları 

ve buna ilişkin vergi oranı arasındaki tahmin edilen elastikiyetin daha büyük olduğunu tespit 

etmiş, fakat 1956-1984 verileri kullanılarak yapılan yeni transfer edilen fonların 

hesaplanmasına ilişkin denklemler çok yetersiz sonuç vermiştir.301 

Newlon, Hartman ile Boskin ve Gale’in çalışmalarının sonuçlarını teyit etmek üzere 

yaptığı çalışmada, DYSY’nin getiri oranının ölçümüne ilişkin serilerin, 1965-1973 yıllarına 

ilişkin Amerika Ekonomik Analiz Bürosunun orjinal verilerinden yanlış hesaplandığını 

farketmiştir. Buna göre eğer doğru veriler kullanılsaydı, denklemin yeni transfer edilen 

fonlardan kaynaklanan DYSY’yi daha iyi açıklamasına karşın dağıtılmayan kârlardan 

kaynaklanan DYSY’yi açıklama gücü daha zayıf olacaktı. Newlon’un bulguları, Hartman ile 

Boskin ve Gale’in bulgularından, başlıca denklemin yeni transfer edilen fonlardan 
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kaynaklanan DYSY’yi açıklama gücünün zayıf olması ve tahmin edilen tüm katsayıların 

önemsiz olması yönlerinden ayrılmaktadır.302 

Slemrod’un, ABD’de geçerli olan vergi oranlarının bu ülkeye yönelik DYSY 

üzerindeki etkilerine ilişkin ampirik çalışmasında karışık sonuçlar ortaya çıkmıştır. Regresyon 

katsayıları, beklendiği gibi yeni transfer edilen fonlarla finanse edilen DYSY ile ABD’nin 

marjinal efektif vergi oranı arasında negatif bir ilişki göstermiştir. Ancak ülkeye yönelik 

dağıtılmayan kârlarla finanse edilen DYSY’ye ilişkin regresyonlar, yatırım yapılan ülkede 

geçerli olan vergilerden kaynaklanan net bir etki göstermemiştir. Üstelik, regresyonlar yatırım 

yapılan ülkeden kaynaklanan vergisel etkilerin belli koşullar altında yabancı vergi kredi 

sistemini kullanan yabancı yatırımcının ülkesi tarafından tamamen telafi edilebileceği 

gözönüne alındığında kısmen sürpriz bir şekilde vergiden istisna edilen ülke kökenli 

yatırımcılar üzerinde yatırım yapılan ülke vergi oranlarının daha önemli etkide bulunduğuna 

ilişkin bir sonuca ulaşmamışlardır. Kısaca Slemrod, Hartman’ın ABD’deki toplam DYSY 

modelini, ortalama vergi oranı yerine yeni yatırımlar üzerindeki marjinal efektif vergi oranını 

kullanarak güncelleştirmiş ve ABD’nin efektif vergi oranının yeni transfer edilen fonlarla 

finanse edilen DYSY üzerinde negatif etkide bulunduğunu ancak dağıtılmayan kârlarla 

finanse edilen DYSY üzerinde etkisi bulunmadığını tespit etmiştir.303 

Grubert ve Mutti, reel yatırım olarak tanımlanan fabrika, mülk ve ekipman alımına 

ilişkin dışarıya yönelik DYSY harcamaları üzerindeki vergi etkilerini ilk olarak test 

etmişlerdir. ABD’nin imalat sanayiine ilişkin olarak 33 ülkede gerçekleştirdiği DYSY’nin, 

yatırım yapılan ülkenin vergi oranlarına duyarlılığını tespit etmişler ve DYSY’ye ilişkin 

önemli bir kısmi elastikiyet olan -1,7 rakamını bulmuşlardır.304 

Grubert ve Mutti daha sonra gerçekleştirdikleri çalışmalarında, ABD kökenli 

ulusötesi şirketlerin 60 farklı ülkeye yönelik yatırım harcamalarını (fabrika, mülk ve ekipman) 

açıklamak için 500 adet vergi beyannamesinden elde edilen firma düzeyindeki verileri 
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bütünleştirerek elde ettikleri veri setini kullanmışlar ve önemli ölçüde negatif elastikiyet 

değerleri tespit etmişlerdir.305 

Hines ve Rice, ABD kökenli banka dışı ana şirketlerin çoğunluk hisselerine sahip 

oldukları banka dışı iştiraklerine ve çok sayıdaki vergi cennetine ilişkin verileri kullanarak 

yaptıkları çalışmalarında, -3,3 ile -6,6 arasında değişen daha yüksek kısmi elastikiyet 

değerleri bulmuşlardır.306 

Aynı şekilde Papke, ABD’yi oluşturan 50 eyalet içinde gerçekleşen yeni fabrika 

kuruluşlarını açıklamak için belli endüstriler için geçerli olan efektif vergi oranlarını 

kullanarak  yaptığı çalışmasında, değişik endüstriler için farklı elastikiyet değerleri tespit 

etmiştir.307 

Wheeler ve Mody, ABD kökenli ulusötesi şirketlerin 1980’li yıllardaki imalat sanayii 

yatırımlarını inceledikleri çalışmalarında, yığılma ekonomilerinin yatırımcı kararlarında 

baskın olduğunu, vergi ve diğer kısa vadeli teşvik araçlarının ise yer seçiminde açık bir 

etkisinin söz konusu olmadığını belirlemişler, buna dayanarak, sağlam bir altyapıya, 

uzmanlaşmış tedarikçilere ve gelişen bir piyasaya sahip olan ülkelerin yüksek maliyetli vergi 

teşvikleri uygulamalarının gereksiz olduğu sonucuna varmışlardır.308 

Swenson, verginin DYSY’yi nasıl etkilediğine yönelik olarak gerçekleştirdiği 

çalışmasında; ortalama vergi oranlarının verginin etkisini, efektif vergi oranlarından daha iyi 

temsil edebileceğini göstermiş ve bir ülkedeki artan vergi oranlarının o ülkeye yönelik 

DYSY’yi arttırdığı sonucuna varmıştır. 1980’li yıllara ait tüm vergi geçmişini kapsamaları, 

endüstriler arası farklılıkları dikkate almaları ve verginin döviz kuru dalgalanmalarına 

duyarlılığını ölçümlemeleri nedeniyle, bulgularının daha önceki çalışmalardan daha sağlam 

olduğunu iddia etmektedir.309 
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Cummins ve Hubbard, daha önce kullanılmayan Compustat’ın coğrafi bölüm arşiv 

projesi ile toplanan ABD kökenli ulusötesi şirketlerin iştirakleri tarafından gerçekleştirilen 

DYSY panel verilerini kullanarak, vergilendirmenin DYSY üzerindeki etkisini test ettikleri 

çalışmalarında, yurtdışında yeni sermaye transferi ile yapılan yatırımlara ilişkin bilgileri 

içeren firma düzeyindeki verilerin verginin DYSY üzerindeki etkisini daha kesin bir şekilde 

ölçümlemeye imkan sağladığını ve iştiraklerin yatırım kararlarının yapısal modellerine 

odaklanmalarını sağladığını belirterek, ampirik çalışmalarının sonuçlarının ABD firmalarının 

DYSY kararlarında verginin bir etkisinin bulunmadığı nosyonuna aksi bir şekilde, vergi 

parametrelerinin neoklasik modellerde belirtildiği şekilde DYSY’yi kesin olarak etkilediği 

sonucuna varmaktadırlar.310 

Jun, 10 OECD ülkesinden ABD’ye yönelik olarak gerçekleştirilen 1980 ve 1989 

yılları arasındaki DYSY yatırımlarına ilişkin olarak doğrusal teknik ve alternatif vergi 

ölçütlerini kullanarak yaptığı çalışmasında, önemsiz sonuçlar raporlamıştır.311 

Loree ve Guisinger, ABD kökenli ulusötesi şirketlerin yurtdışındaki doğrudan 

yatırımlarının yer seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin 1977 – 1982 yıllarına ait 

karşılaştırmalı verileri kullanarak yaptıkları çalışmalarında; iki zaman periyodu ile gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında farklılıklar söz konusu olmakla birlikte, DYSY yatırımları 

üzerinde yatırım teşviklerinin aynı yönde, performans şartlarının ters yönde, yatırım yapılan 

ülkenin vergi oranlarının ise ters yönde olmak üzere istatistiksel olarak önemli etkide 

bulunduğu sonucuna varmışlardır.312 

Shah ve Slemrod, vergilendirmenin Meksika’ya yönelik DYSY akımları üzerindeki 

etkisini inceledikleri araştırmalarında, finansman kaynağının DYSY’nin vergiye olan 

duyarlılığı üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı yönünde literatürde yer alan görüşlerle 

tutarlı sonuçlara ulaşmışlar ve hem Meksika’nın, hem de yabancı sermaye ihraç eden ülkenin 

vergi rejimlerinin, Meksika’ya yönelik DYSY’da önem taşıdığını tespit etmişlerdir. 
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Vergilendirme yanında, yasal düzenlemeler ile genel ekonomik ve siyasi ortamın da bu ülkeye 

yönelik DYSY yatırımlarını etkilediğini belirlemişlerdir.313 

Jackson ve Markowski tarafından Asya-Pasifik bölgesine yönelik DYSY’nin hangi 

faktörler tarafından etkilendiğine yönelik olarak yapılan çalışmada, düşük vergi oranı 

uygulanan ve belli bir ekonomik büyüklüğün üzerindeki güçlü GSMH büyümesine sahip 

ihracata odaklı ülkelerin DYSY’yi çekmede öne çıktığı, emek piyasası koşullarının ise 8 

ülkeyi kapsayan araştırmada önemsiz olduğu ancak 25 ülkeyi kapsayan araştırmada daha 

etkili olduğu sonucuna varmışlardır.314 

Yulin ve Reed, ABD şirketlerinin gıda ve benzeri ürünlere yönelik olarak 

gerçekleştirdikleri DYSY’nin yer seçimini etkileyen faktörleri, 6 sanayileşmiş ülkenin 1983-

1989 yıllarına ait verilerini kullanarak araştırdıkları çalışmalarında, kültürel bağların, ticaret 

bloklarının, piyasa büyüklüğünün, vergi düzenlemelerinin, kur farklarının, ve büyüme 

oranlarının önemli belirleyiciler oldukları sonucuna varmışlardır.315 

Devereux ve Freeman, 7 OECD ülkesi arasında 1985 ve 1989 yılları arasında 

gerçekleşen ikili DYSY ile sermaye maliyetini doğrusal teknik kullanarak ilişkilendirdikleri 

çalışmalarında küçük negatif elastikiyet değerleri bulmuşlardır. 316 Bu durum, DYSY üzerinde 

vergi oranlarının önemli bir etkisinin bulunmadığını ifade etmektedir. 

Hines, 1987 yılı için yedi yabancı ülkeden, ABD’nin 50 farklı bölgesine yönelik 

fabrika, mülk ve ekipman yatırımını ölçen veri setini kullanarak yaptığı çalışmasında, 

DYSY’nin dağılımında ABD kurumlar vergisi oranlarının etkisi ile bir yatırımcı ülkenin 

gerçekleştirdiği DYSY’nin 50 farklı bölgeye dağılımını araştırmıştır. Model, kârpayı kredi 

sistemi olan ülkelerin, ABD’de ödenen vergiler bu ülkelerde mahsup edilebildiğinden, 

ABD’nin vergi oranlarına duyarlı olmadığını varsaymaktadır. Bu çalışmada bulunan ortalama 
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kısmi elastikiyet değeri -12,37’dir.317 Bu değer DYSY’nin vergiye duyarlılığının yüksek 

olduğunu ifade etmektedir.  

Cassou, vergi politikalarının ABD ile diğer ülkeler arasındaki DYSY akımları 

üzerindeki etkilerini panel veri tekniğiyle incelediği çalışmasında, panel veri kullanmanın 

basit zaman serisi verisi kullanma ile karşılaştırıldığında önemli istatistiksel avantajlara sahip 

olduğunu vurgulamış ve hem ana ülke hem de yatırım yapılan ülkede uygulanan kurumlar 

vergisi oranlarının DYSY üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu, bunun yanında gelir vergisi 

oranlarının da DYSY’de önem taşıdığı sonucuna varmıştır.318 

Shang-Jin Wei, benzer teknikler kullanarak, 11 yatırımcı ülkeden 46 ülkeye yönelik 

ikili DYSY’leri incelediği çalışmasında, önemli negatif elastikiyet değerleri tespit etmiştir. 319 

Chen, Martinez-Vazquez ve Wallace tarafından gerçekleştirilen Güneydoğu Asya 

ülkelerini kapsayan çalışmalarında, Malezya’ya tüm dünyadan yönelen DYSY’nin bu ülkede 

geçerli olan vergi oranlarına duyarlılığının Fransa hariç istatistiksel olarak önemli olduğu;  

Tayvan’a tüm dünyadan yönelen DYSY’nin bu ülkede geçerli olan vergi oranlarına 

duyarlılığının Almanya ve Fransa hariç istatistiksel olarak önemli olduğu; Singapur’a tüm 

dünyadan yönelen DYSY’nin bu ülkede geçerli olan vergi oranlarına duyarlılığının Fransa 

hariç istatistiksel olarak önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Bu sonuçlar, daha önce 

literatürde yer alan, bir ülkeye yönelik DYSY’nin o ülkede geçerli olan vergi yüküne duyarlı 

olduğu yönündeki bulguları desteklemektedir.320 

Devereux ve Griffith, Fransa, Almanya ve İngiltere’de yatırım yapmayı seçen ABD 

firmalarının yatırım kararlarını logit modelini kullanarak inceledikleri çalışmalarında, ileriye 

dönük ortalama efektif vergi oranlarının yer seçiminde önemli negatif etkide bulunduğunu 
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raporlamışlardır. Geriye dönük ortalama vergi oranlarının ise önemli bir etkide bulunmadığını 

saptamışlardır.321 

Billington, 7 OECD ülkesine yönelik 1986-1993 yılları arasındaki toplam DYSY 

akımlarını kullanarak yaptığı çalışmasında, DYSY’nin logaritması ile yasal vergi oranlarının 

karesi arasında ilişki kurmuş ve küçük fakat önemli elastikiyetler tespit etmiştir. 322 

Hines’a benzer şekilde Swenson da efektif vergi oranlarını temsilen, eyalet 

düzeyinde geçerli olan vergi oranlarını alarak yaptığı çalışmasında, vergilendirmenin yeni 

fabrika yatırımı ve genişleme yatırımları üzerinde önemli negatif etkide bulunduğunu ve 

ABD’de kurumlar vergisi oranında artışı takiben reel DYSY’nın azalma gösterdiğini 

belirlemiştir.323 

Altshuler, benzer verileri ve Grubert ve Mutti ile benzer teknikleri kullanarak yaptığı 

çalışmasında, imalata yönelik DYSY’nin 1980’li yıllar içerisinde vergiye daha duyarlı hale 

geldiğini gösterecek şekilde, 1992 yılı için 1984 yılı değerini aşan elastikiyet değeri 

bulmuştur. 324  

Hines ve Jaffe, vergi sonrası ARGE maliyetlerindeki değişimin Amerikan 

şirketlerinin ABD içerisinde ve yurtdışındaki patentleme faaliyetleri üzerindeki etkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında, vergi politikalarının başarılı ARGE faaliyetlerinin konumu 

üzerindeki etkilerini  hesaplamayı hedeflemişler, yurtdışında kullanmak için ABD içerisinde 

gerçekleştirilen ARGE çalışmalarının vergi sonrası maliyetlerinin 1986 yılından sonra hızlı 

bir artış göstermesi sonucunda takip eden yıllarda yurtdışına yönelik patentleme 

faaliyetlerinin artış hızında azalma meydana geldiğini tespit etmişlerdir.325 

Morisset ve Pirnia konuya ilişkin olarak yaptıkları çalışmalarında, vergi 

politikalarının etkilerinin, otoritelerce kullanılan vergi araçlarının türüne önemli ölçüde bağlı 
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International Taxation and Multinational Activity, James R. Hines Jr. (drl.), Chicago University Press, 2001,  s.201-226 
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olduğunu, örneğin vergi tatili ve yasal vergi oranlarındaki genel indirimlerin efektif vergi 

oranı üzerinde aynı etkide bulunabilmesine karşın ülkelerin vergi gelirlerinde ve DYSY 

akımları üzerinde farklı etkilerde bulunabildiğini; ikinci olarak vergi politikalarının 

etkinliğinin, ulusötesi şirketlerin faaliyetlerine ve yurtdışında yatırım yapma nedenlerine bağlı 

olduğunu, örneğin vergi teşviklerinin mobil şirketler ve çok sayıda piyasada faaliyet gösteren 

şirketler için çok önem taşıdığını çünkü ülkeler arasındaki vergi rejimi farklılıklarından bu 

gibi şirketlerin daha fazla yararlanabildiğini tespit etmişlerdir.326 

Alman ulusötesi şirketlerinin sekiz Avrupa ülkesindeki 1991-1998 yılları arasındaki 

faaliyetlerine ilişkin verileri kullanan Stöwhase, üretim tesisleri yatırımları ve hizmet 

yatırımları olmak üzere ikiye ayırarak yaptığı çalışmasında bu faaliyetler üzerinde yasal vergi 

oranlarının ve geriye dönük ortalama vergi oranlarının etkisini, piyasa büyüklüğünü, işçi 

maliyetlerini ve kamu yatırım harcamalarını kontrol altında tutarak ölçümlemiş,  üretim 

tesisleri yatırımlarının ortalama vergi oranı ve diğer yerel avantajlara ilişkin değişkenlerden 

olumsuz etkilendiğini, yasal vergi oranlarından ise etkilenmediğini; hizmet yatırımlarının ise 

yasal vergi oranlarından olumsuz etkilendiğini, fakat ortalama vergi oranı ve diğer 

değişkenlerden etkilenmediğini bulmuştur. Bu sonuçlar, hizmet faaliyetlerinin yerel avantajlar 

nedeniyle değil, dünya ölçeğinde vergi yükünü azaltma amacıyla yatırıma yöneldiğini,   

üretim tesisi yatırımlarının ise daha çok reel faktörler dikkate alınarak gerçekleştirildiğini 

ortaya koymaktadır.327 

Hubert ve Pain’in, Avrupa’daki DYSY’nin coğrafi ve endüstriyel modelindeki 

yapısal değişmeyi incelemek üzere Alman şirketlerinin Avrupa Ekonomik Alanında 1980 

yılından itibaren gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin panel veri setini kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında, ülkelerin yabancı yatırımların yer tercihini kurumlar vergisi oranı, altyapı 

yatırımları gibi mali araçları kullanmak suretiyle etkileme çabalarını incelemeleri sonucunda, 

vergi rekabetinin önem taşıdığını ancak kullanılan modelin özelliğine duyarlı olduğunu, sabit 

yatırım harcamalarının ise yatırımlar üzerinde önemli ölçüde pozitif etkide bulunduğu 

sonucuna varmışlardır.328 

                                                 

326 Jacques Morisset, Neda Pirnia, How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment: A Review, 
Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment : Are They Worth the Costs? Occasional Paper (Foreign 
Investment Advisory Service)-15, Louis T.Wells (drl.), 2001, s.98 

327 Sven Stöwhase, “Profit Shifting Opportunities, Multinationals, and The Determinants of FDI”, University of 
Munich Discussion Papers in Economics, No.29, Aralık 2002, http://epub.ub.uni-muenchen.de (03.01.2010), s.1-26 

328 Florence Hubert, Nigel Pain, “Fiscal Incentives, European Integration and the Location of Foreign Direct 
Investment”, The Manchester School, Vol. 70, 2002, http://ideas.repec.org (09.01.2010), s.336-363 
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Buettner, AB ülkeleri içerisinde, 1991 – 1998 yılları arasında, dağıtılmayan karlar 

yerine yeni sermayenin transferi ile finanse edilen DYSY akımlarını, alternatif vergi 

ölçütlerini, log-linear tekniğini ve kamu harcamalarına ilişkin değişkenleri kullanarak 

incelediği çalışmasında, net bir sonuç elde edememiştir.329 

Gorter and Parikh, Hines’ın kârpayı istisnası uygulayan ülkeler için şarta bağlı sıfır 

elastikiyet değerini tahmin eden yaklaşımını esas alan çalışmalarında, OECD ülkeleri 

arasındaki DYSY akımları üzerinde önemli vergisel etkiler tespit etmişlerdir. 330  

Bénassy-Quéré, Fontagné ve Lahrèche-Révil, Buettner ile benzer olan ancak daha 

geniş bir zaman dilimini içeren 1984-2000 verileri ile kontrol değişkenleri ve alt örneklemler 

gibi alternatif teknikler kullanarak yaptıkları çalışmalarında, önemli elastikiyet değerleri elde 

etmişlerdir. 331 

Desai, Foley ve Hines Jr., ABD ulusötesi şirketlerinin imalat sanayiindeki 1984-1992 

yılları arasındaki DYSY stoklarını, hem dolaylı vergi değişkenlerini hem de doğrudan vergi 

ölçütlerini kullanarak incelemişler ve her iki vergi türü için de önemli elastikiyet değerleri 

elde etmişlerdir. 332 

Stöwhase,  ziraat, imalat ve hizmetler olmak üzere üç sektör arasında bölünen ikili 

DYSY verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında, değişik vergi parametrelerinde DYSY ve 

ihracat payını açıklamış ve sadece imalat ve hizmet sektörleri için önemli sonuçlar elde 

etmiştir. 333 

Buettner ve Ruf, Alman ulusötesi şirketlerinin diğer AB ülkelerinde mali olmayan 

sektörlerde gerçekleştirdikleri yatırımlarında yer seçimine ilişkin olarak Bundesbank’tan 

1996-2001 yıllarına ilişkin olarak elde ettikleri mikro verileri, resmi, ortalama ve ortalama 

efektif olmak üzere alternatif vergi oranı ölçütlerini, doğrusal olasılık modelini ve logit 

                                                 

329 Thiess Buettner, “The Impact of Taxes and Public Spending on the Location of FDI: Evidence from FDI-flows 
within Europe”, ZEW Discussion Paper, No. 02-17, Şubat 2002, http://econstor.eu/bitstream/10419/24789/1/dp0217.pdf 
(09.01.2010), s.1-28 

330 J. Gorter, A. Parikh, “How Sensitive is FDI to Differences in Corporate Income Taxation within The EU”, 
The Economist, 151, 2003, http://www.springerlink.com/content/w3v741l971351751 (09.01.2010), s.193-204  

331 Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné, Amina Lahrèche-Révil, “Tax Competition and Foreign Direct 
Investment”, CEPII Working Paper,  No 2003 – 17, 2003, s.1-40 

332 Mihir A. Desai, C. Fritz Foley, James R. Hines Jr., "Foreign Direct Investment in a World of Multiple Taxes," 
Journal of Public Economics, vol. 88(12), December 2004, http://www.sciencedirect.com (10.01.2010), s.2727-2744 

333 Sven Stöwhase, “Tax-Rate Differentials and Sector-Specific Foreign Direct Investment: Empirical Evidence 
from the EU”, FinanzArchiv: Public Finance Analysis, Volume 61-4, December 2005, http://www.ingentaconnect.com 
(10.01.2010), s.535-558 
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modelini kullanarak değişik alt örneklemler üzerinde yaptıkları çalışmaları sonucunda, diğer 

çalışmalara göre küçük elastikiyet değerleri bulmuşlar, önem derecesine ilişkin olarak ise 

karışık sonuçlar elde etmişlerdir.334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

334 Thiess Buettner, Martin Ruf, “Tax Incentives and The Location of FDI: Evidence from a Panel of German 
Multinationals”, International Tax and Public Finance, vol.14, Nisan 2007, http://www.springerlink.com/content/ghkh 
75904r62tp3l (10.01.2010), s.151-164 
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Tablo 5: Vergi Rekabetinin DYSY Üzerindeki Etkilerine Yönelik Çalışmaların 
Bulguları 

Aynı Yönlü İlişki Ters Yönlü İlişki İlişkisiz 

Sinn (1988) 

Swenson (1994) 

 

Hartman (1984)  

Bartik (1985) 

Boskin ve Gale (1987)  

Young (1988) 

Newlon (1988) 

Slemrod (1990) 

Grubert & Mutti (1991-2000) 

Hines & Rice (1991) 

Papke (1991) 

Cummins ve Hubbard (1994) 

Loree & Guisinger (1995) 

Shah ve Slemrod (1995) 

Jackson & Markowski (1995) 

Yulin & Reed (1995) 

Hines (1996) 

Cassou (1997) 

Shang-Jin Wei (1997) 

Chen, Martinez-Vazquez ve 
Wallace (1998) 

Devereux ve Griffith (1998) 

Billington (1999) 

Swenson(2000) 

Altshuler (2001) 

Hines ve Jaffe (2001) 

Morisset ve Pirnia (2001) 

Stöwhase (2002) 

Hubert ve Pain (2002) 

Gorter and Parikh (2003) 

Bénassy-Quéré, Fontagné ve 
Lahrèche-Révil (2003) 

Desai, Foley ve Hines Jr. (2004) 

Stöwhase (2005) 

Wheeler & Mody (1992) 

Jun (1994) 

Devereux ve Freeman (1995) 

Buettner (2002) 

Buettner ve Ruf (2007) 

 

 

Kaynak: Ampirik çalışmaların sonuçlarından derlenmiştir. 
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Vergi rekabeti, DYSY ilişkisini ortaya koymaya çalışan modellerin çoğunun ortak 

zayıf noktası, kurumlar vergisine tabi tek bir sermaye türünü içermeleridir. Oysa ki pratikte 

vergi kanunları, DYSY ile yabancı portföy yatırımları, yerli yatırımcılar ile yabancı 

yatırımcılar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, hisse senedi, bono ve gayrimenkul yatırımları, 

borç ve özsermaye arasında bir ayrıma gitmektedir. Üstelik bazı yabancı yatırım türleri 

kaynak ülkede vergilendirilirken diğerleri yatırımcının ikamet ettiği ülkede 

vergilendirilmektedir.  

Yapılan ampirik çalışmaların basitleştirici varsayımlarının yol açtığı kısıtlara karşın 

vergi rekabeti, DYSY ilişkisini açıklamayı hedefleyen tüm bu çalışmalar farklı ülkeleri, farklı 

zaman dilimlerini, farklı ekonometrik teknikleri kullanarak gerçekleştirilmiş olsalar da 

uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranları ile gerçekleşen DYSY arasında ters yönlü ilişki 

bulunduğu sonucuna varan çalışmalar sayıca üstünlük taşımaktadır. 

Bu noktadan hareketle bir ülkede uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranları ile o 

ülkeye yönelik DYSY akımları arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu yönünde yargıya 

varmak için elimizde yeterli ampirik çalışma bulunduğu, ancak bu ilişkinin tam olarak ne 

kadar olduğunun daha hassasiyetle tespit edilebilmesi için gerçek dünyanın koşullarına daha 

yakın varsayımlar içeren ve daha gelişmiş teknikler kullanan ampirik çalışmaların yapılması 

gerektiği sonucuna varılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  144

SONUÇ  

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşme olgusu mal, hizmet ve 

sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin bir sonucu olarak ulusal ekonomilerin küresel 

ekonomik yapıya eklemlenmesini sağlamıştır. Küreselleşme, en önemlisi finans olmak üzere 

bazı yönlerden devlet stratejilerini sınırlandırırken üretimin küreselleşmesi ve teknolojik 

değişim gibi yönlerden devlet müdahalesinin yeni şekillerini mümkün kılmıştır. 

Bu ekonomik yapı içerisinde, günümüzde ülkeler rekabetçi devlet modellerine 

dönüşüm süreci içerisinde bulunmaktadırlar. Ülkeler, istihdam, sermaye, teknoloji, yeni ürün 

geliştirme, ihracat kapasitesi, yönetim tecrübesi getiren DYSY’yi çekmek için rekabet etmeye 

başlamışlardır. Ülkelerin baskın stratejileri, DYSY’yi çekmek yoluyla rekabetçi güçlerini 

arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle devletler, ulusötesi yatırımları çekerek sermaye 

birikimi tesis etmek yoluyla ekonomik küreselleşme sağlayarak gittikçe daha fazla 

uluslararasılaşmaktadırlar.  

Yaşanan yapısal değişim, gelişmekte olan ülkeleri ve ulusötesi şirketleri birbirine 

bağımlı hale getirmektedir. Ulusötesi şirketler, teknoloji, sermaye, pazara erişim gibi ülkelerin 

ihtiyacı olan unsurlara sahip iken ülkeler de üretim faktörlerinin en önemlilerinden biri olan 

toprak gibi bir unsura sahip bulunmaktadırlar. Bu nedenle, DYSY’yi gerçekleştiren ulusötesi 

şirketler, günümüzün küresel politik ekonomik yapısı içerisinde baskın ve otonom bir güç 

haline gelmeye başlamışlardır. 

Uluslararası sermaye akışkanlığında görülen önemli artış ve ticari bütünleşmede 

görülen yükseliş trendi, sermayenin aşırı ve etkin olmayan vergilendirme uygulamalarından 

kaçma imkanını arttırarak ülkeleri, DYSY üzerindeki vergi yükünü azaltmaya zorlamaktadır. 

Bu ortam içerisinde vergi rekabeti, uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki engellerin 

kaldırılması sonucunda ortaya çıkmış olup farklı ülkeler tarafından sağlanan düşük vergi 

ortamının avantajlarından yararlanmak gittikçe kolaylaşmaktadır.  

Uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki engellerin kaldırılması; talebin gittikçe 

hizmetlere doğru kaymasını, sanayi girdilerinin uluslararası ticaretinde artışı ve uluslararası 

koordinasyonun yeni şekillerini ortaya çıkarmıştır. Sanayi girdilerinin artan uluslararası 

ticareti, nihai ürün üreten ülkelerin daha fazla DYSY yapmaları ve ülkelerinde ticareti daha 

fazla serbestleştirmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu süreç içinde gelişmekte olan ülkeler 

tarafından DYSY’ye yönelik engellerin ortadan kaldırılmasının, bu ülkelerde sanayi girdisi 
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ihracatına yönelik DYSY miktarının daha fazla artmasına yolaçmaması için sanayileşmiş 

ülkeler korumacılığa yönelmektedirler. 

Ampirik çalışmalar verginin DYSY akımlarını etkilemede gittikçe artan bir rol 

oynadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, iş dünyasında gerçekleştirilen ve 

yabancı ülkelere yönelik yatırım kararlarında verginin önemli bir faktör olduğu sonucuna 

varan anket çalışmaları tarafından da desteklenmektedir. Kullanılan verilere, inceleme 

dönemine ve vergi yüklerine ilişkin varsayımlara bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkmakla 

birlikte ampirik çalışmalar uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranları ile gerçekleşen 

DYSY arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu yönünde genel bir sonuca varmaya yetecek 

ölçüde kanıt sunmaktadır. Ancak bu etkinin ne ölçüde olduğunun daha hassas bir şekilde 

belirlenmesi için  daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Vergi rekabetinin, vergi matrahının vergi cennetlerine kaymasını ve küresel vergi 

sisteminde dengesizliklere yolaçmasını önlemek için alınacak maliye politikası önlemlerine 

esas teşkil edecek ampirik çalışmaların, ülkelerin mali sistemleri arasındaki farkları ve 

DYSY’ye yönelik yaklaşımlarını dikkate almak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Hem ampirik çalışmaların sonuçları hem de ülkelerin vergi uygulamaları 

konusundaki tecrübelerinin paylaşımı, DYSY’ye yönelik ulusal maliye politikalarının daha 

etkin bir şekilde oluşturularak rafine edilmesi ve bunun sonucunda hedeflenen amaçlara 

ulaşmada daha başarılı sonuçlar alınması yönünde ülkelere yardımcı olacaktır. 
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EK 1: 1981 - 2009 Yılları Arasında Geçerli Olan Kurumlar Vergisi Oranları 
 
Yıllar 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 Ülkeler                 
Avustralya 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 49,00 49,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 33,00 33,00 36,00 36,00 
Avusturya 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 34,00 34,00 34,00 
Belçika 48,00 48,00 45,00 45,00 45,00 45,00 43,00 43,00 43,00 41,00 39,00 39,00 40,17 40,17 40,17 40,17 
Kanada 50,92 49,53 48,27 47,63 49,43 49,76 48,58 41,29 41,34 41,45 41,81 42,52 42,56 42,58 42,86 42,94 
Çek Cumhuriyeti - - - - - - - - - - - - 45,00 42,00 41,00 39,00 
Danimarka 40,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 38,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
Finlandiya 61,50 61,75 61,50 61,75 61,75 51,50 51,50 51,50 52,50 44,50 42,00 39,00 25,00 25,00 25,00 28,00 
Fransa 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 42,00 42,00 42,00 42,00 34,00 33,33 33,33 36,66 36,66 
Almanya 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 54,55 56,25 58,15 56,52 52,17 55,11 55,88 
Yunanistan 45,00 45,00 45,00 45,00 49,00 49,00 49,00 49,00 46,00 46,00 46,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Macaristan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 36,00 18,00 18,00 
İzlanda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
İrlanda 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 47,00 43,00 43,00 40,00 40,00 40,00 40,00 38,00 36,00 
İtalya 36,25 41,34 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 47,80 52,20 52,20 53,20 53,20 53,20 
Japonya n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 
Güney Kore n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lüksemburg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Meksika 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 40,60 39,20 37,00 36,00 35,00 35,00 34,80 34,00 34,00 34,00 
Hollanda 48,00 48,00 48,00 43,00 43,00 42,00 42,00 42,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Yeni Zelanda 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 48,00 48,00 28,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
Norveç 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Polonya n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Portekiz* 48,96 50,72 55,12 55,12 55,12 50,28 48,08 48,08 40,15 40,15 39,60 39,60 39,60 39,60 39,60 39,60 
Slovakya - - - - - - - - - - - - 45,00 40,00 40,00 40,00 
İspanya 33,00 33,00 33,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
İsveç 57,80 57,80 58,10 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 60,10 53,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 28,00 
İsviçre 33,05 33,05 33,05 32,87 31,87 31,68 31,69 30,59 30,60 30,60 27,72 28,03 28,47 28,47 28,47 28,47 
Türkiye** 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 25,00 25,00 25,00 
İngiltere 52,00 52,00 50,00 45,00 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
A.B.D. 49,70 49,70 49,83 49,79 49,79 49,82 44,18 38,59 38,67 38,65 38,85 38,86 39,75 39,69 39,61 39,53 
* 2009 yılı için 2008 yılı verisi kullanılmıştır.   
** 2000 yılı öncesi için veriler Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerden derlenmiştir. 
Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls, Erişim Tarihi: 12.12.2009  



 

EK 1: 1981 - 2009 Yılları Arasında Geçerli Olan Kurumlar Vergisi Oranları (Devamı) 
 
Yıllar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Ülkeler               
Avustralya 36,00 36,00 36,00 34,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Avusturya 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Belçika 40,17 40,17 40,17 40,20 40,20 40,17 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 
Kanada 42,94 42,94 42,87 42,57 40,51 38,05 35,95 34,42 34,36 34,07 34,09 31,72 31,32 
Çek Cumhuriyeti 39,00 35,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 28,00 26,00 24,00 24,00 21,00 20,00 
Danimarka 34,00 34,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 25,00 25,00 25,00 
Finlandiya 28,00 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
Fransa 41,66 41,66 40,00 37,76 36,43 35,43 35,43 35,43 34,95 34,43 34,43 34,43 34,43 
Almanya 56,80 56,05 52,03 52,03 38,90 38,90 40,22 38,90 38,90 38,90 38,90 30,18 30,18 
Yunanistan 35,00 40,00 40,00 40,00 37,50 35,00 35,00 35,00 32,00 29,00 25,00 25,00 25,00 
Macaristan 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 17,33 20,00 20,00 20,00 
İzlanda n.a. n.a. n.a. 30,00 30,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 15,00 15,00 
İrlanda 36,00 32,00 28,00 24,00 20,00 16,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 
İtalya 53,20 37,00 37,00 37,00 36,00 36,00 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 27,50 27,50 
Japonya 49,98 46,36 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 39,54 39,54 39,54 39,54 39,54 39,54 
Güney Kore n.a. n.a. n.a. 30,80 30,80 29,70 29,70 29,70 27,50 27,50 27,50 27,50 24,20 
Lüksemburg n.a. n.a. n.a. 37,45 37,45 30,38 30,38 30,38 30,38 29,63 29,63 29,63 28,59 
Meksika 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00 33,00 30,00 29,00 28,00 28,00 28,00 
Hollanda 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,50 34,50 34,50 31,50 29,60 25,50 25,50 25,50 
Yeni Zelanda 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 
Norveç 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Polonya 38,00 36,00 34,00 30,00 28,00 28,00 27,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
Portekiz* 37,40 37,40 37,40 35,20 35,20 33,00 33,00 27,50 27,50 27,50 26,50 26,50 26,50 
Slovakya 40,00 40,00 40,00 29,00 29,00 25,00 25,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
İspanya 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 32,50 30,00 30,00 
İsveç 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,30 
İsviçre 28,47 27,80 25,09 24,93 24,70 24,42 24,10 24,10 21,32 21,32 21,32 21,17 21,17 
Türkiye** 25,00 25,00 30,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
İngiltere 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 
A.B.D. 39,45 39,44 39,39 39,34 39,26 39,30 39,33 39,31 39,28 39,30 39,26 39,25 39,10 
* 2009 yılı için 2008 yılı verisi kullanılmıştır.   
** 2000 yılı öncesi için veriler Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerden derlenmiştir. 
Kaynak : OECD, Taxation of corporate and capital income - Table II.1, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls, Erişim Tarihi: 12.12.2009  



 

EK 2: DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI* (Cari fiyatlar ve cari döviz kurları üzerinden Milyon USD) 
 

Yıllar 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Ülkeler                               
Avustralya 2.346,55 2.286,32 2.990,96 428,25 2.098,62 5.369,76 5.190,52 7.305,98 7.201,49 8.120,62 4.302,98 5.722,47 4.288,84 5.029,43 11.967,86 
Avusturya 327,52 207,92 216,12 115,24 169,17 183,40 395,49 445,43 581,98 653,00 360,00 1.432,94 1.136,59 2.102,38 1.904,48 
Belçika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kanada 661,43 124,01 2.001,75 4.753,41 1.372,41 2.852,82 8.114,69 6.124,92 6.010,19 7.582,28 2.880,96 4.723,74 4.731,59 8.204,11 9.254,77 
Çek Cumhuriyeti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 653,47 868,31 2.561,83 
Danimarka 99,45 133,85 60,13 -15,36 124,10 161,29 88,01 503,75 1.083,56 1.132,15 1.552,52 1.017,39 1.712,77 5.006,18 4.328,92 
Finlandiya 98,26 -3,53 84,02 137,60 109,71 339,68 265,04 530,26 488,21 787,24 -246,54 406,75 865,68 1.577,48 1.063,05 
Fransa 2.426,07 1.559,01 1.631,01 2.196,51 2.207,83 2.753,91 4.631,99 7.196,66 13.074,42 15.629,20 15.187,99 17.900,43 16.448,51 15.574,65 23.673,16 
Almanya** 328,77 754,54 1.711,06 534,42 875,46 2.319,19 2.114,13 1.163,06 6.927,97 2.962,42 4.727,36 -2.089,33 368,24 7.134,47 12.024,74 
Yunanistan 520,00 436,00 439,00 485,00 447,00 471,00 683,00 907,00 752,00 1.005,00 1.135,00 1.144,00 977,00 981,00 1.053,00 
Macaristan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,81 1.470,42 1.477,00 2.442,95 1.143,37 5.103,49 
İzlanda 53,00 35,80 -23,40 13,70 23,60 8,50 2,40 12,34 23,63 22,08 18,27 -12,74 0,44 -1,53 -9,26 
İrlanda 203,45 242,01 169,65 121,36 163,66 250,29 322,48 257,44 192,76 621,91 1.361,67 1.458,17 1.077,89 856,98 1.442,93 
İtalya 1.127,03 617,18 1.189,58 1.320,64 1.071,70 -171,76 4.174,57 6.801,43 2.528,26 6.344,88 2.481,58 3.209,81 3.746,62 2.235,95 4.816,52 
Japonya 189,00 439,00 416,00 -10,00 642,00 226,00 1.165,00 -485,00 -1.054,00 1.753,00 1.284,30 2.755,60 210,40 888,40 41,50 
Güney Kore 135,16 89,37 89,65 132,59 217,89 435,66 601,86 848,35 737,26 759,20 1.132,51 567,24 546,27 795,34 1.270,46 
Lüksemburg - - - - - - - - - - - - - - - 
Meksika 3.075,90 1.900,30 2.191,60 1.541,00 1.983,60 2.400,70 2.634,60 2.880,00 3.175,50 2.633,24 4.761,50 4.392,80 4.388,80 10.972,50 9.526,30 
Hollanda 1.489,90 975,50 688,00 610,60 1.405,30 3.066,30 2.435,80 4.479,70 7.390,20 10.515,50 5.779,00 6.169,50 6.442,70 7.157,20 12.304,00 
Yeni Zelanda 176,96 274,65 243,19 116,21 225,37 389,41 237,23 155,92 433,57 1.684,76 1.691,37 1.088,20 2.211,82 2.616,63 2.849,96 
Norveç 684,90 425,47 343,18 -220,55 -394,66 1.033,71 146,05 636,95 1.740,60 1.563,80 302,33 -668,11 991,52 2.776,45 2.409,41 
Polonya 18,00 14,00 16,00 28,00 15,00 16,00 12,00 15,00 11,00 88,00 359,00 678,00 1.715,00 1.875,00 3.659,00 
Portekiz 183,00 155,73 155,08 219,97 293,53 273,05 515,88 991,55 1.808,27 2.901,50 2.547,60 2.217,80 1.549,90 1.254,30 689,70 
Slovakya _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 179,14 255,17 2.587,15 
İspanya 1.706,77 1.782,69 1.622,39 1.771,83 1.967,80 3.450,60 4.570,70 7.020,57 8.428,38 13.294,26 11.624,30 14.949,53 9.570,28 9.275,98 8.070,48 
İsveç 181,12 394,14 282,49 321,68 429,58 1.079,54 645,08 1.671,05 1.808,22 1.971,18 6.353,20 -41,04 3.845,88 6.349,66 14.448,29 
İsviçre .. .. 286,31 520,50 1.050,41 1.172,93 2.178,80 1.924,42 1.448,11 5.483,89 2.642,28 411,03 -83,24 3.366,99 2.222,47 
Türkiye 95,00 55,00 46,00 113,00 99,00 125,00 115,00 354,00 663,00 684,00 810,00 844,00 636,00 608,00 885,00 
İngiltere 5.879,38 5.413,26 5.178,78 -347,32 5.668,30 8.274,74 14.684,78 20.566,73 28.478,03 30.461,12 14.846,17 15.472,80 14.804,49 9.252,76 19.969,45 
A.B.D. 25.195,00 13.810,00 11.518,00 25.567,00 20.490,00 36.145,00 59.581,00 58.571,00 69.010,00 48.422,00 22.799,00 19.222,00 50.664,65 45.090,64 58.772,00 
* Sıralanan ülkelere yönelik DYSY akımları.  
** 1989'a kadar olan veriler eski Federal Almanya Cumhuriyeti'ne aittir. 
Kaynak: UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, Erişim tarihi: 12.12.2009  



 

EK 2: DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI* (Cari fiyatlar ve cari döviz kurları üzerinden Milyon USD) (Devamı) 
 

Yıllar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ülkeler                           
Avustralya 6.106,30 7.637,04 6.004,41 3.267,85 13.963,12 8.305,40 17.002,98 7.972,58 37.321,57 -32.080,15 27.864,33 44.330,46 46.773,98 
Avusturya 4.425,78 2.653,59 4.533,05 2.974,50 8.839,72 5.919,20 356,32 7.144,04 3.890,52 10.784,46 7.933,35 29.586,47 13.551,10 
Belçika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250,53 33.476,14 43.557,89 34.370,49 58.892,97 110.773,05 59.679,94 
Kanada 9.633,76 11.525,18 22.803,45 24.744,07 66.795,05 27.663,42 22.155,46 7.482,25 -445,04 25.691,56 59.761,45 108.414,49 44.712,48 
Çek Cumhuriyeti 1.428,44 1.301,37 3.717,90 6.324,00 4.984,40 5.638,90 8.492,80 2.021,60 4.978,80 11.602,80 5.459,40 10.436,50 10.730,60 
Danimarka 749,57 2.786,56 7.517,16 6.857,21 16.458,20 5.847,62 5.840,65 2.429,98 -932,16 8.916,15 8.268,23 9.408,19 10.921,37 
Finlandiya 1.108,73 2.114,06 12.143,55 4.610,27 8.834,05 3.731,53 8.046,02 3.318,96 2.826,52 4.750,16 7.651,72 12.351,36 -4.199,38 
Fransa 21.961,46 23.173,69 30.983,19 46.547,11 43.252,26 50.476,82 49.034,97 42.498,37 32.560,39 84.951,25 78.154,30 157.972,89 117.509,80 
Almanya** 6.572,51 12.244,35 24.592,82 56.077,31 198.276,51 26.414,31 53.520,44 32.369,04 -10.188,35 47.440,09 57.146,76 56.406,88 24.938,52 
Yunanistan 1.058,00 984,00 71,20 561,90 1.108,10 1.589,40 50,30 1.275,23 2.101,41 606,25 5.363,67 1.917,50 5.092,91 
Macaristan 3.299,58 4.167,32 3.334,86 3.311,94 2.763,17 3.935,41 2.992,20 2.136,16 4.508,20 7.705,79 7.531,87 6.088,42 6.514,36 
İzlanda 83,37 148,61 152,60 68,38 171,20 173,81 87,33 332,26 736,54 3.080,70 4.028,74 3.473,02 -2.591,82 
İrlanda 2.617,48 2.135,93 8.865,09 18.210,64 25.779,44 9.650,92 29.323,80 22.781,29 -10.607,61 -31.689,30 -5.542,31 24.706,46 -20.030,03 
İtalya 3.535,09 4.961,47 4.280,25 6.911,16 13.374,79 14.870,56 14.545,20 16.414,72 16.814,74 19.974,63 39.238,98 40.201,85 17.031,53 
Japonya 227,99 3.225,03 3.192,39 12.741,97 8.322,74 6.241,31 9.239,32 6.324,34 7.815,66 2.775,41 -6.505,64 22.548,70 24.425,55 
Güney Kore 2.012,14 2.641,44 5.072,28 9.882,93 9.003,58 4.085,59 3.398,58 4.384,40 8.997,12 7.055,40 4.881,19 2.628,43 7.603,20 
Lüksemburg - - - - - - 4.058,46 2.913,50 5.192,17 5.979,58 28.482,03 -31.691,79 3.011,67 
Meksika 9.185,45 12.829,56 12.656,28 13.728,23 18.028,35 29.801,63 23.721,82 16.474,94 23.658,86 21.922,06 19.316,31 27.278,00 21.949,50 
Hollanda 16.662,10 11.134,50 36.939,40 41.204,90 63.853,90 51.927,10 25.037,90 21.043,20 4.600,40 47.791,40 7.450,40 118.376,00 -3.492,10 
Yeni Zelanda 3.918,62 1.917,46 1.825,77 941,46 1.346,57 -113,08 1.658,97 2.452,24 2.547,26 1.472,26 7.757,80 2.494,34 1.978,59 
Norveç 3.211,10 3.981,54 3.934,87 6.789,95 7.090,45 2.122,64 791,10 3.470,65 2.543,75 5.412,96 6.414,92 4.432,87 -95,39 
Polonya 4.498,00 4.908,00 6.365,00 7.270,00 9.343,00 5.714,00 4.131,00 4.870,00 12.756,00 10.249,00 19.591,00 22.612,00 16.533,00 
Portekiz 1.343,55 2.359,68 3.005,44 1.156,73 6.635,32 6.230,60 1.799,22 7.148,54 1.934,63 3.929,56 10.901,96 3.055,18 3.531,96 
Slovakya 369,74 230,60 724,70 427,90 1.932,28 1.583,81 4.141,86 2.159,96 3.030,45 2.428,59 4.692,65 3.264,96 3.413,93 
İspanya 9.647,23 8.936,99 14.173,26 18.743,39 39.575,10 28.408,13 39.222,57 25.819,30 24.760,68 25.020,18 36.948,81 28.179,36 65.539,45 
İsveç 5.437,40 10.967,55 19.835,54 60.960,57 23.405,17 10.917,63 12.289,22 4.973,14 11.017,91 10.079,66 27.247,01 22.070,44 43.655,16 
İsviçre 3.078,45 6.635,87 8.941,38 11.718,59 19.255,29 8.855,84 6.276,49 16.503,47 932,29 -951,19 30.838,70 49.245,23 17.414,82 
Türkiye 722,00 805,00 940,00 783,00 982,00 3.352,00 1.082,00 1.702,00 2.785,00 10.031,00 20.185,00 22.046,00 18.198,00 
İngiltere 24.435,30 33.226,59 74.321,33 87.978,94 118.764,29 52.623,24 24.029,45 16.777,91 55.963,24 176.006,09 156.185,89 183.385,62 96.938,71 
A.B.D. 84.460,00 103.405,72 174.438,82 283.676,42 313.997,19 159.477,64 74.500,56 53.140,50 135.849,80 104.809,31 237.136,00 271.176,00 316.112,00 
* Sıralanan ülkelere yönelik DYSY akımları.  
** 1989'a kadar olan veriler eski Federal Almanya Cumhuriyeti'ne aittir. 
Kaynak: UNCTAD, Major FDI Indicators WIR 2009 (Individual Economies), http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084, Erişim tarihi: 12.12.2009  
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