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G İ R İ ş 

ve SilcJIHLARI 

Galıflnmmız iki bölümden olusmaktadır. Bir:inci bcilUm-
~ ..:. .... 

de, önem:tni giderek arttıran ve özellikle son yıllarda pek 

çok Ulkenin, bu kıt kaynaktan daha büyük bir bölümü kendi 

ülkesine çekebilmek :i.çin çaba gösterd:i.ği, tesıvikler sağla

dığı yabancı sermaye, genel b:i.r yaklaşım iç1.nde ele alın

mıştır. 

Yabancı sermaye dendiğinde akla sadece *'ya.bancı ser-

ma.ye yatırımları" değil, aynı zamanda "dıı;;: yardım" ve "dış 

borç" §eklindeki. sermaye akımlarıda gelmektedir. Ancak ça-

lı zda, "dıs2 yardım" ve "dış borç" §eklind.ek:l sermaye 

akımlarına değin:i.lmeyerek sadı::-ce "yabancı sern~ıyE:~ yatırım-

ları" ele alınmıştır. Bu nedenle, çalışmamızda kullanılan 

yabancı sermaye terimj., yabancı sermaye yatırımıyla an• 

lam taşımaktadır. 

Bj.rirıci üç ayrımdan ibaret olup, birinci ayrım-

da yabancı serınayeye il:tşkin genel bilgiler veri.lmeye çalı-

şılmı~:ıtır. Bu ayrım iç:inde; yabancı sermaye kavramının ne 

oldugu, yabancı sermayenin türleri, yatırımcıların yabancı 

sermc'1yeden beklentileri ve yatırım ~;ıartla.rı açıklanm:ıştır. 

İkinci ayrımda, gerek gelişmekte olan Ulkel(~r, gerel<se uı-

kemi.z açısındı:'ın yabancı sermaye akımlarının tarihi sUreç i

çersindekj_ geliş:i.mi dikkate alınmıştır. Uçüncü ayrımda ise, 

yabancı serma;yenin ekonomik kalkınmaya etkisj_ incelenmeye 

çalışılmıştır. 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde, 1980-1981 ve 1982 yıl

larında Türkiye'de imal&t sanayinde faaliyette bulunan ya

bancı sermayeli kuruluşlarla (YSK) ilgili bir araştırma yer 

almaktadır. İkinci bölüm iki ayrımdan ibaret olup; birinci 

ayrımda, araştırmayı tanıtıcı nitelikteki genel bilgilere 

yer verilmiş, ikinci ayrımda ise araştırmanın sonuçları yer 

almıştır. 

II ,.,.0 .. "'~TTlT" .. n ;r ;.;n.,,.F + 
• l\. .lü .. ~ Lı .n v.ı.:o::ısııu. 

Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak ihtiyacı başlıca 

iki sebebe dayanmaktadır. Bunlardan b:Lrincisj. "tasarruf a

çığı" dır. Bilindiği gib i bir ülkede milli gelirin buna bağ

lı olarakda fert başına gel1.rin artması, üretimin artmasına 

ba~lıdır.Uretim kapasitesinin arttırılması ise yatırımların 

her yıl bir önceki yıla göre arttırılması demektir.Bunun an

lam.ı. da her yıl yaratılan toplam kaynakların belli bir kısmı-

nın tUketilrneyerek yatırımlara ayrılmasıdır. Halbuki, geliş-

mek te olan ülkelerde millj. gelir düşük oldu.~;1mdan , ferd i ge-

lirlerin büyük bir bölümü tüketime ayrılmakta, tasarrufa yö

neltilen miktarla r ise yatırımları finanse edecek düzeyde o-

lamamaktadır. 

Devletin vergileri arttırmak , yeni. vergiler koymak su-

reti ile yatırım sahaları açması veya açık bütçe ile, yani, 

enflasyonla kalkınmayı denemesi mümkündür ama, bu uygulama, 

gelir dagılımını daha da dengesiz hale getirip, dar geli.rli 

orta sınıf 1.ç in büyük bir yük teşkil edecektir. Devlet, ka

mu tasarruflarını arttırma yoluna da gidebilir. Ancnk, günü-



müzde kamu ha.rcama.ları:rnn giderek artması bu imk&nı olduk

ça zayıflatmaktadır. Kamu harcamalarındaki artışın başlıca 

sebepleri, hızlı nüfus artışı,, savunma ha.rcamalar:ı, ekono

mik ı;relismey· i 'hızlandırmak a.nıacıy~ la eğitim, sağlık, tarım 
>.,.,,)I ;,;,, 

ve benzeri ala:nlarda artan miktarda h.arcama yapma zorunlu

luğudur. Gelişmekte olan ülkelerde ilg:i. çe1rtci b::i .. r başka 

hususta kamu gelirlerindeki artışın, tasarruf edilmek ye-

rine hemen tü.ket:i.me yönelmesidir. Bu nedenle kamu tasarruf

larının artması, ancak toplam kamu gelirlerinin bUyük ölçü

de arttırılma.sına bağlıdır. Oysa gelişmekte olan ülkelerde 

kamu gelirleri esnek değ:i.ldir. 

Gelişmekte olan ülkeler:in dış kaynak ihtiyacını doğu-

ran ikinci neden ise "ödemeler dengesi açığı" dır. Gelis-.s. 

mekte olan Ulkelerde yatırım yapılabilmesi için toplam ta

sarrufların arttırılması zorunludu.r fa.kat yeterli değildir. 

Iı'jzjk:i olarak yatırımların gerçekl cbilmesi bir takım ma.1 

ve hizmetlerj_n varlığına baglıdır. Çoğunluğu yatırım malı 

ni tel:tğ;inde olan bu malları yurt içinde yapacak tesisler 

yeterli olmadığından, yurt dışından ithal:i zaruridir. Artan 

ithalatın gerekt:i.receğ:t dt5viz, ihracat veya diğer döviz ka-

zanc::ı. sağla.yan faaliyetler ile karşılanamadığı sürece orta

ya ciddi bir dengesizlik çıkacaktır. 

Görüldüğü gibi yabancı sermayet gelişmekte olan ülke

lerin dış kaynak iht:i.yaçlarını karşılayan bi.r unsurdur. Da

ha. öncede açıklamaya çalıştığımız g:ibi yabancı serrnaye, ge

n:i.ş e.nlamda ya tır:ırnları, dıı,;ı yardım ve borçları kapsaıru:.ı.kta

dır. Yatırım şeklindeki yabancı sermaye diğerlerine nazaran 
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tercih eclilir ni telikted.ir. Çünkü yatırımlar diğerlerinden 

farklı olarak doi;i;rudan doğruya sermaye birikim.i şeklinde

dir. Oysa 1 dış yardım ve dış borç şeklindeki kaynaklar ya

tırım için kullanılabileceği gibi, ara malları veya tmre

tim malları ithalatında da kullanılabilir. 

Bunun ya.nısıra yabancı sermaye yatırımlarında. ,mUte

şebbia kar amacı ile hareket ettiğinden, yatırımını en ve

rimli alanlara yapar. Çünkü zarar etmesi halinde bunun so

nucuna kendiside katılacaktır. Halbuki diğer sermaye al{ım

larında, borç veya yardım alan ülke, bunu. verimli olarak 

kullanamasa dahi• vade son.unda. fa.izi ile birlikte bu tuta

rı geri ödemek zorunda kalmaktadır. 

Ayrıca bu tür yatırımlar, modern teknoloji ve işlet

mecilik bilgi~li ile modern üretim metodla.rının yayılma.sına 

olanak sa[~lar. Geldi(i;i Ulkede üretimi arttıran yatırımlar, 

i tha.lat ikamesi sağla.yarak Ulkenin }~ı t döviz kaynaklarına 

katkı sa~~lar. 

Son olarak dış yardım ve dış borçların, bu kaynakla

rı elde ed.en Ulkenin "geri ödeme kapaai teai" olduğ;u silreee 

sa.~;tlanabileee(;ini belirtelim. Dış yardım ve dış borçların 

aksine, yabancı sermaye yatırımları kendisi için uyguıı or

tam sa{~landığı müddetçe bir ülkeye gelir ve cliger sermaye 

akımlarından farklı olarak belli bir dönem sorırası ülkeyi 

terketmesi bahis konusu değildir. 

İşte saydığımız bu sebeplerden ötUrU yabancı serına

ye yatırımlarının, diğer serm.aye kaynakla.rına nazaran daha 
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elverişli olduğuJıtt söyl ebiliriz. Daha c5ncede beli.rttiği

:mi.z gibj_ çalışmamızda sermaye teriminden anlaşılması gere

reken yabancı sermaye yatırımlarıdır. 

Yukarıda st:iyl(?diklerim::izden, yabancı sermayenin mı:ıt-

lak surette faydalı olduğu anlamJ. çıkarılmamalıdır. Çünkü, 

ülkeler sağlamış oldukları yabancı sermayeyi kalkın..-ına a

maçlarına. uygun bir ç7ekilde kullanamazlar ve ülkenüı eko

nomik politikasını gerektiği gibi bel:trleyem(~z1erse bu kıt 

kaynaktan yararlanmaları sözkonusu olamayacaktır. 

~rnn yanlJ.ş b banc:ı. sernwı.yeni.n 

sach~ce gelişmekte olan ülkelere geldig::i, z ve geli.şmtş 

ülkelerin ise bu.na iht:i.yaçları olmadığı akla gelir. Oysa, 

kalkınma i(;;in sermaye sıkınt:ı.sı çekmeyen ülkeler dahi, ya

bancı sermayeden istif'ade edeb:tlmek için bütün olanakları-

nı sef' erber etmiı;:üerdir. 

:tstemelerin:In başlıca sebepleri olarak; daha verimli 

bir çalışma ortamı bulmak, daha ileri bir teknolojiden ya

rarlanma imk~nı elde etmek, yatırımların artması ile bir-

likte :tşsj.zlik oranının azaltılması ve yabancı sermayeli 

kuruluşlar vasıtasıyla dış pazarlara açılma olarak göste

rilebilir. 

1984 yılından önceki 7-8 yıllık dBnem • ,.J 
ersınue ge-

lişm:i.ş Bat:ılı ülkelerde dahi yatır:ımlar d11raklar,1:ı.ş, işsiz .... 

lik artmıştır. Ayrıca bu dtinemde gel:-I.~mıekte olan ülkelerin 

ödeme güçlügü içersine girmeleriyle birliltte, bu ülkeler, 
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ithalatlarını kısmaya başlamışlardır .. Bu da, dünya tica

retindo b:i.r daralmaya sebep olmuştur. fü5yle bir ortamda, 

artan sQsyal ve elconomik sortJ.nlar~ı. çö zUm yolu bulmak için 

y ı.ıbHncı sermay e bir kurtuluş yolu olarak dUşünUlmeye baş-

la.mnıştır. Tia tta dış aleme kapalı bu lunan Doğu Blo:kı..1 ül

keleri dahi Batı ' darı sermaye ve teknoloji. çekebtlmek için 

btiyük bir yarış içersine girmişlerdir. 

Bugün dünyada, Jrabancı serrrıa;>re konusunda p ol:Lt:ik 

gi5ri..iş1erin yeri ni ekonomik görü ~~ lerin almaya baş ladığı ve 

yabancı sermay en:i.n b:i.r s ömür ü arc::ı.cı olduğu görüşünün ter-

kedilmeye başh'tndığını görmekteyiz. Bugün ister p lf!:nlı e-

kononrl.yi, istersf:; pi.yasa mekanizmasına Ciayalı dUzen:i. seç-

m:iş olsun pokçok ülke yabancı sermayeye yfüıelmJştjr .. 

1960'lardan 1974'e kadar Tiirk ekonomisi her yıl% 6 

1le % 7 arasında büyüme göstermif.;: tir. Bu oran OECD ülkele

r i arasında en yüksek devamlı b Lly Ume oranı olmuştur. Eko-

nomik büyümenin bu düzeyde gerçekleşmesinin SE'~b ebi, yUksek 

düzeydeki yatırım ve tüketimlerdir. 1974-1979 y1. lları ara-

sında, saııayil eş:m:iş ülkelerde petrol f iyatlarınJ. :n artması, 

yiHcsE)k enfla s yon ve artan işsizljk TUrk ekonomis:in:i. olum-

.. " ! 1 • 1 . t . B '.. - ,..,. . 1 ' ' • b 1 suz yona.e e-;ı.c.L e:nnş ·:ı.r. u a on:::.1mae -ıurxıy e nın ı::~ ş. :tca so-

runları döviz kı tlıgı, y Uks ek oranl:ı enfla;:.ıyon s yatırımlar 

i ç i n gerekli t asarrufun olmarnası, ekonorrı:Lk bUyümed<:.~k:i dU-

::;;d:tş , artan jçısizlik, dış borçla r ve bunlar:ın faJz.lerin:tn 
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agır yükü ile ödemeler dengesi açıg:ı.ydı (1). 

Türk Hükürııeti, özellikle 1977-1979 dC.ineminde en yük

sek noktasına ulaşan ekonomik krizle mücadele etmek amacı 

ile 24 Ocak 1980 tarihjnde bir dj zi ekonomik i st:i.krar ted-

birini. uygulamaya. koymuştur. Bu yeni ekonomi.k pol:l tikanın 

temel ()zelligi, iç pazara yönelik, koruyucu ve yerli sana

yini destekleyen eski ekonomik poli.tikanın aksine, rekabet 

yoluyla pazar güçlerinin ekonomide daha etkin bir rol oy

namasını sağlamaktı (2). 

İstiltrHr tedbirleri olarak; kur ayarlaması günlük ha-

le <:etirilmi.ş böylece paranın aşırı cleger kazanması önlene-

rek :ithalatçıya prim verilmes1 imk&nı ortadan kaldırılmış

tır. Bu uygulama aynı zamanda Türk parasına konvert:i.bil:i.te 

kazandırılmasında bir ön aşamadır. Kur ayarlamasının günlük 

hale getirilmesiyle birlikte ihracatçıya bazı teşvik ted

birleride uygulanrnaya başlanmış, bunun sonucu ihracatta ö

nemli <:3lçüde bir artı§ olrnuş ve ihracatJ.n i.thalatı karşı

lama oranı büyümüştür. Diger bir istikrar tedb:ir::i. olarakta 

enflasyonu düşürE?b:i.lmek için fa:iz oranları ve fiyatlar ser-

best bırakılmıştır. Daha sonra faizler yeniden ya.sal otori

te tarafından belirlenmesine karşın tasarruflara enflasyo

nun üzerinde bir faiz oranı uygulanma;va başlan."lııştır. Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri.ne yapılan desteklemelerin azaltılma-

( 1) 

( 2) 

İTO, Foreign Ca.pital Regulations, Istanbul: 1984, 
ss. 4-~. 
YASBD, TLlrki;ye'de Yabancı Sermaye Yatırımı, Istanbul: 
198,3, s. ~. - . . -
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sı surc·t:iyle bütçe aç:ı.kları azal tılrnaya çalı~cılrnıştır. 

Uygulanan istikrar politikası sonucunda enflasyon ora. ... 

nı % lOO'ün üzc~ri.nde bir seyir gi:::lsterirk.en % 27'ye kadar in

dirilmiş, ihracatın ithalatı karşılama orı:ını yükseltilerek, 

ödemeler dengesi. açığı azaltılmış ve GSlTH' da artış görülmüş-

tür. 

AıJ.cak bUtün bu olumlu göstergelere karşın yine de Tür

kiye' nin istediği kalkınma hızına, gelişmişliğe ve sanayi-

leşme seviyesine ulaştıg:t. söylenemez. Bunun lıoa sebeple-

ri olarak, 1980 öncesi % 100 'ün Uzer:i.ndeki enflasyon oranı-

nın aşagıya ç ilmekle birlikte, günümüzde yine de fo 50'nin 

üzerinde bir seyir göstermesi., sizlik oranının yüksek ol-

:ması, yatırımların yeterli seviyeye ula§amama.sı. ve son yıl

larda GffMH içersinde sabit sermaye payının, toplam sermaye 

yatırım.la.rı :i.çindede özel sektörLin payının düşmesi gösteri-

leb:tlir. 

Yıllar 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

TABLO 1 
GSMH İçinde .Sabit Sermaye 

Jatırıml.a.rının Payı. (Milyar TL). 

Sa.bit Sermaye 
GSMII Yatırımı ............... 
1291 280 

2200 479 
44.35,l B64 
6553,9 1.241,4 
8721,8 1.646,9 

11485,2 2 .180.,8 

17763,4 3.190,4 

% ............... 
21,7 
21,8 

19,5 
18,9 
18,9 
19 
18 

Ö~el Sektörün To~lam 
Içindeki Payı ~%) 

50,5 
46,4 
43,9 
38,3 
J8,1 
39,7 
41,1 

Kaynak: İSO, 1985 Yılı Ba!C'lında Tj.lrkiye :E;,konom:i si, :ı:stanbul ı 
Şubat1985, ss. 5İ-52. 
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Bu gerileme daha çok özel kesj_m yatırımlarındaki dü-

şHşten kaynaklanmaktadır. Yatırımlarda gerilemeye neden o-

lan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz (3) : 

- İthal malı petrolün yüksek maltyet:ine rağmen pet

rol ithalatının artmaya devam etmesi, petrol dışı ithala-

tırı önemli oranda gerilemesj.ne yol açmış, yatırım iı;1jn ge-

rekli bazı gird::l.ler ithal edj lememiE; tir. DZ:5viz kurlarının 

günlük olarak tesbit edilmeside, geçmişe kıyasla yatırım 

malları ithal etmen:Ln cazibesini. büyük ölçüde azaltmıştır. 

- Teşebbüslerin iç kaynak yetersizlig ine ilAveten 

yükselr fai.z oranları ve sınırlı borçlaruna olanakları yatı

rım egiliminin azalmasına neden olmuş tur. 

- İç piyasadaki talep yetersizli~i ile mevcut kapa• 

si t cler::i.n t a m olarak kullanılamaması müteş ebbislerin yeni 

yatırım yapmalarına engel olmuştur. 

- İhracata yönelmeni n gerektirdiği yapı değişikliği 

ile ilgili yatırımlar ertelenmiş veya yapılmasına gerek du-

yulmamıştır. 

- İşletme sermayesi ihtiyacını pahalıda olsa, para 

ptyasalarında iş gördüğü bankalardan karşılayan sanayici u

zun vadeli fon ihtiyacını karşılamak için teşkil!ltlanmış 

bir sermaye p:i.yasasından yoksun kalmış ve uzun vadeli fi-

(3) Demir Demirgil, "Türk Sanayinin Yatırım Sorunları ve 
Çözüm Yolları", 1 -82'den 1 8 'e 'l'ürkj. e Ekonom'si S m·
neri, Ankara: AS Yayını, Mart 1983, ss. 40-41 
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na.nsman ihti.yacını karşılayamamıştır. 

GC5rüldüğü gibi ülkemiz:i.n ekonomik gelişmes:i.ni tamam

layabilmesj. için gerekli olan yatırımların, canlandırıla

bilmesj. iç in "sern:ıaye" ve "teknoloj ik birikime'• ihtiyaç du

yulmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki yabancı sermaye bir 

ülkenin ekonomik güçlüklerj.nin ç özüme kavuşturulmasında ve 

o ülken:in kalkın."llasında muhakkak ki tek faktör değildir a

ma yabancı sermayenin, ülkenin ekonomik politikaları iyi 

belj_rlendigi ve bu politikalara uyum sagladıgı ölçüde kal

kınma yolunda iy i bir araç olduguda gözden uzak tutulmama

lıdır. 

Ülkemizin yabancı sermaye tecrübesi eskilere dayan

makl~:ı. b:i.rl:i.k te, ülkemize yeterli miktarda yabancı sermaye 

gtr:i ş i gerçekleşmemiştir. Bunun başlıca sebepleri; Ulkemi

zin ekonomik ve politik bir istikrara kavuçıamamış olması, 

yabanc1. serma;>rcye karşı çekingen bir tutum izlenmesi, dışa 

kapalı bir ekonomi politikasının uygulanması ve yoğun bU

rokratik engeller:Ln varlığıdır. Anca k yakın zamanda, ülke

mi zin ekonomik gelişmede sagladığı başarı, 12 E-.tlül 1980' 

den sonra siyasi :tstikrı::rın saglanması ile yabancı sermaye

ye sağlanan teşvil<: ve kolaylıklar, bu kaynağın ülkemize gel

mesine olanak se.g layab:i.lecekttr. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

YABAlfüI SHRMAYE 

ve EKONOMİYE KATKISI 
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BtRİNCİ AYIHIM 

YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN 

GENEL BİLGİLER 

I. YABANCI SERMAYE KAVHAMI 

Genel olarak yabancı sermaye kavramı, herhangi bir 

ülkedelti belirli bir miktar sermayeye, başka bir ülkenin 

sahip olrıasını ifade etmektedir. Daha açık bir if'ade ile, 

yabancı sermaye, bir ülkenin maddi ve gayrirnaddi sermaye 

varlıkları üzerinde, başka b:ir ülkenj.n veya tUzel kişile

rinin hak sahibi olmasına imkan veren özel sermaye akımı

dır. 

Bir başka tanıma göre "yabancı sermaye, bir ülkenin 

karşılığını değişik biçimlerde ileride ödemek üzere, baş

ka ülkelerden temin ederek kısa sürede ekonomik gücüne ek

leyebileceği para, mal ve teknolojik kaynaklardır" (4). 

Bir diğer tanıma göre ise; 

(4) T.Güngör Uras, Türkite'de Yabancı Sermaye Yatırımları, 
Istanbul: :F1ormüI ?fü3.t aası, 1979, s. 27. 
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Yabancı sermaye, tilkelerin tabi.i kaynaklarını kıy

metlendj.rmek t insan eme€~ini prodüktif b:tr şekilde ist:i.h

dam etmek, yani, ülkenin sahip bulunduğu bütün tktjsadi 

kaynakları birer Uret:ı.:n faktörü hal i ne g etirebilmek için, 

gerekli olan fakat iç kaynaklar tarafından sağlanamayan bu 

sebeple başka ülkelerden sağlanı>Tusı.sı yoluna gi.dilen bi.r kay

naktır (5). 

Yabancı sermaye ak:ı.mları, "portföy yatırımları" ve 

"dogrudnn yabancı serme.ye yatı.1'.·ımlarıtt olmak üzere :i.kiye 

ayrılır .. 

A. PortffJy Yn. tırunı 

Portfciy ye.tırırnları, ki.şi ya da ku.rı.lluşların, başka 

ülkcüerdeki yatırırnlara ait pay senetleri.ni ya da tahvil

lerini satın almaları.dır. Diğer bir anlatımla, dış kaynağı 

temin eden yabancı sermayedar, doğrudan dogruya yatırım 

yapmayıp, o ülkc.,de esHsen mevc 1.ıt olan bir .f irrnan:ın pay se-

nedini veya tahv:i.lin:l satın alarak o ülkenin sernaye sto-

kuna, sermaye; varlığına katılımda bnlu:nmuş olur ki; buna, 

"portf8y yatırımı" adı verilir. 

Portföy yatırımlarının amacı faiz ya da k~r payı ge-__________ ,,__,_ _______ _ 
(5) ·j, mn "1:·irkj· ' ., i-'\,, 1 v 'oar·,,··ı ('.'.' r ·· Y t 1 E 

, M• :.ı......., , 1.1.. • ..re .9' e. _,, '·:::":.:::.....-::.~~..§.· ıııay e e.- ı rı m arı ve -
~onomi.ve Ya:ı;arI:ı. .Olması Içjn Düsün~1ed~irler, Is-
tanbul: 19'b7, s. 10. 
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l5r1. elde etmektir .. Bu tur yı:-ıtırımlar genelljkle faiz ve 

k~r payının dUşUk olduğıı ülkelerden, yUksek olduğu üll<ele-

re dogru yUnEılir. Bu nedenle portf()y tırımlarının genel-

likle • gelişmiş ülkı:üer arası:ndalci. 'V'(~ya geliı;.ımekte olan 

UlkEılE::rden ge11şmiş ülkcüere doğru giden ya.ba:r.ı.cı ;:ı (; li.-

kımı olduğunu s15ylemek yanlış olma.ıh Gelişmekte olan Ulke-

lerde fa:I~~ oranı ve dividant getiri.si yUks olsa b dış 

yatırımcılar tarafından bu ülkeler riskli olarak. rıi tele.ndi-

rtlmektedjr. Bu sebeple gelişmekte olan LUl<:c:ler. portföy 

ya tırımla:r. .. ından çok doğrudan ya tırımlardHn i.:lti.fade edebi-

lirler. 

B:trinoj. Dünya Sava~;ı 'na kadar uluslararaaı st:rmı::ı.;ıre 

ers Unemli bir yer tutan portf<5y yfft1rım-

yı.11arda ~:Urkiye bt ac :i.l fü:ivi z so:runıw la 

lunan gelişmekte o bazı ülkeler, r:isk ve ktlrlılık sebep-

leri.nden <5türLl s yrj t:ırmak tst en yabancı ya-

tırımcılar:ı. t e :için 1:51çüde <5zveride bulun-

muı:;ılard::ı.r, bu duru .. 11, bu tür sermaye hareketleriıd yeniden 

canlandırmıştır. : DevalUas~ronla.rt::ı. karşı kur garan-

tisinin verilmesiyle yabancıların açtırdı~ı mevduat hesap-

larına z uygulanması, bt-ı tUr e !1c1reket ... 

ler:In:in boyutlarını gen:işletmiçptir ( 6). 

( 6) Erdob;an Alkin, Ulusl.araras:ı Ekonomtk İliı;,kiler, Istan
bul: İktisat PaICT:rrtesTY8.yır1i-;-T97ö,-s.-~;--



B. Dogru.dan Yabancı Sermaye Yat:ı.r:ı.mları 

"Doğrudan ;yabancı serme.ye yHtır:ı.mları, bir ülkede 

vatı.rımc::ı.la.r tnrafındn:n, sermay· e alan kuru.lu~Jların 
" 

ve lctme etlerüıe doğrudan etkj sağlamak 

arw;ı.cı:y-la yapılan sermaye yatırımlarıdır" ('7). 

başka tanır!k?ı. göre, ıı do~;rudan yatı.r:ımlar, çok u-

luslu bj.r firmanın, ba~Jkı1 b:i.r ülkedeki b:tr firmayı sa.tınal-

ma, yeni b:i.r firma için ilk sermayeyi temin etme veya mev-

cut bir fj.rrm:1nın sermayesiıü arttırma yolu ile ·tığı ya-

tırımlardır" ( 8) • 

yatırımlarından farklı-

dır. J?ortft5y tırımla.rında tırım yapan k i ku:.ı:·u.• 

luş y<-3net 

ye , yc3net 

rım tlirLl tırunlarda 

yabancı s sermayE:~3:i.nden il:Ut bil-

g:i.i3:i. ve Uretim teknolojisi.ni de bj_r11kte getirmesid:ir .. 

III. T 

ç itli riskleri zi5nUnı:~ alarak ken-

di vatanından sının peiı:çok ;sebebi vardır. Zira, hiç-

bir sernm.ye, e{:;e Ulkeler:1.n ihtiye.çla.rıra ko.rşılamak 

ve onları kalkındırmak amacıyla. kfmd1. vatanını terkE~trnez. 

( 7) Mehmet Şahin, '11ürki 
ldız aası, 

Yatırımları, -
(8) İbid., s. 13. 
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Yat:tr:ı.mcıları dış ülkelerde yatırım ~rapmaya sevkeden 

başlıca fakttirl er , mali.yeti dü §Lirmek ve bunn bağlı. olarak 

ana.vatana oranla daha fazln kar elde edeb::tlmek, ~rent p0.za r-

lar aram.ak ve ele g eç i rmek, mE~vc ut piyasc:Llo.rı muhafaza ede-

bilmek , tıanımad<Ü~ ted.c.rikinde 1.-claylıklar sa€,lamak t ÜrEJtimde 

dikey tamle.şmaya gir :I.lmesi , ihra cat-:i.thaln t (': sna sında, güm-

rük tar1feleri -ve E5tekt dıı:;;: tica ret kısıtlamalarından kur-

tulm.ak olarak gt1s t cr :l lebilir. 

Şinıd:i. y ab f!.ncı serrrınye ya tırınılarının nedenler:Lni ayrı 

ayr:ı. jncelemeyt~ çal:u:;ıalım. 

A. Daha ra zla Kar Umid:J. 

,., . ı·· c•m . ~ ~·ıır '> rr·: ı '-". 'ob. ""'l r·' ·ı~. dı·: "'r u·; ] k 0 l "rd \J'e ı.,, .. "ı'"'' l.1~.-c .. ıLı e.,, e ı."' e ı. -1, 0 c . < .• E. e ya-

tırım yapı:ıa;'{a sevkeô.en i'aktc5rlerjn başında "kar sağlama"a-

ırıacı gel mektedir. Diger bi.:itUn nedenler dogrudan dogruya ve-

ya dolaylı b:tr ~7eki lde bu ana ar:1aoa baglı olarak açıklanabi ... 

lir. Yabancı müt eşebb:i. Bin bir başka ülkede yatı.rım yapması 

i.ı;üı, umduğu karın, li:Emd:i. Ulkcwirıden daha fazla olma::u ge-

rekir. Çünkü , dış ü lkelerde iş yapmak, b 0:rabE:-ırinde birtakım 

gLlc,_çlUk v e r:iskle r:Ule get irrn.ektedir . Bu nedenle yabancı müte-

dış ülkelerde ya-
. , . 1 A 

pacagı yatırı~-arın karlı olmasını bekler. 

Daha fazla kir satlaı~. yatırım yapılan Ulkede Uretim 

birjmler:Lnin sa tış fiyatının daha JLlkaek tutulması §E;k linde 

gerçekleşebilecegi gibi , rnaliyei; j düşürr:ıek veya daha az ver-

g:i ödemük yolu j_le de gerç. ekleçtirilf~bi.1ir. GE:lişmekte olan 
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ülkelerde yapılan yabancı sermaye yatırımlarında sözkonusu 

olan bu iktnoi yoldur. 

ıııs.liyeti düşük tutma ise üç şekilde gerçekleştirile

bilir. Bunla rdan birincisj. , yatırım yapılan ülkenin geniş 

iç pazarlarından yararlanılarak s Urümden ka zan.rnaktır. İk:i.n

cisi, gelişmekte olan ülkelerdeki ucuz i~ıgücüdUr. Buda ma

liyeti oldukça düçUrmektedir. Ucuz işgücUnden yararlanma 

isteği, özellikle emek - yoğun s a nayi dallarında kend:i.sini 

göstermektedir. 

Son olarak; yabancı sermaye, yatırım yaptıgı ülkenin 

dogal kaynaklarından istifade etmek suretiyle de, maliyeti 

dUşi..irE::bilir. Başta petrol olmak Uzüre, diger madenler ve 

tarımsal Urürılor buna örnek t e~!kil etmektedir. Bu gibi kay

naklar genellikle yatırımcının ülkesinde ya hiç bulunmamak

ta yada çok yüksek bir maliyet karşılıgında sağlanabilmek

tedir. 

B. Yenj Pazarlar Aramak ve Ele Geçirmek İstegi 

Kar ümidinden sonra, yatırımcıyı yabancı ülkelere ya

tırım yapmaya sevk eden bir diğer faktörde, g i.dilecek ülke 

piyasalarında yeni. pazarlar arama ve ele geçj_rme isteğidtr. 

Özellikle dış piyasalara sürüm zorludug11 ÇPken veya 

büyük rekabetle karşılaşan f irrnalar, dış pazarlara hakim ol

mak amacıyla yatırımda bulunmak isterler. Küçük sermayelj_, 

fakat ihracat arzusu besleyen yatırımcı firmalar ise bu is

teklerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek şartlara sahip de-
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ğillerdir. Bu gi .. bi firmalar, yeni pazarlar saglamay1 Umi t 

ettiklerj_ Ulkelerde yatırım yaparlarsa kredi, personel, bi

na gibi hususlarda büyük avantajlar temin edebilir ve ma

mullerini daha kolay s a t arak kendi ülkelerinde karşılamak

ta zorluk çektj.kleri taleplere de cevap vermiş olurlar. 

Uygulamaya bakıldıgında, çoğu firmaların yabancı pi

yasalara önce ihracat yoluyla girdikleri, daha sonra Uretim 

tesisleri kurarak üretimi bizzat o ülkede gerçekleştirdik

leri görülmektedir. :F' irı:nalar yurt dışına mal ihraç ettikçe, 

piyasalar hakkında bilgi sah:lb:i olmaktadırlar. Başlangıçta, 

müşteriye yakın olmak ve onlara daha iyi. hizmet götürebil

mek amacıyla dı~; piyasalarda sa tış ve servis acenteleri 

kurmak suretiyle faaliyette bulunan firmalar, bir süre son

ra şubeler açarak mahalli piyasanın c.5zelliklerjne uygun mal 

üretimine geçebilirler (9). 

C. Teknoloj :i. Transf er:i 

~'eknoloj ide hızlı geli§meler, yatırımcının ülkes1n

deki tesisleri daha suresi dolmadan eskitmektedi.r. Dolayısı 

ile gelişmiş bir ülkede kullanılmayan teknoloji, gelişmekte 

olan ülkelere aktarılarak bu teknolojinin kullanımının de

vamı sat;lanabilmektedir. GUnümü zde, gelişmiş ülkeler:tn ge

lişmekte olan ülk elere aktardıkları teknolojinin kendileri 

için nispeten önemini yitirmiş ve eski olduğtmu söylememiz 

yanlış olmaz. 

(9) Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 4. Baskı, Ankara: 
Çag Matbaası, 198~, s. 34c. 
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D. Gümrük Tar:ifeler:i ve Diğer Dıç1 ~ricaret 

Kısıtlamalarından Kurtulma İsteği 

Gümrük tarifeleri, l~otalar, kambiyo derıeti:mi ve it

h~l yasakları gibi kambiyo ve dış ticaret kıs:ıtlaınaları,Ul

kentn ihracat olanağına engel olab:i.lmektedir. Genellikle, 

gelişmekte olan ülkeleri.n Cidemeler dengesini sa.ğlaınak amacı 

ile başvurdukları bu tedbirlere zaman zaman gel:i§miş Ulke

ler:t.n dahj. başvurduğu görülrnektedir • .Buna bir tirnek olarak, 

Türk teksttl Urünlerine Avrupa ülkE:.,leri ile .Amerika 'nın kı

sıtlama koymas:ı.nı gösterebili.riz. 

Bu gibi durumlarda gürrırük tarife ve yasaklar:ı.nı aşıp, 

mahalli p:tyasalara girebilmenin yolu üret:i..mi doğrudan doğ

ruya o piyasalardıst gerçel::::leştirmektir. Böylece yabancı Ul

keye, mal yerine sermaye tesisleri göndererek aynı amaç ger

çekleştiril:miş olmaktadır. 

E. Üretimde Dilcey Tamlaşma 

Üretimde dikey tamlaşmanın bulumzıası halinde bir pi

yafü:ıya mal ihraç edilmesi• o malla ilgilt bazı tamaml12..ı.yıc1 

yatırımlarında yapılmasını gerekli kılabil:i.r. Urnegin: Ham 

petrol ihracı, yabancı ülkede damıtma ve depolama. tesi.sle

r:i.nin kurulmasını gerektireb:i.lir ( 10). 

(10) İbj_d., a • .341. 
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IV • YABA1JCI SER?iAYRNJN YAr.t'IHIM ŞARTLARI 

Yabancı ;ratırımcıların hangi nedenlerle yatırım yap

mak istedikleri nj böylece açıkladıktan sonra, yatırımcıla

rın bir ülkede ;1atırım yapma kararı verirken, ençok hangi 

f'akt1:5rlerirı etkili olduk;;1mu "yatırım şartları" ba~üıgı a.1-

tında incelemeye ç alışalım : 

- Yabancı sermayenin bir ülkede yatırım yapması her

şeyden önce o ülkede "uygun bir ortamtt ın bulunmasına bag-

lıdır. O ülkede iktidar veya iktidara aday siyasi partile-

rin, yabancı yatırımla:r·a karşı bi.r tutum almaması• devlet-

lE~ştirr:ıe poli.tikası:nın gündeme gelmemesi, yabancı sermaye-

,,. ..... f • · t· . . il . ye ıcar vü s ermaye ı..rans:..erı gara n :ı . s :ı . n:ın ver __ mesı, yerli 

t eş ebbüsler ile :,raba:ncı teş ebbüs l er arasında fark gö zetil-

memes i , o \.ilkede ek onomik istikre.rın sağlanmış olması ve 

yaygın grevlerin mevc 1.2 t olmaması halinde uygun bir ortamın 

varlıgından s özedi lebjlir (11). 

- Yabancı sermaye, yeterli k~r j.rnk~nının olduğu,çift 

vergi 1zy €:,ıulamasıınn olmadıgı ve kendisine teşvik ve kolay

lıkların sağlandığı ülkelere yatırım yapmak ister. 

- Ureti.m ve işletmeyi güçleştiren kontrollerin mev-

cut ol:m.aması, devlet ve devlet iş letmelerinin, özel teşeb

büs işletmeleri ile iktisadi olmayan şartlarla rekabete gi-

rişmemesi de, yabancı sermayenin yatırım y3pması açısından 

(11) Erdogan Karakoyu:rı~u, "Türkiye'de Yabancı Sermaye Ya
tırımları ve Uygulaması", Dıs Ekonomik. İlit2kiler §o. -
m.isy::ınu Yab.~~cı Sermay_e_Tebl:l~leri, Ista'nbul: YA iED 
Yayını, Aralı"k"1:98I, s.~4. 
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önemli bir faktördür (12). 

- Yabancı sermaye, altyapı boşlugunun olm.adıgıt ula-

ş ım, haberleşme ve enerji ir.r.k~nlarının mevcut olduğu, kali-

fiye :i.şgücünün rahatlıkla bulunabildiği Ulk elcrde yatırım 

yapmak ister. 

- Bütün bu saydıklarımıza i .lt1.veten yabancı sermaye, 

yatırım için bürokratik engellerüı asgari bir düzeye inme-

stni ve iş letmeler içi.n dış t a sarruf ni tel:i.ğinde olan yay

gın kannl hizmetlerinden yeterli derec ede yararlanr.'la olana-

gıııın kend j_si.ne tanınme.sını arzu eder. 

(12) Baran 1ru.ncer, ~:Urktye'ge Yabanc_ı __ Sermt:h'{e Sprunu,, Anka
ra: Sevinç Matbaası, l9b8, s • .)b. 
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1:Kİlfü t AYIRIM 

YlU3AMCI 

Bu rım :tç inde i)nce geli~Fnekte olan ülkelere yöne-

l:il>: yabancı sermaye akımlarını, sonrada ülkemize yönelik 

yabancı sermaye akımlarını incelemeye çalışacagız. 

I. GELİŞ!1IIilli:TJ~ OLAN ÜLKgL:r:;RE YÖllELİK YABAifüI SERMAYE 

AKIMLARI 

Gelişmekte olan Ulkeler ısından y•:ı.bancı s a-

kırıılarını inci Savaşı 'rıdan cJr.ıcek:i. ve sonraki dönem 

olarak ikiyE! ayırabiliriz. 

A. tıcı.nc:l Di.lnya Savaşı '.5ncesindek:i. Yabancı Serın..qye 

Akımları 

Yabancı sermaye akımlarının baS,ılangıcı sanayi dovri

mi.ni izleyen dcin.eme rastlamaktadır. Bu d<5nernde, sanayileş

ş ülkelerde 1:5zell:tkle İngiltere' de bUy\jk i:ilçfüh~ sermaye 

bl.rik olmuştur. Bu se:rmaye bollu~u sebebj. ile, pfaranın 

fiyatı ucuzlamış (faiz oranları düşmüş) b15ylece bu ülkeden 



sermayesj, kıt olan bu yüzdende paranın i'iyatının yUksek ol

duğu ülkelere doğru bir sermaye akımı ba.~~ıamıştır ( 13). 

1800 • lU yıllarda, ilk kez portföy ya t:ı.rırnı şel-::linde 

ortaya çıkan yEıbancı sermaye akımları ,daha çok sch11UrgelE'::re 

yönelmiştir. Anoak adı geçen dönemde, s~:imürge durumundaki 

ülkelerin ekonom:i.k ve siyasal bag1msı~~lıklar1:nın tümü ile 

bulunınadığı gerçeği hatırlanırsa, bu ülkeler:tn yabancı ser-

ma;:reyi kendiler:i. :i.çin :tstey:lp istememeler::i konusunda b:i.r ka

rar verrne etkinl:tğinE.• sahip olamayacakları gerçeği de orta-

ya çıkar. 

Yine bu dönemde E:mnayileşmiş [ilkelerin (5zellikle İn• 

giltere' n:Ln büyLfü f:trmaları sanay:ile~;.m:i.ş ülke endüstrj leri-

nin :tht:i.yacı olan. hammı.~ddelc:r:in, rrıadenler:Ln ve petrolün ç:ı-

, 1 i . '.. . ... · . .. •.• 1 . ' . b ' Ç 1. k .r~n.r1 ınası . c :ı.n a.onem:ın somurg .. e er:ume ve aLımsı z P',e 1.sme -
~ '-1 \o., . .,,. 

te olan ülkelerinde t1.rı:m yan1. mava baslamıBlnrdır ( 14). 
.., ~1' ..:ı 

19. Yüzyıldak:i yabancı sE?rmaye alcımlarının büyük ço

ğunluğu portf(5y yatırımı şeklinde gerçeklef;:irken, İngiltere 

bu dc5nemde de en önemlj. sermaye ihracatçısı Ulke olma özel

liğini devam etti.rmi~?t:ir., Birinci Dünya Sava§1 z:inces:ine ka

dar gerçekle12en yabancı sermaye akımları a~;ıağıdak:t Tablo' da 

gösterilmiştir. 

~3ablo ı .ı •den görülecegi Uzere Birinci Dünya Sa.var;:ı' 

na kadar, gelisı.mekte olan ülkelere giden sermaye tutarı 44 

milyar dolar olup,bunun 18 :milyar doları İngiltere•ye aitti. 

(13) Uras, op.oit., s. 19. 

(14) İbid., s. 20. 
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TABLO 1.l 

Birinci Dtinya Savaşı Öncesi 
Yabancı Sermaye Ak:unlar:ı. 

(:Milyon Dolar} 

,Serma:y;e İhraç Eden Ülkeler 

İngil.tere 

l?ransa 
Almanya 
A.B.D, 

Tutar 

ıa.ooo 

9.000 

5.800 

.3.500 
Diğer 7.700 
TOPL.tU[ AA 000 ----~----·-----~··--··~· •.• ::t:t. ·. . 

Kaynak: Kenan Dulutoi.~lu, 100 So_r1;.da . :f'.ab~ncı Ser
~.7c,'t .. Istanbul: lô~ruua Yayıniarı, 

- " s. 50 .. 

Bunun başlıca nedeni, bu dönemde tngiltere sermaye pi-

yasasının, uluslararası sermaye akımlarının kaynat;ı ve kont

rol edildiği bir merkez haline gelmesidir (15). 

l920'lere gelindiginde, yabancı sermaye akımlarının 

portföy t :f.p:i tırımlardan, doğrudan yatırımlara doğru şek:i.l 

degiştlrmeye başlandığı gözlenmektedir. Ancak anılan dönemde 

gerek portföy gerekse doğrudan yatırımlar azalış göstermiş-

tir (16). 

TABLO 1 .2 •de; 1921-1938 dC5nemler:i arasında gerçekleşen 

(15) Cem Alpar, ~ok .JJJ.ualu Şjrketler ve Ekoı:ı;omik Kalkınma, 
Ankara: AlT...:A Yayını, 1978, s. 2b, 

( 16) İbid., 
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TABLO 1.2 

1921-1938 Dönemlerindeki 
Yabancı Sermaye Akım.ları 

-------· • ___ { iJ~:i,,J • ..ıon_J)_<;>.J-..?r. 2 __ , ____ , 

Sermayç_lJır ?-Jİllceler 1921-192~ .123Q-19:J81t! 

5990 
3425 
3C37 

-4964 
- 893 

94 

A.B .. D. 

tngiltere 
Fransa 
Diğer 

TOPIJı.1:1 

1C44 - 402 

--...;;.;;.-=-------~-.~·-,,,-__ _ . ___ .ll,4.2§ ... ,_,_.,,_._, _________ __::~-

Kaynak: Kenan Bulutoğlu• op.oit., s. 51. 

:H:: 1930-38 yıllarındal{i (-) ifadeler ihraç edilen 
s ·ı.:rma~r.::m:in ger1.yc' dtindUğUnU göstcrmelttedir. 

~:abloda.:rı görUlec üzere, 1921-1929 dönem:i.nde yaban-

cı serma:'te ı:~kıını ye.kla.şık 1.3,5 dolar dUze:y1.ne ulaş-

mıştır. Bu yıll~:J.rda A.B.D .. ni.n sermaye ihracı bakımından ön 

plt\na geçtiğini görmekteyiz. 193C' lardan iti.baren, yabancı 

sermaye akımları; gerek portf(5y ya-tırımı gt.:rekse doğrudan 

yatırım olsuıı h ernen durrnu.~0 tu.r. Bu. leş-

mjş ülkeler, t anru-:ı. d ık la-

rı gibi, bu. UlkEüerdeki yatırımlarını tasi'iye etrne du.ru-

rmına geçrnişlerdtr. 1J:ablodan da j_zlendi.gi ,g:i.bi bu fü5nemde ge-

lnşık 6,35 lyar $'dır. 1930-

1938 :nde A .:B .. D. , 5 m:i lyar dolara yalan sermEı.yes:ini ge-

kcnı:tn 1921-1929 ;y·ılları arasında yapmış cüdueu yatırımların 

;r& 82• si.ne ulaı;ımaktadır. 

cle:rin serma~releri:rıi ger:i.. çr:kmeleri-

nin temel nedeni, bu dUnemde geli te olan ülkelerde baş-
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l ayan bağımsızlık hareketleri ve buna ba~ilı olarak yaban-

. i ı · ı . . 'l' ..ı. ~ ' ~ 1 t ı t . . 1 k cı serm.e.yen:ı..n . gı :ı. u ı:::e varrı11naan o.ev e eş :1r:t me or-

kusu ile dünya da başgösteren ekonomik kr1 .. zd:i.r. 

B. İk:Lnci Düıva 
"' 

Savaşı Sonrasındakj. Yabancı Serm'lye 

Akımları 

T., • • D"' .,.KJ.nc ı unya fün.raşı sonrası, dolaylıda olsa , geliş-

mekt~~ olan ülkelere y<5nelik ilk önemli ye~bancı ser.aıaye a-

kımları "Cooley ]'o:nu" vasıtasıyla ortaya ç1kmı~J tır. ABD'de 

tarımda iç :f iyatların desteklenmesi sonu.cunda ortaya çıkan 

tarım ürUnl'-"ri fazlası, bunlara fht:iyacı olan fakat fü5vizle 

na tı:ı:ı.:.:'.l:ma gUcU olma;;ran gelişmekte olan ülkelere , PL 480 

prcgrfJ.mı adı rıl tında ver:tlmtş tir. Tarım UrUnleri fazlaları-

nın kar~ılıLı olarak biriken paraların l/3'il yardın yapılan 

olarak veril-

mişti.r . Ancak ödUncün mahall i para ile ödenmesi esası geti-

rilmjı2tir ( 17). 

PL 480 Programı çerçevesinde yardım yapılan ülke

l er de biriken paralar "Cooley Fonu" adı verilen bir fonda 

'to:o lanm.ı ş tır. Bu fonda toplanan paraların bj.r kısmı A .B .D. 

tems ilc:i.likler5:ni.n ihtiyacı. için kulla:ı:nlırken, ger:iy(1 ka-

lanı :tse o Ulkede yatırım yapmı ş olan A oB.D. merışe::!lj fir-

mal a ra uzun vade ve ucuz faiz ile kredi. verilmesinde kulla-

nılnııştır ( 18). 

( 17) 
( 18) 

Bulutoğlu, 

id.' 

op.cit., s. 53. 
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B15ylcce tkinci Dünya Savaşı scırıras:ı ilk yabancı ser-

maye akımları gerçekleşmiştir. Bunun haric:i.nde, 1960' lara 

kadar e olan Ulkc::le:re yöw:::lik yaba.nen. serrrıE<ye a-

kımları zeyde kalmıştır. 

1960'lardan itibaren yabancı sermaye akımlarının ye-

niderı canlanmaya başladıgını görmektey:i.z. Bunda çok uluslu. 

ile Ban--

kas:ı, Avrupa Yatırım Be.n.lcs.aı ve 

tU teı;rvik etme-

lertrdn rolU olmuştu.r. 

1960• lardan günümüze kadar gerçeklE~§miş olan yabancı 

sermaye akımlarının büyUk çogunlııgu A .. B.D. tarafından yapı-

lırken, yatırımlar daha çok işgücünün yaygın ()larak kulla

nıldığı, üretimde mal farklılaştırılması yapıl.ab:i.len kimya, 

last:lk-kauçuk ve dayanıklı tUketün malları gibj. sektcirlerde 

yoğunlaşmıştır (19). 

'l1Pb·lo 1.3, lQ60•rlBn g1'u·',,1ii"',·.·,·1·L·,;ze· .. '•c•a1r·, .. ~·ı,,,,., a':'nem ı'ceri ..,.,.~ -· ,.; -........ . _,.""" . .t'-•:.ı. .. CtJ.. V. C'.;;..i..J. ·\~~ ,,,,;;. ·~··· .· . .-. 

sinde ekleşen yabancı sermaye akımlarını gc)stermektedjr. 



-28-

TABlıO 1.3 

Yabancı Sermaye Akımları 
(Milyon Dolar) 

1060-J 9q -,, fı(''.Ylı:> l""' -1 ---------· .,, - .~-~~.!:..:.:.!..::;!:: .. _.._ ... _______ ._ 

Yıllar 

1960- 63 
,.. ,. 
o.b94 

1964- 67 B.324 

1968- 71 13.744 

4.443 1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

6~710 

10.200 

7. 836 

a.ıoo 

11.200 

12.-100 

14.135 

15.400 

17.247 

Kaynak: Alpar, op.c:it., s. B, (1976 yılına k r::ct dar) 

L'ial:.i.ye ve Gümrük Bakanlıgı, 1983 Yıllık 
Ekonomik Ra:rrnr, s .42 ( 1976-1982 :için). 

rHa l:ly e ve Gümrük füü;:anlığı .. 1984 Yıllık 
F::konom:Lk Rapor, s. 41, (l9B3 1çin). 



-29-

II. ÜLKEMİ ZE YÖ!IELtK YABANCI SEHMAYE AKI MLARI 

Ülkemize y1:5neljJ{ ;ı.~ .o;:bancı sermaye akımlarındak:! en ti-

n emli ve ei::k5 l i gelişrs.el f; :ı:' 195 C sonrfunna rastla:•ıak la. bir-

likt ··ıı ·· · "'" illr y·~·"'·"ncı 0 er"""'Y"" O'J·r:ı·,,,ı· u'' ''"f',:;ı.,,,·ıı _,.. e , u ... ı:(~· rn :1,..ı"'" ... . o . ..,.:,, ~ o · .u.c .. . " <'.:.> • • •.:r . '"'' .......... · İmpara-

tor1uı.;u dc1nı~Ydncle olmı.ıştur. Bu nedenle Ulkemj zdeki. yabancı 

serm:::ı.y e akınılar:ı.nın t a rihi gcli~:d.rnini Cu1nhuriyet' ten öne eki 

v-e CumhJ.1r iyet 'ten sonra ki. dtinem olarak :iki kıs ıma ayırarak, 

Ülkemiz, yabancı sernıayenin varlığından ::11k kez Os

ma n1::!. h npar a torluğu d(:\neminde, 1838 yılındo. tng:i.l tere ile 

i~~zala:nan " Tic ,:1re t Anlc.~musı" net :l.cesindc ha berdar olmuş-

t 1J.'"• ·. ı'.:\ .. 1.1 ~r·ı.ı"· t''f'.}. '•fl.•,··.~.- J.··.ı cı t .... c ..ıııı z ·;ru' " t"'c0 e~bh-l <'' lerin n ")'"' '.." colr 
• ..k • _, ·~ •- Ot_, . '- • • A" <::> ""' ·- . J ·"· "' "'' , '-J ,1.. U • •- ,!. • • ı '<O t. .: '"'" ayrı-

cal:ı.lclur t:::ı:n1 .nnıısrt:tr. Bunların en Un emlj_r:.d . ., "Yed-i Vah:i.t" 

d!':?:n:i len ye j_the.1 m.:0 11 ':.ı.rı nın Ulke iS}:f.nde e,lınıp, satılması-

n J.n yalnız.ca Osmanlı Devleti tnrafınde..n c;erçekleştirilebi-

lı:-ıc e[5:1 ena :.>:ı.r.ı.a dayanan usulün kaldırılması ve İng:i. liz mUte

~ı ebb:i s lecre he:t"tLlrlLl me. lı % 5 verg 1. c5demek sn.retiylE~, ülke-

rU.n heı"' ;y-er::tnde sa tab:i lme :tmk~.nı ta.ıTımnasıydı. Anı lan di5nem-

de Osnan1ı mü te~~ ebb:isi.ni.n ödedi,'.i;ı verg i. 1se % 12 idi ( 20). 

Aynı yılın Kasım e.yında anla~:ma:nın oldukça caz:i.p ko-_______ __.... _________ ... _~-~-
(20) Do~;an Avcıoglu, Türkive' n:i n Düzeni Dün-Bu.?ün-Yarın, 

·i:; ·pn o1 " i ' · ·c· ,, . it 1 ":ı'l i -r • 71 .,;• D'"'"''cı, .o ._r:ı.ıı•J ... 1\.1 ·ap, .ı>.ru:ara: .o:ı. ·g. Y.e.yırıev:ı .. , , 
s . 107. 
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şullar taşıdığını gören I'1.rana1 z' larda aynı hükümleri taşı-

yan bir anlaşmayı Dovlet:l 1.le veromırılar~ tJ .ı,; '$ ,, bunu da 

İsveç, İsp :I le yapılan a:nlı~u;rrnalar 

takip etmiştir. Bu. şekilde Osmanlı , Bat:ı -Ul-

keleri n endüstri .mallarının kolaylıkla sat:tlc.ı.bildiği a-

çık bir pazar haline gelmiştir. Bu.nun bir sonucı.:ı. olarak ya-

bancı firmaları halı, yağ, doku.ma ve sabun U.r(~tim:i. gibi a .... 

lanlarda tı:ı:·ım yapıp, spekülatif kazanç saglama amacını 

gütmilslerdir (21). 
'""' ;J 

.. , 
:ı .. ı.e t e.n tinemli 

gelir olduğu.ndan, İmparatorluğun iç ve 

İnıparatorluğ;un iç borçlaruna denemeler:l 0 Galata Ban-

kerlE.~r:i" ad:ı. veri.len ynbı::mcı kökenli :rr:ıalj b::ir grup :ile "Os-

manlı taraf ı:ndan gerç eklı::ş tiri. ~;ıtir. t hemen 

belirtel:i.m k:!. b lart.11alar, Osmanlı orlugunurı kay-

sermayr:: pi.yasasJ.ndan yUksek fa:tz kar§ıılıi;ırıda borçlarunak su-

retiyle sağlamJ.ştır ( 22). 

.s eb:tyle 1G79 yıl:ı.nda Os-

Osmanlı 

tır .. , :lsp:trto ve ::~:ı maddelerden 

(21) ibid., 

( 22) Bulutoglu, op .cii; .. , s. 70. 
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sağlanacak devlet gelirleri, alacaklılara olan borçların 

ödenmesine tahsis edJ.lecekti (23). 

Bu uygula.rna dış alaoaklılarında aynı yönde bir uy

gulamayı istemelerine ve bunun kabulü için osma.nlı İmpara

torlugu' na baskıda bulunmalarına neden olmuştur. 

Bunun nı::~ticesinde 1881' de dış alacaklı ülkeler olan 

Fransa, İngiltere, İtalya ve Avusturya ile "Muharrem Karar

namesj." adı verilen bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmayla, 

tuz ve t ütün tekeli, pul resmi, balık avı resmi gibi başlı

ca devlet gelirleri yabancı alacaklılara devredilmiştir.Söz 

konusu olan bu vergileri toplayıp, dış borçları ödemek üze

re yabancı devletlerin temsilcil:i.klert nden oluşan "Duyunu 

Umu.miye İdaresi" kurulmuştur ( 24). 

Bu i .darenin Osmanlı İmparatorlugu'nun gelirlerini 

kontrol altına almasıyla birlikte İmparatorluğun Batı piya

salarından yeniden borçlanıııa olanağı ortaya çıkmıştır. Alı

nan borçlar genellikle cari harcamaların finansmanında kul

lanılmakla birlikte baş ta demiryolları olmak üzere bazı te

sislerin yapılmasında da kullanılmıştır. 

Demiryollarının işletme hakkının yabancılara veril

mcs iyle birlikte, ilk önemli yatırım gerçekleşmiştir. Bunu 

diğer sekt<.5rlerde yapılan yatırımlar takip etmiştir. 

Aşağıdaki tablodan da görülecegi Uzere, Cumhuriyetin 

(23) Seyidoğlu, op.cit., s. 471. 

(24) İbid., 
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:il~nına kadar olan dönemde, ülkemize yatırım yapan firma 

sayısı 87 olup bunların yaklaşık sermay esi 255 milyon TL. 

olmuştur. 23'er firma ile İngiltere ve Fransa ilk sıralar

da y or alırken, İngiltere 96 milyon TL., Almanya 62 milyon 

TL. :ile en çok sermay e temin ed en ülkeler olmuşlardır. Bu 

dönemde yabancı yatırımlar daha ziyade demiryollarının ya

pımı ve işletmesi ile maden ve hizmet sekt r:5ründe yoğunlaş-

mıştır. 

TABLO 1.4 

Cıunhur:i.yet öncesi Yabancı Sermaye Akımları ( M1l:ron TL _u. _ _________ _ 

Ülk el er 

İngiliz 

Fransı z 

İtalyan 

Alman 

Firma Sayısı 

23 
23 

Yaklaş ık Sermay esi 

96 
27 

11 20 
8 62 

Arnerilcan 7 .38 
Diğer 15 12 

....,..T .... O .... P .... LA ......... ~._[ -----------'$1__. -----·-·-·'""-·-··---·-~-... ?::::..5....,15"-------.--

Kaynak :Daim Demircan, Türkiye' de Yabancı Se_~maye, Istanbul: 
Dilek Yayınevi, 1971, s. 15. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, yabancılara tanınun ay

rıcalıklar ve Osmanlı İı:ıparatorluğu 'mın ekonomik ve siyasal 

güçsüzlüğü sebeb:lyle yabancı firmalar açık pazar olarak gör

dükleri Osmanlı ekonomisine ihracatta bulunmuşlar, bu olana

t;ı bulamadıkları zamanda en klirlı yatırım alanlarını seçe

rek getirdikleri sermayeyi en kısa zarrıanda geri almanın yol

larını aramışlardır. Bu dC5nemde yabancı kuruluşların yapmış 



-33-

olduğu yB.tırımlardan haksız kazançlar temin etti.kleri gö

rülmüştür. Yabancı firmaların, devlet:tn gUvenliği ile :tl

gili bulunan demir.rolu • deni.zyolu, liman, tünel, elektrik, 

havaga.zı gib:i. kamu h:i.zmetleri alanındaki faali;le·tleri Lo

zan Anlaşmasından. ve Yeni Türk Devleti.nin kurulmasından 

so11ra son bulmuştur. 

B. Cu:mhuri.yet Döneminde Yabancı Sermaye Akımları 

Cumhur:tyet döııemindeki yaba.ncl sermaye akımlarını 

tiç bölümde incelemek yerinde olur. Bunlardan birinc:i.si, 

1923-1950 dönemidir .. Bu diJnem tarihe dış borçların ()dendi-

ve yabancı yç1t1rımların devletleştirildiği dönem olarak 

r~ -,,.,...icıt ·r 6eış:u; .,, 1 • İkincisi. 1950-1980 dönemidir. Bu dönem, yaban-

cı sermaye yatırımlarına ilişkin çeş:ttli kanuni mevzuatın 

yürürlüğe girdiği dönemdir. Uçüncüsü ise, ekonomi .. k ist:lk

rar tedbirleriyle birlikte yabancı yatırımlara i.lişk:i.n ye

ni düzenlemelerin getirildiği, teşviklerin sağlandığı 1980 

sonrasıdı.r. 

ı. 1923-1950 Dt-lneminde Yabancı Sermaye Al{;ımları 

Bu dUnemd.e hemen hemen hiç yabancı serrr.ıaye girişi 

olma.zken, 1928 yılından itibarende mevcut yatırımlar dev

letleştirilmeye başlanmıştır. 1944 yılına kadar devam eden 

devletle~ıt:lrme hareketi. sonucunda 20 YSK devletleşt:irilmiş

tir. Bu kurulu§ıların sahip oldukları imtiyazlar sebebi ile 

ekonom:i.de çok karlı kuruluşlar haline gelerel~ net sermaye 
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çıkışına sebep olmalarıyla genellikle kamu hizmet:!. niteli

ğinde görUlen alanlarda faaliyet g\'Jster:rneleri, böyle bir 

kararın alınmasında etkili olmuştur. 

2. 1950-1980 Döneminde Yabancı Serma.ye Akımları 

1950 yılından :i.tjbaren sUrekl:i bir sanayileşme ve e

konom:i.k bUyüme poli tj,,kası beni.mseyen Türk HUkUmetleri, bu 

hedefe kEmdi kaynaklarımız, tekn:i.k bilgi ve sermayemtz ile 

ulaşılamayacağının bilincine vararak yabancı sermayeyi teş

vik etmeyi kararlaştırmışlardır. Dolayısıyla bu. dönemde Ul

kemize yabancı sermaye ithalini mümkün kılan ve yabancı ser

maye yatırımlarını düzenleyen bazı k;anu.."'llar yürUrlUge gir

miştir. Bunlar 1567 Sayılı Türk Parasının K.ıymet:lni Koru.ına 

Kanunu'na (TPKKK) da.yalı 17 Sayılı Karar, 6326 Sayılı Pet

rol Kanunu, 7 462 Sayılı Ereğli Demir-Çelik J:ı1abrikaları TAŞ' 

a. ilişkin Kanun ile 5583, 5821 ve 6224 Sayılı Yabancı Serma-

yey'i. lJ!e§Vik Kanunlarıdır (YSTK). 

Ülkemize 1567 Sayılı TPKKK' na dayalı 17 Say1.lı Kara

ra g(5re gelen yabancı sermaye önemli miktarda olmamıştır. 

Bunun nedeni de, bu kanunun yeterince yabancı sermayeyi teş

vik ede)memesinden kaynal<:lanmaktadır. YSK t ların özsermayesi

nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi, karın bir kıs

mının 21C Merkez Bankası 'nda bloke edilmesjnin zorı.mlulugu, 

yurt dışından talep edilen kredinin Türk parası karşılıgı

nın % 50' sinin "İç }"inansman ıııonu" adı verilen bir fona ay

nı vade, faiz ve ödeme şartlarına göre yatırılması ve kamı• 

ni faiz haddi ile talep edilen kredinin fa::i.z arasındaki far-
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kın faiz transferi sırasında jç finansman .fonuna ()denmesi-

n:i.n gerek:l:Lligi, yabancı yatırımcılar açısından cazip ol-

mayan hususlar olmuştur. 

18 Mart 1954 tarihinde yürürlUge giren 6326 Sayılı 

Petrol Kanunu ise ülk zde petrol arama, sondaj, üretim, 

tasfiye ve dagı tım ic}lemleri ile ilgili yabancı sermaye ya

tırımlarını dUz{::nleyen kanundur. 

Bu kanun petrol konusunda öz.el sekte5re öncelik tanı

yan ve yabancı f irmalt:ira eşj t haklar tanıyan l:i.beral bir ka

mın olup, 1965 sonuw.:ı. kadar ı.a;c,4 milyon TL. lık Y"=tbancı 

sermaye girişi sağlamıştır. Aynı dönem 6224 Sayılı Kanun'a 

göre gelen yabancı sermayenin 491 milyon 'l1L. olduğu dikkate 

alınırsa, Petrol Kanunu'na göre gelen yabancı sermayenin ol-

dukça yüksek bir düzeyde gerçelcleştjği anlaşılır ( 25). 

Ancak hıc:rncn belirtmemiz gerekir ki 1965 sonrası çok 

uluBlu firmaların büyült bir kısmının petrol ararrıa faal:iyet-

lerin:i. durdurmaları sebebiyle Türkiye'de günfün.Uze degin pet-

rol ararna çalışmaları bUyük ölçüde Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklıe::,ı (1.rPAO) tarafından yürı:.;_tLUmUştUr. 

28 Subat 1Q60 tar:Lh1·:nde ·.ri iriirl·l·;,;e .ırir..,.n· 7462 .. Q' ./ . tJ ~'t,. Vi,· .· .'"b· ;;;:~·,., ...... ~.;;; . Sayılı 

Ereglj .. Dem:!.r-Çel:ik 1i1abriki:ıları TAŞ Kanunu, 6224 Sayılı YSTK 

füı bulu.nrnayan ve yabancı sermayeye -t bir Uretim branşında 

daha geniş :imlcanlar tanıyan liberal bir kanundur. Bu kanuna 

göre, ;yabancı hissedarlar ile Türkiye haricinde satılan tah-

-·-·'"· .... -··-·----, .. ~ .. .,,,-, .. ,,,,_ _____ . __ _ 
(25) Bulutoğlv., op.cit., s. 167. 
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v:tllerin sahiplt.~ri 6224 Sayılı YSTK 'nun ı::ıagladıgı haklardan 

istifade edeb:i.lrnektedirler. Diğer t a raftan aynı kanun, fir-

rnanın elde edeceği safi karın, ps.y senedi sahip1erine öden-

miş sermayenin senede % 6•sı tutarında kar dağıtılmasına 

müsait olmadığı takü.irde, Mal:i.yenin 5 yıl sureyle kar nok-

sanını tamamla.rnası olanağını getirırdştj.r. Yabancı sermayeye 

ilk yıllarda büyük kolaylık sa~layan bu hilkme karşın, 7462 

Sayılı Kanuna g<3r<:! ,.:~elen yabancı sermt'1'1;·ede öne:rnli bir .__, •. ~ 
dür:ıe--

ye ulaşamamıştır~ ÇUnkU bu karnı.na göre gelen ye.bancJ. serrna-

ye, sadece tek bir kuruluş için olup istisnai bir nitelik 

taşıınaktadır. 

1 Mart 1950 tari.hl.ndc; yürürlUge gıren 55B3 Sayılı Ka-

nun ise sadeoe :ik:l maddeden ibaret olup, bu karn.mun amacı, 

birinci :maddesinde de belirtildig i gib1 ülkeni n kalkınması 

iç in faydalı görülen sahalarda üret imi çoj;aı tma k ve ihraca

tı arttırmak üzere özel teşebbüs tarafından yapılacak uzun 

vadeli" borçlanmalara JOO milyon TL. yi geçmemek Uzere Mali

ye Bakanlığı' nın kefil olabileceğine dairdi. Ayrıca; ilg:tli 

ks.nun, yabancı sermayenin yurt iç ] nde gelir ile kendisinin 

harice transferini sal:;lamak üzere Maliye .Bakanlığı•nın taa-

hüdünü mümkün kılmıştır. 

5583 Sayılı Kamm'un yabancı sermayeyi yeterince teş

vik ederrıemes:t. sonucu 9 Agustos 195l'de 51321 Sayılı Kanun yU-

r ürlüge girmiştir. Ulke ekonornistne büyük katkı sa[;laması a-

macıyla çıkarılan bu kanun ne yazık ki, beklenilen sonucu 

sağlayamamış ve hemen hemen ekonomiyi etkiloyeb:ilecek hiç

bir yatırımı mümkün kılamamıştır. Bunun başlıca nedenleri; 



-37-

yabancı se.rmnycye verilen :tzinlerin yok;un bürokrati.k idari 

mekanizmaya tabi olması, kar, faiz ve dividant trHnsferine 

%> 10 sınır koyulması ile yabancı serrnayeye açık olan yatı

rım sahalarının sanayi, enerji, maden, bayındırlık, ulaş-

tırme. ve turlzm sekt f.5 rleri olmak üzere birkaç sektörle sı-

nırlandırılma.sıdır. 

23 Ocak 1954 yılında ;rürUrlüğe g1.ren 6224 Sayılı Ka

mın, diğer yabancı sermaye kanunlar:ının aksine, yabancı ya

tırımları belirgin bir şekilde teşvik etmek amacıyla h.szır-

lanmış ve o zamandan beri petrol arama, çıkarma, işleme ve 

dağıtımıyla :i.lgili yatırımların dışındaki ti.im yE1bancı yatı-

rırnların dayandığı yasal dfü .. :.enlemeyi oluşt:ırmuştur. 

6224 Sayılı Kanun hükümlerine göre Tü:r.:-kiye'de yatı-

rım yapılabilmesi için; 

- Yatırım tekl1.f1.nin Ulkem:i.zin ekonoın:Lk geli~ımesine 

yararlı olması, 

- Türk özel teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet 

sahasında çalışması, 

- Tekel veya imtiyaz doguracak bir durum yaratmaması 

gerek:tr. 

Bu kanuna göre yatırım iz;ni alan yatır:ımcı;ya, k~r ve 

tasfiye gelirlerin:tn transf'eri, :izin alınarak sağ,lanı'Tiış kre-

diler:tn. fa:iz ve amıpa.ra ödem.-:;lerı .. · .. nin -ı-r," nı:ı. '"' 0r-i ·1 · · ~·v·-ın .. t:;> ~· v ~ .... .... ...... J .. ·;.;; ...... ' .~ı.:.. .. .ı. ...... ser-

mayeye eklen.'nes:! .. gibi olanaklar tanınmıştır. Bunun yanısıra 

yabancı personel istihdamına olanak tanınn1ış, yabancı perso-
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TABLO 1.5 

1980 YılınB Kadar 6224 Sayılı Kanuna GC5re 
Gel en Yabancı Serma;ıe 

Yıllar Mil;y:on Dolar KümUlatif ıııoEt~ 

1954 öncesi 2,8 2,8 

1954 2,2 5 
1955 1,2 6,2 
1956 3,4 9,6 
1957 1,3 10,9 

1958 1,1 12 

1959 3,4 15,4 
1960 1,9 17,3 
1961 1,2 lı3,5 

1962 4,2 2 2, 7 
1963 4,5 27,2 
1964 11,9 39,1 
1965 11,6 50, 7 
1966 9,7 60,4 
1967 9 69,4 
1968 13,9 83,3 
1969 13,2 96,5 
1970 9 105,5 
1971 11,7 117,2 
1972 12,8 130 
1973 67,3 197,3 
1974 -7,7 189,6 
1975 15,l 204,7 
1976 8,9 213,6 
1977 9,2 222,8 
1978 11,7 234,5 
1979 -6,4 228,1 

----,-,..-.-.-... .. --------------..-.--,--------
Kaynak: Ünal Bozkurt, Ekonomide Yabancı Serrnaye, 

İstanbul: YASfü> Yayını', 1984, s. E. ' 
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nelin geli.rlE~ri:ı:ıin t.rıı.nsf eri ile ;yabancı yatır:r.mcılar:uı e-

ş:it haklara sahip olması i:rrkanı sağl.a:nm:ışt:ır. 

Kanunun genel yakla§:trn:t IH! l:tberal hUkUmler:t yaban-

c ı yatırımlara c;;ı::ı. 

nunun çok genel savılab:llecek ifade tarzı zam.anın hükümet• 
"' 

lerince ik ~yorumlaıı..ın:ı.~ı, bu. durumda, 1980' <le eko11om:ik 

pol:!.1;j.kaxıın kadar en süre j .. qerı:dııde pek çolt 

açmıştır. 

Te.blo ı.5; 6224 Sayılı Kamın kapsamın.da 1980 yılına 

en ;yraha.ncı sermaye mj.ktarını yıllar :i.-

t:i.bariylE: göstermektedtr .. 

1980 yılına kadar gelen YSK sayısı 91 olup bunlar 

228,l milyon dolarlık se:ı::·maye getirmi~7lerd:i.r. Yıl itibariy-

le: en çok s girişi 197.3 yılında 67 ,3 milyon dolarla 

3. 1980 ve Sonrasındaki Yabancı Sermaye A.kırrı1arı 

24 Ocak 1980 tarih:tnde 6224 Sayılı Kanuna ek olarak 

çıkarılan 8/168 Sayılı "Yabancı Sermaye (}erçeve Kararnamo

si" ile yabancı yatırımcılar için yeni ilkeler getirilmiş-

tir. Kararnamen:i.n getirdigi en btiyUk yenilik "Yabancı Ser

maye Dairesinin ( YASED) kurul:mas:ıdır. Daha c>ncı::~de:n r!l:aliye, 

Ti.ca:.ret, Saııayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile DPT tarafın-

dan alınan yabancı sernı.a;yeye ilj.şkin karar Ve işlemler, bu 

kararname ile tek bir mercide yani YASED bür.ı.yesinde toplan-

m:ı.ştı.r. Ayrıca YJ!,,BED• e aşağıdaki yatırımlar için izin verme 
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yetkiside tanınmıştır (26) • 

... Yabanol. sermaye yatırımlarında, yabanı,Jı sernıa.ye-

nin tşti.rak oranı 10' dn.n az ve 49*dan yulcarı degilse, 

.. Ya.bancı s 

maye yatırım..ı,. 50 m:tlyon dolara kader isı::·, 

:1.ra.l~l:i tu:rj zm proj e1erindcı. 

Bunlar:ın har1.c:lndeki yatırımlar için karar verme 

yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir. 

Yen:t düzenlemen:i.n amacı, ;yabancı ser:maye :ile ilgi-

l:i. kararlarda sürat saglamak, yetk:i. dağırııl<lı/d;ı ve çeşit-

l:i. yorum farklılıkları nedeni.yl·~ ortaycı çıkan isti.k-

rarsızlıklr1rın önlenmeye çalışılmasıdır .. 

ile yabancı .firrn.alHra t yerli firmalar 

:iç:ln jrnkfinı tanın-

farkı ., banka Ye sigorta 

ihrı:;.oa t kredi .... 

leri :ile dijyjz ni kullanma o1arı.eı.ğıdır ( 27). 

8/168 Sayılı Kan:ırnaınc~ ile, :ilk ke>~3 sekt15rü 

yaba:n.01. s Kalkınma 

Bankr.:ısı ve benzer:t yc:rli J: :iştirak 

( 26) 

( 2T) 
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etmelerine izin verilmiştir. Ayrıca Türkiye'de kurulu veya 

ku.rulacak bankalara yabancı sermaye iştiraJd. mümkUn kılın

mış ve yabancı banlrnla.rın Türkiye 'de şube açrrı.a.la.rına im

kan sağlanmıştır. 

8/168 Sayılı Kararnamenin bir diğer yenili ise ya-

tırım izni için ihracat koşulu getirmesidir. Buna göre gı

da mamullerinde % JO, tekstil ve giyimde 50, mabilya % 

60, ticari araçlarda '/; 25 ve madeni eşya için % 30 ihracat 

zorunluluğu getirilmiştir (2S). 

6224 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan bir diğer ka

rar-.aa:med.e 8/176 sayılı "Garantisiz Ticari Borçların Tasfi

yesi" ne ilişkin olanıdır. Bu lrn.rarname ile, TL'ye dönüşmüş 

döviz borçlarımız yatırım şekline dönfü;;raüştUr. 1980 so:n:..r>ası 

yapılan cli{~er çalı~ınaları da şöyle azetlemek mümkUndür : 

T'.PKKK •na dayalı 17 sayılı karar kaldırılmış yerine 28 

sayılı karar konmuştur. Bu karara göre TUrkiye •de faaliyet

te bulunan yabancı müteşebbislere ait kar, temettü ve ben

zeri transfer istek:leri ilgilileı"in talebi üze.rine ba.nkalar

ca bekletilmeksizin yapılaealctır. 28 sayılı kaı"'arı takiben 

çıkarılan 84/1 YASED tebliği ile YSK' lar:ı.n ge.ı.. .. eken sayıda 

personel çalıştırılınalarınu izin verilrrdştir. Diğer taraf

tan daha önce bloke edilen paraların döviz ise tamamı, :e1. 

ise % 50'si kadar dövizin nakden getirilmesi şartıyla yeni 

(28) YASED, 'J:ü.rldye'de :tabancı Sermaye Yatırımı, loc.cit. • 
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kurulacak firrnalarda yabancı ortak payı olarak kullanılma

sına iz:i.n verilmiştir. Keza 6224 Sayılı Kanun ve 28 Sayılı 

karar kapsamına giren patent, lisans ve benzeri gayrirnaddi 

hakların i thal:tne YASED karar verecekti.r. Bu hakların kul-

lanılması karşılığında ödenecek bedellerin döviz iznine 

bağlanması ve transferinin Merkez Ba:nkası'nca yapılması e

sası benimserurdştir (29). 

YSK'ların dışarıdan alacakları ayni ve nakdi kredi

lere YASED :lzin verecel1:tir. Bu kredilerin faiz ve anapara 

ödemeleri YASED tarafından onaylanan kredi anlaşmaları çer

çevesinde yapılabilecektir. Her türlü dış kredinin faizi ve 

diğer giderleri kısıtlamaya tabi değildir. Bunun yanıs1ra, 

dış borçlanmalara 25 milyar TL. yi geçmemesi kaydı ile ga-

rant:i. verilmesi ile yabancı sermaye payının satı.şın:ı.n müm

kün kılınması g ibi esaslar getirilmiştir (30). 

28 Sayılı kararı takiben 7 Temmuz 1984'de 30 Sayılı 

karar yürürlüğe girmiş ve TPKKK' na g ()re tilkeye gelen yaban

cı sermaye bu karar kapsamına alınmıştır. Özel sektör iş-

letınelerimi ze dış ülkelerden doğrudan borçlarunada önemlj_ 

kolaylıklar sağlayan bu karara göre ülkemizde faaliyette bu

lun:0.n YSK sayısı 52 olup, getird:tkleri sermaye tutarı 4.700 

milyon TL. dır (31). 

Tablo 1.6; 1980 yılından günümüze kadar 6224 Sayılı 

(29) Arıkan, op.oit., s. 7. 
C 30) İbid., 

( 31) YASirn Veri Dosyası. 
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kanun kapsam:ı.nda Ulkem:i.ze gelen yabancı sermaye tutarını 

gc5s termektedj.r. 

TABtO l.6 

19HO ve Sonrasındaki Yabancı Sermay e 
·-------·---JJ'Ii.:lY~r~ J]o +ar) ________ _ 

1980 53,2 281,3 
1981 60 341,3 
1982 59,9 401,2 
1983 72,2 473,4 
1984 96 569 4 _....._ _____ "-·-----·---·-------- ~---··~,------~---

~ k yı~~~ v i ]) Y.ay:na. ~; · ~<1.01s.ı..• er . osyası. 

Bu dönem zarfında ülkemize gelen yabancı sermaye mik

tarı, 26 yıllık dönem zarfında gelen yabancı sermaye mikta

rından daha fazla olmasına karşın yeterli olmadığından, ya

bancı sermayeyi. daha fazla t eşvik etmek amacıyla yeni kanun 

tasar2sı hazırlarunı g tır. 

Bu kanun tasarısı 6224 Sayılı Kanun ile 8/168 Sayılı 

Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 1567 

Sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan l'l, 28 ve 30 Sayılı 

Kararlara göre kurulan kuruluşlar bu kanuna baı::::;lı olarak, 

YASl~D' in izni çerçevesinde faaliyet i ni sürdürebilecekler-

dir (32). 

Yeni kamın tasarısı, yabancı sermayenin daha önce be-

(32) Dünya, 1 Nisan 1985, s. 9. 
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lirt:i.1en çartlar al tında hangi alanla.rda yatırım yapa.bile-

ceğ:i. ni. açıkça belirtmiştir. Buna gere yabancı sermaye, sı-

naj_, t:tcari, tarım ve hizmet üretimine yönelik olarak ya-

tırım yapab:i.lecektir. Yabancı se~maycli teşebbüslere, ya-

bancı serma;;rır~ payının oranına bakılmaksızın 11:-Urk şirke1;i 

sayılma hakkı tanınmış, ve anaynsa dahilinde diğer 1I 1ürk 

şirketleri.ne tanınan hak ve kolaylıklardan istifade imk~nı 

verilmiştir (33). 

Bu ka11un tasarısı ile, k~r transferi ile özel dış 

kredilerin geri (5den.i.1esj_ne i.lişkin sınırlandırmalar kaldı-

rılmıştır. Yeni tasarı ile YSK'lara gerçek faaliyet alanın

dan doğan k~rlar ile arızi k~rların. tümüyle transferi :tmka-

nı getirili.:rken, dış kredilerin anapara, faiz ve masraf ö-

demelerinin de döviz olarak transferi serbest bırakılmış

tır. Tasarı ayrıca YASED ' den talep edilmesi. halinde, yaban

cı sermayeyi temsil eden Türk firmasının defterlerinde ka-

yıtlı bulunan hisse senetlerine "transfer garantisi şerhi" 

dUşülecegi hükmUnU de içermektedir (34). 

Kanun tasarısıyla yabancı sermayen:Ln denetimine i-

lişkin dUZE.:nlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 6224 Sayı-

lı YSTIC'nı.mda denetim şöyle hükme ba~;lanıyordu: "Lüzum gö

rüldüğü takdirde yabancı sermayenin transi'erinin miktarını 

tayi.11 etmek üzere bu kanuna tabi teşebbüsün defterleri ve 

vergi beyannamel eri, hisseleri, varlıkların satışı, borç-

( 33) İbid., 

(34) İbid., 
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lanl!k"\ durumları denetleneb:llir" ( 35). 

Yeni dUze:nlrm1ecle yabancı s en:Jn transferi. kap·· 

saırıına tE~knoloj i bedelleri eklenirkt:m " 

rası veya konvertibl döviz cinsiyle cari resmi kamb::i .. yo lcu-

ru üzerinden" tra:rısfer adileb:i.lecng:i. belirt:i.lmiştir. Ayrı-

oa, yabancı serxrıayenin Türkiye •ye ithali, Bakanlar Ku.rı.ılu 

ve DPT'nın baglı l:ıulu:ndugu Bakanın izni ile olabilmekte-

dir, Bakan bu yetkisini YASED vasıtası i.le kullanab:tleoek

tir (36). 

( 35) Dünyt:1, 28 M:art 1985, s. 3. 
(36) DUnya, loc.cit., 



-46-

AYI HIM 

YABlıJfüI SEHl'flAYBNİ1'l EKONOMİYE KATKISI 

"Milli tasarrufların, ülkelerin hedefledit-:i: i kalkınma 

hı zın:ı. elde etmeye yetmemesi ve özellikle gelişmekte o

lan ülkeleri n s er me.;re miktarı ve onun birikim hızının ye

tersizliği ile .rrnr may eye duyulan ihtiyaç arasında açık ol-

ması durumunda , başvurulacak en öneml:i. kaynak yabancı ser-

mayed:l.r"(37). 

Yabancı sermaye, yatırım yaptıgı ülkenin sermaye sto-

kuna il~vede bulunur. Bundan başka yabancı. sernıa;y enin, git-

tiğ :i. ülkede elde ettig i karları y eniden yatırmak sureti :i.le 

başlangıçta getirdigi sermayeden ayrı olarak, ülke içindeki 

sermaye birikimine katkıdn bulunması da beklenir. 

"'' ') . . '}-. . ~ ..... , ... t ' 
.ı..8. nancı s erJ:.ayenın, uJ.r 111.KenJ.n sermaJ e s Ol<::una di-

rekt katkısının yanında, yerli s er maye ile iç-birliği yapa-

( 37) l11aruk Dogan, t•Obj ektii' Bir Yabancı Sermaye Politikası'' 
Ranor, 20 Eylül 1984, s. s. 
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rak ve yatırım ya.ptıgı sanayi dalıyla ilgili yan sanayiler

de yatırımları teşv:i.k ederek• dolaylı bir şekilde sermaye 

birikimini hızlandırdığı da söylenebilir (38). 

Yabancı sermayenin gerçekten ülke ekonomj.sine katkı

da bulunup bulunmadığını anlamak için iktisad:t fayda/mali-

yet anal:tzinin yapılması gereklj.dir. 

Yabancı se:rrrıayel:i kuruluşlar ;yatırım yapıp, Ureti.mde 

bultu1du1{lar:ı.nda:rı mjll'.i. gelire katkıda bulunmaldadı:rlar. An-

cak bu kurulnç;ların UrE:,tirrıde kullandıkları tüm girdiler ken

d:i.ler:l tarafından Uretilmeycbil:i.r. Urettm i.ç:ln gerekli olan 

girdiler ithal etmek suretiyle sağlanmakta.dırlar. Bu girdi 

masraflarının elde edtlen hasıladan d.UşUlmes:i. gerekir (39). 

"Fayda • Hasıla - Girdi" 

Fayda/maliyet anal5.zi yapılırken, fırsat maliyet:tnin 

de cd.kkate alınması gerekir. Bilindigi gibi mıilli gelir; U

retim faktörlerine (5denen faiz, ldlr, ücret ve rant toplamın-

dan olu~:mak·Ladır. Eğer yabancı kurulut;,ılar yatırım yapm<"ısa-

la:rdı b11nla.rın :i.Gt:i.hdanı ettiği iı~'gücU:nüıı 'tamamı veya bir kıs-

mı yerl:L kurulm;;larda çalı~ıarak m:tlli. gelire yine katkıda 

bulunacaktı. E'mek iç:in s<:5ylediğim:I.z fırsat mal:lyeti, diğer 

faktc5rler :i.çinde sözkonusu olab:I.lmektedir. Yabancı sermaye-

li kuruluş, üret faktUrlerini atıl bir ş bulunuyor-

ken kcıllandı :i.sE~ bu fakt(irlerin fırsat maliyeti. sıfır ola-

(38) Mehmet Şahin, op.cit., s. 34. 
(39) ~ıdva~ Karluk, ,Türki*e'de Yap§.:t]g_LSerme~ .. Yat:u:ımları, 

..tstanoul: Taştar.ı".'""'Mat aası-;-Temmuz '1""9-SY, s. ~I. 



-48-

caktır. Atıl bir ş ekilde iken bulmayıp, yerli kuruluşlar

dan sağladı j-~~e bunun fırsat maliyetinin toplam hasıladan 

düşülmest gerekir (40). 

"Fayda: Hasıla - Girdi - Üretim fak. Fırsa t i\ıTa.liyeti" 

.Ayrıca yabanc ı serma;y-enin, sermaye birilümine katkı 

sağlayıp, sağlamadığını araş tı:rırl\:en "net dışsal ekonomile

ri" ve bu karuluşların ödedikleri. vergilerid e gözönline al

mak gereklidir. 

Yabancı ser:ma.yel:l. l~urulu~ı ları:ı:ı g etirdig i modern tek

nQloji j_le birl:Ucte endüstrinin gel:i~,ımesinden faydalanan 

firmr::üarın mal iyetlerinde bir düşme görüleb:i lir. Bu.na "dış 

sal ekonom:i.ler" adı verilir. EndUstr:i.deki firmaların bUyü

mest ise faktf.5r talebir-.i buna bağlı olarakta faktör f iyat

larını arttırır. Buna da "dışsal eksi ekonomiler" adı veri

lir. Dışsal ekonomilerin olur:ılu etkileri, bir ölçüde dışsal 

eksi ekonomiler tarafından ortadan kaldırılmaktadır, Bu se

beple yabancı sermayeli kuruluşların, milli gelire katkısı

nı hesaplark en net dışsal ekonomileri unutme.mak gerekir. 

Yabancı sermo.yel:i. kunılu§lar, yatırım. yaptıkları Ul

kede öneml:t CJlçüde verg:t de öüemektedirler. Bununda "fayda" 

kalemleri içinde belirtilmesi gerekir. 

1/Ialiyet kalemleri j ç,ers:i.nd.c :ise, yabanc ı personele ya

p:tlan ücret tran.sf erlerj_, yabancı Uretim fakti)rler:i .. no divi

dant, fajz~ yönet:!l'ı. ücreti, l:Lf,Hnw ücreti ve patent hakkı 

---·-·· -----------
(40) İbid., s. 22. 
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şeklinde ödenen ve ülke dışına trarı.sf er edilen ödemeler yer 

alır. Bu:na göre, fayda / :maliyet oranı ~JU şek:i lde hesapla-

nır (41) : 

n !iaşılş=-"~lt.,Y_E;ı..;",gi ':'"_f:ı.rs_a t _Iy1tl7ış_!i ± ;\:r.e.:tJ)J •• B.fill!..];1~.QL.ti,. " 
Maliyet 

Bu oran eger birden büyükse yabancı Eıermayen:tn, ser-

rrısye. birik:i.rnine katkısı olı:mıludur. Diğer- bir dcy1.tJ le get:ir-

dtği g(StUrdUgUrıden :ea~üadır .. Ancak bu forr::ıUldeki fırsat ma-

r:ıal ekorıorrdlerin değerlerinin saptanmasın-

lUlc necle:niyle b11 formülden tam anlamıyla yararlanmak 

mUmkfü:ı olamanı':lktadır. Bunun yerj .. ne fayda olarak ttiın faktör 

ödenen faizler, gayrimaddi hak 

~de'·"1 e·1 ı::.r·' ,,.<&r ve v""r'~.:: ·ı ""r) v · ,ı.a · J. ~· J t ı:.;..U . "' e:,.ı.-c t tlk'lliyet olarak: dışarıya ya-

pılan ödemelerin toplamı (ithal malı girdi tutarı, lisans üo-

reti, yt:ı.bancı -çıer~.rnnele yapılan ücret transferleri, borç ta

ü~5 ve anapara ile klır transferi) dikka tE} alı:n...'nak:tadır. 

II. 

()demeler i sürekli açık veren ülkeler, ödemeler 

dengesi Uzo:r~1J1deki bask:ı.lcar111 azE•l+ılrr'"' "'1 1brı k:ı.'11ıı1dr->vı "Y~bqn-""" v ' !:J,Qh.)' ' -"'""" ....... ı:.. .;;:!ı,&.4' t..-..'' t .... ...... 

cı sermayeden yarar bcklerlt~r. Bu iki yönlü olarak gerçekle

şebil:Ir. İlk olarak yabancı sermayeni.n ülkeye girmesiyle bir

ljJ~te Ulkerı:Ln fü5viz rezervlerinde bir artış olur ki bun.un et

kisi heıxı.en ortaya çıkar. İkinci.si ise uzun devrede, j_thala.tı 

(41) İbid., ss. 22-23. 



-50-

:tk:ame ederek ve ihracat kazançları sağlayarak, ödemeler 

denges::i.ne k:atk::ı.da huluıunasıdır. 

Ancak, yabano1 sarı:nayeli. karctluşların ödemeler den-

gesJ U olumsur:. et.kiler:ide olabilısıc b el:tı:·t elim. 

:ı , :i.ç p::!yasaya ycinel:tp, ihracat 

yapmıyorsa, ve d:iğer girdiler:Ln ithalatını arttı-

r:ı ,.ro:rsa ve ., olt'hığ,11 yiiln'.lek kti:rlar1 yeniden 

yöneltmeyip trı:ınsfer etme eğ:ilimind.e ise, bu durum, ödeme-

ler b1.ls.nçosu Uzorindeki bask:ı.yı arttıracaktır. 

1 rafından rm:ıhalli. olarak ya-

:tnal tUket meyl 

• Ayrıca yaban-

c :t .s orrnay eli 

t~I.rd sermayeyi yurt dır~1:ı.na çıkaracaj;ında.n ()demeler elen-

ebJ..lj.r. 

Bu. aç zdan sonra yabanc.ı enin cide-

le~ aç:ıkla.maya. l1~;ıcı lı:m ( 42) : 

-::~r dengesinr;; sağlanan fayda• yatırım tu-

tarı + .th:ı:•ac + ttrıal j.lcamE:sitı 

it er dengesjne maliyet = K!r transferler:i. +Ya-

banc:ı. ,. yapılan ödermüer + Marj :i.nal tüketim mey-

l:i.nE~ bat:lı olara.k uyarılmış i tbala t + Ya·tırımda meydana ge-

ı ·ı ·ı ' " l. ı·· E~ D 1 eo e.rr ~.;;.ı:.-: me. ıy e · ·• 

(42) İbid., as. 25-26. 



Runa gf3re :t:'ayda/ma.l:tyet oranı şu şekilde la.nır: 

Ödemeler D liyet 

Y:tne hu oranın birden büyük olması yapılan yatırımla

rın Ulkenin (5derrı.eler bilançosunu olunılu yönde etkilediğinin 

b:tr ifadesidir. 

o r1 orrırılt~:rın--

• 'l verimi ve etkinliği art-

t lo j il: y erı:i. l er a.rıcal{ ül-

k Grcc Urct t 1.r. Oysa e ülkeler:i.n 

hızlandırmak :i.n, teknolo-

jik • Ancak teknolojik ye-

, Irıa.sraflı yöntemleri gerekt:ir:ir. Bu nedenle 

bu teknolojilerin ithali son derı:~oe pahalıya mal olmaktadır. 

Sonu.çta e o bu ülkeler, bu teknolojileri ne Ure-

-tcbilmekte ne de ithal edeb:ilmektedi.r·lEır., Dolayısıyla bn ül-

kele·re teknoloj :i. ancı::ü: ya tJ.rırn vas:ı.tasıyla :tlme:kt ed::! .. r. 

~~ek:nolo~ii transferi; li.ı;~a.r:ı.fJ a..nlan:maları.. t ek:nik vardım 
~ ... , . . ~ 

programları• teknik eleman yollanıa gibi. yollarla.da gerçek-

leşt • Ancak bu .ş :lldE:~ bir ln.sım tcüaıoloj iyi. temin 

olsa , ·teknoJ.ojini:n ·taınt:uın.n.ı transfer etmek 

(43) Şahin, op.cit •• s. 36. 
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B:tr illkeyrı gelen yabancı sermayeli kı.:.ruluşlar sadece 

yatır:ım yapıldığı anda teknoloji transfer etmezler aynı za

rnand!:1 çok uluslu bir firmanın merkezinde geliştirilen yeni 

teknikleride yatırım yaptıkları ülkeye getiri:!'le:r·. DoC;rudan 

etkilerinin yanıs1ra. dolaylı etkiJeriylede gcli~mekte olan 

ülk e lerde prod.Uktiviterıin artması :m:ı., :işletmelc.r:Ln modE>rnleş-

m.esi!H~ VE' ma1Jyetler:tn jne katk:ı. 

A:ncak teknoloji transferine ilişk:L.n en önemli sorun, 

bu teknoloj ilertn genell ik l e sermay e yoğun olr.-ı:?.sı , gelişmek-

te fa.kat ir::Jt:i.hdam sorunu.nun çc5zümünü l t:l ~r·m(>k t ed:lr. Ço-

ğu_ r.;eli€~meicte olan i.Uke bu yüzden istjhdam sorununun çözü-

mUnU devaı:üı ert s lemekte ve üretimde etkinliğe önem vermek-

tedir (45). 

"I~ b . ' t . d . "j • k 1 . i . . ıs. anoı sermayenın. gereıc ır ıg .. ı.;e no OJ rnn, ner za-

man bir ülkenin kalkınması iç :i.n en l.:ı.ygu.:n. teknoloji olduğuda 

Sc5ylpnemf~Z . :Bunun bfü? lıca sebepleri geli ;stmiş ülkelerj_n, ken-

C:Uleri :i.çdn esldmj ş olt:;.n t eknolojiy i transfer et -rrı eler:i. ile 

yatırım yaptıkları ülkenin kaynaklarJ.nı kendi çıkarları doğ

rul tusu:nda kullsn:mıaya çalışmalarıdır ( 46). 

·-----__,_- -------- ·--------
(44) Ibid., 

( 45) Alki.n, op .ci 1;., ss,. 195-196. 
(46) Naci Korkmaz, "ÖzE:l Yabancı t1Eö.r>maye ·.zatırımlaı:·ının E-

1.·c. o.n.omik Geli§m.eye Etki. s. i, Yabancı_§_ .. e~rr.ıye, der. Suat 
I!lalkoç, Cilt II, Ista.ntul~ 1969, s. 3'. 



IV. İSTİHDAM EQ:K:i Sİ 

Yalıanc:ı. sermayeden beklenen btr başka hususta. g itti-

g:i ülkede i ç s:izlik probler:llin::in çt' zi.imUno ka tkıde, bulu.r:mıası-

dır. G•.:>rçekten yabancı ser·rnaye, ;ytı.ratacakf;ı yeni :tş olanak• 

ları ile ülkcler ·.~11 iş sj.zl:tk sorununa yardımcı olabilir.An-

cak unutmamak gGrt:::k:Lr ki toplam yat1.rımlar :i.ç::i nde çok bU-

yUk ·b:Lc paya <;:H:l.hi.p oları çok uluslu. fir.malar genellikle ser-

maye yo &;un teknoloji kullar.maktadırlar. Bu durum, :i.ş s::l zlik 

sorı..:munun çözümünde öne:mli bi.r engeldtr. 

Yabancı se::c1?1&yı?nin istihdama olumsuz yönde de etkisi. 

olübi.l:i.r. Şöyleki, bu kurc:.lu§larırı kul1andıklarJ. :i.leri. tek:-

nolo j:l ve yfü:ıet1cilik b:i.lgisi ile arkalarındaki büyük ser-

bir 

.. . 1('•'.'. b t ·.- ,,, .ı .. u; ·ı :· ;: ... .-;;.,, ;·;· ı· R · k~b -t "lan···:,;. h Jı ,,-·,rı:: l. E:'.t .. d .. e U"' ı, n ı.l0U ,,,.:-.0 ar• .. e c~ e , o . Uı;;..1 "U . . 3.IDJ.,; dn yerli 

firnıaları:n endüstriden çe1:ilmest sebebiyle iç~ s:i.z kalanların 

sayısı, yaratılan iş olaJk'1klar1.nın çok UstLlnde olabi .. lmekte-

dir. 

Yabancı sermayeli kurulu:~ lnr g enell:ilr..l E:c' ;rc. tırırrı. ;vap-

tıkları ülkcy~') üst düzey perac:nel::i.n:tda irmektı.:?d:irler. Ev 

sah:Lbi ülkeler "'o~.ı k:i;;~ ilerirı, k endi U1kel(-::ri.nde ara;ı tırma 

personeli 

:tı~ lr::tmecilik konularında egi tmelerini beklerler. 

Ayrıca bu. kurulu:,Ş larırı gelil} Eı(:lct.::: olan Ulkele:ı::·iıı ihra-

catlarını büyük blçücie arttı:rnıa o1a:r.ı.akları vardır. Çünkü bu 
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kur:.:ı.luı;ı lsr c1Unyf!. çap ::ı.ndeki alım-satım düzenleriyle b:i.r1:i.k-

te gelmekte ve gelişmekte olan ülkelere bu sistemden ya

r a r18.mna olan.<3.[h tanımaktadırlar. G~lişmekte olan bir ül-

tu.nnıa-

sı:r:.a yar(::ı.rnc:ı .. olabilecektir ( 4 7) • 

Bu.rıun yanHnra hu k11r11luı::;ün• iç p:lyt:H:ı anında gel:i.şme-

Ancak bu kurul m;;:lar geliş:rı. ekte ole.IJ. U1k ülerü1 iç pa-

zarlarında pahEı.lı ambalajları:ıa VE: gereksiz :r'E:klam :lle halkın 

t üketin k 2tl:ı.. pları.nı zorlar ve Urtn mali;yet inin yUkselmesi-

n e seb ep ol 1:ıh51 ::irl e:r . Satıçı ar"ttır:rrın l' :i.ç:ir: farklı Llrünle-

r 12kabet:i. 

y a r a tarak t ük e t:i ci a leyhine faa liyet t e bulur.ı.abi lJrler ( 48). 

VI. VT~RG:.t H&SILA'IINI ARTTIRI GI ETKÜÜ 

Yabe.ncı sermayeli lc.ıruluşlar, saü1adıkları karlar 

yatırım yaptıkla-

rı ·u·J lkeo.-; f' v i;kn e~'k 1.-;., ·~,·j.j nr., ı· .r:ır h~ı:.ı : ;. l::ım r.ı 1;• t -:-• rı ırJ al" ... ·~ - u ......... _ - .o.ı. ~-.. ... -•·• ·:;,' .._ ........ t , _.,. .... , ...... ,,:.'- c~~' ... '.. . . " . ...,.. . .,~ .._ 

(4'7) Ura~::', op.cit.~ss. 58-59. 
(48) İbid., 

Bunun nedenle-



rini ştl şekilde s .. ~;ılcJ .. aya~b:tl:triz : 

1 s e:n azından b:E:ndi ülkü.sindeki kazanç 

r h 

Ulkerdn en karlı ve en verinıli alanlar.ına ecek-

.... Geli tc: o1~1rı de• 

... . • ,•t• ~ :ıı 
gerın.J.. :n. ırm ... ş para ._e k8.r:ı.n, kamb 

oiyle dışarıya transi'erindeıı de yabancı sermayc~dar b:i..r ka-

zanç temin eder (49). 

ed.en b :L hu ların bU-

;yük rekab ka za.r:ı.çJ.1::11"1, ç kez normal 

h:tr serbest t ebbUs ke.za:ncıncle.n çok monopolcü zancı hal:t-

ne gelınokted:i.r. 

Yaban.01 s :i 1arı:n karl:ı.lıklarının a:rtma-

sı bunların vergi miktarını arttı-

top rlerinde bir artış olacaktır. 

Y erl :i p ~l.ye.sanın H:uç 2;1 Urü t dalların-

da b:Lr:kaç firmanın :t.ni:n sö olması halinde, 

:yenj bir f üzı.::rind.e rahat-

lat:ı.cı b ya-

pıya üretim kapasitesi 

getirerek yent tirUnlE.~r ortaya çıka.rmt:u:ı:ı, ~ t~ik ti.c tc:::rcih 



-56-

iınk~nlarını genişletmesi ve böylece fiyat artışlarını dur

durması hatta düşürmesi bile beklenir (50). Yabancı serma

yenin böyle bi.r rol oynaması iktisadi. etkinliğinden ve ge-

lişmiş üretim tekniklerine sahip olmasından ileri gelmek

tedir, Keza, yabancı sermayenin ithal ikamesi yaratması ö

demeler bilançosu üzerindeki baskıyı hafifletir ki, bu da, 

daha liberal bir dıç ticaret politikasına i:mk~n verir. Da

ha liberal bir dış ticaret poli t:I.kası ise rekabeti arttı-

rır ve fiyatları düşürür. 

VIII. REFAH ETKİSİ 

Yabancı sermaye, bir çok malın çagdaş teknolojiyle 

üretimini sağlar, Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların, 

ülkenin sınırlı yatırım ve tasarruf olanakları nedeni ile, 

daha u.zun yıllar o ülkede üretilemeyeceği iç:I.n satın alama

yacakları malların üret:i.mini sağladıklarından refahı art

tırırlar (51). 

Ancak yabancı sermayenin genellikle üst gelir gru

bunun talc~b:tne yönelik üretim alanına girdiği dolayısı ile 

üst gelir grubunun refahını arttırmaya yönelik olduğu ve 

bunun da toplam refahının artması ile aynı şey olmadığı i• 

leri sürülmektedir (52). 

(50) Şahin, op.cit., s. 37. 
(51) Uras, op.ci.t., ss. 54-55. 
(52) İbid., 
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BİRİNCİ AYIRIM 

ARAŞTIRMAYA İLİŞKlJ~ GRl!iE1 BtLGİ1ER 

I • AHAŞTIHMANIN AMAÇ ve SINIRLARI 

Çalışmamızın bu bölümünde TUrkiye'de imaltit sanayi

inde faal:i.yette bulunan yabancı sermayel:i. l{uruluşla.rla (YSK) 

ilgili b.i.r araştırma ,yer almaktadır. Bu araştırmanın 2 te

mel a.nıacı vardır. B:irincisj J YSK'ların personel sayısı, sa

tıtüar,Uretim, personele yapılan ödemeler, Udenen vergiler, 

yararlanılan teşvikler, ihracat ,ithalat ve yaratılan katma 

değer açısından toplam :tmalat sanayii :içindek:i.. payını sap

tamak ve önemlerini tespit etmektir. Ayrıca YSK'lar, kendi 

içinde de bir degerlemeye tabi tutulurlarken, alt sektZirler 

iti.bariyle de :incelenmeye çalışılmışlardır. 

Araştırmanın ikinci amacı ise, YSK'lar:ın getirmiş ol

dukları sermaye ve djğer finansman kaynaklarıyla kar ve ser

maye transf erlerirıi dikkate alarak bu kuruluşların ödemeler 

dengesi üzerindeki etkiler:jn:l incelemek, ayrıca bu kuruluş

ların çeşitli açılardan karlılıklarını Türkiye'nin 500 büyük 

firmasıyla karşılaştırarak, ekonomide karlı k1:ıruluşlar olup, 
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olmadıklarına ilişkin cevap aramaktır. 

İrnal&t sanayiinde, faaliyet gc5steren YSK'ların toplam 

YSK'ların büyük çoğunluğunu teşkil ettiği gözönüne alınacak 

olursa elde edilen sonuçların genelleş ttr:ilebileceğ:t gerçe-

ği ortaya çıkar. Yapılan araş tırma 1980, 1981 ve 1982 yıl

larını kapsamaktadır. Daha sonraki yılların ine eleme konu.

suna alınmamasındaki neden bu konuya :i.lişkin verilerin ye

tersiz olmasıdır. 

II. ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM 

Ç, ı d ycı-rtı · ·m l"'t s - ii · ··· · '• k' .. a ışmamı z a o h arın 1 . a a · aı1ay ıç:ı.nue. J. payı ve 

bu kuruluşların ekonomiye katkıları inc elenmek istenildiğin-

den, tanımlayıcı bir araştırmanın yapılır.ası amaçlanmıştır.A

raş tırmada biri imalt3.t sanayindeki tüm kuruluşlar, digert i

maıgt sanayiindeki YSK'lar olmak üzere iki ana kütle vardır. 

Sözkonusu olan bu iki ana kütlenin tarnamı ara§ tırma kapsamı

na alınmış tır. Veri sağlamada ikincil kaynak araştJ.rması ya-

pılırken, yabancı sermay eye ilü;1kj.n verilen YASED kaynakla

rından elde ed:i.lmiş, imalat ~mnayiine ili;,ıkin veriler için

se, 1983 !11ürkiye İstat:tst ik Yıllıgı ile ilgili y:ıllara ait 

Odalar Birliği İktisadi Raporlarına başvu.rulmuş tur. K~rlılık 

analj.z:t yapılırken de, Türkiye'ni.n 500 büyük firmasına iliş

kin veriler, Istanbul Sanayi Odası d ergil~rinden alınmıştır. 
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III. ARAŞT·IRMA KAPSAMINA GİHEN YABAl~CI SEHMAYELİ K\JRT TLUŞLARA 

İLİŞKİ1~ BAZI BİLGİLER 

İmalat sanayiinde gelmesine izin verilen YSK sayısı 

1980'de 84, 198l'de 106 ve 1982'de 139 iken, faaliyet g~s

teren ve araştırma kapsamını oluşturan YSK sayısı 1980'de 

61, 1981'de 78 ve 1982'de 104'dür. Bu kurulusların toplam 

sermayelt.~rj. 1980 yılında 23. 931 milyon TL., 1981 yılında 

39.761 milyon TL. ve 1982 yılında 76.JOlmilyon TL. olurken, 

yabancı serro~ye payı yıllar itibariyle % 35,2, % 39.16 ve 

% 41,50 olmuştur. Toplam yabancı sermaye içindeki payları

da 1980 yılı için% 87,3, 1981 yılı için% 81,91 ve 1982 

yılı için% 72,54 olarak gerçekleşmiştir (1). 

. l"t .. d , . Y"Tl' tl b•' ··1 ··ı .. d ...... C! Ima a sanayıın eıcı 0n. ar uyut o · ç u e iu.mya oana.-

yi" nde faal:i;Tet göstermektedirler. 1980 yılında imalat sFı

nayindeki YSK'ların % 25'i, 1981 yılında % 20'si ve 1982 

yılında % 17' s:i bu sektörde faaliyet göstertrken, toplam ya

bancı sermayen:tn 1980'de % 12'sini, 198l'cle % 14'nü ve 1982 

de % 16 1 sını teşkil etmişlerdir. 

YSK' larırı ülkeler :itibariyle dagıl:ı.m:ını i.ncel edtğimiz

de ise, Batı Almanya, A.B.D. ve İsviçre•nin önde geldiğini 

görmekteyiz. 1980 y1.lında B. Almanya 19, A.B.D. 10, İsviç

re 5 firma ile faaliyet gösterirken, imalat sanayindeki top

lam YSK'ların % 55'ni teşkil etmişlerdir. 1981 yılında Batı 

Almanya'nın firma sayısı 23'e, A.B.D. nin 12 1ye ve İsviçre' 

nin 17'ye ulaşırken, bunların% 66 1 lık bir paya ulaştığı 

(1) DPT,Türkiye'de Yabancı Sermaye, Ankara: 1983,ss. 22-26. 
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görUlınüştür. 1982 yılında :i..se; Batı Almanya JO, .A .. B.D. 17 

ve tsviçre 28 firma ile faaliyet gösterirlerken, toplamın 

% 72' sini teşlcil etm:Işlerdir. Toplam sermayelert aç:ı.sın

dan ele aldıg:ı.ınızda. ise, bu üç ülke menşeil:l firm.aların 

sermayesinin yıllar i t:i.bariyle toplam sermaye j,çj.nde % 55 

ile % 65 arasında bir paya sah:l.p olduğu g<5rülmektedir ( 2). 

(2) YASED Veri Dosyası. 
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İKİNCİ AYIRDl''l 

ARAŞTIRıY.t.ANIM SülfüÇLARI 

I. TABLOLARIN YOHUMU 

TABLO 2.1. Personel Sayısı : YSK'larda istihdam edi

len personel sayısı 1980 , yılında 31.457,1981 yılında 34.650 

ve 1982 yılında 43.949 olup, 1981 yılında bir Unceki yıla 

göre % 10.2 oranında, 1982 yılında ise bir önceki yıla göre 

% 26.8 oranında bir artış hızı göstermiştir. İmal&t sanayi

inde çalı~'u::ı.nları dikkate aldıi.i;ırnızda tse 1981 yılında istih

dam edilen personel sayısı % 2.6'1ık bir artış gösterirken, 

1982 yılında artış hızının % l.95'e düştüğü görülmektedir. 

YSK'larda istihdam edilen personelin toplam içindeki 

payı % 3.9, % 4.2 ve % 5.2'dir. Bunun anlamı 1980 yılında 1-

maHlt sanayj.inde çalışan her 1000 lciş iden s adece 39'nun,1981 

yılında 42'sinin ve 1982 yılında 52'sinin YSK'larca istihdam 

edildi.ğidir. GcirüldüğU gibi YSK'ların ülkemizde yaratmış ol

dukları istihdam büyük boyutlara ulaşamamıştır. Bu duru.ııı bü

yük cilçüde yeterli miktarda yatırım yapılmamasından kaynak-
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lanmaktadır. Gerçektende firma sayılarını dikkate aldığı

mızda; araştırma konusunu teşkil eden i'irma sayısının, i

ma.ıat sanayiindeki firma sayısı :i.-çindeki payı yıllar iti

bariyle % 0,68, % 0,82 ve% l,06'dır. Bu kafülr küçük pay

lara sahip olmalarına karşın, YSK'ların toplam istihdamın 

% 3,9 ile% 5,2 arasında değişen bir kısmını karşılamış 

olmaları bu kuruluşların önemini ortaya koymaktadır. Eğer 

önümüzdeki yıllarda, yabancı sermaye ülkem:i.ze yeterli se

viyede yatırım yaparsa işsizli.k sorununun çözümüne yardım

cı olacağı açıktır. 

YSK'larda. en fazla personeli, üretim alanında istih

dam edilm:i.ştir. Yılle.r itibariyle üretimde çalışan persone

lin toplam personele oranı % 70'1n b:iraz üzerindedir. İda

r:t işlerde çalı~şan personelin toplam personele oranı ise, 

% 14- % 15 civarındadır. YSK'la rda istihdam edilen yı::ıbancı 

persone l sayısı 1980'de 38, 198l'de 50 ve 1982'de 40 olup, 

toplam personele oranı yıllar itibariyle 7~ 0;12, % 0,15 ve 

% 0,09'dur. Bu da YSK'ların ülkeye sadece üst düzey yöneti

cilerini geti.rdigini, geri kalan personeli ülke içinden te

min ettil{lerini göstermektedir. 

Tablo 2.l'in devamı niteliginde olan tablo 2.1.A'da 

sektörler itibariyle, YSK'ların toplam personel say1ları 

gösterilmiştir. Buna göre en fazla personel "Karayolu Ta

şıtları Sanayii" nde istihdam edilm:tşt:t.r. Bu sektörde is

tihdam edilen personel sayısı l980'de a.004, 198l'de 1.aa2 
iken, 1982'de 8,255'e ulaşmıştır. 
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Tablo 2 .l.B ise sektörler :itibfl r:i.yle YSK' 1arda is

tihdam edilen yabancı personele göstermekted:i.r. Tablodan 

görüleceği Uzere yabancı personel "Ka r ayolu Taşı tlar1. ·sa

nayi.i." :i.le "İlaç ve Kozmetik Sanayii" nde yogunlaşmıQtır. 

1980 yı l:ında toplam 38 yabancı personelin 22'si, 1981 yı

lında toplam 50 yabancı personelin 23'U, 1982'de de top

lam 40 yabancı personelin 20' si bu iki sektörde i.stihdam e

dilmi.ş tir . 

TABL0_2.2!_._Ş_~tışlar ı YSK'lar 1980 yılında 144.790 

m:i.lyon TL., 1981 yJ.lında 228.493 milyon TL. ve 1982 yılın

da 370.463 milyon TL. tutarında satış yapmışlardır. 1981 

y:ı. lında satış ı:1rt:ı. § y ü zdesi % 57 .8 olurken, 1982 yılında 

satı© artış yLlzde::1i. % 62 .ı olara k gerçıc:kleçmj ı:;: tir. İmaıgt 

sanay :U so:tış artı ~ş y-Uzdesi jse 1981 yJ.lında % 67 .8 olur

ken } 1982 yılında yaklaşık % 2J'1Uk b:i.r dUşUş :1.le % 44.6 

dUze,y inde gerçekleşmif;,ı tir. Görüldüğü g ibi YSK' lar imalt!t 

sanay:i.indeki talep daralmasından fazlaca etkilenmeyerek, 

satışlarını b:i.r öncel{i yıla göre yaklaşık % 4 oranında art

tırmışlardır. 

YSK 'ların toplam satı ş lar içindeki satı ş payları i

se 1980 yılında % 7, 19c31 y:ı. lında % 6 .6 ve 1982 yılında % 

7.4 olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda görülen artışlar enf

l asyon nedeniyle gerçek artışları yansıtmadığından, nominal 

satış tutarları, 95 madde içj_n hazırlanan ve 196.3 yılının 

100 olara k kabul edi ldiği "Toptan E~ya ],iyatları İndeksi" 

ne bölUnerek reel satış tutarları hesaplanmı ş tır. Buna gö

re imal~t sanayiindeki kuruluşların reel satı§ artış yüz-
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desi 1981 için% 22.7, 1982 içi.n % 15.4, YSK 'ların ise% 

15.4 ve % 29.5'dur. 

Tablo 2.2.A'dan sektörler itibariyle YSK 'ların sa-

tışlarını inceledigimizde en çok satışın "Karayolu Taşıt-

ları Sana.yi t" nde gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Per-

sonel başına en çok satış ise Tablo 2.2.C'den izlenece~i 

g ibi "Gıda Sanayii'' nde gerçekleşmiştir .. Tablo 2.2.13 ise, 

personel başına dfü3en .satışlar açJ.sından YSK'larla, i ma

l~t sanayiini karşılaştırmaktadır. Gc)rUleceği üzere, YSK' 

lcırda personel başım'l. satış tutarı imalfit sanayiine naza

ran daha fazladır. 198C'de personel başına imalat sanayin-

de l TL'lık satış yapılırken, YSK'larda 1.80 TL'lık satış 

yapılmış, 198l'de bu tutar 1.58 TL., 1982'de ise 1.42 TL. 

ola r a k gerçekleşm:i.şt:tr. 

m~ BL '·, 2 3 .~~ t. La v • • ure ım : İmalat s a nayii_ tople_m e; i rd:i le-

r:t ile YSK' ların gird:i.ler:i arasındaki j .. 15.§k:I.yi j_:nc ülemeden 

Unce "toplam girdi" terimi ile neyi ifade etmek iatedi ~i-

mizi açıklayalım . Toplam girdiler, endUstriyel girdiler 

( '!--" "' d'·ı~n ·,~ l·· · tınnı 'r"'l' ~· ,.,._. •) 1 ,t· .. 1 ·•.rt·,...1' ' •·n )il hi .hU!UJa ........ , J_,~, e ..• ..::. .:1.3. ze:nCo:t_, yc.ı{~ ' e ..... e.ı.ı.. J..UC '?'o.. e L z-

met gird:i.lerini (kira ödemeleri, banka -noter rnasrafları, 

vs.) kapsamaktadır. 

YSK 'ların toplam girdi tutarı 1980 yılında 101.840 

milyon TL, 1981 yılında 165 .241 milyon ~:L. ve 1982 yılı.n-

da 262 .473 milyon TL.• dir. 1981 y~ılında bir \Jncek i yıla 

gör e artış hızı % 62.J olurken, 1982'de % 58.8 olarak ger

çekl~?şmiçtir. İmalat sanayii toplam gircd artış hızı j_se, 
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1981 yılında % 72.7 olurken 1982'de artış hızı % 43'e düş

mUstür. Görüldüki;U gibj. nominal rakamlara göre gerek i maltlt 

sana~riinde gerekse YSK• ıarda toplam girdi artış hızı düş

müştür. Bunun.l a birlikte YSK' l ardaki dLlşüş ;J. rı füüıe. az oldu

ğu gözlenmektedir. 

Reel rakamlara baktığımızda, imaltit sanayiinde gir

di artış hızının 198l'de % 26.J, l982'de % 14.2, YSK'larda 

girdi artış hızının ise 198l'de % 18.7 ve l982'de % 26.8 

olduğunu gör mekt eyiz. Reel r akamla ra göre :tmultit sanayinde 

top lanı girdi. artış hı:~ı g er:i.lerken, YSK• ıarda yUkselnüş tir. 

YSK'ların toplam girdi tutarının imal~t sanayi için

deki puyı yıllar itibariyle % '7.6, % 7.1ve%7.9 olup, is

tikrarlı olduğu izlenmektedir. İmal~t m:u11::wi i toplam girdi

leri ni, imnlat sanayii. artışlarına oranladıgımızda ise, % 

65.1, % 67 ve % 66.3 bulunmuştur. Bunun anlamı 1 Tiı'lık sa

tı ç ın, 1980 yılında 0,65 TL'nın üreti mden 0,35 TL 'nın stok

tan, 1981 yılında 0,67 TL'nın ilretimden 0,33 TL'nın stok

tan, 1982 yılında. 0,663 TL'nın üretimden geriye kalan 0,337 

TL' nın stok tan yapıldığıdır. YSI\' ların toplam gj_rdilerjni 

satışlarına oranladıgımızda ise % 10.3, 50 12.3 ve % 70.8 

gibi oranlar elde edilmiş tj_ r. Bu da YSK 'larda l 'l'L'lık sa

tışın, 1980 yılında 0,703 TL'nın üretimden 0,297 TL. nın 

stoktan, 1981 yılında 0,723 'J:L'nın üretimden 0,277 ~'L. rıın 

stoktan, 1982 yılında ise O, 708 ~:IJ' nın üretimden O, 292 ~PL. 

nın stoktan karşılandığını göstermektedir. Bu sonuçlara gö

re YSK 'ların, genele oranla stoktan daha az satış yaptıkla

rı ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 2 .3 .A YSK' ların sektörler itibariyle üret:tmle-

r:lni göstermektedir. En fazla Urcıtim:ln gerçekleşt:Lği sek

tör "Ka.rayolu ~~aşı tları Sanayii" olmu.ştur. Personcü başı-

na en fazla Urct -ı ... ,"."'~.'. t·-"'u'"lO 2 3 ı-ıt,ı,., .... ""c·,:-,,..-;;l 0 c· e:,·ı· ···ı·h·i "T'.a-.,.ı..•::::>t:. ç::ı.·. · ·•· •v ""'':,..•.L b·"·~ ·.,,;;..'O o·'J~.~ · 

rım Al.et ve iLTak'5~n~3,ları Sa.naJ,.ii" ile "Gıda Sanı:-ıy:ti" ııde f~er.-

çekleşmiştir. 

Personel ba~jına top lanı girdi tutarı tablo 2. 3 .B' den 

l bil ''i 4 b. , ·ı""~ . . ., k V~=!K···. de :ız ene eceg g_,_ ı gere.ı..ç ırna a ı; sanay:ı.ıno.e gere .. EH~ . .ı. ..... 

larda bir artış göstermişt:tr. Ancak bu art1ş personel başı.-

na, satışlarda olduğu gibi azalan b:tr h:tzdadır. YSK t larda, 

1 b d.. i d . . l"'t .. persone aşına uşen g r 1 ıma a sanayJ.ıne nazaran daha 

.fazladır. İmalat sarıayiinde her bir personel için 1 TL•lık 

girdi sözko:nusu iken, YSK'larda 1980 y:ılında ı.94 TL.*lık, 

1981 yılında 1.70 *lık ve 1982 yılında 1.52 TL'lık girdi 

gerçekl tir. 

TABLO ?_t.4 . .ı_Qd~!!!.tl~r. ..!. YSK' hırda personele 1980 y:ı..lın

da ıs.775 milyon TL. ödeme yapılırken, 1981 yılında i:5denen 

m:i.ktar 27 .. 619 milyon TL'ye ve 1982 lında 41.819 m:i.lyon TL 

ye ulaşmıştır. YSK'larda personele yapılan ödemedeki artış 

yüzdesi. 198l'de % 47, 1982'de % 52 olmuştur. İmal~t sana-

yiinde IH:}rsonE~lE~ yapılan tideme ise 1981 t de bir önceki yıla 

50 oranında a.rtarkf'm, 1982'do artış hızı % 29'a düş-

Heel rakamları dikkate aldıt,ımızda ise personele ya-

pılan % 7.6 ve ~'~ 20.8 oranında artış gc5ste-

rjrken, imaltit sanayii.nde % 9.8 ve 1ı J.6 oranında art:rr,ııştır. 

YSK' larda personele yapılan ödemen:i.n toplam ()demeler 
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içindeki payı 1980•de % 7.5, 198.l•de % 7.4 ve l982'de % 

S.6•dır. YSK'larda çalışanların imalilt sanayii içindeki 

payının yıllar itibariyle % J.9, % 4.2 ve % 5.2 olduğu 

hatırlanırsa, YS.K•ların personeli.ne yerli kuruluşlara na

zaran daha fazla ücret ödediği ortaya çıkar. 

YSK'larda ödemenin büyük çogunlugunun üretimde ça

lışan personele yapıld1ğ1 görülmektedir.üretimde çalışan

lara yapılan ödemenin toplam içindeki payı % 63 ile % 68 

arasında değ.işi.rken, idari işlerde çalı§anlara yapılan ö

demenin payı % 26 ile % 27 arasında değişmekte ve istik

rarlı bir görünüm arzetmektedir. 

İmal~t sanayi.inde l 'I'L' lık satış karşılıgında yıl

lar itibariyle 0.12 TL., o.ıoa TL. ve 0.097 TL'lık ödeme 

yapılırken, YSK'larda 1 TL'lık satış karşılıgında 0.13 TL, 

0.112 TL. ve 0.113 TL'lık ödeme yapılmıştır. Personel ba

şına ()deme rakamlarını dikkate aldığımızda. ise, imaltlt sa

nayiinde personel başına 1 TL'lık ödeme yapılırken, YSK' 

larda 1980 yılında ı.93 TL'lık, 1981 yılında 1.76 TJ.J'lık, 

ve 1982 yılında l.65 ~rL'lık ödeme yapıldığını görmekteyiz. 

Personel başına en yüksek ödeme ise idari işlerde çalışan 

personele yapılmıştır. Sektörler itibari.yle en çok ödeme 

"Karayolu 'l'açı tları Sanayii" nde gerçekleşirken, personel 

başına en çok ödeme ise "Gübre ve Zirai :nfüoadele Sanı.::wii" 

nde yapılmıştır. 

TABLO 2.5. Vergiler ı İma.1/!t sanayiinde çı:ılışan ku

ruluşlara ilişkin ayrıntılı vergi rakamları saglanamadı.;;;ın-
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dan, YSK'ların ödedikleri vergiler Ttirkiye rakamları ile 

karşılaştırılmıştır. Ödenen vergiler d8rt başlık altında 

ele alınmıştır. Bunları kurumlar vergisi, gelir vergisi, 

mali denge vergisi ve diğer vergilerdir. Diğer vergiler

den anlaşılması gereken, istihsal vergisi, gUmrük vergi• 

si, bina-arazi ve taşıt vergisi ile personel Uzerinden 5 ... 

denen vergiler olduğudur. 

YSK'lar 1980 yılında 1.819 milyon TL., 1981 yılın

da 8.938 milyon TL. ve 1982 yılında 14.535 milyon TL. ku

rumlar vergisi ödemişlerdir. Bu tutarların toplam içinde

ki payı sırasıyla% 4.9, % 7.2 ve% 8.4 olmuştur. Ödenen 

kurumlar vergisindeki artış ytizdesi ise 1981 yılında % 

391, 1982 yılında % 63 olarak gerçekleşmiştir. Ttirkiye 

genelini dikkate aldığımızda ise, artış yüzdelerinin 1980 

de % 238 ve 198l'de % 38 olduğunu görmekteyiz. 

YSK'ların ödedikleri gelir vergisi yıllar itibariy

le 777 milyon TL. 734 milyon TL. ve 1.065 milyon TL. dir. 

Ödenen gelir vergisi 1981 yılında bir önceki yıla göre % 

5.5 oranında azalmış, l982'de ise % 45 oranında bir artış 

göstermiştir. TUrkiye genelinde ise ödenen gelir vergisin

deki artış hızı 198l'de % 48 olurken, 1982•de sadece % 3.5 

olmuştur. YSK'ların toplam gelir vergisi içindeki payı i

se % 0.13 ile % 0.20 arasında değişmektedir. 

YSK'ların ödedikleri mali denge vergisi ise, 1980' 

de 210 milyon TL., 198l'de 284 milyon TL. olmuştur. YSK' 
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la rın tt:ıbi oldukları mali denge vergisi 1982 yılında kal

dırıldıt;ından 1982 yılında tablcd.a herhangi bir de yer 

alm.tufıaktadır" Dolı:ıyısı ile YSK' lar açısından, bu verginin 

artış hızı l98l'de % 35 olurken, l982'de 100 • ltfü bir a-

zalma gösterrııiştir. Tlil."'kiye •de öd.enen toplam mali 

v~rgisi ise, 1981 'de bir önceki .ı,r:ı.la göre % 18 oranında 

biı' artış kaydederken, 1982 'de 7b 10 oranında azfıl:rr..ıştır. 

YSK'ların toplam mali denge vergisi içindeki payı ise 1980 

de o.6. 19Bl'de o.67 iken 1982 yılında sıfır olmuştur. 

YSK •ıarın ödedikleri diğ;er vergilerin toplanu ise, 

1980'de 21,429 milyon TL., 198l'de 28,418 milyon ~:L. ve 

1982'de 40,963 milyon TL. dır. Bunların artış yüzdesi 19f31 

de 33, 1982'de 44 olmuştu~r. • ların (jdedikleri diğer 

vergilerin ~·Urkiye genelindeki. payı ise % 5.8 ile ~~ 8.2 a-

rasında bir deg,işim göste:r.ınekted:i.r. 

Toplam vergi açısından ise, YSK•ıar:ı..n öde:miş old:uk• 

ları tutar yıllar itibariyle 24.238 rrd.lyon TL., 38.377 mil

yon TL. ve 56 1 566 milyon TL. olup, toplam içinde ~b 3 .2 ile 

d .. . o· eg:ışen ır .. sahiptir. Bu oranlardan gö-

rüleceği Uzere YSK 1 ların hazineye tJo.sı oldukça sınırlı 

kalmıştır. Bunun nedeni ise, ülkemizde faaliyet gösteren YSK 

ların sayılarının az olmasıdır. 

YSK' ların ödemiş oldukları toplam vergileı'"i • GSYİH 

rakamlarına oranladığımızda ise yıllar itibariyle yaratıl

mış olanı TL. lık-GSYİH'nın 1980'de 0.0056 TL'ni, l98l'de 



-71• 

0.0060 TL•nı ve 1982•de 0,.0065 TL 1 nı YSK•ların ödemiş ol-

duğu vergilerin t12şkil ettiğini görmekteyi.z. YSK• ların ö

ded:tkler:i verg:tler:tn GSYİH içindeki payı artış gösterme-

sine kars:ın bunun oldukça. düşük oldugunu söylemel-c yanlış 

olmaz. 

Tablo 2.5.A'da görüleceği üzere YSK•lar açısından 

ençok vergi "Kara.yolu Taşıtları Sanayii" nde Cidenmiştir. 

1980 yılında ödenen toplam. verginin % 41.8• :l, 1981 yJ.l:ın

da % 23. 7' si ve 1982 yılında % 22 • 3' ü bu sek: tör tarafından 

karşılanmıştır. 

YSK' lar, tablo 2 .5 .B •den de izleneceğ;i gibi perso

nel başına 1980 yılında O. 77 m:tlyon TL., 1981 yılında. ı .ıo 

milyon TL. ve 1982 yılında ı.2s milyon TL. ve:rgi ödem:lş

lerdir. Personel başına ençok vergi iae "Kimya Sanayi:t"nde 

ödenmiştir. 

se.:rıay:i:tne, gerekse TUrkiye gencl:tne il::i.şki.n yc:rarlanılan 

te~:vik: rak:amlar:ı sağlar.ı,amadığından, tablo 2.6•da sadece 

YSK• laru'.ı yararlanmı§: olduk:ları t eı;ıvikler yer almıştır. 

YSK'la.r:ın yararlandığı t vik tutarı l980 1 de 6.638 milvon 
" 

TL., 198l•de 14.918 m:tlyon TL. ve 1982'de 23.309 milyon TL 

olmuştur. Bu tutarları YSK•ların ödemiş oldukları toplarn 

vergiler ile karşılaştırdığımızda, yıllar itibariyle öde

nen l '1'1' lık vergi karşılığı.nd.a 1980 yılında 0.27 TL' lık, 

1981 yılında 0.38 TL'lık ve 1982 yılında 0.41 TL'lık teş-
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vikten yararlanıldığ1.nı gcirmekteyiz. 

YSK' ların yararlandığı teşvikler 1981 yJ, lında % 

124.7 oranında bir artış gösterirken, 1982 yılında artış 

hızı % 56'ya düşmüştür .•. Bununla birl1.lrte yukarıda.da açık-

lamaya çalıştığımız g ibi (jd~nen verg:iye e c5r e yararlanılan 

teşvik tutarında bir artış vardır. Tabloclanda görüleceği 

gtbi yararlanılan teşv:tkler içinde en büyUk payı g UmrUk 

muafiyeti almaktadır. Gümr ük muafiyetinin toplam teşvik i

çindeki payı % 53 .4 ile % 84.ı arasında değişiklik gösteı"

mektedir. Top lam teşvikler i ç i nde "gtünrük muafiy eti" nden 

sonra en büyük paya "alınan vergi iadesi" sahip olu.p yıl

l ar it iba riy l e toplamın% 10.5 i l e% 20 .9 arasında değişen 

kısmını t aşkil etın0ktedir. "Fa i z farki iadesi'' ni.n toplam 

t eşvikler i ç :i.nd elti payı ise % 4 .5 i le % 3 .2 arasındadır. 

'.:Pop l am t eşviklerin geriye kalan kısmını ise "verg i resim 

ve harç i. s tisnasıtt, "yatırım indiriminde ödenmeyen kurum• 

lar -verg i s :i." i l e ":i.hrac a tta ödenmey en kurumlar vergisi" 

meydfnm getirmekte olup, bunlar toplam içinde k üçük bir 

pay a sahip t :i.r. 

En fazla teşvtkt en yar arlana n sektör ~·gübre ve zira i 

mUcadele sanayii" dir. 1980 y:ılında t eşvik ton larııının % 60 .. 
ı, 1981 yılında % 40' ı ve 1982 yıl:ında % 32' s:i. bu sektörde 

gerçekleşmiştir. Tablo 2.6.B•den YSK 'ların personel başına 

yararlan:mış oldukları teşvikleri inceled:i.ğirnizde ise, yine 

"gübre ve zira i mticadcl e sanayii" nin önde geldiğini gör-

mektey:tz. YSK'lar, toplam olarak her bir personel başına 



1980 yılında 0.211 milyon TL., 1981 yılında 0.43 milyon TL. 

ve 1982 yılında o. 53 milyon TL. tuta..rı:nda teşvikten ye:.r•a.·r-

lanmışlardır. 

TABLO 2.7. İhraca.t : Y&'K'lar 1980 yılındt:l 113,458 

milyon dolar, 1981 yılında 194,189 milyon dolar ve 1982 yı

lında 258,884 milyon dolar tutELrında ihracat yapmışlardır. 

İhracattaki artış yüzdesi l9Bl yılında % 71 iken 1982 yı-

lında % JS'lik bir azalış göstererek 33 olarak gerçekleş• 

miştir. YSK'lar 19BO yılında Türkiye•nin toplam ihracatının 

% 3.9'nu, imalat sanayii ihracatının ıo.a•ni, 1981 yılın-

da 'l'ürkiye ihracatının 4.1 ':ni, imalat Eıanayii ihra.catının 

% s. 5 •nu, 1982 yılında ise Türkiye ihra.catının % 4. 5 •nu i-

malat sanayii ihracatının 7.5'n.u teşkil etmişlerdir. Gö-

rUldU[oü üzere YSK' ların Tttrkiye ihracetı içindeki payı yıl

lar itibariyle artış gösterirken, imtdat sanayii içindeki 

payı azalmıştır. 

Satışların ve Uretimin yüzde kaçının ihraç edildi

ğini anlayabilmek için ger~~k imalat sa.nayiinin gerekse YSK 

ların satış ve üretim rakamları ilgili yıllara ait doların 

TL.ye olan paritesi bulunup dolara çevrilmigtir. Doların, 

'I'L'ye olan paritesinde yıl sonu ralmrılar:ı esas alınmıştır. 

Buna gc:5re imalat sanayiindeki satışların yıllaı"' itibariyle 

,.,,, 4 7 
{o • ' 8.7 ve ')'6 l2.6'sı ihracata yönelrniEJtir. YSK'ların 

ihracatının satışları içindeki payı ise yıllar itiba.riyle 

% 7 .2, 'ib ll ve % 13 olmuştur. İn:.r~lat sanayiindeld kuruluş-

lar üretimlerinin l980'de % 7'sini,. 198l'de 13'nü, 1982 9 
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de % 19'nu ihracatta kullanı.rlarken, YSK•lar 1980 1de üre• 

tj.mler:tnin % lO'nu, 198l'de % 15.s•nu ve 1982'de % 18'ni 

ihraç etmişlerdir. Bu oranlara bakarak, YSK'lar imal~t sa

nayiine göre satış ve üretimler:i.nin daha büyük bir kısmın1 

ihraç etmişlerd:tr d:lycbil:i.rtz. 

YSK'ların toplam döviz girdisi ise 1980 yılında 

145 ;484 mil:>~on dolar, 198'1 yılında 284,206 milyon dolar ve 

1982 yılında 514.452 milyon dolar olmuştur. İhracatın top
' lam döviz girdisine oranı ise % 78, % 68 ve % 50 olarak 

gerçekleşmiş tir. Toplam döv1.z girdisinden anlaşılması gere• 

ken, yabanc ı ortağın r;et:i.r<liğ i her tUrlU sermaye, ihracat 

geliri, dış Ulkelerden sa~ladıkları krediler ve di~er dö• 

viz g el:irler:i.d:i.r. Yukarıdaki oranlardan da görüleceği gibi 

YSK' lar getirdikleri Berrnayeden dah[;'. fazla dövizi ihracat 

yapr:ı.a.k suret:tyle ülkeye kazaııdırmışlardır. 

Tablo 2.7.A•da personel başına ihracat incelenmeye 

çalışılmıştır. Buna göre YSK'ların personel başına ihraca

tı imal~t sanayj5ne o:ca.:nla daha yUksektir. İmal~t sanayiin

deki her 1 dolarlık ihracata karşılık. YSK'lar l980'de 2.79 

dolar, 198l'de 2.03 dolar ve 1982'de 1.45 dolar ihracat yap

mışlardır. Ancak ıınalftt sanayitndekt ihracata karşılık YSK' 

ların yapmış oldukları ihracatta yıllar itibariyle bir aza

lış olduğu di.kka t:i. çelcmektedir. 

~:BLO ~-2 .JL._Jtha_1iı_u YSK t lar ı 980 yılında 

milyon dolar, 1981 yılında 427,225 milyon dolar, 1982 yı-
.~ 
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lında ise 426,061 mj .. lyon dolar tutarı.11da :i.thalat ya.pmış

lar~i:ı.r. 1981 y::tlında :t·t;hale.t % 29 oranında bir artış gös

'GE~r:i.rke11 1982 yılında 1~ 0.27 oranında azalmıştır. 

YSKflar 1980 y:ı.lı.nda. Türkiye ithalatının% 4.2 i• 

mal~t sanHyii ithalatının % 6.2•nit 1981 yılında Türkiye 

itht:ılat1.:nın % 4.8'ni irıal~t sanayii ithalatının% 9.9•nu, 

1982 yılında ise Türkiye i thalatın1n % 4.9•nu iınalAt sana

yii i the.lat:ı.nın % 13 • nU teşkil etmişlerdir. G<irUldügü gibi 

Yföc• ların gerek Türkiye, gerekse 'lmalt!t sa.nayi.i i.thalatı i

çindelcj. payı artmıştır. 

İmal~t sanay:tinde :i.thalatın .satışlar içindeki. payı 

19130' de ~~ı 24, 1981' de 16 ve 1982' de 7~ 12 olurken, YSK' la

rın i.thalatının satışları iç :indek:t payı 1980' de % 21, 1981' 

de '?b 25 ve 1982'de % 21 olmu§tur. İthalatın üretim içindeki 

payları incelendiğinde ise, imalllt sanayij.rlin % 37, % 24 ve 

% 181 YSK• ların % 30, % .34 ve 7'b 3 O gibi paylara sahip ol

duklarını gc.5rUrüz. Bu:mlan da anlaşılacağı üzere imal~t sana

yii i thala:tınırı, irnaıti·t sanayii Uret:ı.m ve satışlnrı içinde

ki payı sürekl1 azalm.asına karşın, YSK'ların :i.thalatının 

YSK'ların üretim v·e satışları iç:5.ndek.:f payı 198l•de artmış, 

1982 yılında ise azala.ri-1k 1980' deki. sevi.yeye inmiştir. 1980 

yılında imal~t sanayii :ithalatının tiret:i.m ve satışları için

deki payı, YSK'ları:n .:i.thalatının tiret.:i.m. ve satışlar içinde

ki payına göre daha yüksek olmasına rağmen, 1981 ve 1982 

yıllarında YSK'ların ithalat paylarının daha yLiksek olduğu

nu s?5yleyebiliriz. 



YSK' lar:ın t lam dövtz gider:i. i.se 1980 yılında 

'.)68,,966 m.11yon dolar. 1981 y1.lı:nc1a 4707401 milyon dolar 

ıre 1982 y:ıl1.nfü.:ı. 4911050 milyoıı dolar olmuştur. İth:stlat1,n 

toplam dr5V'l z g:i.derine oranı 1.~H:! % 89, % 90 ve 50 87 ola• 

rak gerçeklepnişt:ır. Toplam fü5vtz g1.derinden e.nlaşılmattı 

gereken i thalcı.t, yı::ı.b~1.ncı persorn2·l üoret:t, d:ı.ş Icrcd:I, fa-

ı~~ ve a.nnpara :i, ga.yr:ı.maddi hak bedelleri. t sigorta 

gideri, transfer edi.len yabancı ortak k~r ve sermaye pa

yıdır. GC5rUldUğU gibi toplam dtSviz g:i.derinirı bUyLlk çoğun-

İhracatın ithalatı ka.rş:tlama oranlarını dikka.te al-

chg:ı.mı zda ' 
i-

:ii % ı9.5, % 53 ve 104. 6. Y~m: •la-

:ruı oranı.arının 45 ve % 60 1 - ,. o. dugunu görü.ruz. 

Bu oranlara , ge:n.el1:U:le YSK' 1erın :ihracatının i thala-

'tı kar§ılama oranının Türki.ye ve imal!\t sanayi:i.ne nazaran 

dü§ıük olduğunu söyleycbiliri.z. 

Tablo 2.B.A'yı incelediğimizde • lr,:.rın personel 

başına ithalatlarının :Imal~t sanayt:ine göre daha. ~vUksek ol-

dugunu. görUrii2~ .. İmalıtt sanayi.:tnde h(::r l dolarlık ithalata 

karşılık, YSK'lar 198C'de 1.58 dolarlık, 198l'de 2.38 do-

larl:ı.k ve 1982 9 de 2.50 dolarlık ithalat yapmışlardır. YSK' 

ların yapmış oldukları ithalatın, imaltit sanayiine g<5re, 

yıllar itibariyle artış göaterdiki dikkati çekmektedir. 

TABIJO 2 •. 9 •• Katma Değer ı YSK' ların yarattıkları kat-
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ma değer tutarı l980*de 42.950 milyon TL., l981 1de 63.252 

milyon TL. ve l982•de 107.990 milyon TL. olup, l981'de % 

47, l982•de % 7l'lik bir artış göstermiştir. İmall,t sana

yiinde katma değer 198l'de % 58'lik bir artış hızı göste-

rirken 1982'de a.rtış hızı % 48'e düşmüştür. 

YSK'laruı katma değer:'i.nin imalat s!.may:i.i içindeki 

0.,99, % o.98 ve% 1 .. 25 olarak gerçekl tir. YSK'ların, 

personel ına Jrarattıkları katma değer, j_m.al&t sanay:l:tne 

gö:r·e dahe. yüksektir. İmal~t sanayiinde yıllar :i.tibar:i.yle l 

'l:ık tma değer yaratılırken YSK'lar 1980'de ı.53 'l:L. 

lık, 198l'de l.32 'lık ve 1982' de ı. 23 ~:L .. lık katma d.e• 

ğer yaratmışlardır. En yiiksek katma değerin gerçekleştiril

diği sektör "Karayolu Taşıtları Sanayii" iken, "TütUn Sana-

yii" personel başına en yUksek katma dejj,erin yaratıldığı 

sektör olmuştur. 

TABLO 2 .10" YSlC' la,r;.ı,n Getirdikl~_:;:;i S_~J'.lrı:'i:Uf.f;:_"l!SL_J;>i.~e;r: 

fin,arısman Kı::ı_·1nalc].ar1 ;. YSK'lar 1980 yılında 61695 milyon 

dolar, 1981 yılında 63,817 milyon dolar, 1932 y1.lında ise, 

1531481 milyon dolar :.:Jermaye get:irmişlnrd:tr. Ancc.tk YSK' la• 

rın serma.yelerin:i.n bUyük bir çoğrm1uğu.nu "Garn:ntisiz Tica-

ri Borçlar'' teşkil etmektedtr. Ga:cant:i .. s:i z ticari borçların, 

YSK' la.rın toplam finansman kaynaklar:ı_ 1980 'de 
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35 1362 milyon dolar, 198l'de 971574 milyon dolar ve 1982' 

de 263,171 milyon dolar olurken 198l'de % 176, 1982'de % 
169 oranında bir artış göstermiştir. Toplam finansman kay

nağının büyük bir kısmı yabancı ortağın getirdiği sermaye 

ile dış ülkelerden sağlanmış olan kredilere dayanmakta.dır. 

Dış ülkelerden sağlanan krediler, toplam finansman kaynak

ları içinde yıllar itibariyle % 65, % 26 ve % 37'1ik bir 

paya sahiptir. Dağıtılmamış kArlar yoluyla sağlanan fonlar 

ise toplam içinde önemli bir yer teşkil etmemektedir. 

TABLO 2,11. YSK'ların Sermaye ve KAr Tr~n@ferleri ı 

YSK•ların sermaye ve kAr transferleri toplamı 1980'de 

35,803 milyon dolar, 198l'de 391879 milyon dolar ve 1982' 

de 63,758 milyon dolar olurken, büyük bir kısmı alınan kre-
; 

diler ve bunların faizinin geri ödenmesi şeklinde gerçekleş

miştir, 1980 yılında toplam transferlerin% 70'i, 1981 yı

lında % 58'1, 1982 yılında da % 70'i dış kredi ve bunun fa-

izinin ödenmesi şeklinde olmuştur. 

Sermaye ve kAr transferleri toplamında, 1981 yılında 

bir önceki yıla göre % 11 oranında, 1982 yılında ise % 60 

oranında bir artış kaydedilmiştir. 

TABLO g.12, YSK'ların Ödemeler Bil.,ancosu Üzer:i.ndeki 

Etkisi ı YSK'ların döviz gelirlerinin döviz giderlerine o

ranı 1980'de % 39, 198l•de % 60 ve 1982'de % 104 olmuştur. 

Yani YSK•lar 1980'de her l dolarlık transfere karşılık 0.39 

dolarlık döviz getirirlerken, 1981 1 de o.60 dolar ve 1982'de 
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1+04 dolar döviz g:irdisj. sağlamışlardır. Döv:i.z gelirleri 

1982 yılında 11k kez döviz giderlerini aşarakt ödemeler 

dengesine net katkı sağlamıştır. Ancak 1980 ve 1981 yıl .. 

larında götürdüğü getirdiğinden daha fazla olduğu için, 

yabancı sermayenin zararlı olarak yorumlanması yanlış o

lur. Çünkü yabancı sermaye değeri para ile ölçUlemeyecek 

olan yönetim, organizasyon ve pazarlama tecrübesi gib:t 

bilgileri de geldiği üllceye kazandırmaktadır. 

En fazla döviz girdisi sağlayan sektör "Karayolu 

Taşıtları Sanay:i.i" olurken, personel başına en çok dtlvi.z 

girdisi "Tütün Sanayii" nde sağlanmıştır. "Kara.yolu Ta

şıtları Sanayii" aynı zamanda en çok d<5viz gider:l.nin ya

pıldığ:t. sektör olurken, personel başına en yüksek döviz 

gideri "Gübre ve Zirai Mücadele Sanayii" nde gerçekleş

miştir. 

~ABLO 2.ı;. JÇarıılık Analizi ı Tablodan görülece

ği Uzere YSK•ların toplam kaynaklarının bUyük çoğunluğ~nu 

yabano:ı. kaynaklar oluşturmaktadır. 1980 yılında l TL'lık 

Uz kaynağa ke.rşı 2.39 TL'lık, 1981 yılında 2.36 'f·L•lık ve 

1982 yılında ı.75 TL'lık yabancı kaynak kullanılmıştır.Ya~ 

ba.no::ı. kaynağın öz kaynaktan daha fazla olması riskli bir 

durumu ifade etmekle bi.rl:tkte giderek öz kaynağın arttığı 

da dikkati çekmel<:tedir. 

YSK'ların öz kaynak k!rlılığı yıllar itibariyle % 
.29, % 26 ve % 17 olmuştur. K!rlılık anali.zinde VSNK kulla-
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nılmas1 daha doğru olmakla birlikte çalışmamızda Türkiye' 

nin 500 büyük f :trmasıyla kıyasla.ya.bilmek için VÖNK kulla ... 

nılarak da klrl1lık oranları hesaplanmı.şt:ır. Buna göre öz 

kaynak klrl1l:ığ1 % 60, % 56 ve % 30•dur. 500 büyük firma• 

n:ı.n karlıl:ığ:ı. ise % 28, % 32 ve % 25'd1r. Bu sonuçlara ba

karak diyebiliriz ki, YSK' lar Türk ekonomisinde karı:ı. o

lan kuruluşlardır. 

Satışların k~rlılığını ele aldığ1.m1zda ise YSK• la• 

rın VSNK rakamlarıyla% 6, % 6.2 ve % 6 oranında k&r sağ

lamış oldul:::lar:ını görürüz. VÖNIZ rakamlarını dikkate aldı

ğımızda bu oranlar % 12, % 13 ve % ll'dir. VÖNK rakamları 

ile Tilrkiye•nin 500 büyük .firmasının satışlarının k3.rlılı

ğı % ?, % 6 ve% 6tdır. GörüldügU gibi YSK'lar satışlardan 

yaklaşık iki misli daha fazla k3.r sağlamışlardır. 

YSK' lar:ı..n VSli!,\ rakamlarıyla toplam varlıklarının 

ktlrl:ı.lığı % 8, % 7 ve % 6•dır. VÖl'.11\'::ı. dikkate aldığımızda 

ise, bu oranlar % 17, % 16 ve % 11 olına.ktadır. 500 büyük 

:fi:ı:•manın 1980 v-e 1982 yı.llarına ait toplam varlık tutarla

rı belli olmad1ğı11dan bu yıllara ilişkin kıyaslama yapıla .... 

manııştır. 1982 yılında 500 büyük :t'irman:ın toplam varlık 

kArlılığı % 6.3'dUr. Aynı yıl YSK'ların k!rlılığının % ll 
olduğu göz1:5nU:ı:ıe alınırsa, toplam varlıklar açısından da 

• la:cın daha ldlrlı olduğu gerçeği ortaya çıkar. 
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II. TABLOLAR 

TABLO 2.1 
--·~---·-·--·----1'~X .. Ş,9JJ.el..__S ... a...,Y...;;!_=S--ı..__ ___________ _ 

1- İmal&t sanayindo çalışanlar 
2- Artış yüzdesi 
3- YSK•larda çalışanlar 
4- Artış yUzdesi 
5- YSK' larda çalıs'! anlax·ın ima lat 

sanayi. i.çindekj. oranı ( 3/1) 
6- YSK'larda idari işlerde 

çalı§a:ı:1lar 

7- Artış yüzdesi 
8- İdari işlerde çalışanların 

toplam persone l e oranı (6/3) 
9 1 İ ı.. ") ı 1 - ure'ı...ımae ça. ışan ar 

10- Artış yüzdesi 
11- Uretimde çalı şanların toplam 

personele oranı (9/3) 
12- Diger personel 
13- Artış ytizdesj 
14- Di ger person0lin toplam 

personele oranı (12/3) 
15- Yabancı personel sayısı 
16- Artış yüzdesi 
17- Yabancı personelin_toplam 

personele orgnı (15/3) 
18- İmılla t sanayüıdeki firma 

sayısı 

19- YSK Sayısı 

20- YSK'ların toplam i ç indeki 
payı 

1980 

308.579 

31.457 

0,039 

4.579 

0,146 
22.767 

0,724 
4.095 

.. 
O,l.30 

3B 

0,0012 

9.009 
61 

0,0068 

--1..~.fil:... 
823.H23 

0,026 

J4.650 
0,102 

0,042 

5.350 
0,168 

0,154 
24.612 
0,081 

0,710 

4.688 
0,145 

0,135 
50 

0,32 

O,OC15 

9.486 
7g 

0,0082 

1982 
846.0.31 

0,0195 
43.949 
0,268 

0,052 

6.427 
0,201 

0,146 
32.165 
0,306 

0,732 
5.357 

0,143 

0,122 
40 

(o' 20 )* 

0,0009 

9 .. 767. 

104 

0,0106 

Kaynak : Türkiye İstat :ls tik Yıllıgı 1983, fü:u}bskanlık D.İ.E. 
Anka r a , Arı:t lık 1983, s. X:XIX ( tmulat s anayi verile
rj. için). 

Yabancı sermayeye ilişkin veriler YASED 'den sa~lan
mı:ştJ.r. 

M : Paı··Etntez, :tç i rakamlar negatif değerleri göstermekte
dir. 
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'l'A.BLO 2 .1. A 
____ 5-elrtci.raler it~ba_.ı."iyle __ YŞK 'larırı Toplam :t~:r_f!O_~eL_S_ayısı ________________ _ 

$ % 
1981 için 1982 için 

Sektör Adı 1980 1981 1982 Artış Yüzdesi Artış Yüzdesi 

qıda Sanayii 887 954 l.773 7,6 85,8 
Içki Sanayii 8 92 915 ı.004 2,6 9,7 
Tütün Sa.nayi i 91 91 94 o 3,3 
Dokuma ve Giyim Sanayii 995 944 5.297 (5,1) 461,l 
Kağıt Sanayii 214 209 240 (2,3) 14,8 
Lastik-Kauçuk Sanayii 2.597 2.579 2.728 (0,7) 5,8 
Kimya Sanayii 386 639 779 65,5 21,9 
İlaç ve Kozmetik Sa:nayii J.381 J.398 3.580 0,5 5,4 
Gübre ve Zirai MUc. Sanayii 996 ı.028 ı.194 J,2 16,l 
Cam Sanayii 2.198 2.281 2.306 3,8 1,1 
Demir-Çelik Sanayii 1.193 2.385 2.837 99,9 19 
Demird.ışı Metaller Sanayii ı.666 1.900 2.105 14 10,8 
Madeni Eşya Sanayii 741 681 ı.104 {8,l) 62,l 
Elektriksiz Maki na Sanayii 1.008 905 ı.005 (10,2) 11 
Tarım Alet ve Tu'ia kina Sanayii 917 1.071 1.555 16,8 45,2 
Elektrikli Ma kina Sanayii 3.379 3.993 4.522 18,2 13,2 
Elektronik Sanayii ı.eıı 2.371 2.407 J0,9 1,5 
Karayo+u Taşıtları Sanayii 8.004 7.882 a.255 (1,5) 4,7 
Diğer Imalat sanayii 103 101 112 (1,9) 10,9 

Toplam 31.457 34.650 43.949 10,2 26,8 

Kaynak : YASED Veri Dosyası. 
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TABLO 2.1.B 
Sektör_!e.r İtibari_y,:le YSK •ıarın Y!Jlbancı l?ersonel Sa~ıları 

Sektör Adı 

Gıda Sanayii 
İçki Sanayii 
Tütün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kağıt Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sanayii 
Gühre ve Zirai fılüc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Demirdışı metaller sanayii 
rJadeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz Makina Saooyii 
Tarım Alet ve Makina Sanayii 
Elektrikli Makina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayolu Taşıtları Sanayii 
Diğer İmalat Sanayii 

Toplam 

Kaynak : YASED Veri Dosyası. 

1980 -
2 
o 
o 
2 
o 
3 
2 
7 
o 
1 
2 
o 
o 
1 
o 
ı 
2 

15 
o 

38 

1981 -
2 
o 
o 
2 
o 
3 
2 
7 
o 
2 
2 
1 
o 
l 
o 
l 
6 

16 
o 

50 

1982 ............... 
2 
o 
o 
2 
o 
.3 
2 
8 
o 
ı 
2 
o 
o 
l 
o 
l 
6 

12 
o 

40 

% % 
1981 için 1982 için 

Artış YUzdesi ~rtış Yüzdesi 
o o 
Q o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o 14.J 
o o 

100 (50) 
o o 
o (100) 
o o 
o o 
o o 
o o 

200 o 
6,7 (25) 
o o 

31.6 (20) 



1- İmaH!.t sanayi 
nominal ca t lEtrı 

2- Artış yUzdesi 
3- YSK' ların nom:tnal 

s~ı. tışları 

4- Artış yüzdesi 
5- YSK 'ların toplam 

s rı.tış j.ç:1.11c1füt i 
payı (J/l) 

6- T .E.F,İ (1963• 100, 
ve 95 madde için) 

r7- I. v·r, a+ s-~r:·n ~rı• ..... e e"'..ı. . ! .•. c• .l..u v · <.. _.c;•,;; .ı.. 

sutıs ları (l/6.100) 
8- -;· ·rır.ıl""t '3· ~ n~ "'lrı· . .,.'-"ol .. . l «4 c: ' ~-- ,:;ı." ... <;: • • ::, • 

satış artıg zdesi 
9- YSK 'ların reel 

R ~ tı 0 la r, ( ~/~o- 100 ' _, ı._.,,. ~· ı.,,.... - ../, • - .J' ' 

10- ~rt 

ı:l:ABLCi 2 .2 

1980 

2.067.389 

144.79c 

0,(7C 

255C,6 

81.C55 

1981 _ _ 1982 

3.470.440 5.oıs.210 

0,678 0,446 

228.493 370.463 
0,578 0,621 

0,066 0,074 

3488,4 4369,2 

99.485 114.855 

0,227 0,154 

6 .550 B.479 
0,154 0,295 

1Ca_yn~?.1r : ~:Urk:Iyc i:statj_,; t ::Lk Yıllı~;;ı loc .e:itı,, ( tmaHıt Sana
yi VE:J'.':J.l(T:1 ve 1.foptan Eçya }1j_yat Ind f:,1k s::l. için). 

Yaba:ncı sermay(:JYE? ilişkin ver:I 1er YASED' den a. lın
n:n ş tır. 
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TABLO 2.2.A 
Sektörler İtibari1le YSK'ların Satışları (Milyon 'f:ı..) 

Sektör Adı 
gıda Sanayii 
Içki Sanayii 
TütUn Senayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kai;ı t Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
ilaç ve Kozmetik Sanayii 
GUbre ve Zirai MU c. Sa.nayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
De~irdışı Metallar Sanayii 
ıı: d • E., ö •• .rLa~ enı şya ~nayıı 

Elektriksiz Nıakina Sanayii 
Tarım Alet ve Makina Sanayii 
Elektrikli I{iakina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayo+u Taşıtları Sanayii 
D . ~ I ı•t S .. ı c;er ma a · anayıı 

Toplam 

1980 
8.518 

.2.347 
535 

1.276 
ı.241 

17.670 
2.448 

19.J82 
5.876 
9.916 
4.300 
7.613 
ı.ooı 
2.305 
7.643 

10.785 
2.641 

39.142 
145 

144.790 

Kaynak : YASED Veri Dosyası. 

1981 
13.882 

4.045 
801 

1.991 
ı.609 

24.922 
4.235 

J0.466 
10.565 
6.426 

17.925 
13. 985 
1.886 
2.810 

lJ.295 
20.886 

B.43.3 
47.548 

230 

228.493 

% 
1981 için 

1982 Artı~ Yüzdesi 
21.607 63 
5.583 12.3 
ı.779 49.7 

18.748 56 
2.158 29 .• 7 

34.802 41 
6.424 73 

38.243 57,2 
lJ.423 79)8 
15.798 (15 
36.132 316,9 
21.388 83,7 

4.080 88,4 
4.348 21,9 

26.341 74 
J0.632 9J,7 
10.261 219,3 
74.1-75 21,5 

317 58,6 

370•463 57.8 

(;'1 
{O 

1982 için 
Artı~ Yüzdesi 

55,6 
38 

122,l 
841,6 
34,2 
39,6 
51~·7 
25,5 
21.ı 
87,5 

101,6 
52,9 

116,J 
54~7 
98,1 
46,7 
21,7 
56 
37,8 
62,1 



TABLO 2.2.B 
Personel Başına Satışlar 

--·------'"-"'-·~·---·-.. -·JJ1iaç_n TL J_----·---·-····~· .. -·--------

1- İmalat sanayinde personel 
baı:;ıırıa nominal satış 
tutarı 

2- Artış yüzdesi 
3- YSK'larda personel başına 

nominal satış tutarı 
4- Artış yüzdesi 
5- YSK'ların personel başına 

satışların toplam içindeki 
payı (3/1) 

6- İmalat sanayinde personel 
başına reel satı:;;1 tutarı 

7- Artış yüzdesi 
8- YSK'larda personel başına 

reel satış tutarı 
9- Artış yüzdesi 

1980 

2,556 

4,60 

1,80 

0,10 

0,18 

1981 

4,182 
0,636 

6,60 
0,434 

1,58 

0,12 
0,20 

0,19 
0,055 

.1282 

5,931 
0,418 

8,43 
0,277 

1,42 

0,13 
0,083 

0,19 
o ________ , __ ...__ _____ , ____ , ________ _ 

Kaynak : 1983 Türkiye İstatistik YJ.llığı ile YASim kay
naklarından yararlanılarak: tarafımızdan hesaplan
mıştır. 
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TABLO 2.2.C 
Sektörler İtiba_]."j._.yl_e .YSK'_l.§_rı.n :Personel Baş_l.na._Sa_tı.şl:an (MiJyo_n. _'A..J _ _ __ _ 

Sektör Adı 

qıda Sanayii 
Içki Sanayii 
Tiitün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kağıt Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sanayii 
Gübre ve Zirai 1aüe. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Dem.irdışı M:etaller Sanayii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz .Makina Sanayii 
Tarım Alet ve Makine.ları Sanayii 
Elektrikli Makina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Ke.rayo+u Taşıtları Sanayii 
Diğer Imalat Sanayii 
Toplam 

12ao 
9.60 
2.63 
5.88 
ı.2s 
5.79 
6.80 
6.34 
5.7.3 
5.90 
4.51 
J.60 
4.57 
ı.35 
ı.29 
s.33 
3.19 
1.46 
4.89 
1.41 
4.60 

1981 1982 
14.55 12.ıa 
4.42 5.56 
8.80 18.92 
2.10 J.54 
7.69 s.99 
9.66 12.75 
6.63 s.25 
8.97 10.68 
ıo.27 11.24 
J.69 6.,85 
7.52 12.73 
7.36 10.16 
2.11 3.69 
3.10 4.33 

12.41 16.94 
5.23 6.77 
3.56 4.26 
6.03 8.98 
2.28 2.8) 

6.59 a.43 

% % 
1981 Yılı 1982 Yılı 

Artl.~ Yüzdesi Artı§ Yüzdesi 

52 (16) 
68 26 
49.6 115 
64 68 
33 17 
42 32 

5 24 
56 19 
74 9 

(18) 86 
108 69 

61 38 
105 33 

35 40 
49 37 
64 29 

144 19 
23 49 
62 24 
43 28 

Kaynak : YASED Kay.nakları.ndan Ya .rarl~nılarak 1rarafım:ı.zdan Hesaplar.ımıştır. 
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TABLO 2 • .3 
__ Ji.;ı::et;lm ( !"'Ii.l;yon TL.) 

l- İmal~t sanayi 
nomi.nal girdi. 
tutarı 

2- Artış yUzdesi 
3- YSK'ların nominal 

gird:tleri 
4- Artış yUzdeai 
5- •ıarın toplam 

girdi içindeltj 
payı (.3/1) 

6- İmtü~t sa.nayi.i 
reel girdıleri 
( l/T • E • I?. I • ıoo) 

7- Artış yüzdesi 
8- YSK•ların reel 

<zirdileri 
CJ/T.E.]1 .İ.100) 

9- Artış yüzdesi 

ıo- İmalat sanayi 
e;irdilE~ri/ 
Imalat sanayi 
satışları 

11- YSK'ların girdi/ 
satışları 

1980 

1.346.816 

101.840 

0,076 

52.8C3 

3.992 

0,651 

0,703 

1981 

2.326.646 
0,727 

165.241 
0,62.3 

0,071 

66.696 
0,263 

4.737 
0,187 

c,610 

0,723 

1982 

3.327.533 
0,430 

262.47.3 
0,588 

0,079 

76.160 
0,142 

6.007 
0,268 

0,663 

0,708 

KaynHk : Türkiye İstatistik Yıllığı loc.cit., (tınnltit Sana
yi verileri ve Toptan Eşya Piyat İndeksi için). 
Yabancı sermayE·ye ilişkin veriler YASED' den alın
mıştır. 
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TABLO 2.J.A 
Sektörler İtibariyle YSK'ların Üretimleri (Milyon TL} 

Sektör Adı 
(!ıda Sanayii 
Içki Sanayii 
TUtün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kafi~ı t Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İ.laç ve Kozmetik Sanayii 
Gübre ve Zirai Müe • Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Demird.ışı Metaller Sanayii 
Ma d. eni Eş1a Sanayii · 
Elektriksiz Makina Sanayii 
Tarım Alet ve Makinaları Sanayii 
Elektrikli Makina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Ka .r·ayolları Taşıtları Sanayii 
Di ı\er İmalat Sanayii 
Toplam 

Kaynak ı YASED Veri Dosyası. 

1980 -
6.952 

988 
298 
827 
635 

12.271 
ı.619 

16.898 
3.274 
6.566 
J.19.3 
5.301 

599 
J.171 
6.227 
7.222 

885 
24.083 

65 

1981 -
ıı.095 
ı.soa 

495 
ı.213 
ı.246 

14.918 
2.627 

23.018 
'7 .806 
5.469 

13.701 
11.684 

690 
1.823 

12.645 
12.205 

4.147 
37.928 

97 
101.840 165.241 

1982 -
16 • .301 
2.485 

927 
10.938 
1.768 

2J.789 
4.082 

27•384 
9.824 

10.049 
26.701 
17.768 
2.415 
2.519 

22.798 
18.281 

4.394 
57.641 

151 
262 •. 473 

% 
1981 için 

Artış Yüzdesi 

59,6 
83 
66,ı 
46.1 
96,2 
21,6 
62.3 
J6,2 

138,.4 
(16.7) 
334,5 
120,4 

15,,2 
(42,5) 
103~1 

69 
J60,.6 

52.4 
49,2 
62,J 

% 
1982 için 

.Artıe . Yüzdesi 

46,9 
37.4 
87,3 

801,7 
41,9 
59.,5 
55,4 
19 
25,9 
8J,7 
94.9 
52.ı 

250 
.38,2 
80,3 
49,8 

6 
52 
55,7 
58,8 
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TABLO 2.3.B 
Pereonel Be,şına Uretirn Oıl:llyon TL) 

1- İmal~t Sanayiinde Personel 
Başına Nominal Girdi Tutarı 

2- Artış Yüzdesi 

3- YSK'ların Person.el Başına 
Nominal Girdi Tutarl. 

4- Artış Yüzdesi 

5- YSK'ların Personel Başına 
~üşe~ Girdi Itibariyle 
Imalat Sanayiine Oranı 
( 3/1) 

6- :hnalttt Sanayiinde Personel 
Başına Reel Girdi Tutarı 

7- Artış Yüzdesi 

8- YSK'da Personel Başına Reel 
Girdi Tutarı 

9- Artış Yüzdesi 

1980 

1.67 

-

0.065 

0.13 

1981 

2.ao 
o.6a 

4.77 

0.47 

1.70 

o.oso 
0.23 

0.14 

0.087 

.. 
,1982 

5.97 

ı.52 

0.090 

0.125 

0.14 

o 

------~----~-----·~~~~------------·~~~~-----------

Kaynak ı YASED Kaynakları ve 1983 Türkiye İstatis ... 
tik Yıllığından Yararlanılarak Tarafımız
dan Hesaplanmıştır. 



Sektör .Adı 
\hda Sanayii 
Içki Sanayii 
Tütün Sanayii 
Dpkum.a ve Giyim Sanayii 
Ka{c;ı t Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sana.yi.i 
İlaç ve Kozmetik Sanayii 
Gübre ve Zirai MUc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Demirdışı Metaller Sanayii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektrissiz Makina Sanayii 
Tarım .Alet ve Makina Sanayii 
Elektrikli ffıakina Sanayii 
Elek·~ronik Sanayii 
Kara;folu Taşıtları Sanayii 
Diğer İmalat Sanayii 
Toplai::t 

1980 -1.s4 
ı.ıo 
J.27 
o.sJ 
2.97 
4.73 
4.19 
4.99 
.3.29 
2.98 
2.64 
4.44 
o.aı 
3.15 
6.79 
2.14 
0.49 
3.11 
D.63 
3•24 
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1981 -11.63 
1.97 
5.44 
1.28 
5.96 
5.78 
4.11 
6.77 
7.59 
2.39 
5.74 
4.90 
ı.oı 
2.01 

11.80 
3.05 
ı.75 
4.81 
0.96 
4.77 

1982 -
9.19 
2.48 
9.86 
2.06 
7.36 
8.72 
5.24 
?.65 
s.23 
4.36 
9.41 
6.26 
2.ıs 
2.51 

14.66 
4.04 
1.8) 
6.98 
1.35 
5.97 

% 
1981 için 

Artış Yüzdesi 
48 
79 
66 . 
54 

100 
22 
(2) 
)6 

131 
(19) 
117 

10 
25 

(36) 
74 
43 

257 
55 
52 
47 

Kaynak : YASBD Verile.rind~m Ya!'arlanılarak '.I'araf'ınn.zdan Hesapla. ıını:ı.ştır. 

% 
1982 için 

Artı§ Yüzdesi 

(21) 

26 
81 
60 
23 
51 
27 
13 

8 
82 
64 
28 

116 
25 
24 
32 

4,.5 
43 
41 
25 
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~.ABLO 2.4 
Ödemeler, ÇMilzon Tı) 

1980 
ı- İmala~ Sanayiinde Çalı~an-

lara Ödemeler (Nominal) 249.7J4 
2- Artış YUzdesj 
3- YSK' larda Çalışanlara 

Ödem.eler (Wominal) 
4- Artış YUzdesi 
5- YSK'larda Yapılan Ödemenin 

ııoplp İçindeki Payı (3/1) 
6- !mala~ Sanayiinde Çalışan

lara Ödemeler (Reel) 
7- Artış YUzdesi 
8- Y5'K 1 lar.· da Çalışanlara 

Ödemeler (Reel} 

ıs.775 

0,075 

9.791 

736 
9• Artış YUzdesi 

ıo- YSK 'larda İd.ari İşlerde 
Çalışanlara Ödemeler (Nom.) 4.994 

11- ~rtış ~Uzdesi 
12- Idari Işlerde Çalışanla.re 

~apılan Öde:menin Tot1ları1 
Içindeki Payı (10/3) 

1.3... YSK• ıarda İdari İşlerde 
Çalışanlara Yanılan 
Odemeler (Heel) 

14- A.rtış Yüzdesi 

-
0,26 

196 

15- YSK'larda Üretimde Çalışan-
lara Yapılan Ödemeler (Nom.)11.895 

16- Artış Yüzdesi -
17- üretimde .. Çalışanlara 

f~l~~=~i0~!;~nZ~sJ))1am 
18- YS"'K'larda üretimde Çalışan

lara Yapılan Ödemeler (Reel ) 
19- Artış YUzdeai 
20- YSK 11s.:r:>clta Diğer l)erao:nele 

Yapılan Ödeme (Nominal) 
21- Artış YUzdeai 

l.865 

22- Diğer Fer.Yapılan Ödemenin 
T~'.>p .İçincleki :Payı (20/3) 0;10 

23- YSK'larda Diğer Par.Yapılan 
Ödemeler (Reel) 

24- Artış YUzdesi 
25- İmalat Sanayiinde Ödeme 

Toplamı/Satış Tutarı 
26- YSK'ın Od.eme Toplanıı/ 

Satış Tutarı 

73 -
o.ı; 

1281 

375,024 
0,50 

.27.619 
0,47 

0,074 

10.750 
0,098 

792 
0,016 

7,,550 
0,51 

0,27 

216 
0,105 

ıa.307 
0,54 

o,66 

525 
0,13 

ı.710 
(0,08} 

0,062 

49 
(0,33) 

0,108 

0,112 

_1982 

486.600 
0,29 

41.819 
0,52 

0,086 

ıı.137 
0,036 

957 
0,208 

11.367 
0,51 

o 27 ' 
260 

0,20 

28.466 
0,55 

o,68 

652 
0,24 

2.632 
0,54 

0,063 

60 
0,23 

0,097 

0.113 

Kaynak t Türkiye İstatistik Yıllığı, 100.cit (İmalat Sanayii 
Verileri İçin), 
Yabancı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den sağlan
mıştır. 
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'lABLO 2.4.A 

____ . ____ 9...~1,8töı:ler İtiba,ry.~_1131\ 'lEtrda :Personele, Yap:ı.l~., Ödenıeler. (.Mil;[..04., 1h.L__~·-----

Sektör Adı 

Qıda Sanayii 
Iıp;ki Sanayii 
TUtün Sanayii 
Dolcu..ına ve Giyim Sanayii 
K•v t "'! • • agı ;;;;;ana,'/ ı :L 
T - t • 1 •f k c:ı • • .uus ı c-ı;,.auçu .~ ..., .... ?nayıı 
~imya Sanayii 
IıA 7 t •' rt • • aç ve ı.,ozme ııt uanay:ı.ı 

Gübre Sanayi :1 
Caın Sanayii 
D .. ·..ç· 1·1 Q •• · emır e Le •->ane,y:ı.:ı. 

Demirdısı ller Banavii 
Madeni E§ya Sanayii ·· 
Elektriksiz Makin.a Sanayii. 
Tarım Alet ve J~Iak5.na Sanayii 
Elektrikli Mr:,ki11a Sa:r.ı.ayi5 
Elektronik Str:ooyii 
Karayo+u Taşıtları Sanayii 
Diğer IwElat Sarillyii 

'Toplam 

1980 ............... 
644 
402 

42 
25'7 
J.03 

1.895 
245 

2.188 
1.188 

583 
599 
987 
199 
·106 
576 

1.841 
ı.223 
4.944 

47 
l Q .. r;75 ... ,. ı 

1981 -a74 
628 

61 
547 
216 

2.409 
531 

J.261 
ı.019 
1.457 
1.886 
ı.J60 

567 
901 
861 

2.BOO 
2.317 
5. '755 

63 
27.619 

1982 
~ 

l.5J8 
993 

90 
J.708 

249 
:3.275 

810 
4.102 
1.420 
2.221 
2.110 
ı.·749 

951 
1.144 
1.433 
J.979 
2.811 
7.833 

80 

41.819 

yı) 

1981 için 
• Artıtı :{_Uzdes:t,.. 

.)5,7 
56,2 
451'2 

112,8 
109,3 

21.1 
116,7 

49 
(14.,2) 
149,9 
214,9 

37,8 
184,9 

27,6 
2?,4 
52,1 
89,.5 
16,.4 
J4 
47,1 

76 
1982 için 

Artın Yfü3-d.esi 

76 
58,l 
47,5 

577,9 
15,3 
35,9 
52,5 
25,8 
.39,4 
52,.4 
46,9 
28,6 
67,7 
27 
66,4 
42,l 
21,J 
J6,1 
27 
51,4 

.......................... ~----~~·._ .................................. ~ ........ _. .... ~ ...... ·~------ ........... 

Kayı'la.k : Yi~ SED Veri Do aya s.ı. 



TABLO 2.4.B 

l?eı•sonel pa.şıllf.l. Ö.9-.~~nıeler UA1.lyoµ '.!i./ •• 

1- İrnalat Sana;riinde Ferscmcl 
Başına Ödenıeler CNoıni:nal) 

2- Artıs Ylizdesi 
3- YSK •ial"da Personel Başına 

Ödeme O~orninal) 
4• Artış YUzdesi 
5- "1{ff'ı\'lar:da Persı:m.e.1 Başı11.ı1 

Odeme 'lutarı:n:ı.n Toplam 
I. ,.. .r n 11 ""'ı·ı· -r,.~ ı"ı 1 3 /l ) "!;( .ı.. ,.h:o4ı.. .;: a.;ı \. 

6- :t:m,~lat Sanay:J .. inde Persorıel 
B .... c: .. p·p ()'~f·ın:-. Tctı:: .. ı hır!>eJ) . '"'·•;)L.,, fa'.< · .. · '" .;! • 1;;. ı -:;.; .t . \-> # ·, ""· ; 

7- Art;ış Yfü~des:i. 
8- Y~3K :ıar<lı:ı Je .. Pf3Cnel BFı.ş:ı..ne. 

Ödeme (Reel) 
9 ... ılrtış YUzdes:i . 

ıo ... Pe:r·sonel Basına Idari 
f~~~I~:ı ~alişanle.ra Ödeıneleı~ 

ll- Aı-t:ı.ş Yiizdesi 
12- PereıoneJ. ş~ne İdar:J. İşle.ı."d.e 

Çalışanlaı•a vdemele:ı:·üı YSK' 
la1•da Yapılan Toplam Ödemeye 
Orıanı (10/.3) 

13- ı;ıına İdarl İşlerdi? 
Çalışan~~Lra ·?demeler (fteel) 

14- Artış Yuzdeaı 
15- :Per.Başına Üretimde Çalı.{anla-

""'"-' ~1.,,r-.,. l"'"" ()/ı ·:.r,~e 'f'·ı• +.,. r>ı 1'11'0"" ) ./.. '-'< .!. c; ..:'~• .. <::IH. ~ '·' l.,.u.ı. .... \, (,;;;~ ~ - 11 <ili> 

16- Artış Yüzdesi 
l 7- Ier.4!Bt:ı şına Üretimde Cı"?.lışanla

ra OclemeleJ: ... i:n Toplam lçindeki 
Fayı (15/J) ~· 

18- J:-'e.x·.Başına Ux•et:tmde Çalışanla
ra Ynp:ıla n ÖcL~ 'J:uta .ı~ı (Reel ) 

19- A.rtış ·ıuzd•e 
20- pi2Ier Ier.Ba.gıne. Yapılan 

dclemeler O~omin<.:ıl) 
21- Artıa Ylizdeei 
22- Di/i;er 1:ıer.Başırıa Yapılan Öd. 

Top. j:çi:ı:ıdek:i J!a.y:ı.. (20/3) 
23- Ymc '1arda Diğ;fH} PEu.•.Başına 

Yapılan Ödemeler (Reel) 
2 4- Artırı 'lUzdesj, 

Kayr.ı.a.k t Türkiye istat~stik Y:ı.llı 
yii Verileri Için). 

1960 1981 1982 
--~---

0,31 -
0,60 -
ı,93 

0,012 

0,023 

l,OB7 

0,04.J 

0,52 

o.s1 
0,02 

0,455 

0,76 

0,018 -

0,80 
o, .. 33 

1,76 

0.013 
o,os3 
0,023 

o 

1,411 
0,290 

l,T7 

0,040 
(0,07) 

Ot74 
0,42 

0,93 

0,021 
0,05 

0,365 
(0,20) 

Or46 

0,010 
(0,44) 

0,575 
0,27 

0,95 
0,19 

l,65 

0,013 
o 

0,022 
(0,04:3) 

l,'"/68 
0,25 

o,ea 
0,.19 

0,93 

0,020 
(0,05) 

0,49 
0.35 

0,52 

0,011 
o,ıo 

(
. ... 

, loc. ci t. lrr'alat Sana-

Yabaneı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den Sağlan
mıştır. 
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2.'ABLO 2. 4.C 

Sektörler İtibar.iyle YSK'larda Per.sonel Bt:ışır~ Ödenıeler (Milyon 11) 

Sektör Adı -
Gıda Sanayii 
• 1 • • • IGA1 Scr~yıı 
TUtün Se.nayii 
Dokuma ve Giyim Canayii 
I.-:-.1 ''~.ıt (..',,..,nay . ..; .t t.•G· Jc~ .. .... .ı. 

IJustik-Kauçuk Sa:nayii 
ıaınya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sanayii 
Gübre ve Zi .rai Tu'Ii.ie. Sanayjd 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Ss.navii 
Demi.t>di~ı l1fotall~r Sanayii 
:t'fadeni Eşya Sanayii 
JElektriksiz Mcıki:na Sanayii 
ı:ı.ıarım Alet ve Makine Sanayii 
Elektr:5Jdi Viakina Sana;yii 
Elektronik Sanayii 
Kt:ıro11clu. 'Iaf>:Ltları Sena-,rii ~· - ~ . A ·..-:- ,,J 

nic.er 1.malat Sar..~yi:i 

Toplam 

1980 1981 --0.73 0.92 
0.45 o.68 
0.46 o.67 
0 .. 26 0.58 
0.48 ı.03 
0.73 1).93 
0.63 0.8J 
o.65 0.96 
1.19 0.99 
0 • . 27 o.64 
0.50 0.79 
0.59 0.7'2 
0.27 o C'. } ........ -

0.10 0.99 
0.74 o.sa 
0.54 0.70 
o.6s 0.98 
0.62 o ,..,., 

• 1 ,) 
0.45 0.62 
o.Go o.eo 

1982 
0.86 
0.99 
0.96 
0.10 
1.03 
ı.20 
1 ')4 b•" 
ı.14 
1.19 
0.96 
0.97 
o.83 
0.66 
1.14 
0.92 
o.sa 
ı.17 
0.95 
0.71 
o .• 95 

% 
1981 için 

Artış Yüzdesi 

26 
51 
46 

1,23 
55 
27 
32 
4"f 

(17) 
1,3'7 

58 
22 

2,01 
41 
8 

30 
44 
18 
JS 
33 

% 
1982 için 

Artış Yüzdesi 

(6.,5) 
45,5 
43 
21 
o 

29 
25 
18 
20 
50 
23 
15 
3,6 

15 
15 
26 
19 
JO 
l f' 

.) 

18 

........................... _. .......... ._ ... -.. ......... ------~ ......... ~ ........... --........... _.~~------~----------·----.... ..-----~----~--~----· ... ----~-___.,..,......_ __ ~----------

Kaym~k : YASBD Veriler5.nde:n Yararlanılarak :ı:ara:t~ıru.zdan Heaeplarımıştı.r. 



TABLO 2.5 
!~rgil§f <Miıyon ~) 

ı ... TUrkiye'de Kurunılar Ver. 
2.- Artış YUzdeai 
3- YSK•ıarın Kurumlar Ver. 
4- Artış Yüzdesi 
5- YSK'ların K.V•nin Toplam 

İçindeki Payı (J/l) 
6- TUrkiye 1de Gelir Ver. 
7- Artış YUzdesi 
8- YSK'ların Gelir Vergisi 
9• Artış Yüzdesi 

10- YSK'ların G.V'nin Toplam 
İçindeki Payı (8/6) 

11- Türkiye'de M.D.V. 
12- Artış YUzdeai 
13- YSK'ların M.n.v. 
14- Artış YUzdesi 
15- Y8K'ların M.D.V'nin 

Toplam İçindeki Payı 
(13/ll) 

16- TUrkiye'de Diğer Ver. 
17- Artış Yüzdesi 
18- YSK'ların Diğer Ver. 
19- Artış Yüzdesi 
20- YSK'ların Diğer Ver. 

Toplam İçindeki Payı 
(18/16) 

21- Toplam Vergiler 
22- Artış Yüzdesi 
23- YSK'ların Toplam Ver. 
24- Artış YUzdesi 
25- YSK'ların Top.Vergileri

nin Genel Toplam Içinde
ki :Payı (23/21) 

26- GSYİH 
27- YSK'ların Ver./GSYİR 

1980 
J6.874 

1.819 -
.. 
777 -

0.002 
35.532 

210 

0.006 
289.366 

21.428 

0.074 
749.849 

24.238 -

1981 
124.866 

2.38 
8.9.38 
3.91 

0.072 
574.246 

o.4a 
734 

(0.055) 

0.0013 
42.058 
o.ıs 

284 
0.35 

0.0067 
491.091 

0.70 
28.418 
0.33 

0.058 
ı.190.204 

0.59 
38.J77 
0.58 

1982 
172.359 

o.3a 
14.535 
0.63 

0.084 
594.006 

0.035 
ı.065 
0.45 

o.ooıs 
37.766 
(0.10) -(1) 

o 
498.907 

0.016 
40.963 
0.44 

0.082 
1.303.038 

0.095 
56.566 
0.47 

0.032 0.032 0.043 
4.327.964 6.411.222 a.607.135 

0.0056 0.0060 0.0065 

Kaynak : -Türkiye Odalar Birliği, İktisadi Rapor 1982, Ankara 
1982, s. 49 (1980-1981 Yıllarına İlişkin TUrkiye•de
ki Vergi Rakamları) • 

.... TUrkiye Odalar Birliği, İktisadi Rapor 1983, Ankara 
1983, s. 49 (1982 Yılına İlişkin TUrkiye'deki Vergi 
Rakamları ) • 
-TUSİAD, 82 Yılına Girerken TUrk Ekonomisi, Istanbul 
Ocak l9~2t a. J (1980 ve 1981 Yılları GSYIH Rakam
lşr; Içını. 

-TÜSIAD, 84 Yılına Girerken TUrk Ekonomisi, Istanbul 
Ocak 1984 1 s. 10 (1982 Yılı GSYİH Rakamı). 
-Yabancı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den alınmış
tır. 
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111.l~_BL '.J 2 .. 5. A. 

Sektörler İt :bbar:hrle Y tif~ 1 lur•da Ö§._t~.!LJ_G.1"1'1~~-~ ... r...,\[;;;;i ... l.,.1. .... · ... o_n_·_11.) __________ _ 

Sektör .Adı 
Gıda Sanayii 
İçki Sanayii 
TütUn Sanayii 
Dokuma ve Giyim Snnn.yii 
Ka ... ı'J·ı.,.·· o,,..., ... v·' ). e,.. lı >..>c~~Ji:'.L., . L • 

Lastik-Keuçuk fknınyii 
I}:ir.ıya Sanayii 
ı;aç -ve Ko~r;ıe~i~. dan~yii . 
Gub ·Y>·.· ve .. ,1 '"""' - •. ~ ... ' ' 1•0 n·~·y., ~ ... t:..:, !". ~j...,Q, ~ Hl.i..o.! U. l.J\.;,., (,._~ ......... 

Cam. ~;anayı.ı . . 
Demır-<;elık Sana:rı:ı. 
Dern:i.rdışı MGtn ller• Sanayii 
Madeni Eşya SanByii · 
Elektriksiz Niakina Sanayii 
Tarım Alet ·ıe !~Iakina Sanayii 
Elektrikli i\lakina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayolu Taşı tlar.ı Gan.:.")yii 
D• '•' ..:. ı""t "" . . 
ı ger Lma a .::.:ıaı111 y :ı .. :ı 

Top lanı 

1980 
284 
63".) - c. 
16 

'l ''.>o 
·"'..) ... 
2 ·~-b~ 

2.5J7 
565 

3.36b 
473 
534 
48B 
{~ "~ 'l o 4 
193 
499 
762 

1.)60 
844 

ıo.151 
13 

""' t.. ~J" c. Ht • f.j 

Ka.ynak : YASED Ve.t"'i Dosya.:.::ı. 

1981 
~-'-f'Y'91'"''-'~:- ,, .... ~ 

7'76 
ı.188 

32 
555 
230 

5.361 
813 

5.145 
1 .. 314 
ı.495 
2.4~U 
2.047 

373 
650 

ı.ıoo 
3.8J5 
1.775 
9.117 

29 
38.377 

c1 .~4 

/O 'f" 
1981 için 1982 için 

ı QQ".) 
..a..JW'-........ ,,___...... it. rt:ı.jl YUzdE!Si Artı~ YUzdesi . ,,. • .,,. ... ., o• •• · 1ı · , ..,,..~.,..,.._..,.~·...-

ı.605 173,2 ıo6,a 
1.794 88 51 

69 100 115 
ı ... 661 

337 
63,7 199,3 

(13,2) 46,5 
9 .. 293 106,4 73,3 
ı.200 
6.384 

43,9 47,6 
52,7 24,3 

2 .. 290 
1.566 

177,8 74,3 
180,1 4,7 

J.017 402~3 2J,l 
2.513 

461 
621 

141,7 22,8 
93,3 2J,6 
30,3 (4,5) 

1.507 
6.165 

44,4 37 
182 60,8 

3.142 
12.661 

64 

110,3 77 
(10,2) 38,9 
123,l 120,7 

56.566 53,3 47,4 

-----------------
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'I'ABLO 2~ 5.B 

Sektfö:•let~ İtiba .t'iyle Yff.K 'la.r"l.n Personel Başına Ödedikleri Veı:~ıer (Mil;ı:on 1ı.) 

Sektör Adı 
----------------------------------(fıda Sanayii 
lçki Sanayii 
TütUn Sanayii 
~okuma ve Giyim Sana.yi j_ 
Kağıt Sanayij. 
IJastik~Kauçuk Sa:n.ayii 
~amya Sanayii 
Ilaç; ve Kozmetik Sanayii 
Gübı:e ve Z:irt::ı i Müc. SaDayii 
Cam Sanayii 
Denrl. ı•-Çelik Sana~y-ii 
Deınirdışı M.eta ll0r Sanayi:l. 
Kıadeni Eşya Sanayii 
Elel:triksiz f'liaki.na Sans.yi:i 
Tar·:tm .Alet v e Makina Sı:_:mayii 
Elektrikli D/1akinn Snna;yii 
""l kt . · 1 s .... ı1 e . ronıi( e.nay ıl. 
Ka.rnyolla rı 'J:aşı t;lax:•ı Gane;yi i 
·t')_• ·>~ - -·- At !"'t' - J _,. 
.:..1 ı L er .ıma la ;;,r;ır.;;;i y ..L :ı. 

Toplam 

1980 1981 
0.32 o.aı 
0.71 ı.29 
o.ıs 0.36 
0~34 0.58 
1.24 1.10 
l 2 .• 08 
1.46 1.27 
0.99 1.51 
0.47 1.28 
0.24 0.62 
0.41 1.02 
0.51 1.08 
0.26 0.55 
0.50 0 .72 
O.BJ ı.02 
0.40 0.96 
0.47 c 7r: _,,I . ...i 

1.27 ı.16 
0.13 0 .29 
0.77 ı.ıo 

---------------------.. .,.-~_........_.... ______________ _ 

'\ 9Q~) 
J. \.-.~ !.... 

0.91 
1.78 
0.73 
0.31 
ı.40 
3.4-1 
ı.54 
ı.73 
1 •. 92 
o.6s 
ı.06 
ı.19 
0.42 
0.62 
0.97 
ı.36 
ı.31 
1.53 
0.5·7 
1+28 

.,_.,. -

% % 
19'"'" . . ö ... .:ı.çıı.:ı. 1982 için 

Artı~ YQ.~desi Jrtı~ Yüzdesi 
153 12 

82 38 
50 102 
71 (46) 

(11) 27 
108 64 
(13) 21 
53 18 

172 50 
158 6 
148 4 
ı,-... .1. 10 
112 (24) 

44 (14~ 
23 (5 

140 42 
60 75 
(8,6) 32 

123 96.5 
4~~ ._, 16 

""~'"'"'-----

Kaynak : YASI~D Kayr:1e.kln,rından Yı.:u~a ı"'lanılı-:::rak Taraf:ı.mız:d.an Hesaplanmıştır. 
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TABLO 2.6 
Ya:r.'arlanılan Teşyikler (M.ifyon. 'IL) 

1280 . 1981 
1- Yararlanılan Teşvikler 6,638 14.918 
2- Artış Ytizdesi 
J- GUmrUk Muafiyeti 
4- Artış YUzdesi 

5 ... GUmrUk.Muaf .Toplam Teşvik 
İçindeki Payı (3/1) 

6- Alınan Vergi İadesi 
7- .Artış YUzdesi 

8- Alınan Vergi İadesinin 
Toplam Teşvik İçindeki 
l?ayı 

9- Faiz Farkı İadesi 
10- Artış YUzdesi 
11- Fa.iz Farkının İadesinin 

Toplam Te~vik İçindeki 
Payı (9/lJ 

12- Vergi-Resim ve Harç 
istisnası 

13- Artış Yüzdesi 
14- yergi-Resim ve Harç 

Istisnasının Top,T. eşvik 
İçindeki .Fayı (12/l) 

15- Yatırım İndiriminde 
Ödenmeyen K.v 

16- Artış YUzdesi 
17- Ya.tır:ım İnr.U.ri11ttnd.e 

Ödenmeyen K.V'nin Top. 
Taş.İçindeki ~ayı (15/1) 

18- İhracatta Ödenmeyen K. V. 
19- Artış Yüzdesi 
20- İhracatta Ödenmeyen K.V' 

nin Toplam Teşvik 
1sindeki Payı (18/l) 

5.585 
-

o.e41 

697 

-
0.105 

302 

17 

0.0025 

31 

0.0047 

2 

0.0003 

ı.247 

9.148 
o.637 
0.613 

2.070 
1.969 

0.138 
804 

ı.~62 

180 

9.588 

0.0120 

219 
6.064 

0.0147 
2.495 

1246.5 

0,167 

1982 
23.309 
0.562 

12.446 
0.360 
0.534 

4.sso 
1.357 

0.209 
1.902 
1,365 

0.082 

284 

0.577 

0.0122 

368 
o.6so 

0.0157 
3.426 
0.373 

0.147 

Kaynaklar : Yararlanılan Teşviklere İlişkin Rakamlar YASED' 
den Sağlanı.~ıştır. 
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TABiıO 2. G .A 

Sekt2rler İtJ.1?ari:rle_ YSK'larda Ya.raı"lan:ı.laıı Teşvikler (lılil•r on 'll.) 

% 

Sektör Adı 
G:r.da Sanayii 
İçki Sanayii 
TUtlin Sanavii 
Dokuma ve (~;"rim qanawı.·• 
Kağıt Sanayii · - · ,_, · ~· 

Lastik-Kauçuk Sa.tmyi:t 
K:lmya Sanayii 
İlaç ve Koz,1netik San8.yii 
Gübre ve Zirai Nfüc. Sanayii 
Cam Sana.yi i 
Demir-Çelik Smıay:ti 
Damirdışı 1·1lataller &.rı..a.yii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz rt.kkina Sannyii 
Tarım Alet ve I.ial<:ina 3a nayi5. 
Elektrikli ivmkina Sa:na~;:li 
Elektronik Sanayi. :i. 
Karayolu Ta.şıtls..rı Senayii. 
Diğer İmalat Su:nayii 

Toplam 

1980 -
4 .. 
I;) 

6 
3 
o 

18 
23 

289 
":! . c.94 ,J • . _.,. 

trl9 
9 

38 
8 
3 
o 

12 
90 

l.71J. 
o 

6.638 

19E31 
.(<.~-.,__..._ 

120 
•")4 c.. 

94 
12 
o 

2'{2 
1 ~·· 7 ... ... 
..• .,1 

452 
5 t.ı(\5 . _,. ·' 

742 
517 

1.051 
20 
'.)6 r . 

'f 4 
278 

27 
4.765 

ıı:; 
" 

14•918 

1 CJ82 .,.;..;..-

217 
128 
131 

2.405 
o 

501 
363 
246 

'? .262 
827 

J •• 976 
1.618 

226 
68 

426 
ı.151 

97 
5.247 

27 
23.309 

1981 i r•in 
• ~ .. .:s • 

Ar"tış Yuzden:ı 
w: .... 1 ,,..,,_. 

2900 
300 

1466.,7 
JOO 

1411,1 
~q2 f~ 
.. j ' '" 116 '1 

.c' • · • 

-~ 7 (' ·t 'i...J ' 

77,1 
5644.4 
2665,8 

150 
766,7 -2216 ·7 
(70) 
1 ''18'- t• 

ı • ~1 

124,7 

% 
1982 için 

Artı.~ YUzdesi - ' .,..,. . . 
80 

433 .• 3 
39,4 

19.941.,,7 

84,2 
131,2 . 
( • ı:.: 6) '!·'.), I 

23 
11,5 

282,2 
53,9 

1,030 
161,5 
475.7 
314 
259.,3 
10,1 
80 
r;G 2 
.... ' 

----------~~.,,.._.,.--~ - ~ ~ ............ :;.,~·:~--..........-

Kaynak : YASED Veri Dosyası. 
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TABLO 2.6.B 
Sektörler İtibariyle YSK'ların Personel Başına Yararlanmış Oldukları Teşvikler 

(lfilyon 'IL. ) 

Sekt,ör Adı 

Gıda .Sanayii 
İçki Sanayii 
Tütün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sana.yi i 
Kağıt Sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
~imya Sanayii 
Ilaç ve Kozmetik Sanayii 
GUbre ve Zirai Müc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-çelik Sanayii 
Demirdışı Metaller Sanayii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz Makina Sanayii 
Tarım Alet ve Maki.na Sanayii 
Elektrikli Maldna Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Kara.yolu Taşıtları Sanayii 
Diğer İmalat Sanayii 
Toplam 

1980 -0.0045 
0 •. 0061 
0.066 
0.0030 

o 
0.0069 
0.0595 
0.0850 
4.010 
0.19 
0.0075 
0.0228 
o.oı 
0.0029 

o 
0.0035 
0.0497 
0.2.13 

o 
0.211 

1981 -
0.125 
0.026 
ı.033 
0.013 

o 
0.105 
0.245 
0.133 
5.744 
0.325 
0.217 
0.553 
0.029 
0.028 
0.069 
0.069 
o.oıı 
0.604 
0.148 

0.43 

1982 
0.122 
0.127 
ı.393 
0.454 

o 
0.183 
0.465 
0.068 
6.082 
0.358 
o.696 
0.768 
0.205 
0.061 
0.274 
0.254 
0.040 
0.635 
0.24 
0.53 

% % 
1981 için 1982 için 

Artıg Yüzdesi. Artı; YUzdesi 
2677 (2.4) 

288 388 
1465 34,84 

333,J 3392 -1421,7 
.311,7 

56.47 
43,24 
71 

(78 .• J) 
2325.4 

190 
865 .. ,5 -1871.4 
(77,86) 
183.56 -
lOJ,79 

74.28 
89,79 

(48,9) 
5,88 

10,15 
220.1 

38.87 
606,9 
139,3 
297 
268 
263,6 

s.13 
62,16 
23,25 

Kaynak : YASED Kaynaklarından Yararlanılarak Taraf:unızdan Hesap'ıanmıştır. 
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TABLO 2.7 
İ}ırayat .. ~Bin Dolş,r) ....... 

ı- TUrkiye'nin İhracatı 
2- 4rtı~ Yüzdesi 
3• J.:ma.let Sanayii 

Ihraeatı 
4- Artış YUzdçai 
5- YSK• ları:n Ihre.catı 
6- Artış Yüzdesi 
7- YSK •ıarın İhracatının 

~ürkiye İhracatı 
Içindek:i. P~yı (5/1) 

8- YSK'ların Ihraeatının 
İrrala~ Sanayii İhra
catı Içindeki Payı 
(5/3) 

9- ABD poıarı (Cari Kur) 
10- İmalat Sanayii 

Şatı~laı•ı . 
11- J.:malat Sa.na.yıi 

Ihracatının Satışlar 
İçindeki fayı (3/10) 

12- Y&'K 'ların Sa tJ.şla.rı 
13- YEı'K'ların İhracntının 

Satışları İçindeki 
Payı (5/12) 

14- İmalat Sanayii 
üretimi 

15 ... ımalat Sanay~i 
Ihre.cat:ı.nın Uretim 
İçindeki Payı (3/14) 

16- YSE'lerır.ı. Üretimi 
17- YSK'ların İhracatının 

Üretim İçindeki Yeri 
( 5/16 ). 

18- YSK'ların toplam 
Döviz Girdisi 

19- Artış Yüzdesi 
20- YSK•ıarın İhracatının 

Toplam D5viz Gir·d5sine 
Oranı (5/18) 

1980 1981 
2.910.100 4.702.934 

0.62 

1982 
5.745.974 

0.22 

ı.047.306 2.290.120 3.429.43a 
~ ı.ıa 0.49 

113.458 194.189 258.884 
0.71 0.33 

0.039 

o.ıos 
91:90 

0.041 

o.oas 
132.30 

0.075 
184.90 

22.520.577 26.234.595 27.140.454 

0.047 
1.577.233 

o.oa1 
ı.127.002 

0.01 0.13 
1.109.368 ı.248.987 

o.ıo 

145.484 

o.?B 

0,55 

284.206 
0.95 

o.6s 

0.126 
2.003.586 

0.19 
1.419.540 

o.ıs 

514.452 
o.aı 

Kaynak : -Türkiye Odalar Birliği, İktişadi Rapor 1982, op.cit. 
s. 71 (1980 Yılı Tüx•kiye ve Im.:-ı. lat Sanayii Ihraeatı 
içim). 

-TUrkiye Odalar Birliği, İktisadi Rapor 1983• op,.cit. 
ss. 82-8J. (1981 ve 1982 YıllarJ. 11Urkiye ve Inalat 
Sanayii Ihracat RakamlarJ. ile Dola.ı:•ın Car•i Ku:t• Değe
ri. İçin). 
-Yabancı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den alınmış
tır. 



TABLO 2 ... , .A 

Peı.-eonel Başına İhra.eat 
~~,-,~·----~-.......... l!llH,,,.,,~~~,-·~il?,~A-.. ~~~L-"""""~"-~-----·~ 

ı .... 1malat Sanayiinde 
'feraonel Başına 
Ihı .. acat 

2- Artış Yüzdesi 

3- YSK t larda re.rsorıel 
Thaş ına İhracat 

4 '.:'" A:rtış YUzdesi 

5.,.. Y&"K • la:rın ı:ıersonel 
Da:;ıına İl:ı.racat 

..;.- • A 

~rutar:ının Ir:ıalet 
Sı.anayiine 0.ra:nı ( 3/l) 

1980 1981 

1.29 

1.14 

- 0.55 

2.79 

1982 

4.05 

0.46 

5.89 

0.05 

fü~ynak ı Ocialar Biı:•liC,i :iktisadi H.npo.rları ile YASED•den 
Sağlanan Ve .. eilerle Te.raf:ı.rrıızdan He.saplanmıştır. 



-104 ... 

TABLO 2.8 
İthalat {Bin Dolar) 

1980 1981 1982 
1- Türkiye'nin İthalatı 
2~ Artış YUzdesi 
3- +malat Sanayii 

Ithalatı 
4- Artış YUzd~si 
5- Ym~'ların !tha.latı 
6- Artış Yüzdesi 
7• YSK'ların İthalatının 

TU.r·kiye İthalatı 
İçindeki P~yı (5/1) 

8- YSK'ların Ithalatının 
İnm lat Sanayii 
İçindeki Payı (5/3) 

9- ımaıat Sanayii 
Ithalatının Satışlar 
İçindeki P~yı 

10- YSK'ların Ithalatının 
Satı~lar İçindeki l?a.yı 

11- İmalat Sanayii 
İthalatının Üretim 
İçindeki Fayı 

12- YSK'la.rın İthalatının 
Üretim İçindeki Payı 

13- YSK• la rın Toplam 
Döviz Gideri 

14- Artış Ytizd9si 
15 .... YSK'ların Ithala tJ.nın. 

Toplam Döviz Giderine 
Oranı (5/13) 

16- ':rUrkiye'nin 
İhracat/İthalatı 

17- İmalat Sanayii 
İhracat/İthalatı 

18- YSK'ların 
İhracat/İthalatı 

5.375.708 

0.062 

0.24 

0.21 

0.37 

0.30 

368.966 

0.89 

0.37 

0.195 

0.34 

4.297.808 
(0.20) 

427.225 
0.29 

0.099 

0.16 

0.25 

0.24 

0.34 

470.401 
0.21 

0.90 

0.53 

0.53 

0.45 

3.211.690 
(0.24) 

426.061 
(0.0027) 

0.13 

0.12 

0,21 

o.ıs 

0.30 

491.050 
0.04 

0.87 

o.65 

1.046 

0.60 

Kaynak : -Ttirkiye Odalar Birliği, İktisadi Raı:ıor 1982, 
loe.cit. (1980 Yılı TUrkiye ve İmalat Sanayii 
İthalatı İçin). 

-TUrkiye Odalar Birliği, i:kt:i.sadi Ra.por,1983,, 
ı2c.eit. (1981 ve 198? Yılla.rı TUrkiye ve Ima.
lat Sanayii İthalatı Için). 
-Yabancı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den a-
lınrn.l.ştır. · 
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TABLO 2.8.A 
:Personel Başına İthalat 

(Bin Dola.r 

ı- İmalat Şanayiinde Personel 
Başına. Ithalat 

2- Artış Yüzdesi 

J- YSK •ıard.a 1'ersonel Başına 
İthalat 

4- Artış YUzdesi 

5- YSK' ların Personel Bacıına . . ~ ~ 
Ithalat Tutarının I:malat 
Sanayiine Oranı (3/1) 

1980 

6,65 

... 

10,53 

1981 1982 

5,18 J,87 

(0,22) (0,25) 

12,32 9,69 

0,17 (0,21) 

2,38 

I\ayna.k : Y.ASED Kayna.kları ve Odalar Birlig;i İktisadi 
Raporlarından Yararlanıla.rak, Ta.rafım.ızdan 
Hesaplanmıştır. 
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'TABID 2.9 

Katma Değer 
(Milyon TL. ) 

ı- İmalat Sanayii 
Katma Değer 

2- Artış Yüzdesi 

3- YSK' ların Yarattığı 
Ke.tma Değer 

4- Artış Yüzdesi 

1980 

720.572 

42. 950 

5- YSK 'ların Katma Değerinin 
İmalat Sanayii İçindeki 
Fayı (.3/1) 0.059 

6- GSYİH 

1981 1982 . 

ı.143.794 ı.690.688 

o.58 0.48 

63.252 107.990 

0.47 0.71 

0.055 0.064 

(Alıcı Fiyatıyla) 4.327.963 6.411.222 a.601.135 

7- YSI\ 'ların Yarattığı 
Ka tma De[~rin GSYİH 
İçindeki Payı (3/6) 0.0099 o.009s 0.0125 

Kaynak : - Ttirldye İst e. tistik Yıllır~ı, loc.cit.,(İmal5t 
Sanayii Verileri), 

- ~I'ÜSİAD, loc.cit., (GSYİH Hakamları). 

- Yabancı Seı ... ms.yeye İlişkin Veriler Y.ılSED 'den sag-
lanm.ıştır. 
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TABLO 2.9.A 
-·---·--·-···--Se~t.örler İti_ba~iyle_ _:{SK' ların 'Yarattığı K~tn"J? De~er (Pl_ilyo_ıı_ 'IL} 

Sektör Adı 
9J.da Sanayii 
Içki Sanayii 
Tütün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kağıt Sanayii 
La.atik-Kauçuk Sanayii 
~irııYa Sanayii 
Ilaç ve Kozmetik Sanayii 
GUbre ve Zirai Müc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Demirdışı A1etal Sanayii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz lVIakina Sanayii 
Tarım .Alet ve Makina Sanayii 
Elektrikli Maldna Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayolu Ta.şı tları Sanayii 
Diğer İ~alat Sanayii 
Toplam 

1980 -l.566 
ı.359 

237 
449 
606 

5.399 
829 

2.484 
2.602 
3.350 
1.107 
2.312 

402 
(866) 

1.416 
3.563 
1.756 

14.259 
80 

42.950 

Kaynak : YASED Veri Dosyası. 

1981 
2.7s7 
2.237 

306 
778 
363 

10.004 
1.608 
7.448 
2.759 
2.957 
4.224 
2.301 
1.196 

987 
650 

8.681 
4.286 
9.620 

133 
63.252 

1982 -5.306 
3.098 

852 
1.sıo 

391 
11.013 

2.342 
10.859 

3.599 
5 .• 748 
9.431 
J.620 . 
1 .. 665 
1.829 
3.543 

12.351 
5.867 

16.5.34 
166 

107.990 

% 
1981 için 

~.rtış Yüzdeşi 

78 
65 
29 
73 

(40) 
85 
94 

199 
6 

(12) 
282 

(0,47) 
197 
214 
(54) 
144 
144 

32,5 
66,5 
47 

% 
1982 için 

Artış Yüzdesi 
90 
38 

178 
903 

8 
10 
45 
46 
30 
94 

12.3 
57 
39 
85 

445 
42 
37 
72 
25 
71 
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TABLO 2. 9 .B 

Personel Basına Katma Değer 
(Iiiilyon Tı:.. ) 

ı- İmala.t Sanayiinde Personel 
Başına K<:~ tma Değer 

2- Artış YUzdesi 

3- YSK'larda Personel Başına 
Katma Değer 

4- Artış Yüzdesi 

5- rersonel Başına YSlt'ın 
~atma Değ.erinin ~ro:plam 
Içindeki Payı (3/1) 

1980 

0.89 

-
1.36 

1.53 

1981 

1.38 

0.55 

1.83 

1982 

1.99 

0.44 

0.345 0.345 

ı.32 ı.23 

Kaynak : 1983 Türkiye İstatistik Yıllığı ve YASED Kaynak
larından Yararlanılarak Tarafımızdan Hesaplanmış
tır. 
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TABLO 2.9.0 
Sektörler İtibariyle Ysr:;: 1 ıarın :Personel Başına Xe..r_ı;ı_ti;ığıJÇatlTl.El Değe.r {~1ilY01ı llü 

Sektör Adı 
Çıda Sanayii 
Içki Sanayii 
TUtün Sa:rı..a;:rii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
K"' 7; ·Sa ; . a~51... . nay _ı 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sanayii 
GUbre ve Zirai !ılUc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Snnayi i 
Demirdışı Metaller Sanayii 
Tuladeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz Makina Sanayii 
Tarım 1:ı 1 et ve Nıakina Sanayii 
Elektrikli rıııaıd.na Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayo+u ~·aşı tları Sanayii 
Diger Imalat Sanayii 

Toplam 

1980 1981 
1.765 2.92 
1.52 2.44 
2.60 J.66 
0.45 0.82 
2.83 1.74 
2.08 3.88 
2.15 2.51 
o 7"-~ "" 2.19 
2.61 2.68 
1.52 1.29 
0.93 1.77 
1.38 1.21 
0.54 1.76 

(0.86) 1.09 
1.54 0.61 
ı.05 2.17 
0.97 1.80 
ı. 178 ı.22 
0.77 1.32 
1.365 1.825 

1982 
,. 2. 99 

3.oa 
9.06 
1.41 
1.63 
4.04 
J 
J.03 
3.01 
2.49 
3.32 
1.72 
ı.si 
ı.s2 
2.28 
2.T) 
2.43 
2 
1.48 
2.45 

% 
1981 için 

Aı'tış Yijzdesi 

o,65 
0,,65 
0,41 
O,B2 

(0,385) 
0,865 
0,17 
2 
0,.03 

(0,15) 
0,90 

(0.12) 
0,26 
2,27 

(0,60) 
1,06 
0,855 

(0,31) 
o,rll 

0,34 

% 
1982 için 

Artış Yüzdesi 

0~02 
0~26 
1,47 
0,79 

(0,06) 
0,04 
0,19 
0,.38 
0,12 
0,93 
0,88 
0,42 

(0,14) 
0,67 
2.14 
0,26 
0,35 
o,64 
0,12 

0"34 
................... ~~------................... ~~---~,..........,~, ......... ..., ........ __. ...... ..,.._, ........ ~ .......................................... _.. ....... ~ ...................................................... ~"-"'"' ............................................. .. 

Kaynak : YASED Verilerinden Yararlanılarak 'I'a.raf'ım.ızdan Hesaplanmıştır. 
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TABLO 2.10 
YSK •ıarın Getirdikleri Se:rmaye ve 'l'Urleri 

, (Bin Dolar l 
1~80 1281 

ı- Yabaneı Ortağın Getirdiği 6.695 6.'.3.817 

a- Ayni Sermaye 
b• Nakdi Sermaye 
o- Garantisiz Tie.Borçlar 

2- Dış ve D~viz Kredisi 
3- D.K. Yoluyla Sağladıkları 

Fonlar 
4- Toplam 
5- Artış YUzdesi 

-
3 •. 650 
3.045 

22.955 

5.712 
3!>.362 

Kaynak : 'Y.ASED Veri Dosyası. 

755 
5.257 

57.805 

s.555 
97.574 
ı.16 

• 
19aa 

153.481 

:3.416 
7.501 

142.564 

97.786 

ll.904 
263.171 

ı.69 
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TABLO 2.ll 
• Serma.ye ve Kar ~ra.nsferleri 

.. (Bin J:?o lax- ) 

•. 1280 

ı- Dış Kredi, A.napara ve Faiz 25.097 

2- Gayrı Maddi Haklar 3.531 

3- Y. Ortak Kar Payı 7.175 

4- Y. Ortak Sermaye :Pay:ı. 

5- Sermaye ve Kar Transferi 
Topla:ını 35.803 

6- Artış YUzdesi 

Kaynak ı YASED Veri Dosyası. 

1981 

23.279 

6.272 

9.249 

1.079 

o.ıı 

• 1~82 

44.781 

2.561 

15.960 

456 

6:1.758 

0.60 
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TA"B.10 2.12 
YSK'lar:ı.n. Ödemeler Bilançosu 

üzerindeki Etkisi 
(Bin Do ;L,ş.,r i.. .. _ •• 

l- Döviz Gelirleri 

A- Sel"nlaye Girişi 
B- Dış Krediler 
C• İhracat Geliri 

2- Döviz Gideri 

A·· İthalat 
B- Yurt İçinden Sağlanan 

İthal :Malları 

c- Yab. Per. ücreti 
D- Dış Kred~ • Faiz ve 

Anapara Odernesi 
E- Gayri Maddi Hak 
F- Sigorta Gideri 
G- Yab.ort.Kar Pay:ı. 
H- Y.ab.Ort.Ser.Pay:ı. 

)- Döviz Geliri/D. Gideri 

12ep 12sı 19a2 
145.484 284.206 514.452 

6.695 
22.955 

113.458 

451 
1.126 

25.097 
3.531 

122 
7.175 

0,39 

6).817 153.481 
2;.202 97.7e6 

194.189 258.884 

427.225 

2.434 
799 

23.279 
6.272 

63 
9,249 
ı.079 

426.061 

820 
353 

44.781 
2.561 

54 
15.960 

456 

Kaynak a tlnal :SOZKURTJ Ekonomide tabancı Sermaıe, 
Iatanbul s YASMS' Yayını, 19~4. s. 15. 
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'.i'ıIB10 2.12.A 

.. Sektörler itibariyle YSK• ların To;plmn. Döviz Ge~i.rleri {Bin Dolar} 

Sektör Adı 
Gıda Sanayii 
İçki Sanayii 
Tütlin Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
Kabtı t sanayii 
Lastik~Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sa.nayij. 
GUbre ve Zirai Ia.üe. Sanayii 
Cam Sanayii 
Demir-Çelik Sanayii 
Demirdışı Metaller Sannyii 
Jl1illıd.eni Eşya Sanayii 
Elekt.rikaiz Yilakina Samıy:li 
Tarım Jilet ve M.akina Sanayii 
Elektrikli Makina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayclları Taşıtları f~nayii 
D• ~ ..;. ı""t ~- .. 
ıger .ı.ma a ı.X'nayıı 

Topla-n 

1980 
2.949 
ı.500 
6.966 

131 
o 

5.148 
831 

6.428 
ı ,.6J7 

1'1.897 
2.102 

11 • . 909 
148 

1.116 
676 

2.291 
ı.225 

82 • .303 
244 

145 •. 484 

Kaynak : Y.ASED Ve.ri Dosyası. 

1981 
3.434 

10.168 
9~203 

2]5 
o 

s.031 
3.051 

24.912 
).422 

28.484 
10."°(23 
25 '761l • t .. r 

413 
2 .. 703 
ı.22e 

25.590 ,... .... 7 O.) 
110.608 

406 
284.206 

% % 
1981 için 1982 için 

1982 .lu•t:ı.u_ 'Yüzdesi •• .,.1.- ı::. vu~desi - .._ ............... -~~.-L2 • 41 

12.852 16.4 274.3 
11,248 5'77,9 ıo,6 
13 • .30.3 .32,l 44.8 
99 • .306 79.4 42157,0 
7.609 o o 

11.739 56 42,2 
10.931 26T,l 258,J 
22. 7-..:0 287,6 <e.s) 

r::;ı:.7 109 (B3~7} ""_,; 

34.146 59,2 19,9 
106.047 410,1 8B9 
13.035 116,3 (49,4) 
11 .. 492 179,l 26?32,6 

'{.064 142,2 161,3 
17.s'ı Bl,7 1353,7 
23.544 1017 (8) 
J.149 (48) 394,3 

89.176 .34,4 (19,4) 
396 81,.3 (2,5) 

514.452 95~4 81 

,..,...__........,__. 
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TABLO 2.l2•B 
_______ s_. e ..... ~.2J?J..Jtr_Jj;:hbari.;tle ~SK ı laı"ın Pı:rrsone1 Ba~nna Döviz Gelirleri (Bin Dolrır) 

Se1-r,-çö:ı:· A çtı . . .... ~~-~~ 
gıda Sana~yi i 
!çki Sanayii 
Tütün Sanayii 
Dok.u.ı."Ila ve Giyim Sanayii 
Itağı t sanayii 
Lastik-Kauçuk Sanayii 
Kimya Sanayii 
İlaç ve Kozmetik Sanay::ti 
Gübre ve Zir-ai MUc. Sanayii 
Cam Sanayii 
Denıir-Çelik Sanayii 
Dem.ird.ı~1 ı MetB lle r Sanayi :i. 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz Makine Sa.nayi::'L 
Tarını i!let Makiv .. a Sanayii 
Elektı,ikli Makina Sanayi:i. 
Elekt1•onik Sanayii 
Karayo+ıarı Tagııtları Sanayii 
Diğer Imalat Sar.ı.ayii 

Toplam 

1980 ............... 
3.32 
l. 6D 

76.55 
O.lJ 

o 
1.98 
2 .. 15 
1.90 
""ı .r ~ 
..ı...04 

8. 14 
ı.-7G 
'7 " r. 
' • .1. ·' 
0.20 
1.10 
0.74 
o.6a 
o.6a 

10.28 
2.17 
A. 6" .,. . ~ 

1981 -
3.59 

11.11 
101.1.3 

0.25 
o 

3 . '"l ,....~ 
, • .ı..c... 

4.77 
7 . ·33 
3 ')''.) 

.) 
. . , • • 

l?..49 
4.49 

lJ.56 
0.61 
2. 90 
1.15 
6.41 
0.27 

14.03 
4.02 
e.20 

.. '9' 82 J. ' •• -7.25 
11.20 

141.80 
18.74 
31.70 
4.30 

14.03 6 ., · ~ • .;~,i 

o 4'"' ,,. ' 
14 O ·" .. ou 
37 .J~~ 

6.19 
ıo.40 
7.0J 

11.48 
5.20 
1.30 

ıo.so 
3.54 

11.70 

% % 
1981 için 19B2 için 

ft~t,e YUzd ~ si a~tıe VUzdesi 
~ """'"!'.;ii.. "'·_ ·. _-... ._ ..- ~ .... - .. .... "',, -

8 
t:::6"J 
J -

32 
92 
o 

57,5 
122 
~'.BG 
103 

5 
.. ..., 
.) 

155 
89 

205 
171 

55 
843 
(60) 

.'36 
85 
77 

101 
0~8 

40 
7396 

o 
:~(:) 

194 
( ~ ")' .L_) 
(86) 

lC> 
·71~..ı _ _, 
(54) 

1604 
116 

.;<' 

898 
(19) 
381 
(2.3) 
(12) 

43 

Kaynak : Yiı,Sim Veri ler inden Yc.rarlanılar:..~k Tara:f:u;,1.zdan Hesaplanmıştır. 
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TABLO 2.12.C 
Sektörler İtibariyle YSK'ların To12ıam Döviz Giderleri {Bin Dolar) 

Sektör Adı 
Çıda Sanayii 
Içki SarAB.yii 
Tütün Sanayii 
Dokuma ve Giyim Sanayii 
rr""''' t cr- • • .t"\.agı . .x.nayıı 

Lastik-Kauçuk Sanayii 
~imya Sanayii 
Ilaç ve Kozmetik .Sanayii 
Gübre ve Zirai rifüc. Sanayii 
Canı Sanayii 
Demir-çelik Sa.nayii 
Demirdışı Metaller Sanayii 
Madeni Eşya Sanayii 
Elektriksiz riiaJdna Sanayii 
Tarım Alet ve lvlakina Sanayii 
Elektrikli rna.kina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayo+ıarı Taşıtları Sanayii 
Diğer Imalat Sanayii 
Toplam 

1~80 

21.867 
717 

65 
655 

J.195 
Jl.639 
1.632 

52.687 
33.810 
10.567 
1.719 

16.159 
4.829 
1.812 

20.666 
12.785 

2.637 
145.411 

109 
368.966 

Kaynak ; Y.ASED Veri Dosyası. 

1981 -
23.058 
ı.240 

108 
1.084 
4.590 

34.497 
7.637 

57.926 
47.644 

9.34a 
44.029 
39.955 
4.377 
2.751 

27.481 
20.231 

5.004 
131.733 

143 
470.401 

1982 ............. 
31 •. 091 
3.201 

139 
15.184 

6.470 
29.115 
8.799 

55.312 
33.066 

9.350 
67.034 
18.452 

5.229 
2.839 

JB.717 
25.097 

9.862 
127.250 

239 
491.050 

% 
1981 için 

Artış Yüzdesi 
5,.4 

12.9 
66,2 
65,5 
43,7 

9 
o.ı 
9,9 

40,9 
(11,5) 

2461.,.J 
147,.3 

(9,4) 
51,8 
33 
58,,9 
8~f 
(::\141 
.3l. 
27 ~~ ,, . 

% 
1982 için 

. Artış Yüzdesi 
.34,8 

158.6 
28.7 

1300,7 
41 

(15,6) 
15,2 
(4,.5) 

(J0,.6) 
o 

52,2 
(53,6} 
19,5 

3,,2 
40,9 
23,5 
97,1 
(3,4) 
67,1 
4.4 

··----~,..,, ,..._.,,~_...-.- , 
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TABLO 2.12.D 
Sektörler İtibariyle YSK •],_arJ..n Personel Başı~_D_(2y~iZ__iiiderleri {Bin Dolar) 

Sektör Adı 
nar. . •• 
~ı ~bı 081~.;;.yı 1 
Içki Sa.nay::l.:i 
~r~tun Sanayii 
I'ckuma ve Giyim Sclnayii 
- ' -· tSa .• ~~ -·" gı · · uayJ 2 
J,a ct ik- fü: .. u0uk SGT P ;~ i 
1(imya i::lanayii 
I. l;, K - t'' . · · aç ve ozme a. ~.: ;;>a::::.;: ' .-'J. ı 

Güb.re ve Zirai T:IU o. >. 'J:tyii 
Cam Sanayii 
Demir-Çe lik Sanayii 
Demirdı ç;ı ı Metaller Sanayii 
to1ad.eni Eşya Sanayii 
Elektriksiz :Wıakina Sanayii 
m •ı t M l • o • • ~rarım " e ve •• ın una öanayıı 
Elektrikli Wıakina Sanayii 
Elektronik Sanayii 
Karayolu Taşıtları San.ayii 
Diğer İmalat Sanayii 
Toplam 

1980 1981 
24.-65 24.17 
o.so ı.35 
0.11 1.18 
ı.52 ı.15 

14.92 21.96 
12.18 ı3.37 
19. 7'7 11.95 
15.58 17.04 
33.94 46.34 
4. so 4.09 
ı.44 18.46 
9.69 21.02 
6.52 6.43 
ı.ao 3.04 

22.53 25.65 
3.78 5.09 
ı.45 2.11 

18 .16 16.71 
1.05 1.42 

11.72 13.57 

% 
1981 için 

1982 Artı~ Yüzdesi 

17.53 (2) 
3.19 55 
1.48 66 
2.86 (24) 

26.95 47 
10.67 9 7 
11.30 {65~ 
15.45 9 
27.69 J6~5 

4.05 (15,, 
23.62 1182 

8 . ,80 117 
4.73 (1.4) 
2.82 68 

24.89 14 
5.55 34 
4.09 45)5 

1 5.42 (8 
2.13 35 

11.17 16 

Kaynak : Y.ASED Verilerinden Ya.:ı.. .. arlanılax·ak 'I1arafı.ıııı.zdan Hesaplanmıştır .• 

% 
1982 için 

.Artı~ Yüzdesi 
(27) 
136 

25 
148 
23 

(20) 
(5) 
9 

(40) 
(0.9) 
28 
58 
(2,6) 
(7) 
(3) 
9 

94 
(7,7) 
50 

(17) 
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TABLO 2.13 

Kapl,;ı..J..tı-lc AnaJ.i zi (Mi'.!-.ı.0_11. lt• l 

1- Öz Kaynakla,r 
2- Artış Yltzdesi 
}- Yabancı Kaynaklar 
4- Artış YUzdesi 
5- Toplam Kaynaklar 
6- Artış YUzdesi 
7- Y.Kaynak/Öz Kaynak 
8- VÖ~IK 
9- Artış Yüzdesi 

10- VSNK 
ıı- Artış YUzdeai 
12- Dividarıtlar 
13- Artış YUzdeai 
14·- VSNK/Öz Kaynak 
15- VÖNK/Öz Kaynalt 
16- Türkiye•nin 500 

Büyük Fir.VÖK 
17- TUrkiye'nin 500 

BüyUk Fir.Öz Kay. 
18- 500 BtiyUk Fir. 

VÖNK/Öz Kaynak 
1--9- VSMK/Satışlar 
20- VÖNK/Satışlar 
21- 500 Büyilk Fir. 

Satış Hasılat1 
22- 500 BUyUk Fir. 

VÖNK/Satış 
Hasıla.tı 

23- Toplam Varlıklar 
24- Artış Yilzdesi 
25- 500 BüyUk Fir. 

Toplam Varlıkları 
26- VSNK/Toplam Varı. 
27- VÖNK/Toplam Varı. 
28- 500 Büyük Fir. 

VÖNK/Toplam Varı. 

29.636 

100.510 

2.39 
17.910 

-2.871 

0.29 
0.60 

124.203 

439.446 

0.28 
0.06 
0.12 

ı.707.236 

0.07 

ıo;.111 

v.s 
o.os 
0.17 

54.617 
o.n4 

129.074 
o._s2 

173.691 
0.73 
2,.,36 

-::ıo 5· Qı:~ 
,.I'- • .,, ~> 

0.71 
14.250 
o.66 
5.695 
0.98 
0.26 
0.56 

153.729 

484.430 

0.32 
0.062 
0.13 

2.672.714 

0.06 

184.053 
0.845 

v.s 
0.01 
o.ı6 

v.s 

129.144 
1.36 

226.194 
0.75 

355.388 
ı.04 
l.75 

39.223 
0.28 

22.453 
0.575 

10.549 
0.05 
0.11 
0.30 

210.108 

826.639 

0.25 
0.06 
0.11 

J.494.891 

0.06 

362.337 
o.87 

3.305.914 
0.06 
o.ıı 

0.063 

Kaynak ı - iso, .Türkiye'nin 500 BüyUk Kuruluşu, Istanbul, 
Ağı.ıstos 1981, as. 31-32 (500 Büyük Firmnın 1980 
Yılı Verileri). 

v.s : 

- İSO, TUrkiye•nin 500 Büyilk Kuruluşu, Istangul, 
Eylül 1982, es. 32·33 (1981 Yılı Verileri Için). 

- İSO, TUrkiye'nin 500 BUyük Kuruluşu, Iatanbul, 
Ağustos 1983, as. 32-33 (1982 Yılı Verileri 
İçin). 

- Yabancı Sermayeye İlişkin Veriler YASED'den sağ
lanmıştır. 

Veri Sağlanan~mıştır. 
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S O N TJ Ç 

Geli.şmekte olan Ulkelerin, gelişmiş üllceler düzeyj_

ne ulaşabilmesi. ancak her sene daha fazla yatırım yapmala

rı i.le nıüxrıkün olab:llir •. Bu da her sene daha fazla kaynagın 

yatırıma tahsis edilmesi demekt:ir. Ancak 0 öderrıeler dengesi 

açıgı" ve "tasarruf birikimin1.n yetersizli~i" nedeni ile, 

gel:işmekte olan Ulkeler gerekli. kaynağı ülke içinden tem:in 

edememektedirler. Bu ülkelerin d1E} kaym:ık iht:i.yacı için 2 

seçenek: vardır. B:iri dış borç ve dış yardımlar, diğeri ya

bancı sermaye yatırımlarıdır. Dış yardımların "hibe" ~3ek-

1inde olanının yardım n:i.teliği açıktır. Ancak bu tur ser

maye akımları "si.ya.si baglanmaları" da birlikte get:irebi

l:i.r. Kredi şeklindeki dı\;? yardımlar :i.le dı~2 borı;:lar, ve

rimli olarak kullanılamasalar dahi, alan ülke tarafından 

bell:i bir di.-.inem som.uıda faizi ile b:i.rl:tkte ger:l ödenecek-

ler:inden bu durum ekonomi içd.:n bir kayba. yol açacaktır.Ge-

li~pnekte olan iilkeler:i.n diğer bir alter:nat:i.fi yabancı ser

maye yatırımlarıdır. Bu kaynak ülkenin UYf:\Ulamakta olduğu 

ekonomik pol:i. tika doğrul tusunde. yönlend:i.rild:igi takd:i .. rde » 

ekonomik kalkılli'Ilaya büyük katkı sağlayabilir. Bu yolla ül

keye sadece sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, yönet:i.m, 

pazarlama tecrlibes:L ve orgar:d zasyon g:i.bi gelişm:lç7 ülkelerin 

bilgi birikimi de gelir. Bunun yanısıra YSIU lar, ist:ihdamı 

ve vergi hasılatını arttırır, ülke içi rekabeti sa6lar ve 

geldiklerj Ulke:n:tn fü5viz rezervlerine katkıda bulunup, öde

meler dengesi açığının azaltılmasında yardırnoı olurlar, 

Yabancı sermaye gi tt:tgi Ulkerdn ekonomi.si.ne yararlı 
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oldugu kadar, doğru yönlendirilemedigi sürece zararlı da 

olabilir. Yeı.bancı serrı'!aye ;ratırımlarırıı yc:5nlendirmentn en 

basit yolu ise, yatırım izinlerinin yayınlanan tE-~şv:!k t ab-

losuna uygun olarak verilmesi ve yabancı mUteı;ıebbislerin 

yerli firmalar9. tanınan tüm te~}Viklerden eç:d:t olarak fay-

dalan.rrtc'1larının saglanrnasıdır. Bamın yanısıra, yabancı ser-

maye yatırımlarına ü :. i:n verilirken, a§a6ıdaki hususlar gc5-

zönUne alınmalıdır 

- Yatırımın yan sanay ii. yarr:ıt ıcı nit elikte olması, 

- Get:i.rf"3CE,ği teknolojirdn yeni veya ülke ı;.ıartları-

na tzygun bir teknoloji olrrıası, 

- Yapılun yü.tırınıın mfünkün olduğu k:udar fazla is-

tih<lam olanatj;ı ve yüksek katma dee;er yaratm~sı. 

B••t• • b · tl··· y("<-rr f l . · ·kl t • :" j • u un u şar arı ur... arın gerçe E:ş 3. rece6 .nJ. 

beklemek iyimserlik o1acab,ırıdan, (5ncel jkle Ulkenin uygula-

nacak yabancı serme.ye po l:i.t i.kasının ana hatlarını kes:in 

bir şekilde m:ıptayarak, nıevzuatın yabancı ı:.H? rml:·wey:i ülke 

ek onomisi.ne yararlı ola cak doğrultuda y(5nlendirmesi gerek-

mektedir. Ayrıca, YSK' l;:trın faaliyet leri.nin yakından takip 

edi.lerek bunların yatırım 1.zni şa.rtlnrına u;-;,rup uymadıgı iz-

lenmelidi r. 

Gelişme yolurıde.lci ülkemize ilk yabancı sermay e gi

rişi Osmanlı İmparatorluğu dcineminde olmuştur.Bununla bir-

likte, dtinyada yabancı sermaye hareketler:tnin (5zellikle 2. 
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Dünya Savaşı sonrası gelişttgi gözününe alınırsa, ülkemi-

ze yabancı sermaye girişinin esas itibariy le 1950 sonra-

s:ına rastlad:ı.L,ı gc:rUlme1·ctedir. 

Yabancı ser1:1aye mevzuat y(5nUnden ü1kem:i.ze 4 ayrı 

kanalda n girmiştir. Bunlar; 1567 sayılı 'I'PKKK'nn dayalı 

17 sayılı karar, 1984 başında yürürlütte giren 28 sayılı 

karar ile akabinde çıkarılan 30 sayılı k nrar, 6326 snyılı 

Petrol Kanunu, 7 462 sayılı Eregli Demjr-Çel:ik Fabr:iJcaları 

Kanunu ve 5583, 5821 ile 6224 sayılı ka nu:nl n rda n olu!..11an 

Yabancı Sermayey i 'l1eşvik Kanunlarıdır. Türkiy e' de petrol 

arama , sondaj, üret::Lm, tasfiye ve dağıtım i ~;ı lemler:l ne i

lişkin faa ljy etlcri düzenleyen 6326 snyılı, Petrol Ka nunu 

btr t a rafa bırakılacak olursa, esas ola rak yab t:.uıc ı ;;rnrrrı.a.ye 

c•;r; ..:~ f 6224 °a~yılı ı,.. '"l l""'Il C'CrÇeVt.:» r:<ina·ıe. q e ·v· ... ,...1.r 1 e0m.3 c,4" -ıI" · l954 b- -- ~~·:' o .n. t.- .J. -.A a .. , ç. o_ . g;_) ..t.. ~· ~:: ... -.- ... ı.:,} ·ı. ı.,d v-t. • 

yılJ.nd.a yL:rLlrlü~e g jre:n bu kanun oldukç t-::ı. liber a l h i.fü:Urnler 

taşı:masına karşın Ulke;;r e y e tcr:Lnoe yabancı sc~rmaye girişi 

saglayamamış tır. Bunun baş lıca nedenleri : 

- Kanunun g enel hükümleri nin, zaraanın hükümetl0r:i,n-

ce farklı yoru.m.lanması, 

TY' • J.. ' • _, l k b ' • 1 - ı-~apr0u.Lasyon .ı.ı:or .. usu sc ooıy e yaba ncJ. sermayeye 

karr;31 çeking en davranılması, 

- Ekonomik ve s iyasa l io t:tkrarsızlık, 

- İçe dönük bir ekonomi poli t i.kasının uyguları..r:ıası 

ve 
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- Yetki dab,ınıklığıdır. 

Ekonomj_k istikra r tedb i rlerj.yle birlikte, yabancı 

sermayeye ilişkin olarak teşkil€it ve mevzuat yfüıürıden -~:la -

ıd "• "'ı··ı -ı 1 ·ı. t-ı pısa ~egışıK ık ere g~ cı mış ~r. Herşeyden 15nce yetki da-

\:'·ını'.rlı ('~ını ;-;nJ pm el'" i c i •ı JJ· prrı bUw; esinde YASED kur1:l:r:n.:ı.ş ve· t;.') L").. Ö ,.. "" ~,, ~.,..,. .... ~ - ;:J -~.:.. • "'' t./ ~~ ,:i, -:,_ 

daha <:inceden lj.3re • ~P:!.caret, Sanayi ve ~'eknoloj i Bakanlık-

ları~rla , DPT 'na verilmiş olan görev ve ye,tk:i.ler bu kurulu

şa devred:i. lmiştir. Ayrıca 8/168 sayılı kararname ile, top-

lam se.bi t sermaye tut e.r1. 50 m:i. lyorı doların al tında olem ve 

yabancı ser::ıaye iş tirak oranı % 10 ile % 49 aro. s ında olan 

kuruluşlar içi:ı:ı, yatırımın kararda bel:l.rtilen sahalarda ya-

pılrna. s ı kaydıyla, izin verme yetkisi dogrudan YASED • e veri-

lürek i;,?lemlere süra t kazandırılmak istenmiş tir. :Kararname-

n:5.rı hemen aka bi.nde, bankacılık alr.-ı.nının yabancı sermayeye 

aç ılması ~rürk iy e' n:in dışa açılrna ç::tbaları i ç ers inde kayda 

de~er bir gelişmedir. 

8/176 sayılı kararname ile de, ödemnemiş ithala t be-

deller:lnden kaynaklanan garantj.s:i z tj.cari borçların 6224 

sayılı kanun çerçevesinde yapılacak yabancı sermaye yatırım-

larında kullanılmasına iı'lka.n tanınmıştır. Bi5ylece '.PUrkiye' 

n:in d1Jvizle ödenecek borçlarının azaltılması amac:ı yanında. 

olumsuz bir tutum i ç inde olan yabancı sermaye i çinde yeni 

yatırımlara uygun b:i.r ortam hazırlanmıştır. 

Öte yandan 12 EylUl 1980 tarihinde ülkede sağlanan 

huzur ve istikrarın etkisiyle ekonomi. poljtikaları olumlu 
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sonuçlarını vermeye başlamış, dünya kamuoyu yeniden Türki

ye•:nin potansiyel kaynal;:la.rı ile ilgilenmeye başlamıştır. 

·11• " • "d ' ··1 ~---····"'··" ::ı . .re . :ıg:ı,n:ı.n yanın· a, eı;;:ononıJ .. .ı.: ve s l ist:n~-

ra.r yolunda atılan hızüı adımlar, yabancı sermayeye sağla-

mın teşvikler ve garantisj.z ticari borçların tasfiyı:;s:lrdn 

vprqttıi,~ı ortam. k~md:i.r:.dni a:östermir;_._, ve 1980' den itibaren r;) ~~Jı. . t....-.. . 1o...-I 7 -

5 yıllık i.çers:i.nde gelen yabancı r21erm.a.3re tutarı, 6224 

sayılı kanun kapsamında 26 yıllık içersinde gelmiş o-

lan yabı:mcı sermaye tutarından daha fazla olnnıı:ş:tı.ır. 

Akla şöyle bir soru gelebilir. Ulkemize gelm:tş olan 

yabancı seı"maye acaba Lilkemi ~;;in ekorıom1k geliçmes:ine katkı-

da bulunmuş mudur ? Verilerin yetersiz olnıası nedeniyle bu 

soruya tüm Türkiye genelinde cev-ap vermel-c oldukç+9. tür. 

Bu rıede:nle biz imal~t sanayiini esas alarak, bu soruya ce

vap aramaya çalıştılt. İmalat sanayiinde f'aısı.liyet gösteren 

YSK• ların, türn YSK'ların büyük çogunlugumı, oluşturduğu dik-

kate alınacak olursa, elde edtlen sonuçların genelleştirj-

lebilec gerç ej~i de ortaya çıkar .. 

'+ı~ " -· .. . . . <c "h • • k . . iı. t . , d u U ıteıllJ.Z:U:'l i::lerrı~aye vl.rl :ı..mı.ne J.l ıyaç UUJT u.gu bilin-

mek:tedir. t lar getirm:I.ş olduklar:ı. sermaye ile Ulk zin 

b1ı ihtiyacının ıla:nrnasında önemli bir rol oynamaktadır-

• Bu kurtıluşların ödemeler dengemiz Uzerindek:i .. etkileri-

ni incelediğimizde ise, 198C yılında 1 dolarlık dHviz gide

rine karşılık 0.39 dolar d5viz geliri, 1981 yılında 0.60 

dolarlık: dciviz geliri ve 1982 yılında ı.04 dol~ırlık döviz 

gelirj sağlamış olduklarını gclrUrüz. YSK' ların getirmiş ol-
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dugu döviz tutarı ille kc~z 1982 yılında, dt:>v:tz giderini 

aşarak cldemeler dengesine olurnlu yönde katkıda bulunmuş-

tu.r. A:ncak 'ların götUrdügünün getj_rdiğ:inden daha faz-

la olması seb :!yle, zararlı olarak Yorumlanması y·· anlıs-v . •j 

tır. bu. ku.ru.lu.r;üar, yönetj.m, organi~:.asyon ve zar-

lama tecrübesi g:tbj ile c5lçUlerneyecek dej~erleri de 

ülkeı:nize c:cl::Lrler. 

İmall!.t Sanay:i inde faaltyet g<.~ısteren YSK' ların sa-

tışla.rının. toplam imalat sanayii :lç;:indek:l yıllar i-

tj.be.riyle % 6.5 ile % 7 ,.3 arasındadır. Bu lnıruluşların 

toplam Uret içi:ndek5. payı i.se % 7 :tle % a arasında de-

ted:i.r. Bu oranlara baJrnıak suret:iyle •ıarın gerek 

satıç:lar, gerekse üreti.m açısından imal~t sarıayLi iı;:tnde 

lcüı;:-,.Uk b:lr n,• .. aya sahin oldl.ühı seklinde bir yorum vanılc-ıbilir. 
"' .ıı.; 4 - ~~ ~· v~ 

Ancak YSK t ların f:i.rnwı sa~yısı açısından imalt!t sanı:;ıy:l.1. 1-

ç:i.ndeld. payının % o.68 ile % ı.06 arasında oldugu Z(5nü-

ne alınırsa 'ların kUçümsenmeyc;1cek bir tutarda üretim. 

ve satış yaptıi,;ı ortaya çıkar. Gerek 

Urot:i .. m:i .. n rı~el ralGJ.mlarının artış hız:ı. ıı:nndan imaltlt sa-

nayiinde azı:ı.lış olurken, YS1P larda b:l.r artış göze çarpmak-

tadır. Bu da • ların tı;;ılep daralmasından fa~üaca etl\:j_-

l enıned :i.lc ler:in:!. termektedir .. YSK' lar, i:mal~t sanayii ge-

nel:lne nazaran daha f'azla üretimde bulunmuşlar bunun sonu-

cunda fazla satı~; gerçekle(~tirmj~~ılerdir. YSK' lar ima-

lat sanay:i .. ine na7:;aran daha fazla stoktan Batış yapmışlar-

dır. Personel ına üretj.m ve satış rakamlarını dikkate 

aldığ;ımızda ise YSK• ların daha fazla üretim Ye satış yaptı-
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ğı açıkça g(:irülrnekted:tr. 

YSK t l arda isti.hdam (~dilen nersonelin to::ılam icin-
~ - ~ 

deki payı % 4 ile % 5 arasındadıı .... Yfü{' 1arda i.st:thdam edi-

len personel s::ıyısı .30-40 bin ctvarındadır. Ülkemtzde m:tl-

yonlarca işsiz old.ugu gözönüne alınacak olursa, YSK 'ların 

i st:i.hdam etkis:trı:in hU;yük boyutlarv. ulaşı:n:tdığı açıkça görü-

lür. Bunun nedeni, yabancı sermaye yatırımlarının olduk-

ça dUı;1Uk bir düzeyde gerçekleşm:i.ş olmasıd.ır. 

Personele yapılan ödemelere baktıt~ımızüa ise, YSK' 

ların % 7.5 ile% 8.5 arasında bir paya sahip olduğunu gör-

mc~kt cytz .. Personel cayısı açısından % 4 - % 5 gibi bj.r pa-

yr:ı. ~~ahip olduğunu düeünUrsek, YSK' l a rJ .. tı pcrsonel:Lne daha 

fazla öder'.le yapmış olduğunu anlarız. PerBornü ba@ını.::1 düşen 

ödeme tutar1~1rını dikkate e.ldıgımızda bu durum dahı::ı açık 

bj.r ~; ekild.e gözükmektedir. Buna gcire 1980 yılında, imalat 

sannyiinde çalıı;;;an her persorH:le l TL' lık {5deme yapJ.lırken 

YSI~ 'larda çal1.şan p ersonele 1.9.3 ~:L'lık, 1981 yılında 1.76 

~PL'lı1t: ve 1982 yılın.da l.65 TL'lık c5dem(~ yapılmıştır. 

İmal!lt sanayi. inde ödenen vergilere ilişkin ayrıntılı 

l ı1 1
. , .. . 

ra (t::ı.l! ar o ı:naa.:ı.gına.an 'ların ödedikleri verEr.iler, (:alıs-
""' .;ı. ..... 

mamızda 'l'ürkiye rakamları ile kıyasla:nnııştır. YSK' ların .. 
o-

dediklerj. vergi tutarı, IJ?ürkiye genelinde % .3 .2 ile % 

gibi bir paya sahtptir. YSK 'ların c5dedikleri vergi tutarını 

GSYİH'ya oranladıgımızda 1980 yılı için% 0.5, 1981 yılı i

çin 70 0.6 ve 1982 yılı için % 0.65' luk bir oran elde edil-
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diğini görürüz. Bu, 1980 yılında GSYİH 0.005'nin, 1981 

yılında GSYİH'nın o.oo6•nın ve 1982 yılında GSYİH'nın 

0.0065'nun YSK •ıarca gerçekleştit"ildil~ini göstermektedir. 

YSK 'ların Türkiye ihracatı içindeki payı ~b 4 ile 

/'A 4 5" . d :'.\ L. . ] . ı""'t • . .,, t • . l'IJ • arı::1sın a o.cg:u;ı:ı.rı;:en, ı:nm a sanayıı ıı:ıracn ı ıçın-

delci IJayı ise 'f6 7. 5 ile % 10 ara. sındadır. İthalattaki pe.

yı ise TU.t .. 1dye için 'fiı 4.2 - 4. 9 olurken, imal~t sanayii 

için 6 ile % 13 arasındadır. Gö.rüldügü gibi YSK 'lar sa-

y:ı.ları oldukça az olrnasına karşın ihracat ve ithalatta ö-

nemli bir yere sahiptirler •. Ancak bu lrn.ruluşlarırı yapmış 

oldukları ithalatın ııayı, ihracatın payına nazat"[;ın daha 

yüksektir. lU tekim ihracat/ithalat oranları açısından YSK• 

l T .. 1 •. • ı""t " . d 1- :ı •• "k 1 ar uı" .. .;::ıye ve ıma a.. sanay:ı..111e nazarcın ·ana c •. uşu oran a-

ra sahiptirler. Bu da YSI\. 'ların ih.t:'ı:Joatlarının i thalc.tları-

nı k.arşılama oranının düşük oldugunun bir gösterc~esidir.An-

cak bu o.ranın son yıllarda sUı"ekli olarak bir art:J.ş keıydet

tigini de belirtmemiz ye.rinde olur. 

YSK'la.r satışlı:ırının ;;& 7'si ile % 13'nü dıQ piyasa• 

lara yaparken, imalat sanayi indeki lm:r:"l:ı.luşlaı .. % 4. 6 ile % 

12. 5 •nu ihraç etmektedirler. İmalat sanayiine ns.ztu"'an daha 

yüksek oranda ihracat gerçekleştirmesine karşın YSK'lar bü

yük ölçüde iç pazara yönelik olarak satış ya1mıaktadırlar. 

Bunda iç pazarın €~enişlil;,i, yüksek rekabetle karşılaşılma

ması etkili olan hususlardır. YSlt'lar Uretimlerinin /6 10 i

le % 18 aresında de(~;işe:n kısmını ihraç ederlerken, imalat 

sanayiinde faaliyet gösteren kuı--uluşlar üretimlerinin % 7 
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ile % 19 arasında değişen kısmını ihraç etmektedikler. 

YSK'ların ithalatlarının gerek üretim geı.•ekae satışlar i

çindeki payıda imalat sanayiindeki kuruluşlara ne&~ran da

he, yUksektir. 

YSK'lar imalat sanayii içerainde % 5.5 - % 6.4 a

rasında katma değer yaratmaktadırlar. Personel başına ya

ratılan değ;erleri dikkate aldığımızda ise YSJ.{ 'larda yara

tılan katma değerin daha yUksek olduğu görülmelctedir. YSK' 

lar:ı.n yarattığı katrr:ıa de(;erin GSYİll içindeki payı % 0.99 

ve % 0.125 arasındadıl". 

YSK •ıarın borç/öz kaynak oranlarını incelediğ;imizde 

bu kuru.luşların büyük ölçüde borçla f:tr>..a.n.se edilrrd ı;;ı olduk

ları ancak yıllar itibariyle boı•ç tutarının azalmaya baş

ladığçını ve bunun netieesincle borç/?5z kaynak oranının gi

derek kUçüldUgünü görrnekteyiz. Çeşitli açılardan YSK 'ların 

karlılıklarını TUr1dye 'nin 500 büyük firmasıyla kıyasladı

ğ,ımız zaman YSK'ların ekonomicle daha karlı ku.ruluşlar oı

duf;f;tı ortaya çıkmaktadır. 

Elde ettiğ;imiz bütün bu sonuçla.re daya.:narak diyebi .... 

liri.z ld, YSK' lar ekonomik gelişmemiz Uzerinde olumlu yC5n

cle 1mtkıda bulunrnuşh1rdır. Ancak katkıları sınırlı bir dü

zeyde gerçekleşmiştir. Di{~er bir d.eyişle, ülkemize bugüne 

kadar yeterli düzeyde yabancı sermaye girişi geJ:-çekleşme

mişti.r. 
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Yabancı sermayeyi ülkemize çekebilmek amao:ıyla yeni 

biı" kanun hazıı"laxnnaktadır.. 6224 ilaveten 

yeni teşvikl.er içeren. bu ı~anu.rı.un. yabancı serm.eye konusun-

da anlayış1.n de\:rı:rm etti , ekonomik ve siyasal is-

tikra.rda deği.şiklik: olmadığı ta.kdir*de 6nemli ölçilde be.n-

cı sermaye girişi sağlayacağı kanısındayız. Ancak bazı ila

ve tedbiı"le.rl.nde alıxım.asında yamr görülmektedir. Nitekim, 

hükUmet bu yönde bazı çalışmalar yapmaktadır (J). 

- E11flasyonun düşürülmesi, 

- Ser'best bölgelerin sUratle kurulması, 

- Sermaye piyasasına işlerlik kazandırılması, 

- Yabancı sermayenin teşviki için genel ve sektörel 

bir propagandaya ağırlık verilmesi, 

- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu•nun işler hale ge

tirilmesi, 

- Dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ticari ve sı-

nai. faaliyetleri TUrkiye dışında bulunan şirketlerin h-u:ru• 

luşuna ola.nak verecek önlem ve teşviklerin geliştirilmesi. 

(:3) DPT., op.eit., s. 6-7,. 
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