
Celal Bayar Üniversitesi 

 224 

CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ                                                                            Yıl : 2013 Cilt :11  Sayı :1 

 

 

 

 

KÜRESEL EKONOMİDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER 

VE TÜRKİYE'DEKİ YANSIMALARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Oğuz KAYMAKÇI 

Namık Kemal Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 

Ġktisat Bölümü 
 

ÖZ 

Küreselleşme kavramının farklı aktörleri olmakla birlikte özellikle ekonomik ve 

sosyo-kültürel etkileri açısından Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) ilk sıralarda gelmektedir. 

Farklı ülkelere farklı alanlarda yatırım yapan bu şirketler hem makro ekonomik hem de 

sektörel canlılık kaynağı olabilmektedirler. Teknoloji, istihdam, Know-how, yönetim, 

yenilik ve dış pazarlara erişim gibi katkıları da olması küresel düzlemde her gelişmişlik 

düzeyindeki ülkenin bu şirketlere olan talebini canlı tutmaktadır. Türkiye de bu ülkeler 

gibi bir çaba içinde olup, yabancı yatırımları cezp etme konusunda yoğun çaba 

sağlayan ülkeler arasında gelmektedir. 

Çalışmada küresel bir ekonomi ve yönetim anlayışına sahip Çok Uluslu 

Şirketlerin dünya ekonomisindeki tarihi ve ekonomik rolüne değinildikten sonra, 

ÇUŞ’ların Türkiye ekonomisindeki yeri, katkıları ve her iki tarafın birbirleri için 

sağladıkları potansiyel değer inceleme konusu yapılmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Çok uluslu şirketler, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi 
 

MULTINATIONAL COMPANIES IN GLOBAL ECONOMICS AND 

REFLECTIONS IN TURKEY 
 

ABSTRACT 

Although the concept of globalization has different actors, Multinational 

Companies (MNCs) is in the first place of especially in terms of economic and socio-

cultural impacts. Those companies that invest in different areas in different countries 

can be a source of both vitality of sectorial and macroeconomic. Also they have 

contributions as technology, employment, Know-how, management, innovation and 

access to foreign markets and they keep at the each level of development countries’ 

demand on these companies in a global stage. Turkey has an effort likes these countries 

to attract foreign investment among the countries. 

In this study, after touching on the subjects of Multinational Companies with a 

global understanding of economics and management whose historical and economical 

role in the world economy, it is researched that contributions of MNCs and their 

potential value which provide to each other in Turkey's economy. 

Keywords: Multinational companies, foreign direct investment, global 

economy, Turkish economy 
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I. Giriş     

Ekonomin yerel ve bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir nitelik 

kazanmasında, çağın olayları ve bilimsel geliĢmelerin önemli katkıları vardır. 

Günümüzde küresel etkiye açık olmayan bir piyasa örneği bulmak neredeyse 

imkânsızdır. Ekonominin küreselleĢmesi ile dıĢ ticaret algısının Ģekillenmesi 

arasında doğrusal bir bağlantı ise açıkça görülmektedir. Bu geliĢmeler 

neticesinde, özelikle AB oluĢum süreci ve sonrasında, çok uluslu Ģirketlerin 

sayısında önemli artıĢlar görülmüĢtür. 

KüreselleĢme, geliĢen teknoloji ve ihtiyaçların etkisiyle hem makro hem 

de mikro ölçekte ivmelenen bir seyir göstermektedir. Bu yönüyle 

“küreselleĢme”; siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarda kendini 

göstermekte, toplumları ve ekonomik faaliyetlerini Ģekillendirmektedir. 

KüreselleĢme birçok tanımıyla birlikte yaygın olarak, ülkelerarası sınırların 

kalkmasıyla ticari iliĢkilerin; kültürel, siyasi ve sosyal etkileriyle birlikte 

gerçekleĢmesi anlamındadır. Osland‟a göre birçok tanımı olsa da vardığı genel 

kanıya dayanarak; küreselleĢme, ülkelerin ekonomik dayanıĢmasını ve güçlü bir 

iletiĢim kurmalarını sağlayan bir süreçtir ve bu sürecin ekonomik, politik, 

sosyal, kültürel ve çevresel sonuçlarını da içermektedir (Osland, 2003; 139). 

Milanovic‟e göre ise küreselleĢme, ülkeler arasındaki farklılıkları azaltan, 

demokrasiyi evrensel norm haline getirerek kurumları ve yönetim tarzlarını 

birbirine yaklaĢtıran ve farklı kültürel yapıdaki toplumların daha sık iliĢki 

kurmasını sağlayarak kültürel zenginliği arttıran iyi nitelikli bir güçtür 

(Milanovic, 2003; 3). ġüphesiz bu olumlu yaklaĢımın yanında “küreselleĢme” 

olgusunu “neo-kapitalizm” olarak ifade eden ve bu kavramın yeni bir sömürü 

düzeninin manifestosu olarak gören çok sayıda yazar da mevcuttur. Kavrama bu 

çerçeveden bakıldığında KüreselleĢme olgusunun batı ideolojisiyle bütünleĢik 

bir özellik gösterdiğini tespit etmek mümkündür. 

1870 ve 1914 yılları arasında altın standardı uygulamaları ile baĢlayan 

ve ulaĢım/iletiĢim ağlarının artması/geliĢmesi ile devam eden süreç uluslararası 

ekonomik iliĢkileri geliĢtirip güçlendirmiĢtir. Dünya çapında artan ticaret, 

küreselleĢmeye hız katarken; patlak veren I. Dünya SavaĢı, ardından Büyük 

Depresyon‟un baĢ göstermesi ve II. Dünya SavaĢı küreselleĢme sürecini 

yavaĢlatmıĢtır.  

KüreselleĢme özellikle II. Dünya SavaĢı sonrasında hız kazanmıĢtır. Bu 

süreçte etkinliklerini arttıran Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası 

(WB), Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD) ve Avrupa Yatırım 

Bankası (EIB) gibi organizasyonların geliĢmesiyle kaynak transferlerinin 

kolaylaĢması ülkelerarası teması arttırmıĢtır. 1980‟li yıllarla birlikte baĢlayan 

finansal serbestleĢme uygulamaları ve onun bir parçası olarak sermaye 

hareketlerinin serbestleĢmesi küresel ekonomiye büyük bir ivme kazandırmıĢtır. 

1980‟lerin baĢından itibaren dünyada liberal ekonomik politikaların 

yükseliĢe geçmesi, piyasa ekonomisinin geliĢmesi ve giderek uluslararası 

üretimin artması, yabancı sermaye türü olan doğrudan yabancı sermaye (DYS) 
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yatırımlarının bir artıĢ eğilimine girmesini sağlamıĢtır. Son dönemde dünya 

ekonomisinde yaĢanan küreselleĢme olgusu, geliĢmekte olan ülkelerin ihtiyaç 

duyduğu sermayeyi doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla karĢılamalarına 

yardımcı olmuĢtur (Ekinci, 2011; 72).  

Küresel ekonomide birçok firma, farklı ülkelere yatırım tercihleriyle 

(ölçek ekonomileri, gümrük engellerini aĢma, müĢteri portföyü çeĢitliliği gibi 

nedenlerle) “Çok Uluslu ġirketler -ÇUġ-”  kavramını ortaya çıkarmıĢtır. 

ÇUġ‟lar, küresel ekonomiye uyum sağlayabilmek adına stratejilerinde birçok 

değiĢiklik/yenilik yapmakta ve giriĢ yaptıkları ülkeleri de 

yenilikleriyle/mevcudiyetleriyle etkilemektedirler. ÇalıĢmada, Çok Uluslu 

ġirketlerin Dünya ekonomisindeki etkisel boyutlarına değinildikten sonra 

Türkiye‟deki varlıkları ve Türk ekonomisine katkıları verilere dayalı olarak 

ampirik boyutta yorumlanacaktır. Ayrıca “küreselleĢme”nin dıĢa açılma mı 

yoksa dıĢarıdakinin içeriye eklenmesi mi sorunsalına mütevazı bir katkıda 

bulunma da çalıĢmanın bir diğer boyutudur. 

II. Çok Uluslu Şirket Kavramı ve Dünyada Çok Uluslu 

şirketlerin Faaliyetleri 

Çok Uluslu ġirketler mevcudiyetlerinden bu yana dünya ve 

ekonomisinin üzerinde önemli etlilere sahip olmuĢlardır. Bundan ötürü hem 

küresel hem de bilimsel bir atmosferde yoğun bir tartıĢmanın odağını teĢkil 

etmiĢlerdir. GeliĢimleri içinde bu Ģirketler birçok isimlerle tasnif edilmiĢlerdir 

(Deniz aĢırı, Ulus aĢırı, Küresel, Çok uluslu vb.). Biz çalıĢmamızda bunların 

içinden “çok uluslu” kavramını tercih ettik. Bunun sebebi olarak bu firmaların 

hem ulusal hem ulusal olmayan ve hem küresel hem de küresel olmayan (yerel) 

özellikleri seçimde belirleyici bir kriter olmuĢtur. 

A.  Çok Uluslu Şirket Olgusu 

Küresel ekonominin en önemli aktörlerinden olan çok uluslu Ģirketler, 

birden fazla ülkede kazanç sağlayıcı iktisadi faaliyetlerde bulunan ve 

uluslararası üretim gücüne sahip firmalar olarak tanımlanabilir. Gilpin, bu 

konuda; “Oligopolcü bir yapıda olma eğiliminde olan çok uluslu Ģirketler birden 

fazla ülkede üretim ve satıĢ faaliyetlerini sürdürür ve Ģirketin 

mülkiyeti/yönetimi birden fazla ülke vatandaĢına ait olabilir” tespitinde 

bulunmaktadır (Gilpin, 1987; 232).   

UNCTAD‟ın tanımına göre ise, Çok Uluslu ġirket (orijinal metinde 

uluslararası iĢletmeler), anonim olsun veya olmasın, ev sahibi iĢletmeleri ve 

onların iĢtiraklerini içeren iĢletmelerdir. Ev sahibi iĢletme kendi ülkesi dıĢındaki 

bir iĢletmenin aktiflerini kontrol eden bir iĢletme olarak tanımlanmaktadır. Bu 

tanım ÇUġ‟un faaliyetlerinin belli bir hareket serbestliği içinde gerçekleĢtiğinin 

altını çizmektedir. ÇUġ; faaliyette bulundukları ülkelerde oluĢturdukları 

genellikle esnek ağ yapıları ile özellikle vergi, yatırım ve gelirlerini o ülke 

dıĢına kaydırabilme, yeni yatırımlar için yer belirleme gibi konularda 

kendilerine avantaj sağlamaktadırlar (Zengingönül, 2004; 68).   
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Çok Uluslu ġirketlerin dünya ekonomisindeki etki ve ağırlığına rağmen 

kesin bir tanımını yapmak pek mümkün olamamaktadır. Bunun nedeni, Bu 

Ģirketlerin homojen bir nitelik taĢımamasından kaynaklanmaktadır. Çok Uluslu 

ġirketleri tarihsel geliĢimleri açısından inceleyen Robinson ise bu Ģirketleri; 

Uluslararası ġirket (International), Çok Uluslu ġirket (Multi-national), 

Uluslarötesi (Trans-national) ve Uluslarüstü (Supra-national) olarak ifade 

etmektedir (Robinson, 1972; 67).   

ÇUġ‟lar, yönetim açısından faaliyetlerini ülkelere göre farklı biçimlerde 

odaklaĢtırırlar. Bu açıdan ÇUġ‟ları; tek merkezli, çok merkezli ve dünya 

merkezli olmak üzere üç model çerçevesinde de incelemek mümkündür. Ancak 

bir ÇUġ, söz konusu üç modelden birisi ile tanımlanmak zorunda değildir 

(Kutal ve Büyüksulu, 1996; 12). 

B.  ÇUŞ’ların Tarihsel Gelişimi 

ÇUġ‟ların tarihsel geliĢimi ile ilgili farklı bakıĢ açıları olmakla birlikte 

temelleri 16.yüzyıla kadar geriye götürülebilir. Öncesinde kiĢisel arayıĢlar ve 

sonucunda doğal kaynaklar ve tarım ürünlerinin Kolonyalizm dönemindeki 

değerlendirmeleriyle baĢlayan bu olgu, 20. Yüzyılda modern Çok Uluslu ġirket 

kavramına ulaĢmıĢtır.   

Çok Uluslu ġirketleri, Sanayi Devrimi ve sonrasına dayandıran 

kaynaklar da mevcuttur. Özellikle Ġngiltere‟nin sömürgelerde yaptığı 

yatırımların, yabancı sermaye yatırımlarının baĢlangıcını temsil ettiği de 

söylenebilir. 

Uluslararası ticaret konusundaki tartıĢmalar geçmiĢten günümüze değin 

süregelmektedir. Bu konudaki tartıĢmaların odak noktası, bir ülkeden diğerine 

yapılan yatırımların sonucunda, bu yatırımların her iki ülkeye ve bu ülkelerdeki 

iĢletmelere sağlayacağı kazanç ve getirinin neler olabileceğidir. Sanayi 

Devrimi‟ne kadar olan dönemde uluslararası ticaretin devletlerin otoritesi 

altında olduğu görülmektedir. BaĢka bir ifadeyle ticaretin hedefleri devletin 

hedefleri olarak görülmüĢtür (Mutlu, 1999; 18). 

Sanayi Devrimi‟nin bir sonucu olarak, özellikle batının sanayileĢen 

ülkelerindeki hızlı sermaye birikimi, büyük Ģirketleri bu sermayeden en fazla 

karı sağlayacak yatırım alanlarını aramaya yöneltmiĢtir. Bu alanlar ise 

baĢlangıçta, sömürge ülkeler ve az geliĢmiĢ ülkeler olmuĢtur. Bu dönem ve 

öncesine Sömürgecilik ve Ticaret dönemleri adı da verilmektedir. 

Sonraki döneme Ayrıcalıklar dönemi adı verilirken, bu dönemdeki 

belirleyici özellik I. ve II. Dünya SavaĢları ve bunların dünya ticaretine etkisidir 

(Amin, 1997; 24). ÇUġ‟lar I. Dünya SavaĢı‟ndan sonraki yıllarda dıĢ ticareti 

dengeleyici politikaların kaldırılması sonucu artıĢ göstermiĢtir. Sömürgecilik 

döneminde, dıĢ ülkelere yapılan yatırımlarda tarım ve madencilik önemli yer 

tutarken; Ayrıcalıklar döneminde özellikle otomobil sanayinde dıĢ ülkelere 

yapılan yatırımlar önem kazanmıĢtır. Bu dönemde ülkelerde yaĢanan kriz 

(1929) sonrasında ellerinde stok bulunduran Ģirketler bu stoklarını alternatif 
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pazarlarda eritmek zorunda kalmıĢlar, bu da uluslararası ticaretin artıĢına 

sebebiyet vermiĢtir. 

Uluslararası dönemde ise; II. Dünya SavaĢı‟nın sona ermesi ile birlikte 

savaĢ döneminde atıl kalan uluslararası ticaret, Soğuk SavaĢ ile birlikte 

kutuplaĢan dünyanın tercihlerine göre hareket etmeye baĢlamıĢtır. Tüm 

kararsızlık ve değiĢikliklere rağmen 1945-1970 yılları arasında küresel bir 

geniĢleme dönemi olmuĢtur. ĠĢletmelerin dünya çapında yeni pazarlar ve üretici 

güçler aramaya baĢlamalarından ötürü bu periyoda “global iĢletme yılları” da 

denilmektedir. 

1970‟lerde Amerikan iĢletmelerinin üstünlüklerinin azaldığını ve 

Avrupa ve Japon orijinli firmaların kaynak tasarrufu ve enerji yeterliliği gibi 

alanlardaki etkinlikleri dolayısıyla küresel pazarlarda güçlendiklerini görmek 

mümkündür. 1980‟lere gelindiğinde ise rekabet hızla artarken teknoloji 

transferinin sayıca artması da söz konusudur. Bunun sonucunda küresel 

boyuttaki iĢletmelerin pazar mücadelesinde bölgesel ve kültürel özellikleri daha 

fazla dikkate aldıkları gözlenmiĢtir. 

1990‟lardan günümüze değin olan kısımda ise eski dönemlerde sıkça 

rastlanılan siyasal ya da sıcak savaĢların aksine özellikle geliĢmiĢ ülkeler ve 

firmaları arasında yoğun bir ticari savaĢ atmosferi doğmuĢtur. 

C.  Çok Uluslu Şirketlerin Katkı ve Problemleri 
Çok Uluslu ġirketlerin hem küresel hem de ulusal ekonomiler üzerinde 

pozitif ve negatif tesirleri söz konusudur.  Bu husus ÇUġ‟ların varlığını ulusal 

ekonomiler üzerinde hissettirmelerinden hemen sonra, iktisat literatürünün 

önemli tartıĢma alanlarından birini teĢkil etmiĢtir. Çok Uluslu ġirketler hem 

yatırım yapan hem de yatırım çeken ülke ve ekonomisi açısından önemli 

etkilere sahiptirler. 

Ev Sahibi Ülkeler Açısından: Yabancı sermaye yatırımlarının etkileri 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde farklıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde yatırım 

yapan firmaların, ev sahibi ülke üzerinde ekonomik alanda geliĢmekte olan 

ülkeler dikkate alındığında görece daha olumlu etki yaptığı söylenebilir. Çok 

Uluslu ġirketlerin ev sahibi ülkelerden yaptığı transferler, oluĢturduğu negatif 

durumdan ötürü yoğun bir tartıĢma konusu olmuĢtur. Ancak, bu olumsuzluk, ev 

sahibi ülkenin kısa ve uzun vadeli makro hedeflerinin ve mikro kararlarının 

yatırım yapan firmaların yarattığı etki ile uyumlu olması bu sorunu 

hafifletebilmektedir (Berksoy ve Doğruel, 1989; 35). 

Çok uluslu Ģirketlerin ev sahibi ülkeye sağladıkları yararları özetlersek; 

sermaye birikimi sağlama, ödemeler dengesi, istihdam, fiziksel ve yönetsel 

teknoloji, pazarlama ve uluslararası iliĢkilere etkisi, bunlardan baĢlıcaları 

olacaktır. 

ġüphesiz bu yararlarının yanında ülke ekonomisine olumsuz etkiler 

yapabilecek yanlar da söz konusudur. Bunlar ise; ülke ekonomisi için ana ve 

stratejik sektörlerin kontrolünün elden çıkarak ekonominin kontrolünde zaafa 

düĢülebilmesi, sanayileĢme ve teknoloji alanında ters yönlü sapmalar ortaya 
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çıkarabilmesi, ekonomide dual bir yapının oluĢma riski, küçük ölçekli yerel 

Ģirketler karĢısında ezici ve haksız bir rekabet oluĢturmalarıdır. Ev sahibi ülke 

için bu ve benzeri etkiler önemli bir risk kaynağı teĢkil etmektedir. 

Yatırım Yapan Ülkeler Açısından: Yatırım yapan ülkelerin çok uluslu 

Ģirketleri hem mikro hem de bağlı bulundukları ülkeye makro yarar ve etki 

sağlamaktadırlar. Bunları özetle belirtmek gerekirse bu yararlar; ekonomik, 

politik, kültürel ve teknolojik olarak ifade edilebilir. Yatırım yapan ülkeler bu 

sayede ülkelerine kar transferi sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra faaliyet 

gösterilen ülkede ucuz iĢgücü ve hammadde kaynağı da temin 

edilebilmektedirler. Ülkelerinin politik ve kültürel sahadaki etkinliklerinin de 

yayılmasını sağlama bakımından Çok Uluslu ġirketler bu alandaki neredeyse en 

önemli aktördür. Sahip oldukları teknolojileri transfer ederek teknolojik karlar 

elde etmelerinin yanı sıra bazen de yatırım yapılan ülkedeki 

teknolojiyi/teknolojileri de içselleĢtirebilmektedirler. 

KüreselleĢmenin yaygınlaĢmasını sağlayan güçler arasında teknolojik 

geliĢmeler, dünya ticaretinin geliĢmesi, taĢımacılık maliyetlerinin düĢmesi, 

standart ürünlerin popüler olması, sivil toplum kuruluĢları ve en önemlisi 

ÇUġ‟lar bulunmaktadır. Bu doğrultuda ÇUġ ile küresel ekonomi birbirinden 

ayrılamaz kavramlar olmuĢtur. 

D. Çok Uluslu Şirketler ve Dünya Ekonomisindeki Rolü 

Çok Uluslu ġirketlerin küresel ekonomideki önemli etkilerinin yanı sıra 

baĢta kültürel ve siyasi etkiler olmak üzere yaygın bir alanda yönlendirici bir 

erke sahip oldukları bilinmektedir. ÇUġ‟lar Arıboğan‟a göre “küreselleĢme 

senaryosunun aktörleri” arasında değerlendirilmektedir. 

Dünyadaki ilk modern çokuluslu iĢletme 1950 yılında Alman iĢletmesi 

“Uni” ve Ġngiliz iĢletmesi “Lever Brothers” tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki 

iĢletme birleĢerek “Unilever” ismini almıĢlar ve 60 farklı ülkede faaliyet 

gösteren, 500 bayisi olan dünyanın en büyük iĢletmesi haline gelmiĢlerdir 

(Tağraf, 2002; 38). ÇUġ‟ların (IBM, Coca-Cola vb.) birçok ülkede fabrikaları, 

ofisleri, farklı üretim ve pazarlama fonksiyonları olabileceği gibi; sınır ötesinde 

( Boeing, General Electric vb.), temelde ihracat iĢlemleri yapan Ģirketler 

Ģeklinde de olabilirler (Gedikli, 2011; 104). Aynı zamanda ÇUġ‟lar, 

özelleĢtirme (state-owned) yoluyla da ülkelere yatırımlar
1
 yapmaktadırlar. 

II. Dünya SavaĢı'ndan bu yana hızla geliĢmekte olan ÇUġ'lar son 

dönemde büyük bir atılım yapmıĢlardır. 1970'li yıllarda sayıları 7.000 

dolayındayken, 1992'de bu sayı 37.000'e ulaĢmıĢtır. Bu Ģirketlerin yavru Ģirket 

sayısı ise aynı dönemde 170.000 dolayındadır. Toplam dıĢ yatırım stoku 

                                                 
1
 Yabancı yatırım, yatırılabilir kaynakların kiĢi ve kuruluĢlar tarafından bir baĢka ülkeye 

taĢınmasıdır. Bir ülke borsasında iĢlem gören Ģirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya 

ülkelerin kuruluĢları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dıĢında 

kalan ve bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli 

bir veya bir kaç firma ile ortaklık halinde gerçekleĢtirdiği yatırımlar, doğrudan yabancı 

yatırım olarak tanımlanmaktadır (Devlet Planlama TeĢkilatı, 2000; 1). 



Celal Bayar Üniversitesi 

 230 

1980'deki 440 milyarlık düzeyden, 1985'de 700 milyar dolara, 1990'da ise 

inanılmaz bir hızla 2 trilyon dolara yükselmiĢtir. Bu geliĢmelerin sonucunda, 

1985-90 arası büyüme hızı yılda % 28'dir. Toplam stokun üçte biri ise en büyük 

100 Ģirkete aittir. Yıllık ciroları 1 milyar doları aĢan 600 ÇUġ, dünya sınaî ve 

tarımsal katma değerinin % 20'sinden fazlasını üretmektedir. Bütün ÇUġ'ların 

toplam cirosu ise 5,5 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ekonomisi olan 

ABD'nin GSYĠH'sına denk bir değere ulaĢmıĢtır. YASED‟in verilerine göre 

dünyada küresel uluslararası yatırım giriĢleri, 2010 yılına göre %17 artıĢ 

göstererek 1.5 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Dünyada özelleĢtirme yapan 

çok uluslu Ģirket sayısı ise UNCTAD verilerine göre 2010 yılında 650‟dir. 

UNCTAD‟ın 2009‟da yayınlamıĢ olduğu rapora göre Dünya‟da 2009 

yılı baĢında 82,000 ÇUġ bulunmakta olup buna ek olarak 810,000 yabancı bağlı 

Ģirket yer almaktadır. Bu firmalar Dünya ekonomisinde önemli bir role sahiptir. 

Örneğin, ÇUġ‟e bağlı Ģirketlerin yapmıĢ oldukları ihracat, Dünya toplam mal ve 

hizmet ihracatının 1/3‟ünü oluĢturmaktadır. Aynı zamanda 77 milyon kiĢiye 

istihdam sağlayarak küresel istihdamda baskın bir role sahiptirler (UNCTAD, 

2009; xxi).   

Uluslararası üretim; yabancı satıĢların, istihdamın ve ÇUġ varlıklarının 

yükselmesiyle geliĢmektedir. ÇUġ‟ların 2010 yılında Dünya çapında üretmiĢ 

oldukları katma değer, yaklaĢık olarak 16 trilyon dolar (küresel GSYĠH‟nin 

1/4‟ü) olarak gerçekleĢmiĢtir. ÇUġ‟a bağlı Ģirketlerin küresel GSYĠH‟de 

%10‟dan daha fazla yer aldığı görülmektedir (UNCTAD, 2011; x). 2010 yılında 

ÇUġ‟ların küresel ekonomide yapmıĢ oldukları ciro 33 trilyon dolar ve ÇUġ‟a 

bağlı Ģirketlerin katma değeri 7 trilyon dolardır. Dünya ihracatının 1/3‟ünü, 6 

trilyon dolar ile 2010 yılında da ÇUġ‟lar oluĢturmaya devam etmiĢtir 

(UNCTAD, 2011; xiii). 

Çok Uluslu ġirketlerin küresel etkilerini anlamak bakımından doğrudan 

yabancı yatırım (DYY) tutarları büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan 

bakıldığında DYY miktar ve tutarları 2010 yılında 2008 ve 2009 yılına kıyasla 

yükselme göstermektedir. 2010 yılındaki DYY 2009 yılına oranla %5 artıĢla 

1.24 trilyon dolar olmuĢtur. Bu artıĢta geliĢmiĢ ekonomilerle geçiĢ 

ekonomilerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte kriz 

öncesi döneme kıyasla düĢük olduğu da gözlemlenmektedir (UNCTAD, 2011; 

2). Ancak, 2011 yılında küresel uluslararası doğrudan yatırım giriĢleri, 2010 

yılına göre %17 artıĢ göstererek, 1.5 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Böylelikle kriz öncesi ortalama aĢılmıĢtır (YASED, 2012; 3). 

UNCTAD‟ın tahminlerine göre; yatırımların boyutlarının, 2012 yılında 

1.7 trilyon dolar ve 2013 yılında ise 1.9 trilyon dolar olarak gerçekleĢeceği 

öngörülmektedir. Bu tahminler doğrultusunda ancak 2013 yılında, 2007‟deki 

DYY seviyesine ulaĢılacağı kanısı hâkimdir. Bu geliĢmeleri Ģekil 1‟de de 

görmek mümkündür. 
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Şekil 1. Yıllara Göre Küresel Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi 

(Milyar Dolar) Kaynak: YASED, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2011 Yıl 

Sonu Değerlendirme Raporu, 2012, sf:5. 

Küresel ekonomide DYY yapılan ev sahibi ilk 20 ekonomiye, 2009 ve 

2010 yılları verileri ile mukayeseli olarak bakılacak olursa; en fazla yatırımın 

yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla: ABD, Çin ve Belçika‟dır. Ġngiltere, Suudi 

Arabistan, Hindistan ve Lüksemburg ise 2009‟dan 2010‟a geçiĢte dikkat çekici 

yatırım kayıplarına sahne olmuĢtur. ġekil 2.‟de, ilk kez Endonezya‟nın da DYY 

için tercih edilen ilk 20 ülke arasına girebildiği gözlenmektedir. Türkiye‟ye 

DYY giriĢleri ise, 2009 ve 2010 yılı karĢılaĢtırıldığında; % 8 oranında bir artıĢ 

göstermektedir. 2009 yılında en çok yatırım çeken ülkeler arasında Türkiye 30. 

iken; 2010‟da 3 basamak yükselerek 9.1 milyon dolar ile 27. olmuĢtur.  
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Şekil 2. 2009 ve 2010’daki Küresel Doğrudan Yabancı Sermaye 

Girişi, Yatırım Gerçekleştiren İlk 20 Ülke* (Milyar Dolar) 

* Sıralama 2010 yılına göre yapılmıĢ olup ülkelerden sonra yer alan 

parantez içerisindeki rakamlar, ülkelerin 2009 yılı sıralamasını göstermektedir. 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report, 2011, p.4. 

Küresel ekonomide çeĢitli ekonomik geliĢmiĢlik ve yapılara sahip 

ülkelerin yıllara göre yapmıĢ oldukları doğrudan yabancı yatırımların görünümü 

ġekil 3.‟teki gibidir. Latin Amerika, Güney, Doğu ve Güney-Doğu Asya 

ülkelerinin yatırımcıları doğrudan yabancı yatırımların geliĢmesinde önemli bir 

yerdedirler. Güney, Doğu ve Güney-Doğu Asya ülkeleri arasında Çin ve 

Japonya bu geliĢimde önemli bir rol oynarken; aynı derecede olmasa bile 

benzeri etkiye sahip Latin Amerika ülkeleri ise, Brezilya, ġili, Kolombiya ve 

Meksika‟dır.  
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Şekil 3. 2005-2007 Ortalaması ve 2008-2010 Yılları, Gelişmekte 

Olan ve Geçiş Ekonomilerden,  Bölgelere Göre, Doğrudan Yabancı 

Sermaye Çıkışı  (Milyar Dolar) Kaynak :UNCTAD, World Investment 

Report, 2011, p.7. 

GeçiĢ Ekonomileri‟nin doğrudan yabancı yatırımlarında ise (transition 

economies) %24 oranında bir geliĢme gerçekleĢmiĢ ve yatırım projelerinin çoğu 

Rusya‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Kuzey ve Güney Afrika‟da ise diğer ekonomilerin 

tersine 2008 yılındaki kaynak artıĢına karĢıt 2009‟daki DYY düĢüĢü 2010 

yılında da devam etmiĢ ve %8 oranında azalmıĢtır. Batı Asya‟da da 2010 

yılında DYY‟da düĢüĢ yaĢanmıĢtır ve değeri 58 milyar dolardır.     

Dünya ekonomisinde; küresel rekabetin artıĢı, firmaların pazar 

beklentilerinin gerçekleĢememesi ve kar marjlarının düĢmesi, firmaları 

uluslararası iĢbirliğine ve baĢka firmalarla birleĢmeye itmektedir. Bu doğrultuda 

sadece geliĢmekte olan ülke firmaları değil büyük ölçekli geliĢmiĢ ülke firmaları 

da yeni üretim olanakları elde etmek, yeni hammadde kaynaklarına ulaĢmak, 

piyasa uzantılarını geliĢtirmek ve yeni piyasalara girmek, uluslararası 

piyasalarda ayakta kalabilmek, sermaye piyasalarına girmek, diğer bir firmanın 

sahip olduğu avantajlardan yararlanmak, portföy çeĢitlemesine giderek riski 

yaymak gibi nedenlerle gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde 

birleĢmelere gitmektedirler (Sarıca, 2008; 53).  

ÇUġ‟ların birleĢme yoluyla gerçekleĢtirdikleri DYY, 2010 yılında 2009 

yılına kıyasla % 36 oranında bir artıĢ göstermiĢtir. ÇUġ‟ların sıfırdan yapmıĢ 

oldukları yatırımlar ise, 2008 ve 2010 yılları arasında birleĢme gerçekleĢtiren 

firmalara göre yüksek olmasına rağmen, 2010 yılında sıfırdan yapılan 

yatırımlarda azalma yaĢanmıĢtır. ġekil 4‟te görüldüğü üzere sıfırdan yatırım 

yapan ÇUġ‟ların sayısı 2008‟deki 16.000‟i aĢan rakamlardan düĢüĢle; 2010‟da 
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14.000 civarında seyretmektedir. Ancak 2011 yılında yeni ÇUġ sayısında 1.000 

dolaylarında artıĢ olduğu gözlenmektedir. Ortaklık gerçekleĢtiren ÇUġ‟ların 

rakamları ise 2009 ile 2010 yılları arasında 4.000 ila 6.000 arasında 

seyrederken, 2011 yılının ilk çeyreğinde 2.000 adet civarındadır (UNCTAD, 

2011; 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 2007-2011 (Mayıs) Birleşme ve Satın Alma İşlemleri ve 

Özelleştirme* ile Gerçekleşen Doğrudan Yabancı Yatırımların Sayıları ve 

Değerleri 

*ÖzelleĢtirme değerleri için sermaye yatırımı miktarı öngörüleri 

kullanılarak ulaĢılmıĢtır.  Kaynak : UNCTAD, World Investment Report, 2011, 

p.11. 

ÖzelleĢtirme ile gerçekleĢen ÇUġ‟lar ve özel ÇUġ‟lar kar amaçlıyken; 

hükümetlerin sahip olduğu ÇUġ‟lar karar almada ve strateji belirlemede özel 

ÇUġ‟lara göre daha sınırlı bir hareket yeteneğine sahiptir. ÖzelleĢtirme yoluyla 

oluĢan ÇUġ, devlet yardımlarından faydalanma ve büyük bankalardan düĢük 

maliyetle finansman sağlama gibi avantajlara da sahiptir (Albassam, 2012; 119). 

Aynı zamanda özelleĢtirmeyle ortaklık gerçekleĢtiren ve yatırım yapan ÇUġ‟lar, 

Dünya‟daki aktif yatırımcılardandır. 2010 yılındaki özelleĢtirmeyle gerçekleĢen 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değeri 146 milyar dolar olarak 

gerçekleĢmiĢtir (UNCTAD, 2011; 35). 
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Dünya üzerinde 2010 yılı verilerine göre 650 adet hükümetlerin sahip 

olduğu Ģirket (ÇUġ) bulunmaktadır. Bunların 285‟i (büyük bir çoğunluğu 

Avrupa Birliği ülkelerinin ev sahibi olduğu Ģirketler olmak üzere) geliĢmiĢ 

ekonomilerde; 345‟i geliĢmekte olan ekonomilerde ve geriye kalanı GeçiĢ 

Ekonomileri‟nin ülkelerindedir. Faaliyet gösterdikleri alanlara göre ise; 455‟i 

servis sektöründe, 142‟si üretim sektöründe ve geri kalanı ise madencilik-petrol 

sektöründe yer almaktadır (UNCTAD, 2011; 31). 

ÖzelleĢtirmeyi birleĢmeyle gerçekleĢtiren ÇUġ‟ların, 2006‟dan 2010‟a 

kadar olan süreç göz önünde bulundurularak; 2008 yılında Fransa‟nın EFT adlı 

Ģirketinin, Ġngiltere‟de British Energy Group PLC Ģirketi ile 6,086 milyon dolar, 

2009 yılında ise 16,938 milyon dolar değerlerindeki ortaklıkları en yüksek 

rakamları içermektedir. Daha sonra 2007 yılında 14,684 milyon dolar 

değerindeki Japon Tabacco Inc‟nin yine Ġngiltere‟de gerçekleĢen Gallaher 

Group PLC ile olan ortaklığı gelmektedir. Diğer büyük değere sahip olan Suudi 

Arabistan‟ın SABIC firmasının 11,600 milyon dolar bedelinde Amerika‟da GE 

Plastics firmasıyla yapmıĢ olduğu ortaklık bulunmaktadır. Devletlerin en çok 

ortaklık yoluyla oluĢturdukları ÇUġ‟ların uygulandıkları endüstri alanları ise; 

elektrik hizmetleri, sigara, plastik materyaller ve ham petrol ile doğal gazlar 

olmuĢtur (UNCTAD, 2011; 35). 

ÖzelleĢtirmeyle gerçekleĢen ÇUġ‟ların, sıfırdan yaptıkları yatırımlara 

dikkat edilecek olursa BirleĢmiĢ Arap Emirlikleri‟nin Pakistan‟a 2006‟da 

yapmıĢ oldukları yatırımın 18,725 milyon dolar ile ilk sırada olduğu 

görülmektedir. Daha sonra Malezya‟nın 16,000 milyon dolar ile Avustralya‟ya 

yaptığı yatırım gelmektedir. Onları takiben 14,000 milyon dolar ile BirleĢmiĢ 

Arap Emirlikleri‟nin Tunus‟a 2007‟de yaptıkları yatırım gelmektedir. 

Hindistan‟ın 2006 yılındaki 6,000 milyon dolar değerinde Türkiye yatırımı da 

dikkat çeken diğer bir yatırımdır. Sıfırdan gerçekleĢen ÇUġ yatırımlarının en 

fazla kömür, benzin ve doğal gaz endüstrisinde gerçekleĢtiği görülmektedir 

(UNCTAD, 2011; 35). 

III. Türkiye’de Çok Uluslu Şirketler ve Faaliyetleri 

 Çok uluslu Ģirketler, doğrudan dıĢ yatırım yapacakları ülkelerde yeterli 

bir alt yapının oluĢmasına, ekonomik ve siyasal iktidarın sağlanmasına ve 

hukuki düzenlemelere büyük önem vermektedirler. Bu nedenle geliĢmekte olan 

ülkeler yerine geliĢmiĢ ülkeleri tercih etmektedirler. Doğrudan dıĢ yatırımların 

%80‟e yakın kısmının geliĢmiĢ ülkeler arasında gerçekleĢmesi ve geliĢmiĢ 

ülkeler arasındaki doğrudan dıĢ yatırımlara çok büyük kısmının çok uluslu 

Ģirketlerin sınır ötesi satın alma ve birleĢme faaliyetleri sonucu gerçekleĢmesi 

bu Ģirketlerin önemini attırmaktadır (Saatçioğlu, 2002; 19). Bu durum 

günümüzde de bazı istisnalar dıĢında değiĢiklik göstermemektedir.  

GeliĢmekte olan ülkeler yatırımları kendi ülkesine çekmek ve 

sağlayabilecekleri makro ekonomik etkilerden yararlanabilmek amacıyla adeta 

bir yarıĢ içerisindedirler. Zira ülkeye yatırım yapan hemen her ÇUġ zincirleme 

bir etkiyle diğerlerinin de rakip ya da tamamlayıcı sektörlerde yatırımlarını 
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tetikleyebilmektedirler.  Bu bağlamda geliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan 

Türkiye, ÇUġ‟ları ülkeye çekebilmek ve sağlayabilecekleri mikro ve makro 

bazlı avantajlardan yararlanabilmek için birçok yasal düzenlemeler ve 

kolaylıklar sağlamaktadır.  

A. Türkiye’nin Yabancı Yatırım İhtiyacı 

Bir ülkenin dıĢ ticaretini (ithalat) finanse etmedeki en önemli kalem 

ihracat boyutudur. Bununla birlikte dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de 

ihracatını ithalat rakamlarının üzerine çıkaramamaktadır. Bu durum dıĢ ticaret 

açığı olgusunun Ģekillenmesinde birincil öneme sahiptir. Bu noktada ÇUġ 

yatırımları ülkeye geldiğinde bir anlamda ithalatı ikame eden üretimler 

yapabildiği gibi belirli bir süre içerisinde ithalatçı olunan alanda tersine bir 

geliĢmeyle ihracatçı ülke konumuna da geçebildiği görülebilmektedir. Bu 

alanda ülkemizde özellikle 1980 sonrasından günümüze değin süreçte artan 

yoğunlukta bir çaba mevcuttur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemizde dıĢ ticaret açığı genellikle 

kronik bir seyir göstermektedir. Türkiye‟nin dıĢ ticaret açığı, 2011 yılının son 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 19,4 

milyar dolar olmuĢtur. Türkiye‟nin 2011 yılı son çeyreğindeki ihracatı yıllık 

yüzde 10,3 oranında artarak 35,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleĢmiĢtir 

(TCMB, 2011; 10).  

Türkiye‟de ihracat 2000‟li yıllarda çok hızlı bir Ģekilde büyüyerek 

ekonomiye çok önemli katkılarda bulunmuĢtur. 2001 yılında yıllık 31.3 milyar 

dolar düzeyinde bulunan Türkiye‟nin toplam ihracatı, 2011 yılında beklenen 

artıĢı göstermiĢtir. Bununla birlikte, Türkiye‟nin ihracatında ithal girdi 

kullanımının yüksekliği, ihracattaki artıĢla birlikte ithalatın da artmasına yol 

açmaktadır. Bunun sonucunda artan dıĢ ticaret açığı, cari iĢlemler açığını 

arttırmaktadır. Tasarruf oranının düĢüklüğüne bağlı olarak ekonomik büyümesi 

ciddi ölçüde dıĢ finansmana dayanan Türkiye gibi bir ülkede, cari açığın 

sürdürülebilir bir düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu durumda olan ülkelerde 

sürdürülebilir cari açık için dıĢ finansmanın en kalıcı, hatta teknoloji transferine 

katkıları nedeniyle en yararlı yolu olan uluslararası doğrudan yatırımlar önem 

kazanmaktadır (YASED, 2011; 9). Bu bağlamda cari açığın en azından belli bir 

dönem sürdürülebilir olması için uluslararası yatırımların GSYH‟ye oranının 

yükseltilmesiyle mümkün olabilir. TC. BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı, Türkiye‟nin 2011 GSYH rakamını 772 milyar dolar olarak 

yayınlamıĢtır. ÇUġ‟in yapmıĢ oldukları yatırımlar ise 15.7 milyar dolardır. 

Sonuç olarak ÇUġ‟lar, Türkiye ekonomisinin % 2‟sini oluĢturmaktadır. Bu 

durum geçmiĢ dönemlerle kıyaslandığında önemli bir geliĢme olmakla birlikte 

ülke büyüklüğü, potansiyeli ve yatırım ihtiyacı göz önüne alındığında tutarın 

henüz yeterli boyuta ve hacme ulaĢmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

B. Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kısa Tarihi 

Osmanlı döneminde ülkeye yabancı sermaye 1838 Ticaret (Balta 

Limanı) AnlaĢması‟ndan sonra girmeye baĢlamıĢtır. 1838 tarihli antlaĢma diğer 
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Avrupa devletleriyle yapılan antlaĢmalar için bir „tip‟ antlaĢma niteliği taĢır. 

Böylelikle Anadolu, yabancı ticarete açık bir konuma getirilmiĢ oldu. Bu 

dönemde demiryolu, elektrik, havagazı, gibi alanlarda yabancı yatırımların 

geldiği görülmektedir. 19.yy baĢlarından 20.yy baĢlarına kadar Osmanlı‟daki 

yabancı yatırımların özellikleri, sömürgelerdeki yabancı sermaye hareketleri ile 

özdeĢlik göstermektedir. Türkiye‟ye ilk yabancı sermaye, 1851 Kırım 

SavaĢı‟ndan sonra sağlanan borçları izleyerek gelmiĢtir (Zeytinoğlu, 1966; 111). 

1854 yılında Kırım SavaĢı‟nın gerektirdiği yeni harcamaları karĢılamak 

amacıyla Dent Palmer and Co. Ġsimli bir aracı firmanın yardımıyla batıdan 3 

milyon Ġngiliz sterlini borçlanmaya gidilmiĢtir. Bu borcu Fransa‟dan alınan 

borçlar izlemiĢtir. 1850‟lerden sonra Osmanlı Devleti‟nin aldığı dıĢ borçları 

ödeyemeyecek hale gelmesi, 1881 yılında çıkarılan Muharrem Kararnamesi ile 

Duyun-u Umumiye idaresinin kurulmasına neden olmuĢ, böylece ödenemeyen 

borçlara karĢılık ülkenin doğal kaynaklarının gelirlerine el uzatılmıĢ ve 

kaynakları iĢletecek bir çıkar Ģirketi yaratılmıĢtır (Karluk, 1983; 42) . 

Yabancı sermayenin Cumhuriyet Dönemi‟ndeki geliĢimini 1950 öncesi, 

1950-80 arası dönem ve 1980 sonrası dönem olmak üzere üç alt kategoride 

incelemek mümkündür. 1923 yılında toplanan Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde 

ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve siyasal otoritenin 

zedelenmemesi koĢuluyla, yabancı yatırımları uyaran bir politikanın izlenmesi 

gerektiği belirtilmiĢtir. Türkiye‟de yabancı sermaye ile ilgili ilk mevzuat 1925 

yılında yürürlüğe giren 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 

Kanunudur. Ekonomik konjonktürdeki belirsizlik yabancı sermaye giriĢini 

olumsuz etkilemiĢtir. Ancak yinede düĢük ama artan tempoda (özellikle 1927 

TeĢvik-i Sanayi Kanunu‟ndan sonra) sermaye giriĢleri olmuĢtur (Kovacı, 1982; 

62). Ancak, I. Dünya SavaĢı‟ndan yeni çıkılmıĢ olması, 1929 Ekonomik 

Buhranı, ardından II. Dünya SavaĢı, Osmanlı Döneminden kalma borçlar, 

Cumhuriyetin yeni kurulmuĢ olması, ekonomik kurumlarının henüz tam 

oturmuĢ olmaması ve millileĢtirme gibi nedenler, bu dönemin yabancı 

yatırımcılar açısından Türkiye‟yi cazip bulmamalarıyla sonuçlanmıĢtır. 

1950‟lerde ekonominin daha liberal bir çerçeveye oturtulduğunu 

görmek mümkündür. Bu dönemde yabancı sermaye ile ilgili ilk düzenleme 

1950 yılında çıkarılan 5583 sayılı hazine tarafından özel teĢebbüslere kefalet 

edilmesine ve döviz taahhüdünde bulunulmasına dair kanundur. Ocak 1954 

tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi teĢvik kanunu çıkarılmıĢtır. “Dünyanın 

en liberal yabancı sermaye kanunu” olarak tanımlanan bu kanunun yanı sıra, 7 

Nisan 1954 tarih ve 6326 sayılı petrol yasası, 28 ġubat 1960 tarihli ve 7462 

sayılı Ereğli Demir-Çelik fabrikaları kanunu ile 11 Ağustos 1962 tarih ve 1567 

sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında kanun ve kanuna iliĢkin 17 

sayılı kararı görmekteyiz.  

Özellikle 6224 sayılı kanun yabancı yatırımcılara karĢı çok olumlu bir 

tavır sergilemekteydi. Ancak özellikle yabancı yatırımların onaylanması ile 

ilgili ön Ģartlar konusunda kanun koyucusunun çok genel bir ifade kullanmıĢ 
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olması pratikte baĢvuruları yoruma açık hale getirmekteydi. Bunun sonucu 

olarak yabancı yatırımcıların baĢvurusu ya çok uzun süren ve karmaĢık bir 

onaylama sürecine terk edilmiĢ ya da reddedilmiĢti. 6224 sayılı yabancı 

sermayeyi teĢvik kanunu gereğince Türkiye‟de 1954‟den 1980‟e kadar geçen 27 

yılda 325 milyon dolar tutarında yabancı sermaye giriĢi olmuĢtur. 

1980 sonrasındaki geliĢmelere ise 24 Ocak 1980 kararlarıyla baĢlamak 

yerinde olur. Zira 24 Ocak istikrar tedbirleri arasında, yabancı sermaye sorunları 

ile ilgilenmek, yabancı sermaye yatırım, karar ve uygulamalarına yön vermek 

üzere 8-168 sayılı yabancı sermaye çerçeve kararnamesi yayınlanmıĢtır. Bu 

düzenleme ile köklü, süratli ve akılcı çözümler sağlanmıĢtır. Ardından gelen 13 

sayılı yabancı sermaye kararnamesi ile de bu olumlu geliĢmelere yenisi 

eklenmiĢtir. Bunların neticesinde 1954-80 arası dönemde gelen toplam DYY 

tutarı 325 milyon dolarken, 1980-86 döneminde TL bazında 1.802 trilyonu 

bulmuĢtur. BaĢka bir açıdan bakarsak; 1980 öncesi yıllık ortalama 10 milyon 

dolarken 1980 sonrasında 225 milyon dolarlık ortalamayı bulmuĢtur. Bu 

durumun oluĢmasında 13 sayılı kararın dıĢında, karların, gelirlerin, patent 

haklarının ve yabancı sermayenin serbestçe transferi etkili olmuĢtur. 

1990‟da ilk defa 1milyar dolar sınırı aĢılmıĢtır. Bu çok büyük bir 

geliĢme sağlandığı anlamına gelse de, Ġspanya, Malezya, Meksika ve Singapur 

gibi ülkelerle kıyaslandığında rakamın (5-10 milyar dolar arasında DYY giriĢi) 

bu ülkelerin 5 ila 10 katı gerisinde olduğunu da göstermektedir. Bununla 

birlikte 1990‟a gelindiğinde DYY tutarları 4 milyar dolara yükselmiĢtir. 1980 

öncesinde yatırımların oldukça küçük kalmasının nedenlerine bakıldığında 

bunun nedenlerinin; Ġstikrarsızlık, Yetki dağılımı, Ġsteksizlik, EĢitsizlik, 

Enflasyon ve diğer ülkelerin sağladığı yatırım çekici imkânlar olduğunu tespit 

etmek mümkündür. 1990‟lar ise ilginç bir seyir göstermektedir. Bir taraftan 

yaĢanan ekonomik ve politik krizler negatif bir etki oluĢtururken, diğer taraftan; 

dünyanın en büyük 15 pazarından biri oluĢu, satın almayı seven bir tüketici 

kitlesini barındırması, eğitimli insan kaynaklarına, liberal bir yabancı yatırım 

mevzuatına ve eko-stratejik bir konuma/çevre bağlantısına sahip oluĢuyla da 

çekici bir pazar olma özelliğini sürdürmüĢtür. 1990‟larda Altın Borsası, Rekabet 

Kurumu, Tahkim‟in kabulü, ülkeler arasında yapılan karĢılıklı yatırımların 

teĢviki ve korunması konusundaki anlaĢmaların sayısındaki artıĢ Türkiye ile 

üçüncü ülkeler arasındaki sermaye akıĢının hızlanmasında önemli rol 

oynamıĢtır.  

2000‟lerin hemen baĢında kabul edilen (5 Haziran 2003) 4875 sayılı 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar kanunu ile Yabancı Sermaye TeĢvik Kanunu 

yürürlükten kaldırılırken; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunmasına, yabancı 

yatırımcıların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile 

yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasının 

doğrudan yabancı yatırımların gerçekleĢtirilmesinde izin ve onay sisteminin 

bilgilendirme sistemine dönüĢtürülmesine ve tespit edilecek politikalar yoluyla 
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doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına iliĢkin esasların düzenlenmesi 

öngörülerek hazırlanan yasa büyük bir öneme haiz olmuĢtur. Tarihsel süreç 

dikkate alındığında gelinen noktada artık bu yasayla yabancı sermaye 

yatırımları ülkemiz için olmazsa olmaz bir kaynak olarak kabul görmüĢtür. 

Korumacı ve devletçilik yanlısı politikalarla liberal ve dıĢa açılmayı savunan 

politikalar arasındaki tarihsel süreç, liberal anlayıĢtan yana bu yasayla 

ĢekillendirilmiĢtir. 

Türkiye‟de doğrudan yabancı yatırımlar, Haziran 2003‟den beri 4875 

sayılı kanunla (bu kanun 6224 sayılı kanunun yerine geçmiĢtir) yönetilmektedir. 

Bu kanuna göre “DYY‟ın desteklenmesi konusunda düzenleme yapılması; 

yabancı yatırımcıların haklarının korunması; uluslararası standartlara uygun 

olarak yatırım ve yatırımcının tanımlanması; DYY için tebliğ yayınlanması; 

yayınlanan politikalar doğrultusunda yabancı yatırımların arttırılması” yasalarla 

belirlenmiĢtir (UNCTAD, 2012; 1). 

Bunların dıĢında, Türkiye 01.05.2012 tarihi itibariyle 84 ülke ile 

Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması (YKTK) anlaĢması imzalanmıĢtır. 

Bunların 75 adedi yürürlüktedir. 9 ülke ile imzalanan anlaĢma ise henüz 

yürürlüğe girmemiĢtir (Ekonomi Bakanlığı, 2012; 3). Ayrıca, Türkiye 

03.11.1970-01.01.2012 tarihleri arasında 76 ülke ile“Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme AnlaĢması” imzalanmıĢtır (www.gib.gov.tr, EriĢim Ta 23.06.2012).  

C. Rakamlarla Türkiye Ekonomisinde ÇUŞ’lar 

Türkiye ekonomisinde ÇUġ yatırımları sayıca ve yatırım hacimleriyle 

tarihsel süreç içinde genellikle artan bir seyir göstermiĢtir. 2000‟li yıllarda bu 

durum daha da belirginleĢmiĢtir. Türkiye‟de 2009 yılında 8,4 milyar dolar 

seviyesinde olan uluslararası doğrudan yatırım giriĢi, 2010 yılında 9 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 2010 yılında tekrar artmaya baĢlayan yabancı 

yatırımlar, 2011 yılında 15,7 milyar dolar çizgisine ulaĢmıĢtır. Alt kalemler 

bazında değerlendirildiğinde, 2011 yılındaki doğrudan yatırımların 13,1 milyar 

dolarlık kısmı net öz sermaye giriĢi (tasfiye iĢlemleri dâhil), 600 milyon dolarlık 

kısmı yeniden yatırıma dönüĢtürülen kârlar ve 2 milyar dolarlık kısmı da 

gayrimenkul yatırımlarından oluĢmaktadır. Son beĢ yıllık değerlere 

baktığımızda ġekil 5.‟te yıllara göre Türkiye‟ye yapılan doğrudan yabancı 

yatırım tutarları görülmektedir (TCMB, 2012b; 28).  

1980 ve öncesine bakıldığında DYY tutarlarında çok önemli bir artıĢ 

görülmektedir. Özellikle 2007‟de 22 milyar dolar seviyesiyle yatırımların tavan 

yaptığı Ģekilden de görülmektedir. Ancak sonrasında küresel konjonktür 

dolayısıyla 2008 sonrasında keskin bir düĢüĢ yaĢansa da 2011‟de tekrar yükseliĢ 

trendine girmiĢtir. 2012 yılı ilk dört aydaki DYY 4.221 milyon dolar olarak 

gerçekleĢmiĢtir (Ekonomi Bakanlığı, 2012c; 4). 

 

http://www.gib.gov.tr/
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2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye‟de 29.283 adet uluslararası sermayeli 

Ģirket faaliyette bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin 23.979 adedi uluslararası 

sermayeli Ģirket ve Ģube kuruluĢu, 5.304 adedi ise yerli sermayeli Ģirketlere 

yapılan uluslararası sermaye iĢtirakidir. 2010 yılında toplam 3.309 adet ÇUġ, 

Türkiye‟deki ÇUġ‟lara dâhil olurken; 2011 yılında 3.834 adet ÇUġ Türkiye‟ye 

yatırım gerçekleĢtirmiĢtir (Ekonomi Bakanlığı, 2012b; 7).  

TC. Ekonomi Bakanlığı‟nın 2012 Haziran ayında yayınlamıĢ olduğu 

rapora göre belli dönemlerde revize edilen uluslararası sermayeli Ģirket sayıları 

tasfiye ve %100 yerli sermayeli Ģirket statüsüne geçiĢ gibi nedenlerle 

değiĢmektedir. Bu yüzden 2011 yılsonu eklenen ÇUġ sayısı 4.258 adet 

olmuĢtur. 2012 yılı Ocak, ġubat, Mart ve Nisan ayları ÇUġ rakamı ise toplam 

498‟dir. 2012 Nisan ayı sonunda Türkiye‟deki toplam ÇUġ sayısı 30.110 

olmuĢtur (Ekonomi Bakanlığı, 2012c; 5). 

2010 yılı sonunda 25.948 adet uluslararası sermayeli Ģirketin ülke 

gruplarına göre dağılımında, AB ülkeleri 13.582 adetle birinci sırada yer 

almaktadır. 2010 yılı sonunda AB ülkeleri içinde de Almanya 4.326 adet, 

Ġngiltere 2.238 adet ve Hollanda 1.872 adet ile Türkiye‟de en fazla Ģirketi olan 

ilk üç AB ülkesi olarak sıralanmaktadır (Hazine MüsteĢarlığı, 2011; 21). Eğer 

2011 yılı sonu rakamlarına bakılacak olursa AB ülkeleri ortaklı giriĢim 

sayısının 15.273 adet ile yine birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB 

ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli Ģirketlerin içinde Almanya 4.779 adet 

Ģirket ile birinci sırayı alırken, onu Ġngiltere (2.334 adet) ve Hollanda (1.975 

adet) izlemektedir. AB ülkelerinden sonra Türkiye‟ye 6.105 firmayla yatırım 
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yapan Yakın Orta Doğu ülkeleri ikinci sırada yer alırken; 3.326 Ģirketle yatırım 

yapan AB hariç diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada bulunmaktadır (Ekonomi 

Bakanlığı, 2012a; 9). 

ÇUġ‟ların 2010 sonu itibarıyla illere göre dağılımında, 14.568 adet 

Ģirket ile Ġstanbul birinci sırada yer almaktadır. Antalya 3.233 adet, Ankara 

1.736 adet ve Muğla 1.548 adet Ģirket ile Ġstanbul‟u takip etmiĢtir (Hazine 

MüsteĢarlığı, 2011; 26). 2011 yılı sonu itibariyle ise Ġstanbul‟a yatırım yapan 

firmaların 1.948 adet arttığı; Antalya‟daki ÇUġ‟ların 277 adet arttığı ve 

Ankara‟daki ÇUġ‟ların 200 firma kadar arttığı bilinmektedir (Ekonomi 

Bakanlığı, 2012a; 10). 

Tablo 1.‟de ise 2010‟da gerçekleĢen en büyük 5 birleĢme ve satın alma 

iĢlemi görülmektedir. 

Tablo 1. 2010 Yılında Türkiye’de En Büyük 5 Birleşme ve Satın 

Alma İşlemi 

 

 

Satın Alınan 

Şirket 

 

 

Satın Alan 

Şirket 

 

Satın 

Alan 

Şirketin 

Ülkesi 

 

Satın 

Alınan 

Hisse 

Oranı(%) 

 

Uluslararası 

Doğrudan 

Yatırım 

(Milyon 

Dolar) 

Petrol Ofisi 

(POAġ) 

OMV Avusturya 54,17 1.352 

 

Fiba Sigorta Sompo Japan 

Insurance 

(NKSJ) 

Japonya 93,4 338 

 

Ġnform Legrand S.A. Fransa 100,0 148,8 

 

Memorial Sağlık 

Grubu 

ARGUS 

Capital 

Partners – 

Qatar First 

Investment 

Bank 

Ġngiltere - 

Katar 

40,0 100 

Ströer 

Kentvizyon 

Ströer Group Almanya 40,0 70,2 

 

* Tablo 2010 yılında gerçekleĢen nakit doğrudan yabancı yatırım 

giriĢlerine göre oluĢturulmuĢtur.   

Kaynak: TC. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, Uluslararası Doğrudan 

Yatırımlar 2010 Yılı Raporu, 2011, sf:10. 

Ġlk sırada %54 hisse oranıyla ve yapmıĢ olduğu 1.352 milyon dolarlık 

yatırımıyla Avusturya orijinli enerji Ģirketi OMV bulunmaktadır. Ġkinci sırayı 
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Fiba Sigortayı satın alan Sompo Japan Insurance (NKSJ) alırken; Ġnform 

firmasının tamamını satın alan Fransa orijinli Legrand S.A. üçüncü sırada yer 

almaktadır. Dördüncü ve beĢinci sırada sırasıyla 100 ve 70,2 milyon dolar DYY 

oranlarıyla, Ġngiltere‟den ARGUS Capital Partners ve Almanya‟dan Ströer 

Group vardır. 2010 yılı uluslararası doğrudan yatırım giriĢlerinde orijin ülke 

bazında ilk üç sırayı %27,5 ile Avusturya, %9,2 ile Fransa ve %9,1 ile Almanya 

almıĢtır. 2009 yılı verilerine göre de bu sıralama, yüzdelikleri farklı olmasına 

rağmen değiĢmemiĢtir. Sonuç olarak Avusturya, Fransa ve Almanya‟nın 

Türkiye‟ye yapmıĢ oldukları doğrudan yabancı yatırım trendlerinin devam ettiği 

söylenebilir (Hazine MüsteĢarlığı, 2011; 13). 2011 yılında ise, Vallares - Genel 

Enerji, Diageo - Mey Ġçki, IHH-Acıbadem Sağlık iĢlemleri ile ĠDO 

özelleĢtirmesi, yılın öne çıkan büyük ölçekli iĢlemlerini oluĢturmuĢtur. Bu dört 

iĢlem toplam iĢlem hacminin %42‟sini karĢılamaktadır (YASED, 2012; 5). 

2010 yılı içerisinde, Türkiye‟de ödemeler dengesine uluslararası 

doğrudan yatırım olarak yansıyan 2,3 milyar dolar tutarındaki önemli 

büyüklükteki birleĢme ve satın alma iĢlemleri, toplam uluslararası doğrudan 

sermaye giriĢlerinin yaklaĢık %35,8‟ini oluĢturmaktadır. Türkiye‟de 2010 

yılında sınır ötesi birleĢme ve satın alma iĢlemlerine istinaden gerçekleĢen 

uluslararası doğrudan yatırım giriĢlerinin yaklaĢık %59,5‟i elektrik, gaz, buhar 

ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründedir. Türkiye‟de, 2010‟da yabancı 

sermaye giriĢli 126 ÇUġ enerji sektöründe; 229 ÇUġ mali aracı kuruluĢların 

faaliyet gösterdiği sektörde; 4.369 ÇUġ imalat sanayinde yer alarak DYY 

oranlarına göre ilk üç sektörel dağılımı oluĢturmaktadırlar (Hazine MüsteĢarlığı, 

2011; 9). 2011 yılında Türkiye‟ye sektörel bazda yapılan DYY göz önüne 

alınırsa en fazla yatırımın 5.900 milyar dolarla mali aracı kuruluĢların 

faaliyetlerine, ardından sırasıyla 4.246 milyar dolarla elektrik, gaz, buhar ve 

sıcak su üretimi ve dağıtımı alanına ve 3.355 milyar dolarla kok kömürü, rafine 

edilmiĢ petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörüne yapıldığı 

gözlenmektedir (TCMB, 2011; 29).  

Türkiye‟deki ÇUġ‟ların sektörlere göre yatırımlarına bakıldığında ilk 

sıralarda yer alan firmaları 2010 itibariyle sıralamak mümkündür. Madencilik 

ve petrol sektöründe, BP Petrolleri A.ġ. yapmıĢ olduğu 4.142 milyon dolar 

satıĢla bu sektörde ilk sırada yer almaktadır. Motorlu taĢıtlar ve ekipmanları 

sektöründe ilk sırayı 3.890 milyon dolar cirosuyla Fransa menĢeli Oyak Renault 

Otomobil Fabrikaları A.ġ. almıĢtır. Elektrik ve ekipmanları sektöründe öncü 

olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin cirosu 3.766 milyon dolar 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Yiyecek, meĢrubat ve tütün sanayinde 1.866 milyon 

dolar satıĢıyla Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.ġ. öncüdür. Kimya ve kimya 

ürünleri sektöründe 692 milyon dolar ile Novartis Sağlık Gıda ve Tarım 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve plastik ürünler sektöründe 623 milyon Dolar 

ile Türk Pirelli Lastikleri A.ġ., sektörleri bazında en yüksek satıĢları 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Hizmet alanında yer alan taĢımacılık, depolama ve 

iletiĢim sektöründe 7.726 milyon dolar cirosuyla Türk Telekomünikasyon A.ġ.; 
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toptan ticaret sektöründe 5.296 milyon ABD Doları satıĢıyla Shell ve Turcas 

Petrol A.ġ.; perakendecilik alanında 4.531 milyon dolar cirosuyla Migros 

Ticaret A.ġ. ve toplum ve kiĢisel hizmet aktiviteleri sektöründe Digital Platform 

ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. 617 milyon  dolar satıĢ rakamıyla sektörlerinde öncü 

çok uluslu Ģirketleri oluĢturmaktadır (UNCTAD, 2012; 22). 

Türkiye‟de yer alan ÇUġ‟ların sektörel yaklaĢımla istihdam rakamları 

satıĢ rakamlarıyla kısmen paralellik göstermektedir. Madencilik ve petrol 

sektöründe ilk sırada bulunan Kanada menĢeli Tuprag Metal Madencilik Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. 606 çalıĢanıyla; motorlu taĢıtlar ve ekipmanları sektöründe 

5.947 çalıĢanıyla Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ.; 12.337 istihdam 

rakamlarıyla Hollanda markası Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ.; 2.024 

çalıĢanıyla yiyecek, meĢrubat ve tütün sanayinde yine Hollanda menĢeli 

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.ġ.; 1.630 çalıĢanıyla plastik ürünler 

sektöründe Ġtalya menĢeli Türk Pirelli Lastikleri A.ġ. ve 1.400 çalıĢanıyla 

Ġsviçre markası Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

kimya ve kimya ürünleri sektöründe yer almaktadır. TaĢımacılık, depolama ve 

iletiĢim sektöründe yer alan BirleĢmiĢ Arap Emirlikleri menĢeli Türk 

Telekomünikasyon A.ġ. diğer tüm sektörlerin ilk sırasındaki ÇUġ‟ları geride 

bırakarak 34.138 çalıĢana sahip olmuĢtur. Toptan ticarette 666 çalıĢanıyla 

Hollanda firması Ġpragaz A.ġ. bulunmaktadır. Perakendecilik sektöründe 20.272 

çalıĢanıyla Migros Ticaret A.ġ. vardır. Finans sektöründe ise 10.719 çalıĢanıyla 

Finansbank A.ġ. bulunurken; 8.227 kiĢi istihdamla Denizbank A.ġ.; 2.250 

çalıĢanıyla Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ.; 1.893 çalıĢanla Kuveyt Türk 

Katılım Bankası A.ġ. ve Türkiye‟nin istihdamına en az katkı sağlayan en büyük 

ÇUġ‟lar arasında 68 çalıĢanıyla Fortis Menkul Değerler A.ġ. vardır. 

Sigortacılık alanında Allianz Sigorta A.ġ. 681 çalıĢanıyla bu alandaki diğer 

ÇUġ‟ları geride bırakmıĢtır (UNCTAD, 2012; 22). 

2000 ile 2010 yılları arasındaki özelleĢme ile Türkiye‟ye özelleĢtirme 

yoluyla gelen DYY‟lere bakılacak olursa toplamda 7.114 tane oldukları ancak 

2010 yılında hiç özelleĢme ile Türkiye‟de gelen ÇUġ bulunmadığı 

gözlenmektedir. ÖzelleĢmeyle Türkiye‟ye gelen en fazla DYY, 2001 yılında 

2.369 (milyar dolar) rakamıyla olmuĢtur. (Hazine MüsteĢarlığı, 2011; 14). 

IV. Türkiye’nin Çok Uluslu Şirketler İçin Potansiyel Değeri 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınma 

yolunda karĢılaĢtıkları yapısal darboğazlar ve bunun hem nedeni hem sonucu 

olan sermaye birikimi yetersizliğinin üstesinden gelebilmelerinin en etkin yolu 

dıĢ finansman kaynaklarıdır. Bunun için de uluslararası mali kurumların ve 

bankaların sundukları geleneksel dıĢ finansmanlar veya doğrudan yabancı 

yatırımlar ve uluslararası portföy yatırımları gibi özel kaynaklı alternatif dıĢ 

kaynaklar önem arz etmektedir. Alternatif kaynakların avantajı, borç 

yükümlülüğü doğurmamalarıdır.  
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Yıllarca, Türkiye uluslararası doğrudan yatırımlarını çekmede düĢük bir 

performansa sahip olmuĢtur. Özellikle bu alanda rakipleriyle karĢılaĢtırıldığında 

doğrudan yabancı yatırım performansının ne denli düĢük olduğu rakamlara 

açıkça yansımaktadır (Erçakar ve Karagöl, 2011; 18). Ancak, Türkiye üzerine 

olan beklentileri vurgulamak adına; Dünya Bankası‟nın Orta ve Doğu 

Avrupa‟da 1997‟de ÇUġ‟lar üzerine yaptığı ankete bakılacak olursa; yabancı 

yatırımcılar, Türkiye‟yle ilgili açıklanması zor ancak önerilenden daha pozitif 

düĢündüklerini belirtmiĢlerdir (Loewendahl ve Ertugal, 2001; 1). 

Türkiye‟ye yabancı sermaye giriĢlerinin yetersiz kalmasındaki temel 

etken, siyasal ve ekonomik istikrarsızlıktır. Alınan ekonomik kararların tam 

olarak uygulanamaması ve sık sık değiĢikliğe uğraması yabancı sermayenin 

önünü görmesine, uzun vadeli planlar yapmasına engel olmaktadır (Harmancı, 

2004; 114). GeçmiĢteki ekonomik istikrarsızlık, ağır iĢleyen hukuk sistemi, 

diğer rakip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine oranla iĢçilik maliyetlerinin yüksek 

olması, yüksek vergi yükünün bulunması ve izin, onay, lisans vb. 

edinimlerindeki bürokratik engeller Türkiye‟nin zayıf yönlerini oluĢturmaktadır 

(Bilgin vd., 2008; 136).  

Bu handikaplarının yanı sıra Türkiye‟nin yabancı yatırımları 

çekebilmesi için var olan güçlü yanlarına bakılacak olursa; ilk olarak büyük bir 

iç pazara sahip olduğu görülmektedir. 2011 Aralık ayı itibariyle, 74.724.269 

milyon nüfusuyla Türkiye, dünyanın sayılı ekonomik pazarları arasındadır. 

Ayrıca, nüfusunun %50‟ye yakın bölümünün genç olması tüketim potansiyelini 

artırmaktadır (TÜĠK, 2012; 1). Ġkinci olarak Türkiye‟nin coğrafi konumu 

yabancı yatırımlar için önem teĢkil etmektedir. Eski kıtaların tam ortasında 

bulunan Türkiye, Batı Avrupa gibi geliĢmiĢ, Doğu Avrupa, Rusya ve Ortadoğu 

gibi geliĢmekte olan pazarlara yakındır. Ayrıca, petrol ve doğal gaz üreticileri 

olan Ortadoğu ve Batı Asya ülkeleriyle enerji açığı olan Avrupa ülkeleri 

arasındaki enerji koridorunun tam ortasında bulunmaktadır. Bu sebepten, 

özellikle enerji yatırımları için çok uygun bir konuma sahiptir. Üçüncü sırada 

büyüme oranı ve potansiyeli gelmektedir. Türkiye‟de %9'lara kadar varan 

büyüme oranlarına ulaĢılmıĢtır. Bu oranlar bölgedeki diğer geliĢmekte olan ve 

geliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, Türkiye ekonomisinin ne kadar dinamik 

olduğunu göstermektedir. GSYĠH'sı hala geliĢmiĢ ülkelere kıyasla düĢük 

seviyelerde olduğundan yüksek büyüme oranının daha uzun yıllar devam etmesi 

beklenebilir. Dördüncü olarak kalifiye iĢ gücü Türkiye‟nin güçlü yanlarından 

bir diğerini teĢkil etmektedir. TÜĠK Ġstatistiklerle Gençlik 2011 raporuna göre 

2010 yılı sonunda üniversite mezunu olan erkeklerin arasından genç erkeklerin 

(16–24 yaĢ arası) %55‟i; üniversite mezunu olan kadınlar arasından genç 

kadınların ise %63‟ü üniversite mezunudur. Üniversite mezunu ve yabancı dil 

bilen çalıĢan sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu özelliklere sahip genç 

nüfusun büyük bir çoğunluğu Türkiye‟deki yabancı firmalarda çalıĢmayı tercih 

etmektedir. Son olarak da devlet teĢviklerinin yabancı yatırımlar için avantaj 

olduğu savunulabilir.  
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Türkiye, yabancı yatırımları ülkesine çekebilmek, adaletli ve güven 

veren bir ortamda ticaretin gerçekleĢmesini sağlamak amaçlı birçok çalıĢmayı 

da yürütmektedir. Bu bağlamda atılan en önemli adımlardan birisi özellikle 

birçok ülkenin de üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)‟ne (GATT‟tan 

sonra ve 1 Ocak 1995 tarihinde kurulmuĢtur) 1995 yılında katılmak olmuĢtur. 

Aynı zamanda yapılan Serbest Ticaret AnlaĢmaları (STA), uluslararası ticarette 

ulusal devletler tarafından sıkça kullanılan miktar kısıtlamalarını ve tarifelerin 

ortadan kaldırılmasını ve ulusal standartların ise uluslararası kabul gören 

standartlar ile uyumlaĢtırılmasını hedeflemektedir (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

2010; 65). 

Türkiye‟deki DYY‟leri arttırmak adına birçok çalıĢmada bulunan 

Hazine MüsteĢarlığı, Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu 

(YOĠKK) Yönlendirme Komitesi‟yle yaptığı çalıĢmalarla 19 Ocak, 10 ġubat ve 

4 Mart 2011 tarihlerinde toplantılar yapmıĢtır. Bu doğrultuda Teknik Komiteler 

yatırım ortamını iyileĢtirmeyi hedefleyen 72 faaliyeti hayata geçirmeyi 

planlamaktadır. Bunun yanında, tecrübe paylaĢım programı kapsamında 25–26 

Mayıs 2011 tarihlerinde Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT) üye ülkelerinden 

Afganistan, Azerbaycan, Ġran, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan temsilcileri 

ile Ankara‟da bir seminer gerçekleĢtirilmiĢtir. Bugüne kadar 82 ülke ile 

Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması (YKTK) AnlaĢması imzalanmıĢ, 

bunlardan 73‟ü yürürlüğe girmiĢtir. 2011 yılının ilk yarısında ise, Azerbaycan, 

BangladeĢ, Kamerun, Kosova, Mali ve Tanzanya ile YKTK AnlaĢmasına 

yönelik müzakereler gerçekleĢtirilmiĢtir (Hazine MüsteĢarlığı, 2011; 14). 

Türkiye yukarıdaki bazı handikaplarının yanı sıra “konumu” nedeniyle 

ÇUġ‟lara büyük bir potansiyel vadeden bir ülke durumundadır. Hem iç pazar 

büyüklüğü hem de birçok büyük pazarın “komĢu”su niteliğinde oluĢuyla 

entegratif büyük bir pazar niteliğindedir. Bu yönüyle son yıllarda yükselen 

miktarda yatırımları Türkiye‟de görmekle birlikte rakamın orta vadede 2 katına 

kadar çıkması da beklenilebilir. 

V. Sonuç 

1990‟ların baĢından itibaren DYY, özellikle UNCTAD gibi örgütler 

tarafından geliĢmekte olan ülkeler için kalkınmanın motoru olarak kabul edilmiĢ 

ve bu kabul belli ölçülerde pratikte de doğrulanmıĢtır. Yatırım ortamlarını 

özellikle yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak düzenleyen 

birçok geliĢmekte olan ülke, yılda 5-15 milyar dolar çekebilmiĢtir. Bunların 

baĢında yaklaĢık 50 milyar dolarla Çin ve yaklaĢık 30 milyar dolarla Brezilya en 

iyi örnekleri teĢkil etmiĢlerdir. Türkiye pek çok sermaye ihraç eden ülke 

hükümetleri ve uluslararası yatırımcılar tarafından Çin‟den sonra dünyada en 

fazla yatırım çekebilecek ikinci sıradaki geliĢmekte olan ülke olarak kabul 

edilmektedir. 

Doğrudan yatırımlar, bir ülkede istihdam ve büyümeye sağladığı 

katkının yanı sıra yan sanayilerin oluĢmasına destek olmakta, o ülkeye 

teknoloji, know-how ile yönetim tecrübesi getirmekte ve dıĢ pazarlara açılmayı 
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kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımların kar transferlerinin 

eskisine kıyasla düĢük seviyelere indiği de bilinmektedir. Dolayısıyla, 

Türkiye‟nin potansiyeli gereği ülkeye doğrudan yabancı yatırımları 

çekememesi, yalnızca finansal kaynak kaybına değil aynı zamanda sayılan tüm 

yararlardan yoksun kalmasına neden olabilecektir. Böyle bir durumun Ģüphesiz 

Türkiye‟nin küresel ekonomide rekabet gücünü oldukça aĢındırıcı bir sonuç 

vermesi muhtemeldir. 

Türkiye özellikle politik ve ekonomik risk ortamında, güven verici 

istikrarı stabil kıldığında, yabancı yatırımlarda oldukça büyük artıĢlar sağlama 

konusunda önemli avantajlara sahiptir. Latin Amerika ülkelerinin birçoğunun 

makroekonomik dengesinin kötü bir seyir izlemesine (ekonomik riske)  rağmen 

politik risk faktörünü minimize ettiklerinden büyük yatırımlar 

çekebilmektedirler. 

Günümüzde ÇUġ‟ların sayı itibariyle çok yüksek sayılara ulaĢması 

(yavru Ģirketleriyle yüz binler) ve ekonomik büyüklükleri küresel ekonomi için 

ne denli önemli olduklarını vurgulamaktadır. Bu yönleriyle hem geliĢmiĢ hem 

de geliĢmekte olan ekonomiler için vazgeçilmez olmuĢlardır. Türkiye‟deki 

kamusal otorite ve kamuoyu da özellikle 1980‟den günümüze bu bilinç 

doğrultusunda hareket etmektedirler. Bunun en açık göstergesi hem dünyadaki 

hem de Türkiye‟deki yabancı yatırım giriĢlerindeki artıĢtır. 2011 sonu itibariyle 

dünyada 1.5 trilyon dolar seviyesinde DYY gerçekleĢtirilirken, Türkiye‟de de 

15.7 milyar dolar düzeyinde (dünya toplamının yaklaĢık %1‟i) yabancı yatırım 

gerçekleĢmiĢtir. 

Dünyada ABD, Çin ve Belçika gibi ülkelerin en büyük yatırım çeken 

ilk üç ülke olduğu gözlemlenirken, Türkiye bu sıralamada 27. sırada yer 

bulmuĢtur. ġehir bazında incelendiğinde ise; Ġstanbul, Antalya ve Ankara ilk üç 

sırayı almaktadır. BirleĢme ve satın alma yoluyla yapılan yatırımlarda dünya 

ölçeğinde bir artıĢ gözlemlendiği gibi Türkiye‟de de paralel bir durum 

mevcuttur. Türkiye‟ye yapılan yatırımların tercih alanlarına bakıldığında ise; en 

fazla yatırımın mali aracı kuruluĢların faaliyetlerine ardından sırasıyla elektrik, 

gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı, kok kömürü, rafine edilmiĢ petrol 

ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörüne yapıldığı görülmektedir. 

ÖzelleĢtirme de yabancı sermayenin giriĢ kanallarından birini 

oluĢturmaktadır. UNCTAD istatistiklerine göre 2010 yılında 650 özelleĢtirme 

yapılan ÇUġ varken, Türkiye‟de 2000-10 arası dönemde toplamda 7.114 ÇUġ 

ile özelleĢtirme gerçekleĢtirilmiĢtir (2010‟da Türkiye‟de özelleĢtirme yoluyla 

yabancı yatırım giriĢi olmamıĢtır). 

Bu geliĢme ve rakamlara ulaĢılmasında hiç Ģüphesiz yatırım ortamını 

iyileĢtirici çalıĢmaların rolü büyük olmuĢtur. Bunların baĢında; yapıcı mevzuat 

düzenlemeleri, ülkelerle imzalanan Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve 

Korunması AnlaĢması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmaları, DTÖ 

üyeliği, Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu‟nun oluĢturulması 

gibi çalıĢma ve çabalar gelmektedir. 
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Türkiye‟nin almıĢ olduğu tedbirlere rağmen geçmiĢteki ekonomik 

istikrarsızlık, ağır iĢleyen hukuk sistemi, diğer rakip Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerine oranla iĢçilik maliyetlerinin yüksek olması, yüksek vergi yükünün 

bulunması ve izin, onay, lisans vb. edinimlerindeki (sürmekte olan bazı) 

bürokratik engeller; Türkiye‟nin zayıf yönlerini oluĢturmaktadır. 

Türkiye‟nin yabancı yatırımları çekebilmesi için var olan güçlü 

yanlarına bakılacak olursa; ilk olarak büyük bir iç pazara sahip olması, ikinci 

olarak Türkiye‟nin coğrafi konumu, üçüncü olarak büyüme oranı ve potansiyeli, 

dördüncü olarak kalifiye iĢ gücü ve son olarak da devlet teĢviklerinin yabancı 

yatırımlar için avantaj olduğu savunulabilir. 

Sonuç olarak Türkiye, küresel ekonominin sonuçlarını diğer bütün 

geliĢmekte olan ülkeler gibi yaĢamakta ve çok uluslu Ģirketler kavramına da 

ekonomi üzerindeki tesirleriyle tanık olmaktadır. Dünya çapında gerçekleĢen 

yabancı yatırımların bir kısmının Türkiye‟de gerçekleĢmesi; Türkiye‟nin 

küresel ekonomideki yerini vurgulamakta ve yeni yatırımlarla eklemlendiği 

Dünya ekonomisine de ülkenin güçlü yönleriyle pozitif etkiler katabileceği 

görülmektedir.  
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