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GİRİŞ 

Günümüzde hızlı bir gelişim süreci içine giren toplumlarda bireylerin 

· ihtiyaçlarının arttı~ı ve buna ba~lı olarakta işletmelerin faaliyet alanlarının çok süratli bir 

biçimde genişledi~i bir gerçektir. Bu durumun do~al bir sonucu olarak uluslararası 

işletmecilik faaliyetlerinin boyutları itibariyle de~işimi ve uluslararası işletmecili~in önemli 

bir parçası olan çokuluslu işletmelerin de bu de~işime ayak uydurma zorunlull:J~U her 

geçen gün kendine daha açık bir biçimde hissettirmektedir. 

Dünyadaki ekonomik, siyasi, teknolojik, gelişim ve de~işim do~rultusunda 

çokuluslu işletmeler.in, uluslararası ticarette etkileri ve etkinlikleri günümüzde önemli 

boyutlara ulaşmaktadır. Çokuluslu işletmeler uluslararası sermayeleri, teknolojileri, satış 

ve pazarlama faaliyetleri ile dünya ticaretini yönlendirmektedir. Aynı zamanda büyük 

ölçüde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucu uyguladıkları 

yüksek teknoloji ile faaliyette bulundukları ülkelerin sanayilerininde gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

il. Dünya savaşı sonrası daha çok A.B.D.'leri ve di~er · endüstrileşme 

sürecine giren ülkeler arasındsa hızla gelişen bu faaliyetler, 1980 yılından sonra ise, 

az gelişmiş ve gelişmekte olah ülkelere do~ru bir yayılma göstermiş ve tüm 

ekonomileri içine alan bir boyut kazanmıştır. Dolayısıyla uluslararası pazarlarda 
. ' ·"\ 

egemen olan pazar ekonomileri ve bunun sonucu serbestlik ve sınırsız yatırım 

özgürlü~ü. gelişmekte olan ülkeleride etkisi altına almıştır. Özellikle bu tip ülkelerde 

hızlı kalkınma çabası ve endüstrileşme iste~i uluslararası ekonomilere uluslararası bir 

hareketlilik kazandırmıştır. Ayrıca Do~u Bloku diye adlandırılan birçok ülkenin siyasi 

yapılarının de~işimi ve bu ülkelerdeki demokratik gelişmeler dünya ticaretini önemli 

derecede etkilemiştir. 

,., 
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Dünya ticaretindeki de~işim ve sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik 

koşullann olumlu gelişimi sonucu, uluslararası pazar koşullarında yo~un bir rekabet 

ortamı yaratmıştır. Bu rekabet ortamında çokuluslu işletmeler gelir kaynaklannı 

arttırmak amacıyla uluslararası yatırımlara yönelmekte, yurt dışından saQladıkları 

gelirlerlede uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaktadır. Aynı zamanda 

çokuluslu işletmeler. gerçekleştirdikleri yatınmlarla yeni pazar olanaklan yaratmaktadır. 

Bunun yanında çokuluslu işletmeleri yatırım yaptıkları ülkeler açı.sındanda 

deQerlendirildl~inde yeni fon kaynaklarının yaratılması, yeni teknolojinin getirilmesi, 

istihdam olanaklarının artması ve uluslararası kültür alışverişinde bulunulması gibi çeşitli 

hususlar günümüzde önem kazanmaktadır. 

Çokuluslu işletmeler dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösterdiklerinden 

dolayı yerel çevresel faktörlerin yanında yatırım yaotıkları ülkeninde çevresel 

faktörlerinin etkisi altında kalmaktadır. Bunun sonucu olarakta işletmeler yatırım 

yaotıklan ülkelerin çevresel faktörlerinin oluşturdu~u bir takım risklerle karşı karşıya 

kalmaktadır. Özellikle yatırım yapılan ülkelerin ekonomik ortamlarının elverişsizliQi ve 

belli ekonomik politikalarının olmaması yatırımcılar açısından riskli bir ortam 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde istikrarın olmamasıda çokuluslu işletmelerin yatırımlarını 

engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

21. yüzyıla yaklaşırken uluslararası boyutta bu denli önem taşıyan 

çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarında karşılaştıkları çevresel faktörlerin oluşturduQu 

riskleri tespit edebilmek ve bu riskleri minimize edebilmek için yapılan ~şitli 

çalışmalara yardımcı olabilmek fikri bizi bu araştırmaya yöneltti. Özellikle ülkemiz 

açısından yabancı sermayeli şirketlerin günümüzdeki önemi göz önünde tutulduQunda, 

Türkiye'ye yatınm yapan çokuluslu sigorta şirketleri, ekonomimize getirdikleri 

katkılarından dolayı uygulama alanı olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmalarımızın ilk bölüm_çııde çokuluslu işletmelerin tarihsel gelişim 

süreci içinde, gelişimi ele alınarak çeşitli tanımları ve özellikleri üzerinde durulmuştur. 
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İkinci bölümde uluslararası işletmecilik faaliyet türleri ve gelişim 

aşamalarına yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen 

çevresel faktörler belirli başlıklar altında toplanarak incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarında 

karşılaştıkları riskler ve bu risklerin belirleme yöntemleri üzerinde durulmuştur. 

Beşinci bölümde ise Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu sigorta 

şirketlerinin yatırım . kararlarında etkili olan çevresel risklerin belirlenmesi amacıyla 

yapılan araştırmanın sonuçları ve de~erlendirilmesi yer almaktadır. 

Tezimin konusunun seçiminde ve daha sonraki her aşamasında de~erli 

görüş ve destekleriyle beni teşvik eden de~erli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Beyza 

Oba Furman'a, Sayın Prof. Dr. Yıldırım öner'e ve Sayın Dç. Dr. Hasan Çatalca'ya 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 



1. ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ VE GENEL TANIMLARI 

1. ULUSLARARASI TiCARET VE GELiŞiM SÜRECi 

Uluslararası Ticaret'in ortaya çıkması, insanların toplumsal yaşama geçmesiyle 

başlar. Geçmiş yüzyıllarda "Ticaret° kavramı, insanlar için gerekli olan mal ve hizmetin 

alım satımı olarak tanımlanmaktaydı. Ticari faaliyetler ise üretilen malların birbirleriyle 

takas yapılması şeklinde gerçekleşiyordu. Örnet'.Jin; M.S. 2. Yüzyılda mallar, Romalıların 

limanlarından gemilerle veya deve kervanlarıyla kilometrelerce uzaklıktaki olan Çin'e 

gönderiliyordu. Ticaretin bu şekilde yapıldıt'.Jı çaQların en önemli ticari kurallarından biri 

de, ülkelerin kendi olanaklarıyla üretemedikleri malları, ülke dışından getirmeleriydi.<!) 

Uluslararası Ticaret, yüzyıllar boyunca geçirdiai çeşitli evrimlerden sonra 

bugünkü görünümünü almıştır. Bu gelişim doQrultusunda, Uluslararası Ticareti; 11mal 

ve/veya hizmet, sermaye, işgücü hareketleriyle teknoloji ve bilgi transferi gibi çeşitli 

faaliyetlerin ulusal sınırları aşan ticari aktiviteleri11 olarak tanımlamak mümkündür.121 

Uluslararası Ticaret'in ulusların oluşumuna dayanan bir geçmişi vardır. Bununla 

beraber; bu kavramın temel gelişim nedeni, il. Dünya Savaşından günümüze kadar 

uzanan süreç içinde, dünya ekonomik konjektüründe oluşan hızlı ve köklü 

de~işimlerdir. 

1) Stefan H.Robock, Kenneth Simmonds •ıntematlonal Buslneaa and Muıtlnational Enterprişes• Richard O.lrwin 

ine. Homewood, lllinols 60430, 1983, s.3. 

2) Leonard Glynn, "Multlnatfonafa in The World Natlons• Der, Phillip O. Grup, The Multinational Enterprise 

Transition, The Oarwin Press ine, Priseton, New Jersey, 1986, s.14. 
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Uluslararası Ticaretin gelişim sürecini çeşitli dönemlere ayırmak mümkündür. 

14. Yüzyıl ortalarından günümüze kadar uzanan bu periyodik dönemleri şu şekilde 

sınıflandırabiliriz:131 

Birinci Dönem 

ikinci Dönem 

Üçüncü Dönem 

Dördüncü Dönem 

1.1. Ticaret Dönemi 

1500 - 1850 yıllarını kapsayan Ticaret Dönemi. 

1850 - 1914 yıllarını kapsayan Sömürgecilik Dönemi. 

1914 - 1945 yıllarını kapsayan Ayrıcalıklar Dönemi. 

1945'den günümüze kadar olan Uluslararası 

Dönemdir. 

Bu dönem, Christopher Columbus'un Yeni Dünya'ya yolculu~u ve keşfiyle 

başlar. Özellikle yatırımcı tüccarlar, kişisel kazanç amacıyla yeni keşiflerin ardından 

uzak ülkelere yolculuk ederek ticaretin gelişmesine neden olmuşlardır. Bu ticari gelişim 

süreci 1493 yılında Amerika Kıtası'nın keşfi ile başlamış, 1850'11 yıllarda gerçekleşen 

Avrupa Endüstri Devrimi'ne kadar devam etmiştir. (4) 

Bu dönemin en belirgin özemai, bazı girişimcilerin kişisel çabalarıyla, büyük 

riskleri göze alarak uzak ülkelerle ticareti geliştirmeleridir. Tacir olarak isimlendirilen bu 

insanlar çeşitli ülkelerden deaerli metaller, ipek ve baharat alarak kendi ülkelerinde 

satmışlardır. (51 

3) Simcha Ronen, "Comperatlve and Multlnatlonal Managemenr Wlley Serles in lntemational Buainess, Canada, 

1986, a.3. 

4) A.e., a.4-5. 

5) Rlchard Robinaon, •ıntematlonal Bualntaa Polfcy" Hold Rine Hard and Wlnstor Book Com,New York, 1978, 

a.12. 
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Yine bu dönemde sermaye olanaklarının kısıtlı olması, üretim faaliyetlerinin 

geliştirilmesine olanak tanımıyordu. Bundan yararlanan Avrupa'daki çeşitli krallıklar, 

yatırımcıları faiz karşılıQında sermaye saQlayarak destekliyorlardı. Ancak bu durum 

yatırımcıların bu güçlere doQrudan baQımlılıQına neden oluyordu.ceı 

Ticaret Oönemi'nde, faaliyet alanlarının bu denli genişlemesi sonucu, özellikle 

17. ve 18. Yüzyıllarda Hollanda, İngiltere ve Fransa'daki ticari işletmeler hızla gelişerek, 

bugünün çokuluslu işletmelerine öncülük etmiştir. Bu tip işletmeler birer üretim 

işletmesi olmayıp daha çok ticari işletmelerdi. (7) 

Aynı zamanda, işletmeler saQladıkları büyük kArlar sayesinde politik güçleri de 

etkilemişlerdir. ÖrneQin 1600'de kiralanan İngiliz OoQu Hint Ticaret Şirketi ile 

beraberinde kurulan yabancı şubeler 1700'1ü yıllarda Koloni Tüccarları'nı 

oluşturmuştu. caı 

1.2. Sömürgeclllk Dönemi 

1850'den l.Dünya Savaşı öncesine kadar uzanan bu dönem; sanayi 

imparatorluklarının kurulması ile karakterize edilmiştir. Bu dönem içinde Avrupa ve 

A.B.D.'deki bir çok işletme, öncelikle de bankacılık faaliyetleri ile dünyanın çeşitli 

merkezlerine daQılmıştır. 19. Yüzyıl sonlarında sanayi devriminin hızla gelişmesi 

sonucu, bu alanda faaliyet gösteren işletmeler uluslararası bir yapıya sahip olmuş ve 

uluslararası sermaye akışı da gittikçe hızlanmıştır. (9) 

6) Simctıa Ronen, A.g.e., s.4-5. 

7} inan Özalp, "Çokuluelu ltletmelerln Yönetimi" A.Ü., E.S.BA Vakfı Yayınlan, Eskişehir, 1984, s.5. 

8) Donald B.Ball, Wendell H. Mc Cufloch. Jr, "lntemetlonal BuelneM lntroductlon and Esaentlala", Business 

Pub. ine, USA, 1988, s.7. 

9) Taner Berksoy, A Suat DoQruel, F. DoQruel "Türklye'de Yabancı Sermaye• Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal 

Araştırma Vakfı Yayınlan, Ankara, 1989, s.S.7. 
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Böylece geniş ölçekli yatırımlar ve de~işik sektörlerde endüstriyel gelişmeler 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde ayrıca maden ve tarım ürünlerine de bir e~ilim 

do~muştur. Uluslararası yatırımların yanısıra Avrupa'daki çeşitli ülkeler, sömürgeleri 

üzerinde ticari ve politik egemenliklerini korumuştur. Aynı şekilde Batı Amerika'daki 

yatırımcılar, dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırımlar gerçekleştirirken, endüstriyel açıdan 

hakim bir duruma geçmiştir. Bu bölgelerde yatırımcılar endüstriyel hakimiyetlerinin 

yanında ülkelerin politik yapıları üstünde de etkili olmuştur. Tüm bu gelişmeler 

dünyanın çeşitli ülkelerinde siyasi otoriteleri zayıflatmış ve eski krallıkların çökmesine 

neden olmuştur. 11oı 

1.3. Ayrıcalıklar Dönemi 

Bu dönem 1914'den il. Dünya Savaşı sonuna kadar devam etmiştir. Bu 

dönemde ekonomik kriz önemli derecede hissedilmiş, işletmelerde yatırımlar durmuş 

ve zayıflamaya başlamıştır. Evsahibi ülkeler batılı yatırımcılara büyük ayrıcalıklar 

tanımış, bu ayrıcalıkların sınırları içinde, bütün şirketler siyasal ve ekonomik güce sahip 

olmaya başlamışlardır. 1111 

Aynı şekilde; 1930'1arın ekonomik bunalımı, yerel ve uluslararası ekonomik 

durumlara ayrı bir darbe olmuştur. Depresyonun getirdi~i etkiler karşısında bazı 

ülkelerin ço~u, yerel ekonomilerini güçlendirmek için yabancı sermayenin ülke içindeki 

yatırımlarını kısıtlayarak çözüm yolu aradılar. Bu milliyetcilik döneminde, gelecekteki 

ihtiyaçların dikkate alınmaması ve tek taraflı korumacılık çabalan; ülkeler arasında 

ekonomik oldu~u kadar politik problemlere de neden olmuştur. <121 

10) Simcha Ronen, A.g.e., s .5. 

11) A.e., s.5. 

12) Christopher M. Korthh, "lntematlonal Bualneu Envlronment and Management", Prentice Hali ine, Englewood 

Cliffs, New Jersey, 1985, s.110. 
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Büyük kriz dönemi, birçok işletmenin işgücünü de önemli derecede etkilemiştir. 

Özellikle yüksek ücretle çalışan personelin yerine, Latin Amerika ve Afrika'dan daha 

düşük ücretle çalışan personelin istihdam edilmesi, ülkelerin ulusallaşma hareketlerini 

de yeniden canlandırmıştır. Ulusallaşma hareketleri yeni krallıkların kurulmasına neden 

olmuş, böylece Ayrıcalıklar Dönemi çeşitli ülkelerde sona ermiştir. 

Bu dönemde çeşitli işletmeler uluslararası alanda faaliyet göstermiştir. Yine aynı 

şekilde Amerika'daki işletmelerin di~er ülkelere ilk yatırımları bu dönemde başlamıştır. 

Örnek olarak; il. Dünya Savaşı öncesi kurulan Colt Fire Arms ve Ford tarafından 

gerçekleştirilen ortak yatırımları verebiliriz. 1131 

1.4. Uluslararası Dönem 

il. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile başlayan bu dönem, günümüze gelene 

kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Özellikle savaş yıllarının hemen ardından , savaşa 

katılan ülkelerin yerel yöneticileri, ulusal ekonomilerini tekrar canlandırmak için politik 

ve ekonomik kutuplaşmalar yaratmışlardır. 

Savaş sonrası, 1945 ile 1970 yılları arasında yatırımlarda daha fazla bir gelişme 

görülmemiş ve dünya ekonomisinde bir durgunluk yaşanmıştır. Bunun yanında 

A.B.D.'ndeki bazı işletmeler uluslararası alanda çeşitli yatırımlara yönelmiştir. Bu 

yatınmlar daha çok maden ve petrol aramalarına endüstri transferi gerektiren alanlara 

ve diaer endüstriyel sektörlere yapılmaktaydı. (Tablo 1). 1950'1i yıllarda yaklaşık 12 

milyon US$ olan bu yatırımlar 1970'lerde 80 milyon US$'a çıkmıştır,<14> (Tablo 2). 

13) Donald A. Bali, Wendell H. Mc Culloch, Jr, A.g.e., s.7. 

14) Simcha Ronen, A.g.e., s.6. 
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TABLO 1. 1971 yılı ltlbarlyle A.B.D.'nln Direkt Yat1r1mıar1n1n CoQrafl ve Sektöre Göre 

DaQllımı. (Rakamlar milyon US$ üzerinden verllmlştlr.) 

Endüstri 

Transferi DIQer 

Ülke ve Bölge Toplam Maden Petrol Gereken Endüstri 

Dünya 86.021 6.720 24.258 35.475 19.548 

Gelişmiş Ülkelere 58.356 4.060 12.855 29.483 11.848 

Gelişmekte Olan Ve 

Az Gelişmiş Ülkelere 23.337 2.659 9.164 5.991 5.523 

Uluslararası Di~er 

Bölgelere 4.318 - 2.140 - 2.178 

Kaynak: US Survey of Current Business, Vol.52, No: 11, November, 1972. 

Bu dönem içinde, ülkelerin koydukları çeşitli ticari yasaklar kaldırılmaya, ve 

uluslararası alanlarda yeniden bir canlanma görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda; 

daha önceki yıllarda yapılan takas ticareti, riskli, pahalı ve zaman kaybına neden 

oldu~undan bu dönemde önemini yitirmiştir. Bunun yerine nakit para ödemeleri, çek 

ve senetlerle yapılan ödemeler, kur dönüşümleri, taşıma ve sigorta anlaşmaları, ticari 

sözleşmeler, bankacılık faaliyetlerinin artması ve kredi anlaşmaları gibi uluslararası 

ticareti belirleyici ve kolaylaştırıcı pek çok faaliyetler uygulamaya sokulmuştur. '111
> 

15) John D. Danlela, Lee H. Radebaug, •ıntematlonaı Bualneu Envlronmenta and Operatlona• Addison - Wesley 

Pub. Com, 5. Baskı, USA, 1989, s.14. 
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TABLO 2. 1950-1970 Yıllara hlbarlyle A.B.D!nln Bölgelere Göre Direkt 

Yatmmlan.(Mllyon US$) 

BÖLGE 1950 1959 

BÜTÜN BÖLGELER 11.788 29.735 

KANADA 3.759 10.171 

AVRUPA 1.733 5.300 

AVUSTURALYA, Y.ZELANDA, G.AFRİKA 366 1.116 

JAPONYA 19 210 

LATİN AMERİKA 4.576 8.990 

ORTA DO~U 692 1.208 

AFRİKA 147 520 

ASYA 320 901 

ULUSLARARASI 356 1.320 

1970 

78.090 

22.801 

24.471 

4.348 

1.491 

4.683 

1.645 

2.612 

2.477 

3.563 

Kaynak; Rıdvan Karluk, "Çokulualu işletmeler üzerine Bir işletme• Uluslararası işletmecilik Seçme Yazıları, Der. 

inan Özalp, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1986. s.236. 

Savaş sonrası, durgunlaşan dünya ekonomisini canlandırmak ve uluslararası 

alanda güven yaratmak amacıyla çeşitli uluslararası örgütler kurulmuştur. Bunlann en 

önemlileri 1946 yılında kurulan Dünya Bankası ile IMF (Uluslararası Para Fonu)'dir. 

Dünya Bankasının kuruluşunun esas amacı, il. Dünya Savaşında yıkılan ve ekonomisi 

büyük ölçüde zarar gören Avrupa ülkelerinin kalkınmalarında yardımcı olmak, 

uluslararası -mali düzeni kurmak ve uygulamalan denetlemektir. 11
11) 

16) Halil Seyide>Qlu, ·uıuslararaaı lkttsat• Güzem Yayınlan, Genişletilmiş 7. Baskı, lstanbul, 1990, s.360. 
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Ayrıca bu yıllarda uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi do~rultusunda önemli 

adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler iki ayrı yönde ortaya çıkmıştır. Birincisi; Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde, gümrük tarifeleri ve öteki 

dış ticaret kısıtlamalarının tüm üyelerce karşılıklı olarak indirilmesi şeklinde, ikincisi ise 

ülkeler arasında belirli gruplar halinde veya co~rafi bölgelere dayanan ticaretin 

serbestleştirilmesi amacına yönelik anlaşmalardır. ıın Bu arada; Avrupa'daki A.B.O. 

kökenli yatırımlarda 1946'dan sonra hızlı bir artış görülmektedir. 1111 1967 yılında 

dünyada toplam yabancı yatırımlar 350 - 400 milyon US$ civarındadır. Aynı dönemde 

A.B.D.'nde dış yatırımlar 59 milyon US$'dan 230 milyon US$'a yükselmiştir.'111) Yapılan 

bir araştırmaya göre 1966 yılında dünya çapındaki yabancı doQrudan yatırımlarının % 

57'sini A.B.D.'ndeki, % 17'sinin ise İngiltere'deki işletmeler tarafından yapıldı~ı ortaya 

çıkmıştır. (20) 

Bu büyümenin bir sonucu olarak, çokuluslu işletmelerin faaliyet alanlan 

genişlemiş ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel ve ekonomik 

hayatında gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 

Şekil 1-1, 1-2, 1-3'te görüldü~ü gibi; çeşitli dönemlere ait yatırımlar, ülkelerin gelişme 

seviyelerine göre yüzde oranları ile verilmeye çalışılmıştır. 1948 yılından 1986 yılına 

kadar olan dönemde yatırımların büyük bir çoQunlu~unun gelişmiş ülkelerden yine 

gelişmiş ülkelere yapıldıOı görülmektedir. Gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere yapılan 

yatırımlar ise di~er yatırımlara oranla daha düşük bir seviyededir.(21
> 

17) A.e., s. 359. 

18) ismet OoQan Korgül, "Makro Ekonomr, Filiz Kitapevi, lstanbul, 1989, s.227. 

19) Donald A.Ball, Wendell H Mc Culloch. Jr, A.g.e., s.8. 

20) Simc:ha Ronen, A.g.e., s. 7. 

21) John O. Daniela, Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.19-20. 



Şekil 1.1. 1948 Yılı İtibariyle Uluslararası Toplam Ticaretin Ülkelere Göre Ayırımı 

46% 
23.6 

22% 
11.5 

10% 
5 

-
D 

22% 
11. 3 

Gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Kaynak; John O. Daniels, Lee H. Radebaugh, "lntematlonal Bualneaa Envlronment and Operatlona", Addison

Wessley Pub. Com, U.S.A., 1989, s.20 



Şekil 1.2. 1972 Yılı İtibariyle Uluslararası Toplam Ticaretin Ülkelere Göre Ayırımı 

-
D 

65% 
213.7 

16% 
53.6 

4% 
14.2 

15% 
49.5 

Gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapıla·n ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Kaynak; John ~- Daniels, Lee H. Radebaugh, •ıntematlonal Bualneaa Envlronment and Operatlona•, Addison

Wessley Pub. Com, U.S.A., 1989, s.20 



Şekil 1.3. 1986 Yılı İtibariyle Uluslararası Toplam Ticaretin Ülkelere Göre Ayırımı 

-
D 

5996 
1083.8 

17 '76 
319.3 

~/ 
113% 

294.5 

896 
143.7 

Gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Az gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan ithalat 

Kaynak; John O. Oaniels, Lee H. Radebaugh, "lntematlonal Bualneaa Envlronment and Operatlona•, Addison

Wessley Pub. Com, U.S.A., 1989, s.20 
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Savaş sonrası yıllarda uluslararası ticaretin yeni boyutlar kazanması ve artan bir 

hızla gelişmesi sonucunda, çeşitli ülkeler bu gelişime uyum saQlamak için örgütlenme 

yoluna gitmiştir. Özellikle Avrupa'daki çeşitli ülkeler kendi aralarında siyasi barışın 

saQlanması ve ekonomik yönde bir koordinasyon kurulması amacıyla, Roma anlaşması 

ile 1957 yılında eski adı ile AET (Avrupa Ekonomik TopluluQu}, günümüzdeki adı ile 

ise AT (Avrupa TopluluQu)'nu oluşturmuşlardır.(22) 

60'1ı yıllara kadar yabancı yatırımların en yaygın şekli, devletten devlete veya 

uluslararası kuruluşlardan devletlere yapılan doQrudan yatırımlardı. Avrupa TopluluQu 

ve Avrupa Serbest Ticaret BirliQi gibi bölgesel pazarlama gruplarının düzenlenmesi ve 

aynı zamanda uluslararası taşıma serbestliQinin gelişmesi, ülkeler arası ticaretin daha 

da çok gelişmesine neden olmuştur. 1970'1i yıllarda yabancı sermayenin yerini, orta 

ve uzun vadeli banka kredileri almaya başlamıştır. Özellikle uluslararası finans 

sisteminde ortaya çıkan deQişimler, yatırımcıları orta ve uzun vadeli kredilere 

yöneltmiştir. (23) 

1.5. Günümüz Çokuluslu lşıetmelerln Evrimi 

Çokuluslu işletmeler, geçmişleri eskilere dayanan geniş ve güçlü kuruluşlardır. 

ÖrneQin lngiliz DoQu Hint Ticaret Şirketi 1602'de kurulan ve kaynak arama çalışmaları 

yapan ilk uluslararası kuruluştur. (241 Bu kuruluşlar sürekli deQişim halinde olmalarının 

yanısıra, ulusal ekonomileri yönlendirme açısındanda önemli bir role sahiptirler. Aynı 

şekilde dünyada mevcut iş ve üretim gücünün büyük bir kısmını ellerinde tutarak, 

birçok ülkenin gayri safi milli gelirlerine katkıda bulunurlar. Uluslararası işletmelerin 

çaQdaş yapılarına ulaşmaları yakın bir geçmişe dayanmaktadır. 

22) Taner Berksoy, A. Suat DOOruel, F. DOOruel, A.g.e., s.6. 

23) Ünal Bozkurt, "Ekonomide Yabancı Sermaye'nln Yeri ve önemr, YASEO Yayınlan, lstanbul, 1985, s.1. 

24) Stefan H.Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.14. 
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Dünya ekonomisinin kısa sürede hızlı bir deQişim süreci içinde olması, 

uluslararası işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevreleri de etkilemektedir. Bu deQişime 

ve çevreye uyum saQlamak için, uluslararası işletmeler de hızlı bir büyüme ve gelişme 

sürecine girmişlerdir. 

Günümüz çokuluslu işletmelerinin evrimine baktıQımızda, ilk olarak geçmişteki 

yapılarını belirlememiz gerekir. işletmelerin bugün hızla büyüyen boyutta olmalarına 

karşın, bazılarının kuruluşları ise yakın yıllara dayanmaktadır. Bunun nedeni, 

gelişimlerini il. Dünya Savaşı süresince sürdürememelerldir. Savaş sonrası dönemde 

ise çokuluslu işletmeler tekrar ortaya çıkmış ve hızla büyümeye başlamıştır. Bu 

büyüme, dünya ekonomisinin gelişmesi ile aynı dönemde devam etmiştir. 

Çokuluslu işletmelerin savaş sonrası yayılmalarına imkan veren başlıca koşullan 

şu şekilde sınıfland ırabiliriz:~ 

A) ÇoQu ülkeler, il. Dünya Savaşı'na ve o zamanın ekonomik bunalımına neden 

olan 1930'1ardaki tutumlarından vazgeçip, daha baQımsız ticari yatırımlar görünümü 

almışlardır. 

B) Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların ortaya 

çıkması sonucunda, çokuluslu işletmeler kendilerini daha güvenli hissetmişlerdir. Zira 

ülkeler arası borç - alacak, ödemeler ve ticaret hususundaki sorunlarda bu tip 

kuruluşlardan destek saQlamışlardır. 

C) Avrupa ülkelerinin koloni gücü, Asya'dan başlayarak Afrika'daki çeşitli 

uluslarında baQımsızlıklarını kazanmasıyla çöküşe uQramışbr. Bunun sonucu olarak, 

yeni baQımsızlıQını kazanmış ülkeler ile Latin Amerika'daki az gelişmiş ülkeler, 

ekonomik gelişme için birçok yatırıma yönelmiştir. Ayrıca bu tip ülkelerde enerjiye, 

25) Leonard Gtynn, A.g.e .• s.16-17. 
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üretim maddelerine ve lüks tüketim maddelerine olan talebin hızla artması, çokuluslu 

işletmeler için yeni pazar olanaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

D) Amerika Birleşik Devletleri'de, savaş zamanında ve onu izleyen yıllarda 

birçok alanda ekonomik gelişme görülmüştür. Özellikle çokuluslu işletmeler, dünya 

çapındaki üretim güçlerini kullanarak, ülkelere gerekli desteQi saQlamışlardır. Bu 

desteQin oluşmasında, teknolojik yeniliklere paralel bir artış gösteren taşıma 

olanaklarının ve artan sermaye gücünün de katkısı oldukça fazladır. Ayrıca, yeni üretim 

konuları ve teknik olanaklar, ticari ve şahsi kullanım için son derece uygun bir hale 

gelmiştir. 

E) Savaş sonrası Avrupa ve Japonya'daki yıkılan ekonomilerin, mal ve 

sermayeye olan ihtiyaç kayna~ını oluşturmasıda oldukça önemli bir ticari ortam 

yaratmıştır. (28) 

Çokuluslu işletmelerin gelişmeleri ve bugünkü görünümlerini kazanmasındaki 

etkenler içinde en önemlisi, A.B.D.'deki çokuluslu işletmelerdir. Bu işletmelerin çoQu, 

savaş yıllarında düşman veya müttefik ülke ekonomilerine milyonlarca dolar yardım 

yapmıştır. A.B.D.'deki işletmeler savaş yıllarında kai:andıkları kapasite ve üretim 

teknikleri sonucu, büyük bir iç pazara ve teknolojik deneyimlere sahip oldular. Ayrıca; 

çaQdaş işletmeciliQin gereQi olan çeşitli satış tekniklerini karşılayacak kadar da 

sermayeye sahiptiler. Bu olanaklar. özellikle Avrupa pazarına ticaret ve yatırım 

yapmalarını kolaylaştırdı. Böylelikle uluslararası alanda ve dünya ekonomisinde 1960'11 

yıllardan sonraki dönemde, A.B.D. kökenli çokuluslu işletmelerin etkin bir güce sahip 

oldukları gözlenmektedir. (27) 

26) A.g.e., s.17. 

2n A.g.e., s.17. 
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Aynı şekilde 1970'1i yıllarda da A.B.D. kökenli çokuluslu işletmeler, ticaret ve 

uluslararası yatırımlarda oldukça başarılı olmuştur. 80'1i yıllarda ise A.B.D. dışındaki 

ülkelerin toplam ticaretleri A.B.D.'nin yatırımlarına ulaşmıştır. İzleyen yıllarda ise, 

Avrupa'daki çeşitli ülkelerin ve Japonya'nın belli başlı işletmeleri, birbirleriyle ortaklık 

kurarak A.B.D.'nin çokuluslu işletmelerinin yatırımlarını geçtiler.(28) 

Örne~in 1986 yılı itibariyle A.B.D. 'nde toplam ihracat miktarı 217.3 milyar $ iken 

yine aynı yıl içinde Batı Almanya'nın toplam ihracatı 243,3 milyar$ ve Japonya'nın ki 

ise 210,8 milyar $ olarak tespit edilmiştir. (29) (Tablo 3.) 

TABLO 3. 1986 yılı itibariyle sanayileşmiş ülkelerin ihracat miktarları 

28) A.e.; s.17-18. 

ÜLKE ( Milyar $ ) 

BATI ALMANYA 243.3 

A.B.D. 217.3 

JAPONYA 210.8 

FRANSA 124.9 

İNGİLTERE 107.1 

İTALYA 97.8 

KANADA 89.9 

HOLLANDA 80.6 

BELÇİKA 68.8 

LÜKSEMBURG 68.8 

İSVİÇRE 37.5 

Kaynak; Oirection of Trade Statistics Yearbook, IMF, 
Washington OC, 1987, s.3 

29) Dlrection of Trade Statistics Yearbook, IMF, Washington DC, 1987, s.3. 
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Bugünkü çokuluslu işletmelerin görünümüne bakıldı~ında, son yıllarda 

A.B.O.'ndeki yabancı sermaye yatırımlarında hızlı bir artış saptanmaktadır. Örne~in 

1975'te 124 milyar US$ 1983'de 226 milyar US$ olan ülke dışındaki Amerikan 

sermayesinde % 84'1ük bir artış görülmektedir. Ancak aynı yıllarda Amerika'daki 

yabancı sermaye de % 27'den % 102'ye çıkarak % 280'1ik bir büyüme göstermiştir. ı:ıoı 

(Tablo 5-6.) 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde bir çok işletme uluslararası alanda 

faaliyetlerini hızla arttırmıştır. Özellikle Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur 

gibi ülkeler, uluslararası faaliyetlerindeki artış sonucunda dünya ticaretinde önemli bir 

paya sahip olmuşlardır. 1311 Örne~in 1990 yılında Güney Kore'nin toplam ihracat artışı 

% 4,4'1ük bir oran gösterirken 1991 yılında bu artış% 11 'e yükselmiştir. (Tablo 4.) 

TABLO 4. 1990--1991 yılları arası, gelişmekte olan ülkeler olarak sımflandmlan Güney 

Kore, Tayvan, Hong Kong ve Slngapur'un dünya ticaretindeki artış oranları; 

1990 Artış 1991 Artış 

ÜLKE Oranı% Oranı% 

GÜNEY KORE 4.4 9.8 

TAYVAN 2.8 11.8 

HONG KONG 9.2 16.6 

SINGAPUR 9.0 12.9 

Kaynak; OECD Economic Outbook Oeoember, 1992, s.168. 

30) Simcha Ronen, A.g.e., s.15. 

31) John O. Oaniels, Lee H. Radebough, A.g.e. s.19-20. 
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TABLO 5. A.B.D. 'nln direkt yatırımların karşılaştmıması. 

1975-1983 A.B.D.'nln yabancı ülkelerdeki yatırımlara (Milyar US$) 

1 YAllRIMIN T1PI 
1 

1975 
1 

1976 
1 

1977 
1 

1978 l 1979 I 1980 
1 

1981 

Petrol 25.9 28.4 28.0 30.5 39.1 47.5 53.2 

imalat 55.9 61 .1 62.0 69.6 79.0 89.2 92.3 

DiQer 42.2 46.8 55.9 62.5 69.7 78.4 82.7 

TOPLAM 124.0 136.4 145.9 162.6 187.8 215.1 228.2 

1 YAllRIMIN YERi 1 

Gelişmiş Ülkeler 90.7 100.4 110.1 121 .2 139.4 158.2 167.4 

Gelişmektekiler 26.3 28.9 31 .8 37.5 44.6 53.2 56.1 

Uluslararası 7.0 7.1 4.0 3.9 3.7 3.9 4.7 

1 
1982 

1 
1983 

56.6 59.7 

90.5 90.1 

74.2 76.2 

221.3 226.0 

164.1 169.5 

52.4 50.9 

4.9 5.5 

Kaynak; Sımcha Ronen, A.g.e., s.15. US Oepartment of Commerce, Bereou of Economic Analysıs, 1984 

TABLO 6. A.B.D.'ne yapılan direkt yatırımların karşllaştmlması. 

1975-1982 A.B.D.'ndekl yabancı yatmmlar. (Milyar US$) 

Pi 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Petrol 6.2 5.9 6.6 7.8 9.9 12.3 

imalat 11.4 12.6 13.7 17.2 20.9 24.1 

DIQer 9.9 12.3 13.8 17.0 23.7 29.1 

TOPLAM 26.7 30.8 34.1 42.5 54.5 65.5 

1:: 1 
Kanada 5.4 5.9 5.9 6.2 2.7 9.8 

Avrupa 12.3 14.4 16.3 21.5 27.6 32.1 

lnglltere 6.3 5.8 6.3 7.6 9.8 11.3 

Japonya 0.6 1.2 1.7 2.7 3.5 4.2 

Oiger 3.1 3.5 3.7 4.4 6.4 8.0 

1981 

18.0 

29.9 

18.9 

90.4 

9.8 

60.5 

12.0 

6.9 

13.0 

ak; Simcha Ronen, A. .e., s.16. US Oepartment of Commerce, Bereou of Economic An Kayn g 

1982 

20.4 

32.1 

22.0 

101.8 

1 
9.8 

68.5 

12.0 

8.7 

14.7 

is 1 alys ' 984 

1 

1 
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Uluslararası ticaretin günümüz dünya ekonomisi içindeki gelişimi hızla 

artmaktadır. Bunun yanısıra, teknolojideki hızlı de~işimlerde yeni üretim olanaktan 

yaratmaktadır. Bu üretim olanaktan dünya ticaret ve yatırımlar dengesini etkilemektedir. 

Uluslararası yatırımların hızlı artış göstermesi ile de~işik siyasi ve ekonomik yapılardaki 

ülkelere yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri, işletmeler için uygun evrensel 

koşulların oluşmasıdır. ÖrneQin Malezya gibi ülkelere yapılan yatırımlarda işletmeler, 

üretim tekniklerinin gelişmesinde, yaygınlaşmasında ve talebin sürekli 

oluşturulmasından dolayı bir çok üstünlük sa~lamaktadır. ~ Ayrıca gelişim süreci 

içinde ülkeler tek bir ekonomik modele dönüşmekte ve bu süreç, ülkelerin politikaları 

yanında ekonomilerini de birbirine kaynaştırmaktadır. 

Ülkelerin tek bir pazar ekonomisine dönüşüm sürecine Avrupa toplulu~u üyeleri 

öncülük etmiştir. Roma anlaşması sonrasında üyeler arasında ticarette, gümrük 

tarifeleri ve kotaların kaldırılması uygulamalanna geçilmiştir. Ayrıca üçüncü dünya 

ülkelerine karşı ortak bir gümrük tarifesi uygutanmaktadır.133, Bunun yanında 1979 

yılında kurulan Avrupa Para Sistemi (Europe Monetary System) <3"1 ile ülkeler arası 

parasal işbirli~inde yeni bir aşama olmuştur. 

Avrupa Toplulu~u·na üye ülkeler, ekonomik birleşme sonucunda oluşan gümrük 

engellerinin kaldırılması ve gümrük birli~inin kurulması ile bir takım avantajlar 

edinmektedir. Özellikle işletmeler açısından, üye ülkeler arasındaki gümrük tarife 

engellerinin ortadan kaldırılması sonucunda, üretim ve da~ıtım faaJlyetlerinde birçok 

üstünlük sa~lanmıştır. 

32) S. C. Aggaıwal, •ınveetment Opportunltl•a for Amertcan Companlea in S.E.Aala and Thelr Evaluation•, 

Joumal of lntemational Business, V.19, 1979, s.47-48. 

33) Halil Seyid<>Olu, A.g.e., s.384 . 

. 34) Avrupa Para Sistemi; Topluluk Oyeleri arasında döviz kuru istikrannı saQlayabilmek için "Sabit Fakat 

Ayarlanablllr" bir kur sistemine dayanmaktadır. Avrupa Para Biriminin Merkezini Avrupa Para Birimi (ECU) adı 

verilen birletlk bir para birimi oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Halil SeyidoQlu "Uluslararası 

lktisat",a.659. 
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Aynı şekilde; genişleyen pazarda işletmelere verimliliklerini artırabilme imkanı 

vermektedir, öte yandan sınai gücünü etkilemekte ve işletmelerin rekabet gücünü 

artırmaktadır. (35) 

Avrupa TopluluQuna üye ülkeler arasında ortak pazarın kurulmasıyla, bir çok 

ekonomik reformlar da gerçekleşmiş ve işletme faaliyetlerinin yeniden gözden 

geçirilmesine ve düzenlenmesine gerek duyulmuştur. 

Bu ekonomik reformları şu şekilde sıralayabiliriz: <381 

1. Gümrük Birli~i ve Akışının Serbestli~i 

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 

3. İşyeri Açma ve Hizmet Sa~lama Hakkı 

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Dış Ödemelerin Liberalleşmesi. 

İşletmelerin geniş bir pazara sahip olması.sanayi sektöründeki verimlili~in 

artmasına, maliyetlerin düşmesine ve sonuç olarakda rekabet gücünün yükselmesine 

katkı sa'11amaktadır. Bunun yanında; işletme kArlılıklarındaki artışlar yeni yatırım 

olanakları yaratmakta ve çeşitli endüstrilerin gelişmesine imkan vermektedir. Ayrıca 

yeni yatırımlar ile alt yapı, enerji, ulaştırma, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı 

saQlanmıştır. Özellikle yüksek sermaye gerektiren yeni teknolojilere yatırımlar 

gerçekleşmekte ve karşılaşılan riskler, ortak bir pazarın varlıQı nedeniyle en düşük 

düzeyde kalmaktadır. 131 

35) Barbaros ineci, "Avrupa Ekonomik TopluluQu Rekabet Kurallan Çerçeveainde Müşterek Tef8bbüaler" 

iktisadi Kalkınma Vakfı Yayınlan No:56, lstanbul, Nisan, 1988, 8.1. 

36) Halil Seyidoaıu, Ag.e., s.391-393. 

37) Barbaros ineci, A.g.e., 8.3. 
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Aynı zamanda, "DoQu Bloku" diye adlandınlan ülkelerin katı siyasi yapılarının 

çözülmesi ve bu ülkelerdeki demokratik gelişmeler, dünya ticaretini önemli derecede 

etkilemiştir. SSCB'deki çeşitli ülkelerin baQımsızlıklarını kazanması ve 12 Eylül 1990'da 

DoQu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi dünya uluslararası ticaretinde yeni bir 

dönemi başlatmıştır. (38> 

DoQu Bloku ülkeleri ve bazı komünist ülkelerde ticaret, daha çok kapalı bir 

sistem dahilinde ve SSCB ülkeleri arasında yapılmaktaydı. SSCB'nin daQılmasıyla bu 

ülkelerin dış ticaret politikalannda önemli deQişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle bu 

ülkelerde serbest piyasa ekonomilerine geçme çabaları sonucunda, yabancı 

yatınmlara da yeni alanlar açılmaktadır. Eski SSCB'ne baQlı ülkelerde de aynı durum 

görülmektedir. Ayrıca bu ülkeler doQal kaynak bakımından oldukça zengin rezervlere 

sahiptir. Özellikle nüfusun ve yüzölçümün yaklaşık %90'ını oluşturan Rusya 

Federasyonu, Ukrayna, Kınm, Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkeler, yatırımlar için geniş 

olanaklara sahiptir. Bu ülkeler gerekli tüketim maddelerini saQlayamadıklan için dış 

ülkelerle karşılıklı ticarete yönelmekte ve yeni yabancı yatınmlar için çeşitli imkanlar 

oluşmaktadır. (38) 

Dünyadaki tüm bu gelişmeler uluslararası ticarete yeni boyutlar kazandırmıştır. 

Özellikle çok uluslu işletmeler, ülkelerin bu deQişimlerf sonucu oluşturduktan yeni pazar 

olanaklarından yararlanmak için yoQun bir rekabete girmektedir. Dünyada bu yeni 

pazarların ortaya çıkması sonucunda, işletmeler birbirleriyle rekabette bir çok yeni 

stratejilerin benimsenmesine gerek duymaktadır. Bu pazarlama stratejilerinin ülkelere 

uygunluQu önemli bir faktördür. Aynca üretim faktörlerinin ve fiyat politikalarının 

belirlenmesinde rekabetin yoQun olması etkin bir rol oynamaktadır. 

38) Fahir ArmaoQlu, "20.YOzyd Slyaal Tarihi" 19E!0-1990 Türkiye iş Bankası Kültür Yayınlan, 1991, s.161. 

39) IGEME Ülke Profili, "SSCB Son Gell9meıer-, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşartıgı, ihracat Geliştirme Ve Etüd 

Merkezi Yayınlan, Ankara, 1990-1991, s.1-10. 
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1.6. Dünya'da Çokulusıu işletmelerin Daöılımı 

Günümüz pazar ekonomilerine egemen olan serbestlik ve sınırsız yatırım 

özgürlüQü, gelişmekte olan ülkelerin hızlı kalkınma çabası ve endüstrileşme süreci 

içindeki ulusal ekonomilerine, uluslararası bir hareketlilik kazandırmıştır. il Dünya 

Savaşı'ndan önce daha çok ABD'de ve endüstrileşmiş ülkelerde görülen bu eQilim, 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine de yayılarak, tüm ekonomileri içine alan bir 

boyuta ulaşmıştır. Sonuçta birçok ulusal işletme, uluslararası alanlara yayılarak 

çokuluslu bir nitelik kazanmışlardır. 

Çokuluslu işletmelerin dünyadaki daQılımına baktıQımızda çok geniş bir alana 

yayıldıklarını görmekteyiz. Bunun başlıca nedeni, çokuluslu işletmelerin hem kendi 

ülkelerinde, hem de yabancı ülkelerde en çabuk büyüyen işletmeler olmalarıdır. 

Ülkelerin sınıflandırılmasındaki yöntemlerden biri de, ülkeleri ekonomik durumları 

ve endüstriyel gelişmelerine göre belirlemektir. Yüksek gelir düzeyindeki ülkeler 

(Almanya, A.8.0., Fransa, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Japonya) 

genel olarak gelişmiş ve endüstrileşmiş ülkeler olarak, diQer ülkeler ise, gelişmekte 

olan veya az gelişmiş olarak tanımlanmaktadır. («I) 

Çokuluslu işletmelerin faaliyet gösterdi~i ülkeleri yukarıdaki tanımlama 

do~rultusunda iki grupta toplayabiliriz. 

1) Gelişmiş Ülkelerde Faliyet Gösteren Çokuluslu işletmeler 

2) Gelişmekte olan Ülkelerde Faliyet Gösteren Çokuluslu işletmeler 

40) inan Özalp, A.g.e., s.28. 
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1.6.1. Gellımıı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Çokulusıu işletmeler 

Çokuluslu işletmelerin faaliyetlerinin önemli bir kısmı, az gelişmiş ülkelerden 

gelişmiş ülkelere doQru gerçekleşmektedir. ÖrneQin direkt yatırımlar açısından ele 

alındıQında, % 75'1ik payı gelişmiş ülkelerin aldıQı görülmektedir. Bu ülkeler, Amerika 

Birleşik Devletleri, Batı Avrupa Ülkeleri, Kanada ve son yıllarda ekonomik yönden 

büyük bir gelişme gösteren Japonya'dır."0' 

Avrupa'daki birçok ülke, il. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir gelişim sürecine 

girerek, günümüz dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmuş ve dünyanın en büyük 

ekonomik güçlerinden biri olarak dikkat çekmiştir. Bu ülkelere, lngiltere, Almanya ve 

Fransa'yı örnek olarak verebiliriz. 

Gelişmiş ülkelerdeki işletmeler, uluslararası alanlara oldukça fazla yayılmış, il. 

Dünya Savaşı sonrasında A.B.D. ile birlikte girişimler gerçekleştirerek, uluslararası 

pazarlarda serbest piyasa ekonomisini meydana getirmişlerdir. Bu arada Japon 

işletmeleri de uluslararası pazarlarda birçok kısıtlamalarla karşılaştıkları halde, 

rekabette bütünleş~rek üretimlerini evrenselleştirmiştir. 1421 

Dünya ticaretinin büyük bir kısmı, gelişmiş ve endüstrileşmiş ülkeler tarafından 

yapıldıQından, petrol dışındaki tüm mal ve hizmetlerin ihracatçısı yine bu ülkeledir. 

Aynı şekilde; 1989 yılında yapılan bir araştırma sonucunda direkt yatırımların % 98'inin 

endüstrileşen ülkeler tarafından yapıldı~ı ve bu tip işletmelerin direkt yatınmların 

yaklaşık % 70'ine ortak olduQu görülmektedir. (43} 

41) John O. Daniels, Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.19. 

42) Ae., a.20. 

43) Ae., s.28. 



Şekil 2.1 . Dünya Çapında imalat Sanayisine Direkt Yatırım Yapan Ülkelerin DaQılımı 

YATIRIM YAPAN ÜLKELER 

11\JGI LTERE 14.3 

DIGER 10.7 

J AP ONYA 10.3 

( % ) 

Kaynak; Donald A. Bali, Wendell H., Mc Culloch Jr., A.g.e. s.28 

HOLLANDA 2.9 
ISVlCRE 4. 1 

FRANSA 7.01 

KANADA 9.4 



ŞEKiL 2.2. Dünya Çapında imalat Sanayisine Direkt Yatırım Yapılan Ülkelerin Da~ılımı 

YATIAIM YAPILAN ÜLKELER 

DIGER 20.1 

INGILTER E 6.4 

A.8.D. 48.8 

( % ) 

BREZ iLYA 3.3 
ALMANYA 3.6 

IRLANDA 4 

KANADA 4 
JAPONYA 4.1 

FRANSA 5.7 

Kaynak; Oonald A. Bali, Wendell H., Mc Culloch Jr., A.g.e. s.28. 
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1.6.2. Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkelerde Faaliyet Gösteren Çokuluslu 

işletmeler 

Bir kısım çokulusıu işletme, az gelişmiş ülkelerde faaliyet göstermektedir 70'1i 

yılların ikinci yarısından günümüze kadar uzanan süre içinde gelişmekte olan ülkeler, 

uluslararası pazarlara gittikçe büyüyen oranlarda girmektedir. Bu tip işletmelerin 

özellikle Asya kıtasında olması da dikkat çekici bir unsurdur (Kore, Hong Kong, 

Singapur, Hindistan, v.b. gibi).1441 

Gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımların önemli bir kısmı, belli konularda aQırlıktadır. 

Özellikle doQal kaynaklar (daha çok petrol ve madencilik gibi) ve doQal kaynaklara 

dayalı sektörlerde yatırımlar gerçekleşmiştir. Üretim sektöründe ise pay oldukça 

düşüktür. Bazı az gelişmiş ülkeler, sömürgecilikten yeni kurtuldukları ve yabancı 

sermayenin risk taşıdıQını düşündükleri için, yabancı yatırımlara kısıtlamalar 

getirmektedirler. Bunlar, sermayenin girişini önemli ölçüde etkileyen kota ve gümrük 

duvarlarıdır. Aynı zamanda birçok işletmenin sermayelerinin, ülkelerin toplam 

sermayesinden fazla olması da korkutucu gelmektedir.1451 

Gelişmekte olan ülkelerde daha çok devlet kontrolünde, merkeziyetçi bir ekonomik 

model uygulandıQından, özel şirketler veya yabancı yatırımlar devlet tarafından 

yönlendirilmektedir. Devlet işletmeleri, kArlılıQı artıncı yöntemleri uygulayabilecek 

kapasitede olmalarına raQmen, genellikle politik hareket ederler. Bu tip ülkelerde çoQu 

zaman, çokuluslu nitelikteki özel girişimler etkendir. Bunun yanında, devletlerin 

ekonomik ilişkileri kısıtlayıcı veya destekleyici kararlar alması, ekonomik çevre 

koşullarını önemli ölçüde belirlediQi için, uluslararası ilişkileri de yönlendirir.<• 

44) Haldi Vemon - Worthel, laurence H. Wortzel, ·oroballzfng Strategfea For MuHlnatlonar From Developlng 

Countrlea• Colombia Joumal of World Busineas, Spring, 1988, s.26. 

45) inan Ôzalp, A.g.e., s.33-35. 

46) Franklin R. Root "lntematlonal Trade &. lnveatment" South Westem Pub. Com., Cincinati, Ohio, 1984 s.5. 
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2. ULUSLARARASI IŞLETMECILl<llN VE ÇOKULUSLU iŞLETMELERiN TANIMI 

VE GENEL ÖZELLiKLERi 

2.1 . Uluslararası lşıetmecıııoın Tanımı; 

Dünya literatüründe uluslararası işletmecili~in kavramı çeşitli yazarlar tarafından 

de~işik terimler kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle birbirleriyle çelişkili ve kavram 

kargaşası içinde çeşitli tanımlar göze çarpmaktadır. Bu kavramların günümüzde tam 

yerine oturmamasının en önemli nedeni, yazarların konuları farklı açılardan ele 

almalarıdır. Fakat çeşitli görüşlerin ortak bir noktada toplandı~ı görülmektedir. Bu 

tanımlarda; en belirgin özellik, üretim faktörleri ile herhangi bir sahada faaliyet 

gösteren işletmelerin devamlı olarak ve en az bir yabancı ülkeyi içerecek şekilde 

faaliyetlerini sürdürmeleridir. <4n 

Burada di~er önemli bir nokta da, uluslararası işletmecilik (lnternational 

Business), uluslararası işletme (lnternational Firm) ve çokuluslu işletme (Multinational 

Corporation) kavramlarının birbirlerine karışmasıdır. Bu kargaşayı önlemek için ilk 

önce, ululararası faaliyetlerin bir bütünü olarak görülen uluslararası işletmecili~in 

tanımının yapılması gerekmektedir. 

Uluslararası işletmecilik; özel ya da kamu girişimlerinin, çeşitli ülke sınırlan 

. arasında kaynak, mal, hizmet ve benzeri hareketleri gerektiren işletmecilik 

faaliyetlerinin, tümünü içerir. Aynı zamanda; uluslararası işletmecilik; "ülke sınırlarını 

aşacak şekilde malların, hizmetlerin, teknolojinin, sermayenin ve bilginin hareketi'' 

olarak da tanımlanabilir. <411) 

47) John D.Daniels, Ernest W. Ogram. Jr, Lee H. Radebough "lntemational Bualneaa" Addison-Wesley Pub. Com, 

Third Ed. USA, 1982 s.4. 

48) Stefan H. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.3. 
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Bu kavramı bir sistem içinde ele alan yazarlara göre de uluslararası işletmecilik; 
11uluslararası baQlar etrafında kutuplaşan ve coQrafi sınırlar olmaksızın yapılan bir 

süreç11 olarak tanımlamaktadır. 1481 

Uluslararası işletmeciliQin incelenmesinde, yönetim sürecinin temel 

fonksiyonlarından biri olan "en uygun politik alanın saptanması" konusu oldukça 

önemlidir. Yönetimin temel fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz:'501 

A) Üretim 

B) insan Kaynaklarının Yönetimi (Personel Yönetimi) 

C) Pazarlama Politikaları ve Stratejileri 

O) Finansal Yönetim 

Görüldü~ü gibi; uluslararası işletmecilik kavramı tüm yönetsel fonksiyonları bir 

bütün olarak ele alır. Burada uluslararası yönetimin tanımını yapmadan önce, yönetim 

kavramının kısaca tanımlanması gerekmektedir. Yönetim; "belirli bir takım amaçlara 

ulaşmak için, başta işgücü kaynaklarını, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, 

yabancı maddeleri, malzemeleri ve zamanı birbirleriyle uyumlu, verimli ve etkin 

uygulanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı" olarak tanımlanır. 15'> 

Bu tanımlamadan yola çıkarak Uluslararası Yönetim'i, "organizasyon içinde insan ve 

maddi kaynakların tedarik, daQıtım ve kullanımını, etkili bir koordinasyon saQlayarak, 

global bir çevrede, dünya ticaretinin dinamik dengesini koruyarak, amaçlara 

ulaştınlması faaliyetleri" olarak tanımlayabiliriz. 

49) Richard M. Steer, Gerardo R. Ungson, Richard T. Mowday, "Managlng Effectlve Organlzatlona an 

lntroductlona• Kent Pub. Com, Boston, 1985, s.581. 

50) Alan M. Rugman, Oonald J. Lecraw, Laurence O. Booth, •ıntematlonal Bualneaa Flnn and Envlronment", 

Mc Graw Hill Series Management, USA, 1985, s.5. 

51) Erol Eren, "Yönatım Organlzuyonu•, 1.0. yayınları, Küre Ajans, lstanbul, 1991, s.3 
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Uluslararası yönetim faaliyetleri, ulusal işletmelerdeki yönetim faaliyetlerinden bir 

çok ayrıcalıklar gösterir. En önemli ayrıcalık, yönetsel fonksiyonların geniş bir alana 

yayılmasıdır. Uluslararası faaliyetler ulusal sınırların ötesinde oluşması nedeniyle, aynı 

zamanda uluslararası bilgi, hizmet, sermaye ve malzeme akışına da neden olur. (521 

Uluslararası işletmecilik, dünyanın çeşitli bölgelerinde, sınırsız koşullar içinde 

faaliyet gösterdi~i gibi, co~rafya, tarih, politik bilimler, hukuk, ekonomi ve ulusal 

kültürleri de kapsayan temel bilim disiplinlerinin katkısıyla biçimlenmiştir (ŞEKİL 3). Bu 

disiplinler ve fonksiyonel alanlar, uluslararası işletmecili~in oluşmasında belirgin bir rol 

oynamaktadır. ('3) 

ŞEKİL 3. Uluslararası İşletmelerin Faaliyet Sahası 

CEVRE 

HUKUK 
t 

TARiH COGRAFYA 
.... 

KUL TUR 
... 

EKONOMtt' 
POLI K • • 
BiLiMLER 

• 
FONKSiYONLAR! 

1C • YONETIM FiNANS MUH.ASEBE PERSONEL 

Kaynak; John O. Daniels, Ernest W. Ogram, Jr. Lee H. Aadebough, ·ınternational Business", Addison Wesley Pub. 

Com. USA. 1982 s. 7. 

52) Richard O. Haya, Chrlstopher M. Korth, Manucher Roudiani "lnternatlonal Bualneas An lntroductlon to the 

World of the Multlnatlonal Flrm•, Prentice Hali, ine, Englewood Cliffs, N.J. 1972, s.14. 

53) John O. Daniels, Lee H. Radebough, A.g.e., s.10-11. 
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Günümüzde teknolojik ve siyasi gelişmeler, uluslararası işletmecili~in faaliyet 

alanlarının hızla yayılmasına neden olmuştur. Aynı zamanda; teknolojik yenilikler de 

uluslararası işletmelerin, yönetim sorunlanna e~ilmiştir. Gerçek anlamda uluslararası 

işletmecilik "İş" kavramını en geniş ve en genel anlamda kapsamaktadır.(541 

İşletmecilik kavramı uluslararası düzeyde dar kapsamlı incelendiQinde; eQer bir 

işletme uluslararası aktiviteleri çok spesifik ve dar bir alanda genelleştiriliyorsa, 

uluslararası işletme {lnternational Firm) özelliQi taşıyor demektir. Bu tip işletmeler, 

faaliyet gösterdikleri alanlara göre, ithalat ve ihracat işletmeleri veya nakliye şirketleri 

gibi çeşitli isimler alırlar. 

İşletmeler, uluslararası alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre birbirinden bir 

çok farklılıklar göstermektedir. İşletmeler, ulusal anlayıştan uluslararası anlayışa doQru 

çeşitli aşamalardan geçmekte ve buna ba~lı olarak evrimleşme süreci içinde 

büyümektedirler. (Tablo 7.) 

Bu evrimleşme süreci içinde işletmeleri aşamalar şeklinde inceleyecek olursak, 

dört aşama ile açıklama yapmamız uygun olabilir;(55) 

1.Aşama; 

Bu aşamada işletmeler uluslararası aktivitelerini ithalat ve ihracat gibi sınırlı 

alanlardaki faaliyetterle yürütürler. Aynı zamanda başka işletmelere hizmet götüren 

şirketler de mevcuttur. Bunlar; satış temsilcilikleri, nakliye şirketleri ve gümrük 

komisyonculu~u gibi kuruluşlardır. 

54) Chrlstopher M. Korth, A.g.e., s.2. 

55) Ae., s.6. 



TABLO 7. YEREL iŞLETMELERiN ULUSLARARASILAŞMA AŞAMALARI 

ULUSLARARASIULAŞMANIN DÖRT AŞAMASI 

1. AŞAMA il. AŞAMA ili. AŞAMA ıv. AŞAMA 

Dış Pazarlarla Dolaylı, Pasif Direkt, Aktif Direkt, Aktif Direkt, Aktif 

ilişkiler 

Uluslararası Ulusal Ulusal Ulusal ve uluslararası Ulusal ve uluslararası 
Operasyonıarm OdaQı 

Şirketin Ulusal Ulusal Öncelikle ulusal Çokuluslu 
Oryantasyonu 

Uluslararası Yabancı malların ticareti Yabancı malların ticareti Dış ticaret, ortaklı ve/veya Dış ticaret, ortaklı 
Aktlvltelerln Tipi ve servisi ve servisi do~rudan yatırım ve/veya doOrudan yatmm 

Organizasyon Yapısı Ulusal organizasyon Uluslararası bölümü Uluslararası grup Global yap~ 

Kaynak; Christopher M. Korth, 0 lnternatlonal Buslness Envlronment and Management", Prentice Hall, ine, Englewood Cllffs, New Jersey, 
1985, s .7. 
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Bu gruba giren işletmeler, hizmet veya mal alım-satımı olarak ticari faaliyetlerini 

sürdürürler. Ayrıca işletmeler ulusal sınırları dışında kalan başka işletmelerin yerine de 

hizmet verebilirler. Bu faaliyetlerin tümü dolaylı olarak yerine getirilir. Uluslararası 

aktivitelerinin yo~unlu~u ço~u zaman ayrı bir departman oluşturulmasını gerektirmez. (S8) 

2.Aşama; 

Bu tip işletmeler uluslararası hedefleri kendi insiyatiflerinde tutmak istemektedir. 

Aktiviteler, 1. aşamada oldu~u gibi ticari mal alım-satımı veya hizmet şeklinde olabilir. 

Bu aşamada işletmeler uluslararası faaliyetler konusunda girişimci olup, organizasyon 

yapılarında da uluslararası ticaret konusunda özel bir departmana sahiptirler. 

Bu faaliyetler do~rudan kaynak sa~lama veya tüketiciye ulaşma amacına 

yöneliktir. Bu tip işletmelerde uluslararası faaliyetleri gerçekleştiren personel ülke 

dışında istihdam edilmez, ancak yurt dışı ile devamlı baQlantı içindedir. 

Uluslararasılaşmanın bu aşamasındaki bir işletme organizasyonunda, artık 

sadece ithalat ve ihracatla u~raşan bir departman oluşturulmuş, ancak işletme ulusal 

işletme görünümünden henüz kurtulamamıştır. (!17) 

3.Aşama; 

Uluslararasılaşmanın bu aşamasında; uluslararası sınırları aşan işletmeler, 

yönetim faaliyetlerine katılabilir niteliktedirler. ÖrneQin: bir ithalatçı firma kendi satın 

alma departmanını veya ithalatçı firma satış ekibini yurt dışında bulundurabilmektedir. 

56) Chrlstopher M. Korth, A.g.e., s.6-8. 

57) A.g.e., s.e. 
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Bu aşamada işletmeler, ulusal sınırlann dışında üretim yapan veya hizmet veren 

diQer işletmelere de hizmet ve danışmanlık yapmaktadır (Banka ve Sigorta Şirketleri 

gibi). Bu aşamadaki işletmelerin en belirgin özellikleri: 

A) İşletmeler ulusal nitelik taşımaktadır. 

B) Alım-satım, hizmet ve üretim faaliyetleri, ulusal sınırların dışında da 

gerçekleşmektedir. 

C) Ulusal sınırlar dışında sürekli eleman bulundurmaktadır. 

O) işletmelerin organizasyon yapılannda, uluslararası faaliyetleri yürüten özel 

bir departman oluşturulmuştur. 

E) Faaliyetler artık uluslararası boyutta belli bir yoQunlu~a ulaşmıştır.1581 

4.Aşama; 

Uluslararasılaşmanın bu son aşaması, bir işletmenin ulusal yapıdan uluslararası 

yapıya tamamen geçtiQi aşamadır. Bu aşamadaki işletmeler ulusal ve uluslararası 

faaliyetleri birbirinden ayırmaz. Zaman içinde bu işletmeler ulusal yapıdan kurtulmuştur. 

Faaliyetleri açısından bakacak olursak, işletme ulusal sınırlar dışında yeni yatırım 

alanlarına yönelir ve bu yatırımları kendi yapısı ile bütünleştirir. 

Tüm bu aşamaları gerçekleştiren işletmeler günümüzde çokuluslu işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır . ., 

58) A.e., s.9. 

59) A.e., s.9-10. 
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2.2. Çokuluslu lşletmelerln Tanımı 

Dünyadaki ekonomik gelişme ve de~işme do~rultusunda, çok uluslu 

işletmelerin uluslararası ticarete etkileri ve etkinlikleri günümüzde önemli boyutlara 

ulaşmıştır. Bu işletmeler uluslararası sermayeleri, teknolojileri, satış ve pazarlama 

faaliyetleri ile dünya ticaretini yönlendirmektedirler. Büyük ölçüde yaptıkları araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri sonucu, uyguladıkları yüksek teknoloji ile faaliyette bulundukları 

ülkelerin sanayilerinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadırlar. 

Çokuluslu işletmelerin dünya ekonomik yapısına olan katkıları ve etkilerinin 

bilinmesine ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmasına ra~men, herkes tarafından 

kabul gören kesin bir çokuluslu bir işletme tanımı yapılmamıştır. "Çokuluslu işletme11 

deyimi, ilk kez 1960 yılında David E. Lilenthal tarafından verilen 111985'de Yönetim ve 

İşletmeler' konulu sempozyumda kullanılmıştır. cecıı Daha sonraki yıllarda bilim adamları 

bu terimin genelleşmesi için bir çok araştırma yapmış, ancak işletmelerin faaliyetlerinin 

önceki döneme göre çeşitlilik göstermesi, kesin bir tanımlama yapılmasını daha da 

zorlaştırmıştır. Çokuluslu işletmeler için yapılan en geniş tanım 11Faaliyette bulundukları 

ülke dışında di~er ülkelerde de çeşitli işletmelere sahip olan ve onları destekleyen 

işletmeler11 olarak yapılmıştır. Fakat bu tanımın yetersiz kaldı~ı görülmüştür. Bu 

tanımdan yola çıkarak David B. Zennof tanıma daha açıklık kazandırmak amacıyla 

çokuluslu işletmeleri, 11Ülkeler arası malların, hizmetlerin, know-how ve üretim 

faktörlerinin transferi" olarak tanımlanmıştır. (8,, 

Bu çalışmamızda genel olarak çokulusluluk kriterlerini belirledikten sonra, bu 

kriterler yardımıyla yapılan tanımları sınıflandırarak, iki ana grupta toplayabiliriz; 

1. Objektif Kriterler 

2. Subjektif Kriterler 

60) inan Özalp, A.g.e., s.10. 

61) David B. Zennof, •ınternetlonal Buelneaa Managemenr, Text and Cases, The Mc Millan Com. 1971, s.4. 
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Objektif Kriterler: 

a) Yapısal Kriterler 

•Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin sayısı 

• Ana merkez ve evsahibi ülke 

* Yabancı ülkelerdeki şubelerin mülkiyeti 

• Örgüt yapısının şekli 

* Üst yönetimin uyruQu 

• DiQer deQişkenler 

b) Faaliyet Kriterleri 

*Tamamıyla ülke dışından sat)lanan kazançlar satışlar, çalışanların 

sayısı 

*Dolaylı ülke dışı kazançlar, satışlar, yabancı uyruklu çalışanların 

sayısı 

* DiQer deQişkenler. 

Subjektif Kriterler: 

a) Davranışsa! Kriterler 

* Ana merkezin etkisindeki personel kadrolama yaklaşımlan. ıms: 

(Etnosentrik, Polisentrik, Regiosentrik, Geosentrik davranışlar) 

* DiQer deQişkenler olarak sınıflandınlmaktadır. 

62) Simcha Ronen, A.g.e., s.14. 
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Bu kriterlere göre yapılan tanımlar da aşaQıdaki şekilde gruplanmaktadır:(83) 

A) İşletme Faaliyetlerinin BütünlüQünü Temel Alan Tanım 

8) Üst Yönetimin UyruQunu Temel Alan Tanım 

C) İşletmenin Ekonomik ve Mali Gücünü Temel Alan Tanım 

O) Birleşmiş Milletlerin YaptıQı Tanım 

A} İşletme Faaliyetlerinin bütüQünlüQünü Temel Alan Tanım 

"Çokuluslu işletmeler, birden fazla ülkede, baQlı işletmeleri aracılıQıyla gelir 

getirici yatırım ve üretim faaliyetlerinde bulunan, şirketin varlık ve bütünlüQünü evrensel 

boyutlara ulaştırmış, karar alma ve uygulamada merkezileşmiş, ekonomik faaliyetlerde 

bütünleşmiş şirketler topluluQu" olarak tanımlamaktadır. 1941 

David E. Lilenthal'e göre çokuluslu işletme kavramı, "birden çok ülkede 

faaliyette bulunma" anlamına gelmektedir.(&!) 

DiQer bir tanıma göre de; bir yada birden fazla yabancı ülkelerde ba()lı işletmeler 

üzerinde belirli bir kontrol yetkisine sahip, baQlı şubeler aracılıQıyla faaliyette bulunan 

işletmeler, çokuluslu işletme olarak tanımlamaktadır.(18) 

Sonuçta; "Çokuluslu işletmeler, birden çok ülkede gelir getirici, yatınm ve üretim 

faaliyetlerinde bulunan, bu faaliyetfer arasında koordinasyon sa()layan, karar alma ve 

uygulamada merkezileşmiş, işletmelerdir' şeklinde genel bir tanımlama yapılabilir. 

63) Kadir ŞatıroQlu, "Çokuluelu Şirketler", A.Ü., S.B.F. ve B.Y.Y.O. Yayınlan, Ankara, 1984, 8.12-22. 

64) A.g.e., 8.22. 

65) Oavid E. lilienthal, "Management and Corporatlona•, Mc Graw Hill book Com. New York. 1976, 8.119. 

66) Jamea C. lngram, John Wiley & Son, "lntematlonal Economy• Chlrcherster Briabone ine, New York, 1978 

8.398 8. 
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B) Üst Yönetim UyruQunu Temel Alan Tanım 

DeQişik ülkelerde faaliyette bulunmaları nedeniyle, çokuluslu işletme 

yöneticilerinin geosentrik (dünya merkezli), bilgi ve davranışları ile uzak görüşlü ve 

evrensel düşünebilen kişiler olması gerekmektedir. Bu işletmelerin yönetimi ulusal 

sınırlardan, daha tarafsız olma düşünlecesiyle de genel işletme yönetiminden 

ayrılmaktadır. '1111 

Çokuluslu işletmelerin deQişik ülkelerden gelen yöneticiler tarafından yönetilen 

bir işletme türü olması nedeniyle yönetim, işletme organizasyonunu bir ülkenin etkisi 

altına girmesinden kurtarır. Bu durum çokuluslu işletmelere belli bir ülkede çıkarlarına 

uygun hareket etme yerine, tarafsız bir dünya görüşüne sahip olma özelliQi 

kazandırarak, üstün bir konuma getirir. 

Dolayısıyla; çokuluslu işletmeler birden fazla ülkede genel bir yönetim stratejisi 

belirleyerek, işletme kaynaklarını ülkeye bakılmaksızın daQıtır. Böylelikle, üst yönetim 

çokuluslu, bir kişilik kazanır. (69) 

C) işletmenin Ekonomik ve Mali Gücünü Temel Alan Tanım : 

Bu tür bir tanım, genellikle çokuluslu işletmelerin evrensel gücünü oluşturan 

çeşitli faktörlerle ilgili istatistiki verilerin analizine göre yapılır. Bu faktörleri aşaQıdaki gibi 

sıralayabiliriz:• 

a) İşletmelerin üretken faaliyetlerde bulunması 

b) Üretim faktörlerinin birden fazla ülkede yapılması 

c) işletmenin ana ülke dışındaki varlıklarının deQeri 

d) işletmenin dünyadaki yaygınhk derecesi 

e) işletmenin tüm dünyadaki satış oranlan. 

67) Christopher M. Korth, A.g.e., s.13. 

68) Oymszo Wllllam A., "Multlnatlonal Strategy", Mc Graw Hill Company, New York, 1972, s.2. 

69) Kadir ŞatıroQlu, A.g.e., s.12. 
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Çokuluslu işletmelerin ekonomik ve mali gücünün, birden fazla ülkedeki 

faaliyetleri sürdürmeye yeterli olması gerekmektedir. 

Yukarıdaki kriterlere bakıldıQında, örneQin Ramond Vernon, 100 milyon dolar'ın 

altında satış hasılatı olan ve ikiden fazla ülkede üretim faaliyetinde bulunmayan 

işletmeleri çokuluslu işletme olarak saymamaktadır. (70) 

Çokuluslu işletmeleri, istihdam edilen kişi sayısı bakımından tanımlamaya çalışan 

araştırmalarda Bruch ve Lee'ye göre, dünya ölçeQinde 1 O.OOO'den az işçi çalıştıran 

işletme, uluslararası olma niteliQi taşımayacaktır. 1111 

Bu tanımlara göre; işletmelerin mali ve ekonomik gücünü oluşturan unsurlardan 

hareketle tanımlama ve sınıflandırma, fiziki yada istatistiki bir temele dayanır ve oldukça 

deQişken deQerler alabilir.(72) Dolayısıyla; bu deQişken deQerler ekonomik ve mali gücü 

temel alan tanımdan yola çıkarak her ülke ve işletme faaliyetlerine göre saptanmalıdır. 

D} Birleşmiş Milletlerin YaptıQı Tanım : 

Birleşmiş milletler, çokuluslu işletmeleri tanımlarken, daha önce yapılan 

anketlerden yararlanmış, her yaklaşımı deQerlendirerek tek bir tanımda toplamış ve 

aynı zamanda Çokuluslu işletmelerin uyması gerekli olan hukuki kuralları ve hukuki 

statüleri de belirlemiştir. Bu tanıma göre çokuluslu bir işletme: 

* Ekonomik işletme birimlerinin hukuki şekli ve faaliyetleri dikkate alınmaksızın, 

iki yada daha fazla ülkede faaliyet gösteren, 

70) Vemon Raymond, "Soverelgntyat Bay, The Multlnatlonal Spraad of U.S. Enterprlaea", Penguin Books 

Company, 1971, s.13. 

71) Bruck, A.N., and lee A.F., "Forelgn Content of US Corparate Actlvltlea•, Financial Analyst's Journal, 

Vol.No.1, 1966, s.26 

72) Kadir şaııroaıu, A.g.e., s.15 
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* İşletme bölümleri arasında global strateji oluşturmak üzere, uyumlu ortak 

politikaları gerçekleştiren, bir veya birden fazla karar merkezlerinin efektif kontrolüne 

dayalı, etki, sahiplik veya bölümler arası koordinasyonun diQer baQlar yoluyla 

kullanıldıQı, 

* Bilgi kaynak ve sorumlulukların bölümler arasında dengeli olarak paylaşıldı~ı. 

ekonomik işletmelerden oluşan ticari bir teşebbüstür.(73) 

Saydı~ımız bu üç unsura sahip olan işletmeler, Birleşmiş Milletlere göre 

çokuluslu işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

73) ·u.N. Commlalon on TranınatlonaJ Corporatlona, Report on the Slxth Seaılon Offlclal Recordı", New 

York, 1980, s.31-32. 
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2.3. Çokulusıu işletmelerin Faaliyet Alanları 

Dünyada çok uluslu işletmelerin faaliyet alanlan olarak en çok karşımıza çıkan 

sektörler; genellikle endüstriyel yatırım, madencilik ve petrol üretimi, bankacılık ve diQer 

hizmet sektörleridir. Ayrıca çok uluslu işletmelerin faaliyet alanları çeşitli gruplar halinde 

Tablo 8.'de belirtilmiştir. Günümüzde bu sektörlerin hala büyümesinin uluslararası 

ticaret aQının gelişmesine olan etkileri oldukça fazladır. Bunun yanında çok uluslu 

işletmelerin geniş finansal olanakları ve zengin bilgi birikimleri, sürekli yeni teknolojiler 

yaratarak, ve bunların di~er ülkelere, alanlara yayılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. (7
41 Bu tip işletmelerin genel olarak üç ortak özelliQini şu şekilde 

belirtebiliriz~: 

A) Ortak bir kuruluştur. 

B) Kaynaklarını ortak olarak kullanırlar, (ÖrneQin para, kredi, know how, ticari 

marka ve patent hakları gibi) 

C) Ortak stratejilerden sorumludurlar. 

Ülkelerin dünyadaki üretim oranlan incelendiQinde, bu üretimlerin yarısına yakın 

kısmının, uluslararası nitelik taşıyan ve gelişmiş ülkelerdeki çok uluslu işletmeler 

tarafından gerçekleştiQi görülmektedir. Bu faaliyetler çeşitli alanlara yayılmıştır. ÖrneQin 

Ford Motor Sanayi; üretiminin% 39'unu yurt dışında gerçekleştirmektedir.(78) 

74) Yıldınm Öner, "Çokulualu Şirketler ve Teknoloji Tranaferr, Karizma Dergisi, Rönesans Yayınları, Kasım,1984 

s.19 

75) Raymond Vemon, Lourst Well Jr, "Manager in the lntemattonal Economy" Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

N.J. USA, 1986, s.1-2. 

76) Ae. s.2. 
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Çokuluslu İşletmeler, yalnızca büyümek için deQil, aynı zamanda faaliyet 

alanlarının genişlemesi için de yatırımlarını çeşitli ülkelerde gerçekleştirmektedir. Bunun 

önemli bir nedeni de uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu tip 

işletmelerin faaliyet alanlarına bakıldıQında bazı sanayi kollarında daha güçlü oldukları 

görülür. Üstün oldukları alanlar arasında; kimya, ilaç, kimyasal maddeler, elektronik, 

hazır gıda, petrol rafinerileri, sentetik iplik ve elektrikli aletleri sayabiliriz. rm 

Günümüzde uluslararası pazarların genişlemesi sonucunda, teknolojik yenilikler 

de hızla artmıştır. Bu teknoloiik gelişim, işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 

de etkileyerek yeni ürünlerin uluslararası pazarlarda yer almasını saQlamıştır. ÖrneQin; 

ileri teknolojiye sahip olan bilimsel araçlar, ulaşım araçları (Gemi, uçak, otomobil gibi), 

makina, kimya endüstrisi, bunun yanısıra, savunma ve hizmet sektörü olarak bilinen 

havacılık sektörünün de dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduQu görülmektedir. 

77) Arvind V. Phatak, "lntematlonal Dlmenalona of Management", Kent Pub. Com, Boston, 1989, s.5. 
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TABLO 8. Çokuluaıu ltıetmelerln Faaliyet Alanları 

ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN FAALiYET ALANLAR! 

A) DoQal Kaynaklar Bakımından; 

a) Maden 

b) Petrol 

c) Orman ürünleri 

B) Tarımsal Faaliyetler Bakımından 

a) Tropikal ve subtropikal iklimlerdeki ürünler 

b) llıman iklimdeki ürünler 

C) Endüstriyel Faaliyetler Bakımından 

a) Yatırım malları 

b) Ana mallar 

c) Tüketici malları 

O) Hizmet Faaliyetleri Bakımından 

a) Ulaştırma: (Demiryolu, Havayolu, Karayolu, Taşımacdık, Boru 

Hatları) 

b) Kamu hizmetleri: (Su, Elektrik, DoQalgaz, gibi) 

c) Perakende 

d) Sigorta ve Banka 

f) Yönetim Hizmetleri 

g) Pazarlama 

Kaynak; Rlchard N. Farmer, Barry M. Richman, "lntematlonal Bualneaa On Operatlonal Theory" Homewood 111. 

Richard O. lrwın Press ine, 1971, s.25. 
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2.4. Çokulusıu lııetmalarln Faaliyet Nedenleri 

Ülkeler arası karşılıklı takas şeklindeki ticari faaliyetlerle başlayan ve günümüz 

boyutlarına ulaşan çokuluslu işletmelerin dünyada hızla yayılmasını, birçok nedene 

ba~lamak mümkündür. Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler, başlangıçta sadece 

hammaddelerin coQrafi daQılımına ba~ımlıyken, günümüzde bu faktörlerin yanısıra 

farklı özellikteki di~er bazı unsurların da uluslararasılaşmada etken oldu~u 

görülmüştür. (78) Bu faktörleri çeşitli şekilde genel başlıklar altında toplayarak 

inceleyebiliriz; 

2.4.1. Uluslararası Fiyat Farklllıklarının Oluşması 

Yüzyıllar boyunca, ülkeler kendi üretim olanaklarının yetersiz kaldı~ı süre içinde, 

ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası ticarete yönelmek zorunda kalmışlardır. 

Özellikle de hammadde kaynaklarındaki yetersizlik, ülkeler için bir çok sorunun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Dünyadaki doQal kaynakların daQılımı eşit olmadı~ından, 

kaynaklar coQrafi açıdan çok farklı bölgelere yayılmıştır.(78) 

Ülkelerin üretimlerinde gerekli olan hammadde ihtiyaçları için, işletmeler 

kaynakların oldu~u bölgelere do~ru yatırımlara yönelmiştir.Bazı işletmeler ise, gerekli 

hammadde kaynaklarını başka ülkelerden ihraç ederek üretimlerini 

gerçekleştirmektedirler. 

Bu yolla saQlanan kaynaklann maliyeti yüksek olduQundan, üretim maliyetlerinin 

de artmasına neden olmaktadır. Üretim maliyetlerini artıran bir başka neden de, üretim 

için gerekli teknolojinin yetersiz olmasıdır. 

78) GOlten Kutal, "EndOatrl llltkllerl Açıaından Çok Ulualu ltletmeler" Gür-ay Matbaası, lstanbul, 1982, s.22 

79) Christopher M. Korth, A.g.e., a.22. 



43 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji transferi de mamül üretiminde önemli derecede 

maliyet farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böylece ülkeler arasında, 

üretimin verimliliQi bakımından da farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki; bir ülke ürettiQi 

tüm mallarda aynı verimliliQe sahip olamayacaQı için, daha ucuza malettiQi malları 

üretmeli, üretim etkinliQi olmayan malları ise üretmemelidir. (80) 

Bu görüş doQrultusunda; ülkelerin mamül üretiminlerinde etkinlik ve verimlilik 

ön plana çıkmaktadır.Bunun sonucu olarak da, etkin ve verimli olmayan mamüllerin 

ülke dışında ihraç edilmesine gerek duyulmaktadır. Aynı şekilde; fiyat farklılıklarının 

oluşmasında da etkinlik ve verimlilik önemli bir etkendir. Günümüzde bir mamülün 

üretiminde etkin ve verimli olunması, kullanılan teknoloji ile yakından ilgilidir. İşletmeler 

için yeni teknolojilere sahip olmak veya transfer etmek oldukça fazla bir maliyet 

getirmektedir. Bu iş için gerekli sermayenin temini de maliyetlerin farklılaşmasında ve 

sonuç olarak da ülkeler arası fıyat farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. (811 

2.4.2. Ülkelerin üretlmlerinln YetersizllQI 

Ülkelerin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması ve tüm üretimi gerçekleştirmeleri, bir 

çok koşulun aynı zamanda oluşmasına baQlıdır. Bu koşullar yerine getirilemediQi için 

ülkelerin üretiminde yetersiz bir durum ortaya çıkmaktadır.Söz konusu bu koşulları şu 

şekilde sıralıyabiliriz;(82) 

A) DoQal Kaynakların Yeryüzünde Yetersiz DaQılımı. 

Dünyada hiç bir ülke, kendisi için yeterli doQal kaynaklara sahip deQildir. 

CoQrafi konumlarından dolayı bir çok ülkede bazJ ürünlerin üretilmesi. olanak dışıdır. 

Aynı zamanda iklim koşullarının elverişsizliQi de yeterli üretimin yapılabilmesinde bir 

engeldir. (aaı 

80) Halil SeyldoQlu, A.g.e., s.5. 

81) A.e., s.4-5. 

82) A.e., s.3. 

83) John O. Oanlels, Lee H. Radebaugh, A.g.e., S.10. 
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Dünyada uluslararası ticaretin yayılmasına en büyük etken, bu daQılımdaki 

dengesizliktir. Bunun sonucu olarak da; ülkeler gerekli mamülleri ihraç etmekte veya 

kaynakların yo~un olduQu bölgelere yatırım yapmaktadırlar. Örne~in ülkelerinde tarım 

ürünleri için yeterli do~al koşulların olmadı~ı veya hammadde ihtiyacını karşılamak için 

gerekli petrol ürünlerine sahip olmadıkları için, işletmeler bu tip bölgelere daha çok 

yatınm yapmaktadırlar. (84) 

B) Uzman İşgücü ve Teknik Bilgi Yetersizli~i 

Uluslararası Tıcaretin ve buna baQlı olarak çokuluslu işletmelerin faaliyet 

nedenlerinden bir di~eri de, birçok ülkede sanayi mamüllerinin üretilmemesi veya 

üretilmesi için gerekli teknolojinin yeterli olmamasıdır. Bunun en önemli nedeni, 

ülkedeki uzman işgücünün gelişmemesi ve teknik bilgi yetersizliQidir. 

Ülkelerin üretimleri için teknik bilginin yeterli olmamasının bir çok nedeni vardır. 

Bu nedenlerin başında ekonomik koşulların elverişsizliQi gelmektedir. Bir diQer neden 

ise teknolojik araştırma ve geliştirmelere ayrılan zaman ve sermayenin yetersizli~idir. 

Gelişmiş ülkeler, sanayileşme sürecini tamamlamış ve günümüz rekabet koşullarına 

uyum sa~lamak için, uzman işgücü ve teknik bilgi gelişimine aQırlık vermiştir. 

Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler ise teknoloji transferinin yanında, uzman 

işgücünü de gelişmiş ülkelerden ithal etmektedir.1
8&) 

C) Ekonomik Gelişme Farklılıkları 

Günümüzde uluslararası ticarette aQırlı~ını hissettiren ülkeler, genellikle gelişmiş 

ülkelerdir. Bu ülkelerde, ekonomik gelişmesine ba~lı olarak üretim için daha elverişli 

ortamlar söz konusu oldu~undan, refah seviyesi de yüksektir. 

84) Halil Seyide>Qlu, A.g.e., s.3. 

85) A.e., s.3-4. 
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Üretim faaliyetlerinde, mamüllerin daha ucuz ve daha çok üretimi için gerekli 

koşullar da saQlanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise; ekonomik gelişme tam anlamıyla 

tamamlanamadıaı için, yeni teknoloji ve bilgiye sahip olmaları ek bir maliyet 

getirmektedir. Ayrıca; çaQdaş teknoloji transferi, bazı durumlarda ekonomik gelişmeyi 

olumsuz olarak da etkileyebilmektedir (işsizlik gibi}. <18l 

2.4.3. Ülke Dıftndakl Fırsatlardan Yararlanma ve Mallyetl Dütürme 

Çokuluslu işletmeler, insanların mal ve hizmete olan ihtiyaçları sonucu ortaya 

~kmış, yeni pazarlara yönelerek ve ülke dışındaki pazarlardan da yararlanarak 

kapasitelerini artırma yoluna gitmişlerdir. Özellikle teknoloji, patent veya ticari 

markalara sahip işletmeler kapasitelerini uluslararası piyasalarda güçlendirmek için;1871 

A) Ürünlerini veya hizmetlerini ihraç ederek kapasitelerini dış pazarda 

birleştirirler, 

8) Ürünlerini satarak veya baQlantı kurdukları diQer işletmelere, lisanslarını 

kullandırarak üretimi artırırlar, 

C) Dış pazarda kendi yan kuruluşlarını kurarak üretimi gerçekleştirirler. 

Yukanda belirtilen pazar olanaklanndan yararlanılmasının yanısıra, diQer bir 

husus da uluslararası alanda güçlü bir bilgi aQına sahip işletmelerin, rekabet·güçleri 

açısından uluslararası piyasalarda önemli bir üstünlük saaıamaJarıdır. 

86) A.e., s.4. 

87) Raymond Vemon, Louls T.Wells. Jr, A.g.e., s.3. 
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Ülke dışındaki fırsatlardan yararlanmanın bir başka nedeni ise, üretilen 

mamüllerin maliyetlerini düşürmektedir. Özellikle hammadde kaynaklarına yakınlık ve 

ucuz iş gücünün sa~lanması, uluslararası yatırımlarda çekici bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca işgücünün ucuz oldu~u ülkeler bir çok çokuluslu işletmeler için 

uygun bir yatırım ortamı oluşturmaktadır. 

2.4.4. TeknoloJlk Etkenler 

Çokuluslu işletmelerin çeşitli ülkelerde faaliyet göstermesinde, teknolojinin hızla 

gelişimi önemli bir rol oynamıştır. Özellikle il. Dünya Savaş'ından sonra bir çok ülke 

teknolojik bakımdan hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bu süreç içinde işletmelerin 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri hızla artarak, üretim teknolojisi önemli seviyelere 

ulaşmıştır. 

Üretim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda kurulan tesisler, ekonomik 

ömürleri bakımından çok uzun bir süreyi kapsamaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızla 

devam etmesi sonucu, bazı üretim araçları daha ömürlerini tamamlamadan yeni 

teknolojideki araç ve gereçlere yerini bırakmıştır. Çokuluslu işletmeler, ömürleri 

dolmayan eski teknolojiye sahip araç ve gereçlerden yararlanma yoluna gitmiştir. 

Aynı zamanda; teknoloji ihtiyacı olan, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere, 

bu yatırımlar ihraç edilmekte, ya da yatırım şeklinde teknoloji transferi 

gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; çokuluslu işletmelerin sermayelerini güçlendirmek için 

yatırım alternatiflerini deQerlendirme olanaktan vardır. Özellikle "geri ödeme metodu11
{881 

ile sermaye ve kArlannın bir kısmının geriye dönmesini saQlamaktadır. Böylece 

çokuluslu işletmeler bir çok ülkede yatmmlarını genişletme olanaCını da 

bulmaktadırlar. (18) 

88) Geri Ödeme Metodu; Bir Pro}4lye Yatınlacak Paranın (ilk Yatınm} Proleden SaQlanacak Para Girişi ile (Vergiden 
Sonra Asortlamandan Önceki Para GlıişQ Kaç Yıl içinde Geri ÔdeneçeQlnln Belirlenmesi Yöntemidir. Ayrıntılı 
bilgi için bakınız: Atılla Günenll "ltletmelerde Finansal Y6netJm"l.0. iş. Fak Yayınlan No 250, lstanbul, 1991, 
s.181 

89) Leonard Glynn, A.g.e., s.34. 
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Bir başka teknolojik etken de, üretilen mal ve hizmetlerin çeşitlenmesidir. Uluslararası 

pazarlarda söz sahibi olmak isteyen çokuluslu işletmeler, teknolojik gelişmelerden 

yararlanarak, ürünlerinde farklılaşmaya gitmekte ve pazar paylarını artırmaktadırlar. 

2.4.5. Dış Ticaret Engelleri 

Uluslararası Ticaretin hızla gelişmesi, ülkelerin ekonomilerinde olumlu veya 

olumsuz; etkiler yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak; ülkeler de bu olumsuz etkileri 

ortadan kaldırmak için dış ticaret yasalarında bazı engellemeler ve kısıtlamalar 

koymaktadırlar. Bu uygulamanın nedenlerini aşa~ıdaki gibi sıralayabiliriz:(90) 

A) Ülkelerin Gelirleri Açısından, 

Bir ülkenin vergilendirme/vergi toplama konusunda etkili bir sistemi yoksa; bu 

durumda ülke kendine dış ticarette uygulanan vergilerle, yeni gelir kaynakları yaratır. 

B) Yerel Üreticilerin ve Endüstrilerin Korunması; 

Bir ülkenin serbest ticaret uygulamaları bir sistem içinde yapılmıyorsa, yerel 

üreticiler ve endüstriler açısından bir çok sakıncalar ortaya çıkar. Özellikle; küçük 

işletmeler rekabet gücünü kaybederler, bunun sonucu olarak da, ülke ekonomisinin 

zarar görmemesi için bir takım kısıtlamalar getirilir. 

90) Richard O. Haya, Chrlatopher M. Kort, Manvaher Raudiani, A.g.e., s.65. 
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C) Ülkelerin Ticari Kazançtan Elde Ettikleri Payların Dengelenmesi; 

Bir çok ülkede, devlet çeşitli kazançlannı ticaret ile elde etmektedir. Devlet böyle 

bir durumda çeşitli engellemelerle ülke içindeki ticari payını arttırmakta veya serbest 

ticarete konulan bir takım kısıtlamalarla, kazançlarını arttırma yoluna gitmektedir. 

O) Ekonomik Gelişmenin SaQlanması Açısından; 

Ülkede yeni bir endüstriye gelişme olanakları sa~lamak amacıyla dış ticarete 

konulan engeller ile bu endüstriyi rekabete hazır bir duruma getirecek uygun ortamlar 

yaratılır. 

E) Milli Savunma Açısından; 

Ülkeler savaş durumlarında, hayati unsurları kendi olanaklarıyla saQlamak 

zorunda olduQundan, yerel endüstriye ve savunma sanayiilerine bir çok avantajlar 

saQlamak için, çeşitli kısıtlamalar uygular. 

F) Politik Baskılar 

Günümüzde ülkeler, birbirlerine veya bir endüstri koluna politik amaçlarla çeşitli 

baskılar uygulamaktadır. Bunda amaç, damping ve diQer ticari yöntemlerin 

kullanılmasını engellemektir. 

Ülkelerin, dış ticaret yasalarında bazı kısıtlamalar veya engeller koymasını 

çokuluslu işletmeler açısından deQerlendirecek olursak; bu tip işletmelerin üretim 

hacimlerinin, satış hasılatlarının ve kArlarının önemli derecede etkilendiQi görülmektedir. 



49 

Çokuluslu işletmeler bu kısıtlamalara alternatif olarak, özellikle ithalata 

sınırlamalar koyan ülkelerde doQrudan dış yatırıma yönelmiş, böylece kayıpların bir 

kısmını karşılama imkanına sahip olmuşlardır. Bu uygulama, işletmelerin yabancı 

ülkede yapacaQı yatırım sonucunda elde edeceQi kArı kendi ülkelerine transfer ederek, 

yatırım yapılan ülkenin milli gelirine ve ödemeler dengesine katkıda bulunacaQından, 

bu ülkenin hükümeti tarafından desteklenebilir.(91ı 

öte yandan, diQer ülkelerin dış ticarette uyguladıkları sınırları kaldırmaları da 

çokuluslu işletmeleri teşvik etmektedir. Tıcarete konulan engellerin tek taraflı veya çok 

taraflı olarak kaldırılması ve uluslararası kuruluşların (GATT, Al) üyelerinin bu kararlara 

uyması, ülkeler arasında ticari ve mali işbirli~ini artırmıştır.(92) Özellikle de bu durumlar 

çokuluslu işletmelerin yatırımlaını teşvik etmektedir. 

Ayrıca, ülkelerin uyguladıkları dış ticaret kısıtlamaları, yabancı malların ülkelere 

girmelerini engellemektedir. Bu gibi durumlarda çokuluslu işletmeler iç pazarını 

koruyabilmek için üretim faaliyetlerini, yatırım şeklinde gerçekleştirir. İhracat yapmak 

yerine, yabancı bir ülkeye sermaye ve üretim araçları ile doQrudan yatırım yapar. 

Böylece yeni pazarla elde ettiQi gibi, mevcut pazar paylarını da artırırlar. 

2.4.6. Ticari Engellerın Kaldırılması ve Yeni Kuruluşlar 

Pekçok ülke, uyguladıQı ekonomik ve siyasi politikalarla çeşitJi ürünlerin fiyatları 

ile bu ürünlerin ithalat ve ihracat miktarlarını belirleyici veya deQiştirici bir çok ticari 

engeller getirir. (ÖrneQin; "Gümrük Tarifeleri" ve "Kotalar' gibi.) 

91) Kadir O. Şatıre>Qlu, A.g.e., s.3. 

92) A.e., s.31. 
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Gümrük tarifeleri, ticari engellerin dünyada en çok kullanılanıdır. Bunlar 

hükümetlerin ürünler üzerinde ithalat ve ihracat uygulamalarında koydukları vergilerdir. 

Bazı ülkelerde de ithalat ve ihracat'dan başka üçüncü bir ülkeden transit geçirildiOinde 

bile bu tip uygulamalar görülmektedir.(931 

İhracata konulan vergiler nispeten daha az öneme sahiptir. Çünkü bu 

uygulama, ihracat yapan ülkeye bir dezavantaj saOlamaktadır. Bunun yanında; az 

gelişmiş ülkelerde bu vergiler hükümetlerin önemli gelir kaynaklarından birini 

oluşturmaktadır. İthal gümrük vergilen ise tüm ülkelerde uygulanmaktadır. 

Kotalar ise uluslararası ticaret kontrolünün en basit şeklidir. Bu uygulamada, 

ticaretine izin verilen ürünlerde, miktar olarak bazı kısrtlamar söz konusudur. Örne~in; 

belirli bir ürünün yıllık ithaline veya yerli ürünün belirli bir yüzdesine sınırlamalar 

getirilmiştir. Günümüzde kotalar, uluslararası anlaşmalar do~rultusunda kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. Kotaların avantajları uygulamada hızlı ve kolay olmasıdır. Özellikle, 

sayıları ve çeşitleri fazlaca olan ürünlerde, ayırım bakımından tercih nedenidir. Ayrıca 

kotalar, uluslararası pazarlarda istikrar sa~lamaları bakımından da önem taşımaktadır. 

il. Dünya Savaşından sonra, ülkelerin ulusal ekonomik kalkınma politikalarının 

uygulanmasında uluslararası ticaret ön plana çıkmıştır. Savaş öncesi yıllarda görülen 

ülkelerin ticari politikalarındaki tek yönlülük veya iki taraflı görüşmeler, yerini ticari 

alanda uluslararası ilişkilere bırakmıştır. Günümüzde ise; uluslararası alanda bölgesel 

organizasyonlar ve uluslararası ekonomik entegrasyonların önemi büyüktür. 

Uluslararası bazı organizasyonlarla çeşitli anlaşmalar yapılmakta ve ülkeler arası 

ticari engellerin kaldırılması için birçok yol denenmektedir. Bu anlaşmaların en 

önemlileri, ticaret ve gümrük tarifeleri üzerinde genel anlaşmalar olarak bilinen, kısa 

adı GA TT olan kuruluştur. GA TT, üyelerinin kuralları doOrultusunda çok taraflı 

görüşmelerle, ticari anlaşmazlıOın giderilmesi içn bir takım tedbirler almaktadır. (94) 

93) Chrtatopher M. Korth, A.g.e., s.87. 
94) Stefan H. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.139. 
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Çokuluslu işletmelerin faaliyet nedenlerinin bir di~eri de, bazı ülkelerin kendi 

gruplarını oluşturarak aralarında ticari kısıtlamaları kaldırmaları ve birlik oluşturmalarıdır. 

Bu bölgesel birliklerin en önemlisi, Avrupa TopluluQudur. Bu toplulukta üyeler arası 

ticaret hızla gelişmekte ve büyüme sonucunda işletmelerin dünya ticaretindeki paylan 

artmaktadır. (95) 

Ülkeler arası yapılan bu tip ekonomik entegrasyonların, çokuluslu işletmelerin 

faaliyetlerine etkileri birçok açıdan incelenmektedir. Özellikle bu tip birliklere dahil 

ülkeler arasında uygulanan ortak politikalar sonucu, işletmeler merkez ülke dışında ve 

birliQe dahil diQer ülkelerde yatırım ve üretim faaliyetlerine serbestçe 

katılabilmektedirler. Böylece ulusal kısıtlamalardan da etkilenmektedirler. Kaldı ki bu 

birliklerin kurulması, işletmeler açısından bir çok getiriler de saQlanmaktadır. Özellikle 

çokuluslu işletmelere, yatırım ve üretimlerini artırmak için bir çok avantaj saQlamakta, 

üretim faktörlerinin serbestçe dolaşımı da maliyetlerde düşüşe neden olmaktadır. 

Bunun yanında ekonomik entegrasyona dahil edilen ülkelerdeki işletmelerin ürettikleri 

malların ekonomik satın alınabilme gücü pazar olanakların artırmaktadır. İşletmeler 

birlik düzeyinde rekabet edebildiQi takdirde, üretilen malları talep edebilecek potansiyel 

pazarlarda artış görülmektedir. Bunun yanında; birliklerin oluşturduQu ortak dış ticaret 

politikaları, işletmeler için koruyucu bir nitelik taşımaktadır.(98) 

95) John O.Daniels, Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.22. 

96) Kadir O. Şatır<>Qlu, A.g.e., s.32. 
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2.4.7. iç Piyasa Şartlarının Yetersizllöl 

Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik koşulların olumlu gelişimi sonucu, pazar 

koşullarında hızlı bir rekabet görülmektedir. Bu rekabet ortamında çokuluslu işletmeler 

gelir kaynaklarını artırmak amacıyla uluslararası yatırıma yönelmekte, yurt dışında 

sagladıkları gelirlerle de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaktadırlar. Aynı 

zamanda çokuluslu işletmeler, yurt içindeki rekabet ortamında kaçırdıkları satış 

fırsatlarını da yurt dışındaki yatırımlarla karşılamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde iç pazarın 

doymuşlugu ve nüfusun hızJa artmamasından dolayı belirli sermaye birikimine 

sahiptirler. <9n Bu sermaye birikimlerini, işletmeler kendi çıkarları doQrultusunda en 

uygun ülkeye yatırım yaparak uzun dönemli pazarlara yöneltirler. Bununla birlikte 

direkt yatırımlar ile dış ülkelerdeki pazarı uzun süre ellerinde tutarak rakipleri karşısında 

daha fazla rekabet edebilme gücüne sahip olurlar. 

2.4.8. Riski Daöıtmak 

Çokuluslu işletmeler dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösterdiklerinden, 

yatırım yaptıkları bir çok ülkede çeşitli risk faktörleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 

faktörlerin başında ekonomik riskler gelmektedir. Özellikle yatırım yapılan ülkelerin 

ekonomik ortamının elverişsizliQi ve belirli ekonomik politikalarının olmaması, yatırımlar 

açısından riskli bir ortam oluşturmaktadır. Aynı şekilde siyasal istikrarın (savaş ve 

ihtilaller gibi} olmaması da çokuluslu yatırımları engelleyici bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çokuluslu işletmeler ekonomik ve politik riskleri minimum düzeyde Mmak 

için yatırımlarını dünyadaki çeşitli ülkelere yayma çabasındadır. Ayrıca; yogun bir 

rekabet içinde oldukları yabancı işletmelere karşı avantajlı bir duruma geçmek için 

pazarı ve mevcut kaynakları en verimli şekilde deOerlendirerek ve riskleri dagıtarak, 

çokuluslu yatırımları gerçekleştirirler. (98ı 

97) David B. Zenoff, A.g.e., s.26. 

98) Raymond Vemon, Louis T. Wells Jr, A.g.e., s.3. 
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Çokuluslu işletmelerin faaliyet nedenlerini sınıflandırırken kullanılan diQer bir 

yöntem ise, 11köken ülkenin itici faktörleri11 ile 11kabul eden ülkenin çekici faktörleri" 

olarak bir ayırım yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre; 

A) KÖKEN ÜLKENİN İTİCİ FAKTÖRLERi<991 

1) İç Piyasa Koşullarının YetersizliQi 

2) Mevcut Pazarın Korunması 

3) Üretilen Malların Uluslararası Nitelik Taşıması 

4) Köken Ülkede Ücretlerin Yüksek ve Di~er Sosyal Hakların Gelişmiş olması 

5} Köken Ülkenin Vergi yasaları 

6) Köken Ülkenin Yeniden İthal Kolaylıkları SaQlaması 

7) Köken Ülke Üretiminin, Daha Rasyonel İşletmelik Uygulamalarına Olanak 

Tanıması 

B) KABUL EDEN ÜLKENİN ÇEKİCİ FAKTÖRLERİ11001 

1) Kabul Eden Ülkenin Geniş Bir Pazara Sahip Olması 

2) Kabul Eden Ülkenin Himayeci Önlemleri 

3) Kabul Eden Ülkede İş Gücünü Ucuz Olması 

4) Kabul Eden Ülke Tarafından Yabancı Yatırımcılara Sa~lanan Ayrıcalık ve 

Üstünlükler. 

99) GOlten Kutal, A.g.e. s.23. 

100) A.e. s.30-34. 
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2.5. Çokuluslu l9letmelertn Üstünlükleri 

Çokuluslu işletmelerin yatınmları sayesinde dünya üretiminde meydana gelen 

artışlar küçümsenemiyecek bir boyuttadır. Dünya üretimine yaptıkları katkıların yanısıra, 

mikro açıdan bakıldıQında, çokuluslu işletmeler kendilerinin de büyümeleri açısından 

bir çok avantaj saQlamaktadırlar. Özellikle coQrafi alanlara yayılmaları ve bölgelerdeki 

kapasite güçlülüQü önemli bir perspektife ulaşmıştır.Aynı zamanda deQişik ve büyük 

boyuttaki pazarları ellerinde tutmaları ve herhangi bir yatırımda karşılaştıkları riskleri 

diQer pazarlara kaydırabilme özelliC)ine sahiptirler. Böylece diQer pazarların büyümeleri 

de hızlanmaktadır. EQer dünya piyasalarında ürettikleri malın talebi artıyorsa ve 

bununla ilgili kaynaklar birkaç ülkeden karşılanıyorsa, talebe olan arzı kolayca diQer 

ülkeden saQlayabilmektedirler.<1011 Bunu da ihracat yoluyla gerçekleştirirler.Böylece 

kaynaklarını kullanırken alternatif ürünleri üreterek kArlarını artırmakta ve maliyetlerin 

azalmasına neden olmaktadırlar. 

Çokuluslu işletme yöneticileri, deQişik ülkelerdeki yatırımları sayesinde 

yurtdışındaki işletmelere kolayca ulaşabildikleri için, ürünlerinin pazarlamasında başarılı 

olmaktadırlar. 

Özellikle yeni ortaklıklar kurarak aynı endüstrilerde çalışan kuruluşları kendilerine 

baQlayıp, pazar payını yükseltmekte, ve maliyetleri düşürerek kAr marjını 

artırmaktadırlar. DIQer bir üstünlüQü ise, üretici işletmeler ile ortaklık kurarak 

hammadde kaynaklanna daha kolay ulaşabilmekte,böylece yabancı pazarlara aracı 

kullanmadan girebilmektedir. Aynca kendi ürünlerini ihraç ederek ve lisanslannı 

kullandırarak başka işletmelerin kendilerine baQımlı olmalarını saQlamışlardır. 

Çokuluslu işletmelerin bu alternatiflerin kullanılmasındaki en önemli üstünlüQü, 

pazarda rekabet olanaklarını ortadan kaldırarak tamamlayıcı bir işletme olarak diQer 

işletmelerin teknolojik, pazarlama ve sermaye olanaklarına kolaylıkla ulaşabilmektir. 

101) Raymond Vemon, Louis T. Wells Jr, A.g.e., s.3. 
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Çokuluslu işletmelerin yatırım amaçlarından biri de üretim faktörlerinin ucuz 

olduQu ülkelerde üretimi gerçekleştirmektir. Bu üretim sürecinde, yatırım yaptıkları 

ülkelere teknoloji ve sermayanin yanında yeni yönetim anlayışları da götürmektedirler. 

Özellikle direkt yatırımlarda, merkez ülkeden ev sahibi ülkeye yapılan sermaye ve yeni 

teknolojinin transferi, ev sahibi ülke arasından verimlili~i artırıcı bir faktördür. 

Uluslararası ticarette önemli bir paya sahip olan çokuluslu işletmeler bu 

de~işimler sonucunda yeni teknoloji kullanımı bakımından bir çok üstünlü~e sahiptirler. 

Bunun sonucu olarakda uluslararası pazardaki üstünlükleri ortaya çıkmıştır. Aynı 

zamanda yeni teknoloji kullanımı, işletmelerin maliyetlerini düşürerek büyümelerini 

saQlamış, böylece rekabet avantajları oluşmuştur. '102) 

Bir başka unsur da çokuluslu işletmeler yatırımlarında dikey ve yatay bütünleşmeyi 

saQlamış, böylece pazara girme olanakları daha fazla artmış ve kolaylaşmıştır . DiQer 

bir deyişle; çokuluslu işletmelerin teknik açıdan yenilik ve özel durumlara adaptasyonu 

ile üretim tekniklerinin farklı olması, kendilerine pazar koşullarında önemli üstünlükler 

sa~lamıştır. '1031 

Çokuluslu işletmeler, güçlü sermayelerini ve teknolojik üstünlüklerini diQer 

ülkelerin sosyal yaşamlarını etkileme ve teknik katkılarda bulunma açısından o denli 

etkin kullandılar ki, bu yolla söz konusu ülkelerde bir tür baQımlılık yarattılar. Özellikle 

az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bu baQımlılık hızla artmaktadır. Aynı 

zamanda bu ülkelerde küçük işletmelerin rekabet gücü zayıflamakta ve zamanla yok 

olmaktadır. Böylece ülkelerin ekonomik politikaları önemli ölçüde etkilenmektedir. 11
04} 

102) Robert Groase, Duane Kujawa. "lntematlonal Bualneaa, Theory and Managerlal Appllcatlona• Richard O. 

lıwln, ine, 1988 s.28. 

103) Alan M. Rugman, Donald J . Lecraw, Laurence O. Booth, A.g.e., s.104. 

104) Leonard Glynn, A.g.e., s.25-26. 
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Çokuluslu işletmelerin diQer bir üstünlüQü de, ev sahibi ülkenin vergi 

kanunlarındaki açıklardan yararlanılarak vergi sorumluluklarını ortadan kaldırmaktadır. 

Bu tip ülkelerde çeşitli serbest bölgelerin oluşumuna olanak tanınarak vergi 

muafiyetinden yararlanılır. {Örnek olarak Bahama, Panama ve Hong Kong). 

Çokuluslu işletmeler yatırım yaptıkları ülkelerde yeni iş alanları açarak, atıl 

işgücünün aktif hale gelmesi saQlarlar. Böylece yerel personelin bilgi seviyesini 

artırırlar. Aynı zamanda; çokuluslu işletmelerde teknoloji transferleri de etkili bir yönetim 

politikasıdır. Yöneticilerin ve teknik personelin, faaliyet gösterecekleri farklı bölgelerde 

yeni teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesi ek maliyet getirmekle birlikte, 

bu transferler teknolojiden maksimum kazancın elde edilmesini saQlar. '105) Sonuç 

olarakta teknolojik gelişmeler bu tip işletmelere bir çok üstünlükler saQlamaktadır. Bu 

üstünlüklerde çokuluslu girişimlerde rekabet avantajlarını meydana getirmektedir. Tablo 

9. 'da çokuluslu işletmelerin yatırımlarında saQladıkları rekabet avantajları, genel bir 

sınıflandırmaya gidilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

105) Robert Grosse, Ouane Kujawa, A.g.e., s.533. 
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TABLO 9. Çokulusıu Girişimlerin Genel Rekabet Avantajları 

GENEL. REKABET AVANTAJLARI TANIMI 

Kendine Özgü Teknolojiye Bir firmanın sahip oldugu ve dlQer firmalar 
Sahip Olması tarafından ancak araştırma ve geliştirme 

sonucu veya ev sahibi işletme ile yapılacak 
anlaşma ile elde edebilecegi üretim, 
işletme veya yönetim teknolojisi. 

Marka veya Ticari Markanın Deneyim sonucu elde edilen kalite ve 
Olumlu imaj Yaratması hizmetin tanınması. 

Üretimde Ölçek Ekonomisi Üretimde birim maliyetlerini düşüren, büyük 
ölçekli üretim oıanaktannın saQlanması. 

Satın Alma Kaynaldanndaki Girdi maliyetlerinin büyük miktarlarda 
Kolaylıklann Sagıanması olması sonucu, satın alma kaynaklannda 

maliyetin düşürülmesi. 

DeQişik Finans Kaynaklannı Büyük firmalar için çeşitli fonlarda, düşük 
Kullanma Olanagı maliyetlerle giriş sagıama 

OaQıtım Araçlanndan Verimli Ürünlerin veya diger girdilerin, gerekli 
Bir Şekilde Yararlanılması yerlere birim ulaşım maliyetlerini düşürecek 

şekilde, büyük miktarlarda sevkedilmesi. 

Reklam ve Medyalann Bir çok pazarda satış yapıldıgında, 

Kullanılmasında Standartlaşma rektamlann pazarlar arasında standart hale 
getirilmesi (hedef tüketici kitlelerinin 
standardizasyonu). 

Hükümetlerin Sagladıkları Kolaylıklar Hükümet kararlarıyla sınıflandınlmış bir 
pazara, serbest veya imtiyazlı bir şekilde 
giriş. 

insan Kaynaklannın Yönetiminde Uluslararası iş görenler arsında ekip çalışmasını 
Tecrübelerden Yararlanma Olanagı özendirme becerisi ve OretkenliQin optimize 

edilmesi. 

DIGER ÇOKULUSW REKABET AVANTAJLARI TANJMI 

Çokuluslu Pazarlama Becerisi Bir çok ülkede pazara girme ve bunun için 
gerekli bilgilerin saQlanması. 

Çokutustu Kaynak SaQtama Becerisi Tek mamaı veya kaynak maliyetlerinin 
düşürOldcıgcı bir çok ülkede hammadde, 
ara mallar v.b. gibi yatınmlara dikkatli 
şekilde giriş. 

Çokuluslu Faaliyet Becerisi Bir çok Olkede faaliyette bulunarak, Olke ve 
faaliyet risklerinin azaltılması. 

Bir Çok Ülkede Yönetim Tecrübesi Kullanılması Oegişik Olkelerclekl tecrübeler ile çokuluslu 
faallyetterin yönetilme becerisi. 

Kaynak; Robert Grosse, Ouanne Kujawa. A.g.e., s.31. 



il. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 

FAALİYET TÜRLERİ VE GELİŞİM 

AŞAMALARI 

1. YÖNETiM FAALiYETLERi GEREKTiRMEYEN 

ULUSLARARASI iŞLETMECiLiK TÜRLERi 

1.1. ithalat ve ihracat 

Üretilen mamüllerin, farklı ülke insanları tarafından alım-satımı uluslararası 

ticaretin en önemli ve en eski şeklidir. 

ithalat ve ihracat, işletmelerin ülkeler arası alım-satım faaliyetlerinin tümünü 

kapsar. ithalat dış ülkeden, dış ticaret rejimine göre mal satın alınmasıdır. ithalat ve 

ihracatın, uygulamadaki farklılıklara göre ödeme şekilleri bakımından çeşitli ayrımları 

vardır. Bunları şu şekilde gruplandırabiliriz: 11 0ll) 

ihracat ve ithalatın Ödeme Şeklllerlne Göre Gruplanması; 

A) Akreditif Mukabili; Ödeme ile Yapılan ithalat ve ihracat 

8) Vesaik Mukabili Ödeme ile Yapılan İthalat ve ihracat 

C) Mal Mukabili Ödeme ile Yapılan ithalat ve ihracat 

O) Kabul Kredili Ödeme ile Yapılan İthalat ve ihracat 

E) Peşin Ödeme ile Yapılan ithalat ve ihracat 

106) ithalat YönetmeliQI, T.C. Başbakanlık Basın Evi, Ankara, 1984, 32 Sayılı Karar Cildi, s.55-73 
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A) Akreditif Mukabili Ödeme ile Yapılan ithalat ve İhracat; 

Bu tip ihracat ve ithalat üç şekilde gerçekleşir. Bunlar; FOB, ClF ve CF'dir. 

1) FOB: Malın, ihracatçının limanından gemiye yüklendi~i andaki 

fiyatıdır. Üretim maliyeti ile geminin güvertesine yükleme anına kadar 

yapılan masrafları kapsar. rıon Böylece geminin güvertesine kadar olan 

masraflar satıcıya, sonraki masraflar ise alıcıya ait olmaktadır. 

2) CiF: Mal bedeli, sigorta ve nakliye satıcıya aittir. Burada ödenen miktar, malın 

ithalatçı ülkenin limanına vardı~ı andaki fiyatla belirlenir. 1108ı 

3) CF: Mal bedeli ve nakliye satıcıya aittir.Bu tip ihracat ve ithalatta satıcı, malını 

en geç yükleme vadesinde, akreditif açılış şartlarına göre yüklemeyi izleyen 20 gün 

içerisinde teslim etmelidir.11
09) 

8) Vesaik Mukabili Ödeme ile Yapılan ithalat ve İhracat; 

Genelde birbirini tanıyan işletmeler arasında yapılan ithalat ve ihracat işlemidir. 

Akreditif işlemlerindeki tüm evrak, satıcı firma malı yükledikten sonra kendi bankası 

aracılı~ıyla, ithalatı gerçekleştirilen ülke bankasına gönderir. Bu tür ithalatta, firmalar 

kendi aralarında anlaşarak mal sevkiyatını sa~larlar. Ancak gerekli ticari belgeler 

(fatura, konşimento v.b ... ) ve mal bedeli, bu gerekli ticari belgelerin bankaya 

gönderilmesindem sonra alınır ve gerekli gümrük işlemleri yapılır.111oı 

107) Halil SeyldoQlu, A.g.e., s.301. 

108) A.e., s.301. 

109) ithalat YônetmeliQi, ag.e.s.11 

110) Şenay Eryürek, "Ulualararaaı Ticarette Ödeme Şekilleri ve.Veeaik", Anadolu Bankası E{ıitim Yayınlan, 

lstanbul s.3-4. 
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C) Mal Mukabili Ödeme ile Yapılan İthalat ve İhracat; 

Bu ithalat şekli de birbirlerini tanıyan işletmeler arasında uygulanır. Satıcı firma 

mal ve gerekli tüm evrakı do~rudan ithalatı yapan firmaya gönderir. İthalatçı firma, ilgili 

bankaya başvurarak ithalat izni düzenler ve mal bedelinin ödemesini yapmadan 

malzemeyi çekmek üzere gümrük bürosuna müracat eder. <1111 Bu tip ithalat şeklinde 

mal bedeli hemen ödenmeyip, bankalar tarafından daha sonra transfer işlemi yapılır. 

O) Kabul Kredili İthalat ve İhracat 

Kabul kredili ithalat ve ihracatta kredi vadesi 1 yıl olup, ithal izni akreditif veya 

evrak karşılı~ı alınır. Bankaların bu ithalatı ve ihracatı kabul ederken, firma ile banka 

arasında bir kredi anlaşması olması gerekmektedir. 

E} Peşin Ödeme ile Yapılan İthalat ve İhracat 

Bu ithalat ve ihracatta mal bedeli peşin olarak havale edilerek gönderilir ve ithal 

veya ihraç izin formu akredif olarak tanzim edilir. Bu tip uygulamalar daha çok birbirini 

tanıyan işletmeler arasında yapılmaktadır. 

Mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı, ülkelerin gelir ve gider kaynaklarını 

oluşturmakta, ayrıca ülkelerin ödemeler dengeleri üzerinde de önemli bir rol 

oynamaktadır. 1990 yılı itibariyle seçilmiş ülkelerin ihracat ve ithalat miktarları ve ülke 

gruplarına göre yüzde olarak da~ılımı Tablo 10-1,2'de verilmiştir. Tablo 10-2'de 

görüldü~ü gibi dünyada ithalatta A.B.D.'leri ilk sırayı almaktadır.İhracatta ise Almanya 

ilk sıradadır. Bunun yanında AT üye diQer ülkelerin ihracat ve ithalat miktarlarıda 

yüksek seviyededir. Aynı şekilde ithalat ve ihracatın ülke guruplarına .göre yüzdesel 

daQılımına bakıldtQında; A rna üye ülkeler ve diQer sanayileşmiş ülkeler arasında daha 

yo~un olduQu görülmektedir. 

111) A.e., s.4-5. 
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Günümüz dünya ticaretinde önemli boyutlara ulaşan ithalat ve ihracat 

faaliyetleri, ülkelerin ekonomik gelişme seviyelerinde de önemli bir faktördür. Dünyada 

ihracat ve ithalat yapan ülkeler arasında ilk on sırayı şu ülkeler almaktadır. AB.O., 

Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kanada ve 

Rusya Cumhuriyetleridir. Bu ülkelerde Rusya Cumhuriyetleri dışında görülen en önemli 

husus, ülkelerin gelişme seviyeleri ile ithalat ve ihracat faaliyetlerindeki artış oranı 

arasında bir paralellik olmasıdır. ı1121 

Dünyada ithalat ve ihracat faaliyetlerinin en yaygın oldu~u alanlar daha çok 

tekstil, otomotiv, kimya, petrol ve maden ürünleri; sanayi mamülleri(hammadde veya 

yarı mamul olarak), makina donanımı ve savunma sanayii sektörleridir.(113
> 

Bunun yanında; az gelişmiş ülkelerdeki birçok işletmede ithalat ve ihracat 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu tip ülkelerdeki bazı işletmeler uluslararası 

pazarlara daha çok ihracat yoluyla girmekte ve di~er işletmelerle rekabet 

edebilmektedir. Bir ülkenin ihracattaki başarılarını belirleyen bir çok unsur vardır. 

Bunları belirli başlıklar halinde şu şekilde sınıflandırabiliriz : 111 4) 

A) Gerekli üretim kaynaklarının varlıt)ı, 

B) Çevre koşulları, 

C) Üreticinin ticari fırsatları deOerlendirebilme becerisi ve çabası, 

D) Yerel üreticilerin ülke dışında rekabet edebilme olanaklarına sahip olması. 

112) OECD Economic Outbook. Oecember, 1992, s.18 

113) Christopher Korth, A.g.e., s.21-22. • 
114) A.e., s.21-22. 
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TABLO 10-1. 1990 Yılı itibariyle Seçilmiş Ülkelerin ihracat Miktarları 
-

lhracabn Ülke Grupanna GOre OaQlbnu (%) 

Toplam 

Ülkeler Miktar 

(000.000) AT ABD'ye SSCBve Japonya'ya Diger 

US$ Ülkelerine DoQu Ülkelere 

Avrupa'ya 

Almanya 398.372,1 54,5 7,3 3,6 2,7 31,8 

ABD 392.627,4 25,0 - 1,1 12,4 61 ,6 

Avustralya 36.670,5 9,0 10,8 8,0 26,7 45,5 

Avusturya 40.990,9 65,2 3,2 7,2 1,6 22,6 

Belçika 117.988,7 75,3 4,3 0,9 1,3 18,2 

Bir. Krallık 185.449,9 53,1 12,5 1,2 2,5 30,7 

Çin 62.062,9 9,4 8,3 4,8 14,5 63,0 

Danimaı1<a 34.842,8 49,2 4,6 2,1 3,2 40,9 

Fransa 173.015,9 61,6 6,6 1,7 1,9 28,3 

Hollanda 131 .507,5 72,2 3,6 1,1 0,8 22.4 

Hong Kong 82.035,1 17,2 24,1 0,4 5,7 52,7 

lrtanda 23.799,0 74,9 8,2 1,0 1,8 14,1 

ispanya 55.632.3 69,4 5,8 1,1 1,1 22,6 

lsveç 57.434,0 54,2 8,6 1,9 2,1 33,2 

lsviçre 63.796,7 58,1 8,0 2,6 4,8 26,6 

ltaıya 140.725,8 56,8 8,6 2,9 2,3 29,4 

Japonya 286.947,5 18,7 31 ,5 1,1 - 48,7 

Kanada 126.896,9 8,1 75,0 0,8 5,7 10,5 

Kore 62.3n,2 11,9 33,2 - 21,6 33,4 

Kaynak; Brltanlca Ansiklopedisi, Ana yıllık 1992, Ana Yayıncılık, lstanbul, s.~. 
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TABLO 10-1.'ln Devamı 

lhracabn Ülke Gruplanna GOre DaQılırnı (%) 

Toplam 

Ülkeler Miktar 

(000.000) AT ABD'ye SSCBve Japonya'ya OiQer 

US$ Ülkelerine OOQU Ülkelere 

Avrupa'ya 

Singapur 52.526,4 14,4 21,3 1,0 8,7 54,6 

SSCB 109.200,3 25,8 0,8 36,5 2,0 35,0 

$.Arabistan 44.416,3 21,2 19,6 . 22,2 37,0 

Tayvan 67.020,4 16,0 32,3 0,2 12,4 39,0 

Türkiye 11.626,1 46,7 8,4 7,9 2,0 55,0 

Yunanistan 8.053.2 64,3 5,6 4,3 1,0 24,9 

Kaynak; Britanica Ansiklopedisi, Ana yıllık 1992, Ana Yayıncılık, istanbul, s.629-633. 

TABLO 10-2. 1990 Yılı hlbarlyle Seçllmlt Ülkelerin ithalat Miktarlara 

Toplam lthalabn Ülke Gruplanna Göre Dagılımı (%) 

DeQer 

Ülkeler (000.000) AT SSCBve Japonya Oiger 
US$ Ülkelerinden ABD' den Oogu 'dan Ülkelerden 

Avrupa' dan 

Almanya 342.578,7 52,1 6,7 4,0 6,0 31,3 

ABD 516.717,5 18,5 - 0,5 18,0 63,0 

Avustralya 40.015,8 22,1 22.7 0,4 20,3 34,5 

Avusturya 48.921,02 68,6 3,6 5,7 4,5 17,5 

Belçika 119.756,5 73,4 4,5 1,7 2,1 18,3 

Bir. Krallık 225.168,0 52,4 11,4 1,3 5,4 29,6 

Kaynak; Britanica Anslklopedisl. Ana yıllık 1992, Ana Yayıncılık, istanbul, s.629-633. 
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TABLO 10-2.'nln Devamı 

Toplam lthalabn Ülke Gruplarına GOre DaQıbmı (%) 

Deger 

Ülkeler (000.000) AT SSCBve Japonya Diger 
US$ Ülkelerinden ABD' den oogu 'dan Ülkelerden 

Avrupa' dan 

Çin 53.349,9 15,7 12,3 5,8 14,2 51,9 

Danimarka 31.575,7 51 ,8 5,7 2,1 4,1 36,3 

Fransa 190.766,4 60,2 7,7 2,2 4,1 25,8 

Hollanda 125.980,4 63,1 7,7 2,0 3,1 24,0 

Hong Kong 82 .. 375,7 9,8 8,1 0,2 16,1 65,9 

lrlanda 20.728,8 66,7 14,5 1,0 5,6 12,2 

ispanya 87.703,2 59,5 8,3 2,1 4,4 25,7 

lsveç 54.566,5 55,2 8,7 2,7 5,1 28,3 

lsviçre 69.686,2 71,7 6,1 1,0 4,4 16,8 

ltalya 153.023,2 56,9 5,5 4,0 2,3 31 ,4 

Japonya 234.798,6 14,9 22,3 1,7 - 61,1 

Kanada 116.453,5 11,5 64,6 0,4 7,0 16,6 

Kore 61.464,8 10,6 25,9 - 28,4 35,2 

Singapur 60.579,0 12,8 16,0 0,4 20,2 50,6 

SSCB 114.594,1 23,2 4,0 39,7 3,0 30,2 

S.Arablstan 24.069,0 34,1 16,7 0,9 15,3 32,9 

Tayvan 54.716,3 13,4 23,0 0,5 29,3 33,9 

Türkiye 15.788,6 38,5 13,3 7,1 3,4 37,8 

Yunanistan 19.734,6 64,3 3,7 4,0 5,9 22,1 

Kaynak; Brltanica Ansiklopedisi, Ana yıllık 1992, Ana Yayıncılık, lstanbul, s.629-633. 
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ithalat ve ihracat faaliyetleri, işletmelerin uluslararası alanda gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerin başında yer almaktadır. Bu tip faaliyetlerin iki önemli özelliQi söz 

konusudur: Birincisi işletmelerin karşılaştıkları risklerin en az düzeyde olması, ikincisi 

ise işletmelerin yönetim yapılarında büyük de'1işikliQe ihtiyaç duyulmamasıdır1115). Ayrıca 

işletmeler daha az kapasite kullanarak ihracat yapabilmekte ve büyük sermayeye 

gereksinim duymazlar. Bir di~er özellik de; yönetim faaliyetleri gerektirmediQi için 

e~itilmiş işgücüne ve departmanların oluşturulmasına minimum seviyede ihtiyaç 

olmasıdır. 11181 

1.2. Usans Anlaşmaları 

Dünyada pekçok ülkenin en önemli sorunlarından birisi de teknolojidir. 

Günümüzde üretimde verimlili~i ve etkinli'1i artıran ça'1daş teknolojinin getirdi~i 

yenilikler, tüm sanayileşmiş ülkelerce kullanılmaktadır. 

Uluslararası faaliyetlerin gerçekleşmesinde, teknoloji transferi ve lisans 

anlaşmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle artan rekabet koşullarında, gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkeler teknolojik yeniliklere gittikçe artan oranlarda ihtiyaç 

duymaktadır. Bunun sonucu olarak bu ülkelere sanayileşmiş ülkelerin belli boyutlarda 

teknoloji transfer etmeleri zorunlu hale gelmiştir.11171 

115) inan Özalp, A.g.e., s.45. 

116) John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.14. 

11 n ErdOCan Alkin, "UlualararaBI Ekonomik IHtkller", 1.0. iktisat Fakültesi Yayınlan, lstanbul, 1981, s.207. 
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Teknolojik yenilikler bir ülkeden diQerine iki yolla geçmektedir:'118
' 

1) Lisans anlaşmalan yoluyla, 

a) Markalar 

b) Patentler 

c) Teknik bilgi (Know-how) 

d) Teknik danışmanlık 

2) Özellikle yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen ve doQrudan yatırımlar 

sayesinde, yatırım yapılan ülkeye yenili~in işletmeler tarafından 

getirilmesidir. '1191 

Lisans anlaşmaları; Lisansı verenle lisansı alan arasında bir lisansın verilmesi 

için yapılan sözleşmelerdir. Böylece lisansı veren (lisansör) ve lisans alan (lisansiye) 

arasında ticari ba~ kurulmuş olur.11 201 

Bu anlaşmalarda lisansör bir belge ile hakkını lisansiye'ye verir. EQer bu bir 

patent lisansının kullanma hakkı ise, bu bilgiler sözleşmelerde yazılı olarak belirtilir. 

Know-how {teknik bilgi) hakkı ise gizli bir belgeye dayanmaktadır. 

Patent satın alınması bir defalık bir işlemdir ve bundan sonra ayrıca bir ödeme 

yapılması gerekmez. Lisans anlaşmalarında ise bir kiralama söz ·konusudur ve 

anlaşma belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre içinde teknolojiyi kullanacak olan tarafın 

(lisansiye) teknolojinin mülkiyetine sahip olan tarafa {lisansör), satış hacmi veya ·işletme 

118) Richard N. Foster, "Technologlcal Competı•, Harward Business Review, R & D Management. Part il., 1979, 

s.55. 

119) Rıdvan Karluk, "Türldye'de Yabancı Sermaye Yatınmlan•, l.T.O. Yayınlan, lstanbul, 1983, s.34. 

120) Richard M. Hodgetts, Fred luthans, •ıntematlonal Managament•, Mc Graw-Hill Com. ine. USA, 1991, s.34. 



67 

kArı üzerinden periyodik ödemelerde bulunması gerekir. Bu şekilde ödenen ücretlere 

11royalti11 adı verilir. 11211 

Uluslararası işletmecilikte, lisans anlaşmalarında rol oynayan bir çok faktör 

vardır. Ancak bu tip yatırımlar için gerekli olan şartların başında, işletmelerin 

uluslararası pazarda belli bir paya sahip olması ve böylece kArlarını arttırması 

gerekmektedir. Bu anlaşmalarda lisansı veren ve lisansı alan arasında karşılıklı bir ilişki 

sistemi vardır. 

Usansörü Lisans Vermeye iten Faktörler;11 221 

Usansör aşa~ıdaki faktörlerden biri, birkaçı veya hepsi için lisans verebilir: 

a) Belirli bir alana do~rudan yatırım yapmada güçlük ve/veya imkansızlı~ın söz 

konusu olması, 

b) Kendisine tamamen bat)lı bir şirket kurmada ortaya çıkan güçlükler, 

c) Lisanslı teknoloji üzerinde yapılmış olan Araştırma-Geliştirme harcamalarının 

yükünü azaltmak ve bu durumun getirdi~i yükü, lisansiye'ye yayarak 

hafifletme arzusu, 

d) Pazarın genişletilmesi, 

e) Lisansiye'ye sattı~ı (sataca~ı) hammadde ve yedek parçalar yoluyla kArlarını 

artırma imkanının olması, 

f) Çapraz lisans anlaşması gibi teknik bir işbirli~inin olması, tesis imkanı ve bu 

yolla ortak yatırımlara (Joint Venture) yönelmedir. 

121) Halil SeyldoQlu, A.g.e., s.580. 

122) Salih Şimşek. •uaane Anla9malan Yoluyla Teknoloji Transferi", Türkiye Odalar ve Borsalar BlrllQi Yayınlan, 

Ankara, 1988, s.70-71. 
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Lisansiye'yi Lisans Almaya İten Faktörler;11231 

Lisansiye'nin bir lisans anlaşması yoluyla teknoloji transfer etmesinde önemli 

olan faktörler şunlardır: 

1) Yüksek Ar-Ge harcamalarından kaçınmak, 

2) Arp-Ge imkanlarının noksanlıQı veya yokluQu, 

3) Yabancı pazarlara girme arzusu, 

4) ÜrettiQi malların kalitesini yükseltmek, 

5) iç pazarlardaki kuwetfi rekabete göQüs germe, 

6) lşsizliQi azaltma arzusu. 

Lisans Çeşitleri 

Uluslararası ticarette lisans anlaşmalarının uygulanmasında deQişik tipte lisans 

anlaşmal~rı vardır. Bunları genellikle iki kategori altında toplayabiliriz:112
"' 

A) Monopol Lisanslar; Bu tip anlaşmalar özel veya tüzel bir kuruluşa saQlanan 

haklardır. Bu haklar bir başka kişi ve kuruluşlara verilemez veya alınamaz. 

B) Genel Lisanslar; Bu anlaşmalarda lisansör lisans hakkını i~tediQi şekilde 

verme hakkına sahiptir. lisansiyeler birden fazla olabilir. 

123) A.e., s.75-76. 

124) A.e., s.78 
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Lisans anlaşmalarının içeri~i bakımından da iki türüne rastlamak mümkündür: ''251 

1) Bazı lisans anlaşmalarında lisansör, lisansiye'ye sadece patenti alınmış bir 

buluştan yararlanma hakkı vermekte ve ilave bir faaliyete katılmamaktadır. 

2) Bazı lisans anlaşmalarında ise lisansiye'ye lisansör tarafından teknik yardım 

da yapılmaktadır. Bu tür lisans anlaşmalarında bazen "ortaklık" şeklindeki ilişkiler de 

söz konusu olabilmektedir. 

Lisansları süreklili~ine ve peşin ödemeli olup olmadıklarına göre de ikiye 

ayırmak mümkündür. '126) 

1 ) Sürekli lisanslar 

Bu tür lisansların süresi patentin ömrü ile veya anlaşma ile tespit edilen yıl sayısı 

ile sınırlıdır. Özellikle royaltı ödemeleri yönünden önemlidir. 

2) Peşin ödemeli Lisanslar 

Lisansiye aldıaı lisans (patent veya know-how) karşılı~ında peşin ödemede 

bulunabilir. Böylece patentin ömrü ile sınırlandırılmamış olur. Usansör de yıllar itibariyle 

alacaklarını peşin tahsil etmiş olur. 

125) A.e., a.76. 

126) A.e., s.76-78. 
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Lisans Anlaşmalarının Avantajları; 

Lisans anlaşmalarının di~er uluslararası işletmecilik faaliyetlerine göre 

avantajlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:11211 

* Faaliyette bulunulan ülkede olumsuz yönde gelişen ekonomik ve politik 

olaylardan fazla etkilenmeme, 

* Uluslararası ilişkilerde daha az deneyimli iş gücüne ihtiyacın olması, 

* DiQer uluslararası işletmecilik faaliyetlerine oranla sermayeye duyulan ihtiyacın 

daha az olması, 

* Merkez şubeler tarafından yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

sonucunda elde edilen gelirlerden yararlanma olasılıQının olması, 

* BaQlı şirketlerin kurulduQu ülkelerde ihtiyacın belirlenmesi ve uyum 

saQlanması, 

* Daha fazla araştırma geliştirme faaliyetlerine harcama yapmadan ürün 

çeşitlendirilmesine gidilmesi. 

Lisans Anlaşmalarının Dezavantajları ise;11281 

* Bir başka işletmeye lisans vererek yabancı bir ülkenin piyasasında rakip 

yaratması, 

* işletmenin gelecekteki yatırımlarında serbestliOi azaltması, 

* işletmenin önemli araştırma geliştirme faaliyetlerini başka bir işletmeye 

devretmesi, 

* Yabancı ülkelerdeki piyasa kontrollerini kaybetmesi. 

127) Anant R. Negandhl, "lntematlonal Management", Allyn and Bacan ine, Massachusetts, 1987, s.154. 

128) A.e., s.154. 
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1.3. Franchlslng 

Günümüzde tüketicilerin artan talepleri karşısında, işletmeler ürün ve hizmetlerini 

dünyanın dört bir yanına daQıtmakta ve yayılmalarını saQlamak için de çeşitti 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetlerden biri olan franchising; işletmelerin 

ürettikleri ürün ve hizmetlerin da~ıtım yöntemlerinden biri olarak, son yıllarda önemli 

bir boyuta ulaşmıştır. Bunun yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, diQer 

ülkelerde üretilen mal ve hizmetlere ulaşmalarında franchising'in rolü büyüktür. 

Franchising'i genel olarak tanımlayacak olursak; "Bir işletme sistemi 

çerçevesinde yapılan, satış etkinliklerinde denenmiş ve kendini ispat etmiş bir 

markanın desteQi ve güvencesi altında iş yapılmasıdır. Bununla birlikte; 11birbirinin 

kopyası olan işletmelerin, mal ve hizmet daQılımına yönelik ve belli bir bedel 

karşılıQında, söz konusu marka ve sistemin sahip olduQu işletme ile yapılan baQımsız 

bir ilişki türü 11 olarak da tanımlanabilir. ı12111 

Bu ticari ilişkilerde en belirgin özellik, işletmelerin belirlediQi kurallar içerisinde 

iş yapma hakkının ve ayrıcalı~ının verilmesidir.(130) Ayrıca Franchising'i ürünlerin ve 

hizmetlerin daQıtılması metodu olarakda tanımlamak mümkündür.1131
> 

Bir Franchislng anlaşmasının tarafları, kullanılan sistemin, ticari ismin ve 

markanın transferini sa~layan ana firma olarak belirtilen "Franchisor" ve ana firmanın 

isim ve sistemi altında iş yapabilme hakkını, tescil parası ve genelde başlangıç bedeli 

ödeyerek satın alan gerçek ve tüzel kişiler olan 11Franchisee11lerden oluşmaktadır.11321 

129) Şebnem Kandır. "Marka Şemsiyesi Altındaki MaQazalar Zinciri FRANCHISING•, Tempo Dergisi Hürgüç 

Yayınlan, lsyanbul, 28 Ocak 1993, Sayuı 5 s.81. 

130) Janet Housden, "Franchlalng and Other Bualneas RelatJonahlpa in Hotel and Caterlng Service·, William 

Helnemann Ud., London, 1984, s.8.3. 

131) Şebnem Kandır. A.g.e., s.81. 

132) Janet Houaden A.g.e., s.5. 
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Franchisee; isim hakkı, teknik ve yönetim yardımları karşısında franchisor'e giriş 

ücretinin yanında, yıllık ciro veya kArdan 11royalti11 olarak adlandırılan periyodik 

ödemeler şeklinde komisyon vermektedir. Bunun yanında isim hakkı alınan firmanın 

satış, üretim ve da~ıtım imtiyazlarına sahip olmaktadır. 133> 

Franchisee'ye tanınan ayrıcalıklar çok çeşitlidir. Bunların başında; ana şirketin 

mamullerini satmak, ismini kullanmak, metodlarını kullanmak, amblem ve logo'larını 

kullanmak gelir. Karşılıklı anlaşmalar doQruftusunda bu ayrıcalıkları kullanma süresi, 

üretilen ürün veya hizmete ba~lı olarak farklılıklar göstermektedir. ÖrneQin A.B.D'de 

hizmet sektörü için bu süre 1 O ile 20 yıl arasında deQişmektedir.<1 341 

Anlaşmalar doQrultusunda verilen tüm haklar, görevler ve uygulanması zorunlu 

kurallar, genellikle yazılı ve hukuki bir sözleşme ile belirlenir. 

Franchising uygulamaları genel olarak; bir veya daha çok kişinin faaliyette 

bulunduQu, hizmet veren veya parekende/toptan mal üreten ve satan işletmelerde 

görülmektedir. Franchisee olan kuruluş veya kişi baQımsız olarak çalışmaktadır. 

Özellikle hizmet sektöründe küçük işletmeler için en verimli ve ekonomik bir sistem 

olduQu görülmektedir. Çünkü çok fazla bir sermaye gerektirmeden yapılan 

faaliyetlerdir. Örnegin Türkiye'de bir küçük işletme olarak franchising anlaşmayı 

yapmak ve yatırım için gerekli sermaye, 400 ile 500 milyon arasında deQişmektedir.11351 

133) Seda OQuz, "Franchlalng'te ihracat Hamleaı•, Ekonomik Panorama Dergisi, 1-8 Aralık. 1991, Yıl 4, Sayı 49, 

lnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş., lstanbul, s.19. 

134) Janet Houeden, A.g.e., e.14. 

135) Seda OQuz, •franchlalng'te Patlamaya DoGru", Ekonomik Panorama Dergisi, 15-22 Aralık, 1991, Yıl 4, sayı, 

51, lnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş., lstanbul, s.13. 



73 

Franchising'i di~er işletmecilik faaliyetlerinden ayıran en önemli özelliklerinden 

biri de, pazar payı daha önceden belirlenmiş ürünlerin tüketiciye ulaşması için yapılan 

faaliyetleri içermesidir. Ayrıca bayilik sistemi ile benzerlik görülse bile, aralarında bir 

çok farklılıklar mevcuttur. Bayilik sisteminde bayiler üreticiden ürünleri alırlar ve satarlar. 

Bu tip faaliyetlerde ürünlere hiçbir hizmet ve katma de~er koymadan, sadece ürünlerin 

satışında aracılık ederler. Franchising'de ise ürünlerin üretilmesi için gerekli know-how 

ve hizmetin ne şekilde verilmesi konusunda franchisee'ye e~itim verilmektedir. ''361 

Dünyada bu tip faaliyetlerin hızla yayılması sonucunda, franchise alım ve satım 

faaliyetinde bulunan işletmeler aralarında çeşitli organizasyonlara gitmektedir. ÖrneQin 

ülkemizde 1991 yılında Ulusal Franchising Oerne~i (UFRAO) kurulmuştur. '1371 Dünyada 

ve Türkiye'de yaygın olarak franchising faaliyetlerinde bulunan işletmelere örnek 

olarak; 7 Eleven, Mc Oonald's, Alphagraphics, Nectar Beauty Shop, Benetton, Lee 

Cooper, Chevignon, Kappa, Holiday lnn, Quick Silver gibi işletmeleri verebiliriz. 

İşletmeler açısından Franchising faaliyetlerinin yarar ve sakıncaları şu şekilde 

sıralanabilir: 1138) 

Yararları; 

* Bu tip faaliyetlerde kArlıhk oranı yüksektir. 

* Franchise olan kişi veya kuruluşlar ba'1ımsız olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

* Franchise alarak ana işletmenin deneyim ve teknolojisinden 

faydalanılmaktadır. Ayrıca ana merkez şube tarafından hazırlanmış e~itim 

programlarından da yararlanmak mümkündür. 

136) Charles L Vaughn, "Franchlalng•, Business Publication ine., USA. 1974, USA, s.2. 

137) Not: UFRAD'ın amacı Türkiye'dekl küçük işletmeleri bu tip faaliyetlere teşvik etmek, onları bilgilendirmek ve 

franchise almak istedikleri konu, sektör Vfr'fS. marka konusunda danışmanlık hizmeti vermektir. Ayrıntılı bilgi için 

"UFRAD Genel Amaç ve ilkeleri" Bildirisi, UFRAD yayınlan, 1991, lstanbul, s.1 . 

138) Charles L Vaughn, A.g.e., s.10-14. 
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* Franchisor, teknoloji transferini ve gerekli hizmetleri aralıksız olarak 

saQlamaktadır. Özellikle yeni teknolojiler gecikmeden franchisee'ye transfer 

edilmektedir. 

* Franchisor tanınmış bir marka ve isim saQlamaktadır. Bu da tüketicilerin 

talebini artıran bir unsurdur. Böylece yatınmcı için potansiyel bir pazar 

oluşmaktadır. 

* Franchisor yatırımı yapacak olan kişi ve kuruluşlara, çeşitli şekilde kredi 

alabilme olanaklarını tanımaktadır. 

Sakıncaları ise; 

* Franchisor tarafından sa'11anan hizmetler (EQitim Programları, Teknoloji 

Transferi, Üretim Teknikleri) Franchisee'ye ek bir maliyet getirmektedir. 

* Franchisee'nin anlaşmadaki zorunlulukları yerine getirememesi durumunda 

bir çok problemlerle karşılaşılmaktadır. Özellikle de gelirlerin marjinal seviyede 

kalması, yatınmcıyı güç durumda bırakmaktadır. 

* Franchise anlaşmalarında sahtekarlıklar, boşluklar ve anlaşmalara uymama 

durumları ortaya çıkabilmektedir. 

* Bazı durumlarda, alınan marka veya ismin satışlarda çok büyük rol 

oynamaması nedeniyle, zamanla tüketicinin üründen veya hizmetten duyduQu 

tatmin azalmaktadır. Bu da Franchisee'yi zor durumlara sokmaktadır. 
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1.4. Portföy Yatırımları 

Yabancı sermayenin ülkeler arası transferinde, portföy yatırımları önemli bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca yabancı yatırımların bir başka ülkede faaliyete geçmesine oranla 

daha az risk taşıdıQından tercih edilir. 

Portföy yatırımları, uluslararası düzeyde yo~un faaliyet gösteren işletmeler için 

çok önemlidir. Özellikle finansal amaçlar için kullanılan bu tür yatırımlar, kısa süreli 

yatırımlardan daha fazla kAr sa~ladı~ından ve kaynakların da ülkeden ülkeye 

transferini gerektirdi~inden büyük öneme sahiptir. 

Bu tür uluslararası işletmecilik faaliyetleri özel veya kurumsal yatırımcıların, 

yabancı ülkedeki firma ve kamu kuruluşlarının piyasaya sürdürdükleri hisse senedi 

veya tahvillerin satın alınmasıyla oluşur.11391 EQer bu tür varlıklar yatırımcıların ellerinde 

pasif olarak, sadece gelir amacı ile tutuluyorsa o zaman bu tip faaliyetlerde yönetim 

işlevleri gerçekleşmez. 

Portföy yatırımlarında başlıca üç unsurun etkileri önemli rol oynamaktadır. 

A} Yatırım alanı 

B) Ülkeler açısından faiz ve risk farklılıkları 

C) Portföyün bu farklılıklara ba'11ı olarak uluslararası da~ılımıdır.<1401 

Yabancı yatırımlarda, aktiflerin kontrolünü sermaye ithal eden ülke vatandaşlarının 

elinde bırakan portföy yatırımları, ülkeler arası sermaye transferinde direkt 

yatırımlarından çok daha verimli olarak görülmektedir. 

139) Christopher Korth, A.g.e., s.12. 

140) Kadir Şatır<>Qlu, A.g.e., s.113. 
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Portföy ve direkt yatınmlar arasındaki en büyük fark, yatırımın kimler tarafından 

yapıldıQıdır. Direkt yatırımların hemen hemen tümü, işletmeler ve çeşitli kurumlar 

tarafından gerçekleşir. Oysa portföy yatırımları, hem bireyler hem de işletmeler 

tarafından gerçekleşebilir.<1411 Örne~in A.B.D.'deki tahvillerin sahipli~i özel kişiler ve 

yabancı hükümetler arasında düzenli olarak bölünürken, yabancı sermaye yatırımlarının 

hemen hemen tamamı özel yatırımcılarının elindedir.11421 Günümüzde bu tip sermaye 

yatırımları devamlı olarak büyümektedir. Özellikle yoQun rekabet şartları içerisindeki 

çokuluslu işletmeler, uluslararası alanda kArlılıklarını arttırmak ve sermaye hareketliliQini 

sa~lamak için portföy yatırımlarını tercih etmektedir. 

Yine aynı şekilde direkt yatırımlar orta ve uzun vadede gerçekleştiQinden, 

yatmmcılar kısa sürede kArlarını arttırmak için portföy yatırımlarına yönelmektedirler. 

Portföy yatırımları, kısa vadede kArlılık getirdiQi halde bir çok risk de 

taşımaktadırlar. Özellikle; uluslararası para piyasalarındaki hareketlilik ve ülke 

ekonomilerindeki dalgalanmalar portföy yatırımlarını riske sokmaktadır. 

1.5. Anahtar Teslim Projeleri 

Anahtar Teslim Projesi, sözleşmeli üretim faaliyetlerinin bir alt sistemidir. Ancak 

bu tür projelerde yatırım yapacak işletme veya kuruluşların organizasyon olarak çok 

gelişmiş olmaları gerekmektedir. 3. Dünya ülkeleri olarak bilinen gelişmekte olan 

ülkelerde, bu tip projeler tercih edilmektedir. Çokuluslu işletmeler bu tip faaliyetlerde 

çok yaygın olarak görülmektedir. 

Anahtar Teslim Projesi, bir tesisin faaliyete geçmeye hazır oldu~unda, 

sahiplerine transfer edilmek üzere, inşaatlarının yapımlannı kapsayan anlaşmalardır. 11
G> 

141) Jean François Hennort, •A Theory of Multlnatfonal Enterprlce", The Unlversity of Mlchlgan Press, USA, 1985, 

S.7-11. 

142) Oonal A. Ball, Wendell H. Mc Culloch, jr. Age., s.26 

143) John Gartand, Richard N. Farmer, •ıntematlonal Dlmenalone of Bualneae Pollcy and 

Strategy", The Kent Publishing Com. Boston, 1986, s.80 
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Bu tip projelerle uQraşan işletmeler, daha çok endüstriyel donanım üreticileridir. 

Böylece projelerde kendi makina ve techizatını kullanarak kArlarını artırmaktadırlar. Aynı 

zamanda bu kuruluşlar belli bir bilgi birikimine, ileri teknolojiye ve eQitilmiş işgücüne 

sahiptir. 11441 

Dünya pazarları, anahtar teslim projeleri gibi yatırımlar bakımından oldukça 

uygun fırsatlarla doludur. Bu tip projeler genellikle resmi kuruluşlar tarafından talep 

edilir. Son yıllarda büyük projelerin çoQu, hızlı alt yapı gelişmelerine önem veren ve 

endüstrileşmeye başlayan, özellikle petrol üreticisi ülkelerce benimsenmektedir. 1'45) 

Bu sözleşmelerin geniş kapsamlı olması, anahtar teslimi projelerini diQer 

uluslararası işletmecilik faaliyetlerinden ayıran en büyük özelli'1idir. Sözleşmelerin 

büyük bir ço~unluQu yüzlerce milyon dolarlık faaliyetlerdir. Dolayısıyla, anahtar teslim 

projeleri resmi kuruluşlarca veya büyük işletmelerce talep edilir. 

Anahtar teslim projelerinin di~er bir özelli~i de, tesis tamamlandıktan sonra, 

işletimini yerel yöneticilere bırakmasıdır. Ayrıca projeyi üstlenen firmanın önceden 

belirtilmiş üretim standartlarına, teknik kaliteye ve estetiQe ulaşması gerekmektedir. 

Yapım süreci içinde yönetim işlevi yerel yöneticiler tarafından sürdürülmektedir. Proje 

bitimine yakın, yerel yöneticiler ile personel, projeyi gerçekleştiren kişilerce eQitilirler. 

EQitim programlan bittiQinde, projeyi gerçekleştiren işletme veya kuruluş ile yerel 

kuruluş arasında hiç bir ilişki kalmaz. Anahtar teslim projeleri ödemelerinin, proje 

bitiminde tamamlanmış olması gerekir. 

144) Richard N.Farmer, Barry M. Rlchman, A.g.e., s.21. 

145) John O. Daniels, Emest W.Ogram. Jr. Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.418. 
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Anahtar teslim projelerinin gerçekleşmesinde üç türlü işletme şekli ortaya 

çıkmıştır: '1461 

A) Yatırım malı ortaklıkları 

8) Danışmanlık yapan ortaklıklar 

C) İnşaat ortaklıkları, montaj ortaklıkları 

Anahtar teslim projelerinin nedenlerinin başında, projeyi yüklenen taraf 

açısından yeni teknolojinin kullanılması ve transferi gelmektedir. Projeyi talep eden 

kuruluşlar açısından ise;114
n 

*Yeni pazar olanaklarının oluşması, 

* Do~rudan yatırımlara karşı daha az kayna~a gerek duyulması, 

* Bu tip faaliyetlerin önemli derecede bilgi ve deneyim yaratması gibi 

avantajlarından söz edebiliriz. 

Projeler yapı ve hacim bakımından geniş bir süreyi kapsar. Özellikle büyük 

projelerde süre, çok uzun bir zaman araııc:ıında gerçekleşmektedir. 

Anahtar Teslim Projelerinin Evreleri:1' 481 

146} A.e., s.419. 

147) A.e., s.419. 

1. Proje ve kuruluş yerinin belirlenmesi; 

2. Projenin teknik ve ticari açıdan geçerliliQinin incelenmesi (ön fizibilite 

çalışmaları); 

148) Nilgün Güleçal, "Ulualararaaı ltletmeler ve Organizasyon Yapılan•, 1.0.S.B.E., Yüksek Lisans T~ı. lstanbul, 

1990, s.21. 
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3. Projenin düzenlenmesi; 

* Proje düzeyinin belirlenmesi 

* Makina araç ve gereçlerin seçimi 

* Üretim planlaması 

* Finansal kaynakların planlanması 

4. Projenin Tamamlanması 

* Projedeki detayların tamamlanması 

* Gerekli personelin seçimi ve organizasyonu 

* Deneme üretiminin gerçekleşmesi 

5. Üretimin ve Pazarlama Çalışmalarının Denetimi 

* Personel e~itim çalışmalarının sürdürülmesi 

*Teknolojik gelişim ve deQişimlerin aktarılması 

1.6. SözJeşmell Üretim 

Sözleşmeli üretim, işletmelerin bir ürün veya ürün grubunun yabancı bir ülkede 

üretilmesi konusunda, karşılıklı bir anlaşma yapmalandır. Bu anlaşmalarda üretimi 

gerçekleştiren yerel işletmeler, sözleşmeler gereQince mamüllerin yalnızca üretim 

aşamasını gerçekleştirirler. Yerel firmalar, üretimi gerçekleştirdikleri mamüllerin 

pazarlama ve daQıtım sorumluluQunu almazlar. Bu konulardaki tüm sorumluluk ana 

şirkete aittir.,,..., 

149) Aruind V.Phatak. A.g.e., a.10. 
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Uluslararası ticarette çok yaygın olarak görülen sözleşmeli üretim faaliyetleri, 

genellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde gerçekleşir. Bunun en önemli 

nedeni; bu ülkelerdeki hammadde ve işgücü kaynaklarının ucuz olmasıdır. Fakat 

burada uluslararası yöneticiler önemli bir sorun ile karşılaşmaktadırlar: özellikle az 

gelişmiş ülkelerde yeterli teknoloji ve standardizasyon olmadı~ından, mamüllerin kalite 

düzeyleri de aynı olmamaktadır. 

Anlaşmayı yapan ev sahibi işletmelerin görevi, karşı tarafın istekleri 

do~rultusunda üretimi gerçekleştirmek ve mümkün olan en ekonomik şekilde mal ve 

hizmeti sunmaktır. '1!50) İki taraf içinde en önemli unsur kArlılıktır. Bu tip faaliyetlerde ev 

sahibi ülke yöneticilerinin, merkez yönetimine katılmaları söz konusu de~ildir. 

1.7. Taahhüt işleri 

Günümüzde çeşitli kuruluşlar ve işletmeler, küçük veya büyük projelerini 

gerçekleştirmek amacıyla bir başka ülkedeki işletmelerle çeşitli şekilde anlaşmalar 

imzalamaktadır. Dünya'daki bir çok taahhüt işler; yapan işletmelerin gelirlerinin büyük 

bir bölümü; boyutları oldukça fazla geniş olan bu tip projelerden elde edilmektedir. Bu 

faaliyetler genellikle barajlar, boruhatları, yollar, iletişim sistemlerinin kurulması, 

fabrikalar gibi büyük yatırım projeleridir. 11511 

Taahhüt işletmeleri; projelerin tasarımları ve mühendislik hizmetlerinin yanısıra, 

projelerin gerçekleştirilmesine kadar geçen süre içinde pekçok sorumluluQu da 

üstlenmektedirler. 

Taahhütte bulunan işletmelerin en önemli özelliklerinden biri, yönetim 

faaliyetlerine katılım derecesinin farklı olmasıdır. Yönetim faaliyetlerine katılım, işlevlerin 

türüne göre de~işmektedir. Yönetime katılmak ile yönetime katılmamak arasında geniş 

150) Richard N.Fanner, Batry M. Richman, A.g.e .• s.22. 

151) A.e., s.21 
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bir süreç yaşanmaktadır. Özellikle inşaat süresince taahhüt firması yönetim işlevini de 

üstlenmektedir. Yönetim işlevleri, genellikle bu tip işlerde deneyimli ve yetenekli 

kadrolarca gerçekleşir. Bu yöneticiler, işletme adına projenin yönetimini üstlenirler. Bu 

tür projeler genellikle uzun süreli oldu~undan işletmeler proje süresince ev sahibi 

ülkenin çevre koşulları içinde faaliyetlerini sürdürürler. Bundan dolayı, ülkelerdeki yerel 

firmaların karşılaştı~ı bir çok sorunlarla kendileri de karşı karşıya kalırlar. Proje 

tamamlandı~ında ise yönetim, yerel yöneticilere devredilir. Taahhüt işletmelerinin 

temsilcileri ve yöneticileri e~itim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek için bir 

süre daha faaliyet sürdürdükleri ülkede kalabilirler. Ancak direkt olarak projenin 

yönetiminde görev almazlar.'152) 

2. Yönetim Faaliyetleri Gerektiren Uluslararası işletmecilik Türleri 

2.1. Ortak Girişim 

işletmelerin uluslararası alanda yoQun rekabete ayak uydurabilmeleri için, 

yatırımlarda daha aktif bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. Özelliklede pazar koşullarını 

daha iyi tanıyabilmek için ortak girişim yatırımlarında hızlı bir artış görülmektedir. Ortak 

girişimler; aynı veya farklı ülkelerdeki girişimcilerin, özel amaçları doQrultusunda 

endüstriyel, ticari yatırım veya üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurdukları 

ortaklıklardır.'1531 Bu tip ortaklıklarda hisseler eşit şekilde paylaşıldıQı gibi, bazı 

ortaklıklarda hisselerin oranları deQişebilmektedir. 

152) A.e., s.21 . 

153) John Garland, Richard N. Farmer, A.g.e., s.69. 
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Ortak girişimlerde öz sermayeye katılma, farklı şekillerde gerçekleşmektedir. 

Bunlar yarıyarıya katılım, küçük ölçüde katılım ve büyük ölçüde katılım şeklindedir. Öz 

sermayenin mülkiyetinin boyutları ev sahibi ülkedeki şartlara ve aşa~ıdaki faktörlere 

ba~lıdır. cı541 

* Ürün Yapısı (Kompleks olup olmaması) 

*İşletmenin Finansal ve Yönetsel Gücü (Büyüklü~ü} 

* Ev sahibi ülkedeki ekonomik, sosyal ve politik koşullar. 

* Üst yönetimin benimsedi~i görüş ve bakış açısf 

Ortak girişimlerin faaliyetleri daha çok mühendislik, inşaat, danışmanlık 

hizmetleri, reklamcılık ve üretim yapılan alanlarda görülmektedir. Özellikle imalat 

sektöründe görülen bu tip ortaklıkların nedeni hammadde kaynaklarına yakınlıktır. 

Ortaklıklar üretim faaliyetlerinin yanısıra, ürünlerin araştırma-geliştirme ve 

pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirebilir. 

Çokuluslu bir işletme hedef bir ülkede yerel bir işletme ile ortak girişim 

gerçekleştirdi~inde, ço~u zaman hisseler eşit olarak paylaşılmaktadır. Bu tip 

faaliyetlerde çokuluslu işletmelerin amacı, yerel pazarlara daha çabuk ve kolay yoldan 

girmektir. Günümüzde ortak girişimlerin en büyük sorunlarından biri karar verecek 

yetkinin kimde olaca~ıdır. E~er hisseler eşit şekilde paylaşılmışsa o zaman karar 

verme yetkisinin kirnde olaca~ı tartışmalı bir durumdur. Fakat hisselerin paylaşılması, 

eşit de~ilse o zaman karar verme yetkisi en çok hissesi olan tarafa aittir. Ortak 

girişimlerin oluşturulmasında en büyük neden tarafların ortak çıkarları için işbirli~i 

yaparak örgütlenmeleridir. <ısııı 

154) Dara Khambata. "lntematlonal Project Flnanclng, Practlsea and Probleme•, The Multinational Enterprise 

in Transitlon, Dec. Grup, Ghodar, Khombota, The Oaıwin Press, ine. Princeton, New Jeraey, U.S.A.1986, s.150. 

155) Richard M. Hodgetts, Frecl Luthan&, A.g.e., s.100. 
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Bundan dolayı yöneticiler yönetim faaliyetlerinin paylaşılmasında, işin planlanması ve 

kısa vadeli stratejilerin oluşmasında, daha çok paya sahip orta~ın yetkilere sahip 

olmasını isterler. Uzun vadeli stratejilerin oluşmasında ise birlikte karar vermeyi tercih 

ederler. 

Çokuluslu işletmelerin ortak girişim faaliyetlerinde bulunmasının bir di~er nedeni 

de; ticaret yaptıkları ülkelerin yasalarındaki kısıtlamalardır. Hükümetlerin yabancı 

işletmelerin şube açmalarında ve ithalat mevzuatlarında koydukları bir çok engeller, 

yatırımcıları ortak girişime yönlendirmektedir. Aynı zamanda hükümetler koydukları 

çeşitli teşfik edici yasalarla da ortak girişimleri destekleyebilmektedir. 

Ancak çokuluslu işletme ile, ortaklık kurulacak olan yerel işletmelerin tespitinde 

bir çok güçlükler yaşanmaktadır. Çünkü yabancı yatırımcılar için bu tip ortaklıklar çeşitli 

riskler taşımaktadır. Çokuluslu işletmelerin gelişmekte veya az gelişmekte olan 

ülkelerde kuraca~ı ortaklıklar için, gerekli şartlara uyabilen güçlü işletmeleri bulabilmek 

kolay de~ildir. Bundan dolayı bu tip ülkelere yapılan riskli yatırımlar, girişimler için 

önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Bir başka sorun da, ortaklı~a girdikleri işletmelere güven duyulmasıdır. Özellikle 
11know-how1 transferlerinde ortakların güvenilirli~i ve genel politikaları önem 

taşımaktadır. Ortaklıktaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda yabancı yatırımcılar çok 

zor durumda kalabilirler. Bundan dolayı yabancı yatırımcılar, genellikle yatırımlarında 

mülkiyete tam sahip olmayı tercih etmektedir. 

Uluslararası alanlarda ortak girişim faaliyetlerinin avantaj ve dezavantajlarını 

aşa~ıdaki şekilde belirtebiliriz: 11ecıı 

156) Anant R. Negenadhi, A.g.e., s.155. 
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Avantajları; 

*Yerel ortaOın. ait oldu"u ülke taleplerine daha kolay uyum sa"lama 

olanaklarının olması, 

* Faaliyetlerin daha düşük seviyede ekonomik ve politik risk içermesi, 

*Yerel orta"ın bilgi ve çevresinin etkin kullanması olanaOı. 

* Uluslararası pazarlarda pazar payını artırmak için sermaye ve işgücünün etkin 

kullanılmasının saoıanması. 

Dezavantajları ise; 

*Yabancı ülkedeki yerel piyasanın kontrolünün güç olması, 

* Ortaklık süresince faaliyetlerde küreselleşmenin (globalleşme) güç olması, 

*Yerel ortak ile yatırım yapılan ülkenin hükümetleri arasında politik, stratejik ve 

ekonomik yönden çeşitli anlaşmazlıkların olması, 

* Yabancı ülke piyasalarında yeni rakiplerin ortaya çıkarılması gibi bir çok 

unsuru kapsamaktadır. 

2.2. Direkt Yatmm 

Çokuluslu işletmeler d8"işik faaliyet aşamalanndan geçerek, yerel pazardaki 

paylarını artırabilmek için, direkt yatırımlar gerçekleştirirler. Esas amaç diş pazara 

girmek ve % 100 mülkiyet hakkına sahip olunan bir şirket veya / ve tesisin 

kurulmasıdır. Bu durumda bir ortak söz konusu olmayacaOı için üretim, pazarlama ve 

diOer işletme faaliyetlerinin tümünde tam bir yönetim ve kontrol gücünü saoıamış 

olur. ııcın 

157) Mehmet KarafakioQlu, ·uıualararaeı Pazarlama Yönetimi", 1.0. işletme Fakültesi Yayınlan, 1990, s.225. 
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Direkt yatırımları, "Bir işletmenin, varlıklarını başka bir işletmenin aktif varlıQını 

satın almak için kullanması11 şeklinde de tanımlayabiliriz. Bunda uluslararası stratejik 

amaç ise, bir başka işletmenin fiili üretim deQerini satın alarak organizasyonel 

hedeflere ulaşmaktır.111581 Dolayısıyla direkt yatırım faaliyetleri genel olarak yeni bir 

yatırım olarak veya mevcut bir işletmenin satın alınması şeklinde gerçekleşir. 

Direkt yatırımların, mülkiyet hakkına sahip olmasından başka bir diaer özelliQi 

de, yatırımlarda sermaye, yönetim teknikleri, teknoloji ve diaer kaynakların transferinin 

gerçekleşmesidir. Yatırımcılar görev yapacak personeli bazen transfer ederek istihdam 

ederken, bazen de bulundukları ülkenin işgücünden yararlanırlar. Hazır bir işletmenin 

satın alınması durumunda, bu işletmedeki mevcut personelden de 

yararlanılabilmektedir. 

Bazı işletmeler direkt yatırımları gerçekleştirirken, gerekli finansal kaynakları 

kendi öz kaynaklarından karşılamakta, diQerleri ise yeni yatırım için kredi almakta veya 

kendi öz kaynakları ile birlikte krediyi de alarak yatırımı gerçekleştirmektedir. Bundan 

dolayı bu tip yatırımları gerçekleştiren işletmeler, finansal kaynakları her şekilde 

sa~layabilmek için girişimcilik yeteneQine sahip olmalıdırlar. 

Direkt yatırımların en önemli özelliklerinden biri de yatırımlardan elde edilen 

gelirlerin, diQer uluslararası işletmecilik faaliyetlerinden daha kArlı olması gereQidir.<1
59l 

Bunun için ev sahibi ülke hükümetleri, direkt yatırımcılara bir çok ayrıcalıklar 

tanımaktadır. Özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde direkt yatırımlar 

girişimciye bir çok avantajlar saClar. Bu ayrıcalıkların esas temeli, yatırımlar sayesinde 

ülkedeki istihdamın artması, yeni teknolojinin transferi ve üretim kaynaklarının 

gelişmesidir. Bundan dolayı hükümetler gerekli yasal düzenlemeler yapmaktadır. Ev 

sahibi ülkelerdeki yerel üreticiler ise bu yeni rekabet ortamına daha farklı bakmaktadır. 

Özellikle kalite ve fiyat açısından pazar koşullarının önemli derecede etkilendiai ve 

küçük işletmelerin rekabet gücünün azaldıCını düşünmektedir. 

158) C. Certo Samuel "The Multinatlonal Corporatfon', Principles of Management Funaions and Systems, Third 

Edition, lndiana State University, Wn. C. Brown Pub. 1986, s.521. 

159) Franklin R. Root. A.g.e., s.465. 
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Direkt yatırımların başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;ııııoı 

Kaynak Açısından; 

* Üretim maliyetini düşürmek, 

* Ulaşım maliyetini düşürmek (Taşıma, Sigorta ve Gümrük tarifeleri), 

*Gerekli hammaddenin temini, 

* Ülke dışında düşük maliyetli montaj olana~ı. 

* Üretim kaynaklarını çeşitlendirmektir. 

Talep Açısından ise; 

* Yeni pazarlara açılmak ve pazarı çeşitlendirmek, 

* İhracat kanallarının, tarife ve kotalarla kapatılmış olması, 

* Mal veya hizmet oluşturarak yerel bir işletmeye dönüşmek, 

*Yatırım yapılan ülkedeki, satın alma anlayışı (yabancı ürünlere olan tepki), 

*Yerel bir işletme gibi görünüp, yerel işgücü, vergi vs .. gibi unsurlardan 

yararlanabilme olana~ına sahip olması. 

Direkt Yatırım Türleri 

Bir işletmenin yabancı bir ülkede direkt yatırımı gerçekleştirmesi üç şekilde 

meydana gelir. 11811 

1. Yatay Bütünleşme (Horizontal Extension): Bu tip direkt yatırımlar, kendi 

ürettiQI ürünlerle aynı özellikteki ürünlerin başka bir ülkede üretilmesi şeklinde yapılır. 

1SO) Robert Grosse, Duane Kujawa, A.g.e., s.90. 

161) Jean-Francois Hennart. A.g.e., s.75. 
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2. Dikey Bütünleşme (Vertical tntegration): Bu tip direkt yatırımlarda, işletmeler 

kendi ürettikleri ürünlerin bir önceki veya sonraki üretim aşamalarını başka bir ülkede 

gerçekleştirirler. 

3. YıQışım Şeklindeki Bütünleşme (Conglomerate diversification): Burada söz 

konusu bütünleşme, işletmelerin ana faaliyetleri dışında ve onlarla ilgisi olmayan başka 

faaliyetlerin gerçekleşmesi şeklinde bir yatırıma yönelmesidir. Örnek olarak imalat 

sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, bir başka ülkede taşımacılık veya sigorta 

sektöründe bir yatırıma girebilir. 

Direkt yatırımlar genellikle yukarıda belirtilen ilk iki katagoride yapılır. Bazıları da 

dikey bütünleşme ile kendi ürettikleri ürünlerin hammaddelerinin de üretimini yaparlar. 

Direkt yatırımı izleyen aşamada firmalar ürünlerini satmak için satış acenteleri kurarlar. 

Çokulustu işletmeler. direkt yatırımlar yolu ile özellikle deQerli madenlerin 

çıkarılmasında ( petrol, bakır, boksit, çinko, kalay gibi ) veya tarım ürünlerinin, 

üretiminde geriye do~ru bütünleşme yapmaktadır. <162) 

Çokuluslu işletmelerin yurtdışında bulunan, ba~lı şirketlerindeki ürünlerle, 

merkez ülkedeki ürünlerle genellikle aynı çizgidedir. Yatay bütünleşme daha çok 

kimya, ulaşım, makina tesisatı ve donanımı gibi endüstrilerde, gıda, tekstil, hazır giyim 

imalatı gibi sektörlerde ve özellikle otel, araba kiralama, bankacılık ve reklamcılık gibi 

hizmet sektörlerinde görülmektedir. 

162) A.e., s.75. 
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2.3. Uluslararası Hizmet lşıetmelerı 

Günümüz teknolojisinin gittikçe gelişmesi ve ekonomik refah seviyesinin hızla 

artması, hizmet sektörünün önemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle uluslararası 

alanlarda faaliyet gösteren bu sektör, hemen hemen her ülkenin en önemli ekonomik 

unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu konudaki en modern örnek, uluslararası hava 

taşımacılıQıdır. Bu tip hizmetler ülkelerarası faaliyet gösterdiklerinden, iki ülke arasında 

yasa ve düzenlemelere konu olmaktadır. Bu sektörde faaliyetlerin gerçekleşmesi için, 

işletme yönetiminin yabancı ülkelerde işlevlerini yerine getirmesi gerekir. Örnek olarak; 

uluslararası hava taşımacılıQında önemli isimlere sahip olan Lutthansa, British Airways, 

Air France, KLM gibi çok sayıdaki havayolu işletmesi, yönetim kadrolarını yabancı 

ülkelerde oluşturmaktadır. cıB3) 

Uluslararası hizmetlerin diQer bir türü de sigortacılıktır . Yabancı ülkelerdeki 

üretim yatırımlarında olduQu gibi, bu sektörde de işletmeler genellikle yabancı ülkede 

yönetim işlevini gerçekleştirirler. 

Uluslararası alanda bir ülkeden başka bir ülkeye hizmet ihracatında bulunmak 

yada yabancı ülkelerde şube açmak şeklinde faaliyet gösteren sigortacılık sektörü iki 

ayrı fonksiyonu içermektedir: 

- Sigorta edilen kişi, kurum, eşya v.b. 'nin riskini üstlenerek yapılan doQrudan 

sigorta hizmetleri, 

- Sigorta şirketlerinin sigortalanmasını ifade eden tekrarlı sigorta (Reasürans) 

olarak tanımlanan sigortacılık hizmetleridir. 11
84) 

163) Rlchard N.Former. Borry N. Rlchman. Ag.e., s.28.A.g.e., s.28. 

164) Şebnem Karauçak OQuz "Ulualararaaı Hizmet Sektörünün Gelltlml", iktisadi Kalkınm~ Vakfı Yayınlan, 

lstanbul, 1989, s.76 
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Do~rudan Sigorta Hizmetleri 

iki ayrı kategori içinde incelenmesi gereken bu tür sigortacılıkta ilk kategoriyi; 

uzun vadeli sigorta olarak tanımlanan "Hayat Sigortası11 , ikinci kategoriyi ise kısa vadeli 

ve hayat sigortası dışında kalan diQer sigortalar oluşturmaktadır. 11
85) 

Tekrarlı Sigorta Hlzmetlerı 

DoQrudan sigortacılık faaliyetlerini sürdüren işletmelerin taşıdıQı risklerin 

sigortalanması veya sigortacının akdettiQi sigorta anlaşmalarından doQan sorumluluQun 

sigortalanmasıdır. Başka bir deyişle reasürans işlemi, sigorta sözleşmesi yolu ile riski 

üzerine alan sigortacının, bu riskin bir kısmını veya tamamını reasürörüne devretmesi 

anlamını taşımaktadır. '11161 

Günümüzde iki ayrı grupta toplanan sigorta hizmetleri belirli uzmanlık 

alanlarında faaliyet göstermektedir. Uluslararası sigorta şirketleri büyük 

organizasyonlarla dünyanın birçok ülkesinde acenta ve şubeler şeklinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Dünyada sigorta hizmetleri ekonomik hayatta giderek artan bir öneme sahiptir. 

Özellikle ülkelerin sigorta portföylerinde görülen artışlardan dolayı, sigorta sektörünün, 

ülkelerin ekonomilerine kaynak oluşturulmasındaki rolü büyüktür. ÖrneQin Hayat 

Sigortası'nda kişi başına düşen prim miktarının dünya ortalaması 156 US$ iken İsviçre, 

Finlandiya ve lngiltere'de bu miktar 1000 US$'ın üstündedir. Türkiye'de ortalama kişi 

başına düşen prim miktarı ise 2.63 US$'dır. Tablo 1 'de görüldü'1ü gibi sanayileşmiş 

ülkelerde hayat sigortalarından toplanan prim miktarı az gelişmiş ülkelere ve 

gelişmekte olan ülkelere oranla daha yüksektir.116
7) 

165) A.e. s.78 

166) Yalçın SaraçoQlu "Reasürans (Tekrarlı Sigorta)", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Detay Yayınevi, Ekim, 

1988, s.33 

167) "Hayat SlgortacılıQı" Yaşam Dergisi, Halk Yaşam Sigorta Yayınlan, 1992, s.16. 
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T ASLO 11. 1992 Yılı itibariyle Ülkelere Göre Kişi Başına Düşen Hayat Sigortası Primleri 

ISVICRE 
JAPONYA 

ABD 
FiNLANDiYA 

INGILTERE 
HOLLANDA 

ALMANYA 
IRLANDA 

LUKSEMBURG 
iZ LANDA 

GUNEY KORE 
iSPANYA 
TAYVAN 

YUGOSLAVYA 
YUNANiSTAN 

Sili 
LiBYA 

URUGUAY 
POLANYA 
CEZAYiR 
TURKIYE 

FiLiPiNLER 
KAMERUN 
ROMANYA 

KENYA 
MISIR 

HiNDiSTAN 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

• 
-
• 
1 

1 

1 
1 

1 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

( 00 USD) 

Kaynak; "Hayat SlgortacılıAı", Yaşam Dergisi, Halk Yaşam Sigorta Yayınlan, lstanbul, 1992. s.16. 
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Bunun yanında Güney Kore gibi gelişmekte olan bir ülkede ise kişi paşına 

düşen miktar dünya ortalamasının iki katına ulaşmaktadır. ııeeı Ayrıca dünyada sigorta 

hizmetlerinden toplanan prim miktarında İsviçre, Japonya ve A.B.D. ilk üç sırayı 

almaktadır. Türkiye'de ise toplam prim 12.86 US$ ile dünya ülkelerinin sıralamasında 

54. sırada yer almaktadır. 111191 Tablo 12 Aynı şekilde Tablo 13'de toplam sigorta 

primlerinin ülkelerin G.S.M.H. içindeki payalarına bakıldı~ında en farklı göze çarpan 

durum ise; gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere oranla çok daha 

düşük paya sahip olmalarıdır. 11
70) 

168) Yaşam Dergis~ A.g.e., s.16. 

169) Sigorta Aylık Sektör Dergisi, "Dünyada Sigorta Hfzmetlerinln Daöılımı•, Bak<>Qlu Mat~ı. Yıl 3, Sayı 35, 

Ocak 1993, s.12-13. 

170) A.e., s.13-14. 
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TABLO 12. 1990'da Ulkelere Göre Kisi Basına Düsen Siaorta Primleri Miktarları (U 5$) -- ~A .-. ""' -··· ···-·-- UAVAT 

AWU>A 1 lıwtçıe 2.1128.!ıe 1,291.48 t ,830.08 

4 Anlıındlya 1,901.0t 818.17 1,284.22 

5 lnglftıent 1;rr.ı. uı 8211.5 1 1, 145.83 

8 Hollanda 1,8 13.20 778.28 834.94 

7 Almanya 1.482.711 888.71 563.03 

8 ı-ç 1 .:ıae.os 838.70 818.35 

8 Franaa 1,318.74 824.30 692.44 

11 NOMIÇ 1,2911.73 788.11 488.82 

12 lııancıa 1,232.1!1 488.22 732.93 

13 Oanlrnaıl<a 1,219.02 71 3.10 !!06.92 

Hl UlkMmbutg 1,187.48 m.:ıe 380.22 

18 Aw.lıııya 1,07'.31 740.28 335.10 

17 Belçllca 1188.27 818.17 351.40 

11 lııMICI& 788.14 783.111 22.lll 

21 bır• 524.18 391.23 132.93 

23 lııpaııya 431.25 310.93 120.32 

27 Kıbrıe 224 34 118.37 104.87 

29 Poı1111<1z 208.32 157.13 49.18 

29 ~eı11ıoı 126.13 Sll.112 117.21 

30 Y~a 118.94 114.34 2.40 

31 Yunanlllan 103.94 80.47 43.47 

33 Macatl9laıı 8 1.39 47.38 13.99 

:ıe Çekoll&Yakya 53.07 35.14 17.92 

49 Polonya 19.33 17.IO 1.42 

54 TOılclye 12.81 10.23 2.83 

57 --· uı 8.93 3.11!1 

at<YNUrrA 10 AYVll'1eif a 1.298.50 1123.81 872.~ 

22 Yeni Zaianda 512.51 231.11 290.81 

IO.aEY Alııl:MA 3 ABD 1,8'28.81 1, 108.114 823.12 

14 ~ 1, 188.117 584.14 801.74 

lA1tıı MıılEflkA :w ,,_ 80.11 :ıa.• 24.83 

30 em !18.77 22.88 33.IO 

:ıa v.neıı.ııa 43.ı!1 41 .03 2.41 

39 Unıgwy 41.82 :W.11 7.72 

41 Melclllıa 30.37 18.31 11.oa 

43 Aıjantin 31.74 23.15 2.88 

41 l<domblya 18.37 18.IO 3.41 

151 9nı:ılı,. 18.77 14.14 2.13 

53 DomlnlJc 14.32 11.07 3.2:!1 

Kaynak; Sigorta Aylık Sektör Dergisi, BakioQlu Matbaası, lstanbul, Yıl 3, Sayı 35, Ocak 1993, s.12 
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TABLO 12'nin Devamr '• -- -· rntn: -·~ 
........... ,_,, ~ ........ 

lıllYA 2 Japonya 2.2152.49 807.04 1,845.45 

19 GOney Kore 840.48 117.10 523.38 

20 lsnııı 819.47 391.34 228.13 

24 Slngapur 4211.85 188.72 238.12 

2S Tayvan 338.23 102.01 238.23 

32 Malezya 73.7 4l.Cl2 32.88 

42 inan 28.97 25.llO 3.08 

44 Tayland 2'.!14 11.82 13.72 

4& Irak 24.sıl 18.38 !5.97 

55 "11Jplnlat 12.38 4.118 7.38 

80 Hlndlstiln ts.80 1.87 3.73 

81 Endoneı'fa ts.27 3.93 1.34 

82 Pakistan 3.12 1.59 1.53 

83 Çin 2.ec> 1.88 0.53 

ARllKA 29 Güney AITika 307.72 81 .21 248.tsl 

37 Ub\fa 48.1!1 45.0ll 1.1 1 

40 ZlmbalMt 32.19 11.38 20.84 

46 Tunus 24.18 22.HI 2.04 

47 Fas 20.14 18.20 3.83 

~ Celayir 18.49 18.08 0.41 

52 Fildı,I SalttH Ul.!13 13.82 1.90 

96 ICamenııı t0.71 8.75 1.117 

ııa Kenya 8.38 8.79 1.96 

&il Mısır 8.91 !!.85 t .28 

84 Nlı.twa 1.80 1.!11 0.28 

Ka , Si rtaA ynak; go yl ık Sektör Der isi g ' Baki lu Matbaası lstanbul Yıl 3 Sa yı 35. Ocak 1993 s.12·13. 
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TABLO 13. 1990 Yılı ltJ bari ~le CeeltJI Ülkelerin Pirim Mlkt•rl•nnın Gayri Safi Mllll Haaıladakl Paylan % 

..,_ne - ... ~ -··· ...... __ 
...... VAT 

AWU"A 3 "'-" 8.87 3.43 8.24 

4 lrttırıda 8.45 3.13 5.82 

7 Honenda a.ae 3.80 4.18 

• ~ 8.03 3.54 4.48 

10 Flnlendllta 8.IU 2.12 4.42 

11 Franaa 5.88 2.78 3.08 

12 Almanya 11.7!1 3.$1 2.21 

18 Avutlıllya 4.87 3.42 1.!IS 

17 NQMıÇ 4.88 2.118 1.88 

18 lırll9Ç 4.83 2.32 2.111 

18 Lı1kMmbulg 4.l'll 3.18 1.80 

20 Oanlmar1<Aı 4.47 2.81 1.85 

22 Balçlka 4.08 2.80 1.11 

24 PCtlılldZ 3.40 2.58 0.81 

25 laııanya 5.25 2.34 0.81 

27 bıanda 3.18 3.10 0.08 

31 Scwyeller llirtJOI 2.94 1.37 Ul7 

32 ~· 2.112 1.83 0.88 

33 Kıbne 2.78 1.47 1.29 

34 1ııııy. 2.81 1.811 0.88 

38 MecAı1Aın 1.81 1.48 0.44 

45 Yugoajavya 1.83 1.!18 0.03 

48 YuN111lllan 1.!18 0.81 o.es 

5 1 Polonya 1.18 1.07 0.08 

&3 Roınanya 0.81 0.117 0.35 

511 TOrldve 0.78 0.112 0.18 

OllYNUIYA 8 Awııtıaıya 7.!57 3.84 3.83 

23 Yeni Zelanda 3.88 1.IO 2.18 

ICUZEY MENcA 8 ABD ... 8.10 3.79 

14 Kanada ıı.ııo 2.73 2.17 

lA1tcMENcA 21 ŞIU 2.87 1.20 1.17 

30 ,.__ 
2.88 1.74 1.22 

39 Uıuguay 2.14 1.78 o.:ıa 

40 v.ı.zu.rJa f.111 1.IO 0.11 

4a Ooııılnlk 1.78 1.37 0.40 

43 Kolomblya 1.78 1.44 0.32 

llO Btwılıya 1.38 1.20 0.18 

112 ....... 1.18 0.73 0.42 

118 All...ıın 0.81 0.72 0.08 

Ka ak; Si orta A ık Sektör Der isi, Baki yn g yl g lu Matbaası, lstanbul, Yıl 3, Sa yı 35 Ocak 1993 s.1~14. 
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TABLO 13'ün Devamı: 

-- ....... ı•n "" ,._ ... .............. ... ........ 
NlfA 1 GOney Kont 11.!17 2.12 9.4& 

8 Japonya 8.78 2.37 6.42 

13 lstaıı !1.72 3.62 2.11 

21 Tayvan • .39 1.32 3.08 

28 Slngapur 3.20 1.40 1.80 

28 ~zya 3.08 1.72 1.37 

37 Flllptnıer 2.00 0.80 1.19 

• 1 Taylancf 1.eo 0.83 0.97 

" Hind illan 1.88 o.ııe 1.11 

M Endonezya 0.91 0.88 0.23 

ııe Pllklltan 0.88 0.'5 o ... 

57 Çin 0.8!1 0.87 0.18 

82 Irak 0.72 O.!IS 0.18 

84 inin 0.32 0.28 0.03 

AFN<A 2 GOnw Alı1ka 10.80 2.11 8.'9 

1!1 Zlmbal>W 5.18 1.82 3.34 

3!I Kenya 2.55 2.07 0.48 

38 Faa 1.92 UM 0.37 

47 Flldlfl Sahili 1 .eıl 1.38 0.19 

48 Tunus 1.51 1.39 0.13 

'9 C.ıaylr 1.39 1.38 0.03 

!l!I Mıeır 0.88 0.73 0.18 

80 Karnenın 0.78 0.84 0.1' 

81 Nljeıya o.n 0.85 0.12 

83 Utıva 0.59 0.!17 0.01 

Kaynak; Sigorta Aylık Sektör Dergisi, BakioOlu Matbaası, lstanbul Yıl 3, Sayı 35, Ocak 1993, s.14. 
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Uluslararası hizmetlerin diQer bir şekli de yönetim anlaşmalarıdır. Bu tür hizmet 

şekillerini, resmi kuruluşlar veya özel işletmeler gerekli taleplerde bulunarak 

gerçekleştirebilir.Özellikle yönetim boşluQu olduQu tespit edilen bir işletme için gerekli 

sözleşmeler imzalanır. Sonuç olarak; ülke dışından getirtilen yeni yönetim metod ve 

tekniklerinin yanı sıra, yerel işletmedeki personeli bu konuda e~itecek ve 

yönlendirecek yöneticiler de görevlendirilebilir. 11111 

3. Uluslararası Faallyetlerlnln Gelişim Aşamaları 

3.1. Dış Ülkelerde Üretilen Mal Veya Hizmete Olan Talebin Oluşması 

Dış talebin oluşmasının ilk aşaması, işletmelerin ürettikleri ürünlerin (mal veya 

hizmetin) bir başka uluslararası pazarda alım ve satımı ile başlamaktadır. Burada 

işletmeler ürünlerinin tanıtımını, üretici için satış yapan aracı işletmeler ile birlikte 

gerçekleştirmektedir. Bu tip ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürüten işletmeler ise; 

• Üretici için satış yapan ihracat acentesi, 

• Denizaşırı müşteriler için satın alan ihracat komisyoncuları, 

• Kendi hesabına satın alan ve satan ihracat tacirleri, 

• Denizaşırı ülkelerde kendi kullanımı için satın alan petrol. inşaat ve madencilik 

işletmeleridir. 1172) 

Bu tip işletmeler kanalıyla uluslararası pazarlarda satılan ürünlere ilk talepler 

oluşturularak, ürünlerin dış ülke pazarlarına dolaylı yoldan girişleri sa~lanmış olur. 

171) Oonald A. Bali, Wendell H. Mc Culloch. Jr, A.g.e., s.43. 

172) A.e., s.41. 
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3.2. Direkt Dış Satım 

Firmalar, dış pazarlar için ürettikleri ürünler tanınmaya başladıktan sonra ilk 

aşamadaki, talepler düzensizlik gösterece'1inden, kendi içlerinde ayrı bir departman 

organize ederler. Böylece ihracat faaliyetlerini kendi kontrollerinde tutarlar. 

Departmanların oluşmasıyla üretilen mal veya hizmetlerin satışı ve sorumlulu~u 

işletmenin merkez şubesi tarafından üstlenilmektedir. Bu aşamada üreticiler dış 

pazarlarda müşterilerle direkt ilişki kurarak faaliyetlerini yürütürler. 

Direkt dış satım; üretilen ürünlerin taleplerine göre çeşitli şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 11131 

A) İşletmeler kendi bünyelerinde bir dış satım bölümü (ihracat departmanı) 

oluşturur ve satışlarını kendileri gerçekleştirir, 

B) İşletmeler kendi örgüt yapılarının içinde daha geniş bir dış satım bölümü 

oluştururlar, 

C) Bazı durumlarda ise işletmeler kendi baQımsız dış satış firmalarını kurarlar. 

Bu tip firmaların kurulması için dış taleplerde önemli artışların 

oluşması gerekmektedir. 

D) Direkt dış satım yapan işletmeler, doQrudan yurt dışındaki perakendeci 

işletmelerle ilişki kurarak da faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. 

E) işletmeler, yurt dışındaki acentelerle ve distribütör firmalarla karşılıklı 

anlaşmalar yaparak faaliyetlerini yürütebilir. 

173) James K. Weekluy, Raj Aggarwal, "lntematlonaJ BuaJneN, OperatJng in The Global Econmy", CBS Colege 

Pub., USA, 1987, s .4 
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3.3. Satış Şubelerinin Oluşmasr ve BaOll Kuruluşlar 

Dış talebin artmasıyla, merkeze ba~lı şubelerin oluşturulması hızlandırılır. Satış 

şubelerinin mülkiyet hakları yüzde yüz merkeze aittir. Fakat bazı ülkelerde mülkiyet 

hakları konusu, uygulamada bazı sorunlar getirdi~inden, öncelikle satış şubelerinin 

oluşturulması tercih edilmektedir. Satış şubeleri ve ba~lı kuruluşlar, örgütsel yapı 

bakımından merkeze ba~lıdırlar, merkez ülkede üretilen ürünlerin satışlarından 

sorumludurlar. Satış şubeleri belirli aşamalardan geçerek, dış ülkelerde yerleşik bir 

ba~lı kuruluş özelli~ini alırlar. ıı 741 

3.4. Dış Ülkede Montaj 

İşletmeler pek çok nedenden ötürü, başka bir ülkede montaj faaliyetlerini 

gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirler. Özellikle bir ürünü, montajını gerçekleştirmeden 

satmak, gerçekleştirdikten sonra satmaktan daha k~rlıysa; o zaman bu tip işletmeler 

dış ülkelerde montaj yapma stratejilerini benimsemektedir. Başlıca nedeni de ülkelerin 

montaj yapılmamış ürünlere koydukları gümrük vergilerinin düşük olmasıdır. 11711> Ayrıca 

işletmeler uluslararası alanlara yayılarak ve bu tip montaj üretimi ile de dış pazarlara 

kolayca ulaşabilmektedir. 11
76) 

Bunun yanında; işçilik ve ulaşım giderlerinin bazı ülkelerde daha düşük olması, 

dış ülkelerde montaj hattının kurulmasında önemli bir faktördür. 

174) Arvlnd V. Phatak, A.g.e., s.13-14 

175) John M. Stopford, Louls T. Wells, Jr. "Managfng The Muttlnatlonal Enterprfse•, Longman Group Limited, 

London, 1972, 2.31 

178) Arvind V. Phatak A.g.e., s.14-15 
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2.3.5. Dış Ülkelerde Üretim 

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler, belirli bir süre sonunda potansiyel bir 

pazar oluştururlar. Artan talep karşısında sahip olduklar pazar paylarından en iyi 

şekilde yararlanmak ve bu pazarı kaybetmek endişesi ile, dış ülkelerde üretim 

faaliyetlerini gerçekleştirmek isterler. Özellikle uluslararası alanda artan faaliyetlerini 

gerçekleştiren işletmeler, kArlarının etkilenmesinden endişelenmektedir. Ancak kArlarını 

etkileyen bir çok faktör vardır. Bunların başında gümrük tarifeleri ve engeller gibi 

hükümetlerce uygulanan yerel hükümler ve maliyetleri artırıcı bir çok hukuki ve ticari 

nedenler gelmektedir. 11771 

İşletmeler karşılaştıkları bu engellerden kurtulmak ve pazar paylarını artırmak 

için, dış ülkelerde üretim faaliyetinde bulunmak istemektedir. Bunun sonucunda 

işletmeler dış ülkelerde çeşitli üretim yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bu tip faaliyetleri şu 

şekilde sıralayabiliriz: tı1aı 

* Ortak Girişim 

* Lisans Anl$Şmaları 

* Sözleşmeli Üretim 

* Üretim Tesislerine Direkt Yatırım 

Sonuç olarak; işletmeler uluslararası alanda belli üretim faaliyetlerini 

gerçekleştirerek, çokuluslu işletmeler görünümünü almaktadırlar. Şekil 4'de uluslararası 

faaliyetlerin gelişim aşamaları şematik olarak gösterilmiştir. 

177) John M. Stopford, Louis T. Wells, Jr. A.g.e., s.31-32 

178) Ardvind V. Phatek, A.g.e., s.15 
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ŞEKiL 4. Uluslararası Faallyetlerln Gelişim Aşamaları 

ÜLKE 

1. EVRE 

İŞLE TM 

iHRACAT BÖL. 

2. EVRE 

ŞLETM 

İHRACAT BÖL. 

J . EVRE 

İŞLETME 

YABANCI FAALİYETLER 
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111. ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN YATffiIM 

KARARLARINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL 

FAKTÖRLER 

1. BAŞLICA POLiTiK FAKTÖRLER 

Uluslararası yatırımlarda işletmelerin ekonomik, kültürel ve politik bir çevrede 

faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için, ev sahibi ülkede sürekli deOişim içindeki çeşitli 

faktöriere uyum sa~laması gerekmektedir. Özellikle politik faktörlerin ülkelerin 

ekonomik yapılarına olan etkilerinin ve ticaret hayatındaki çeşitli düzenlemelerle 

müdahaleci bir yapı göstermesinin, uluslararası yatırımcılar açısından önemi 

büyüktür. 111111 

Çeşitli ideolojiler sonucu oluşan politikalar, ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin 

temelini oluşturmaktadır. Benimsenen ideoloji ise, ulusal politikaların şekillenmesini ve 

devamlılı~ını etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle uluslararası yatırımcılar, ev sahibi 

ülkenin politik eOilimlerini etkileyen faktörleri deQerlendirmelidirler. Başlıca politik 

faktörleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

*Uygulanan Yönetim Şekli 

• Hükümetlerin lstikrarlılı~ı ve Düzenlemelerin Sıklı~ ı 

• Hükümetin ve Muhalefet Partilerinin Güçleri 

• Uluslararası Unsurlar 

• Di~er Güçler 

179} Vem Terpstre, Ravl Sarathy, "lntematlonal Marketing•, The Dryden Press, USA, 1991 , s.130 
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1.1. Uygulanan Yönetim Şekil 

Ev sahibi ülkede uygulanan yönetim şekli, o ülkedeki tüm politik, yasal ve 

ekonomik faktörlerin oluşmasında en önemli unsurdur. Zira benimsenen yönetim şekli, 

politik kararların temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda; yönetim şeklinin uygulanış 

biçimi de önemlidir. Ayrıca yönetim şeklinin dışında, ev sahibi ülkede etkin rol oynayan 

çeşitli güçler de politik faktörlerin oluşumunda etkilidir. Buna örnek olarak İşçi 

Sendikaları'nı verebiliriz. 

"Teknoloji ça~ı11 olarak belirtilen günümüzde, ülkeler genellikle demokratik 

sistemleri benimsemektedir. Özellikle çok partili politik sistemlerin, iş hayatı ve 

işletmeler için en uygun düzen oldu~u kabul edilmektedir. Demokratik sistemlerin 

uygulanması, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdi~inden, çeşitli ekonomik modellerin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Uluslararası yatırım kararları açısından ele alındı~ında; ev sahibi ülkede 

uygulanan yönetim şekli, tüm yasal faktörlerin belirleyicisidir. Yönetim şeklinden 

kaynaklanan ülkelerin ekonomik istikrarsızlı~ı. yatırımlar açısından bir risk unsurudur. 

Ayrıca yönetim şeklinden kaynaklanan olumsuz ekonomik koşullar da yatırımları 

etkilemektedir. Örne~in; uygulanan ekonomik model açısından, işletmeler üzerinde 

yaptırım gücü yüksek olan yönetim şekilleri, yabancı yatırımları engelleyici bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında yönetim şekillerini oluşturan güçlü 

ideolojiler, işletmeler üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Özellikle milliyetçi 

ideolojinin baskın rol oynadı~ı ülkelerde, yabancı yatırımlar açısından olumsuz bir takım 

koşulların ortaya çıkabilmektedir. 

180} A.e., &.130. 
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1.2. HükOmetlerın lstlkrarlılı§ı ve Düzentemeıerın Uygulama Süreci 

Dünyadaki hiç bir hükümetin sürekli olarak kalıcılıQ ı söz konusu de~ildir. 

Hükümetlerin deQişimleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu deQişimler bazı 

ülkelerde tüm politikaların yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. DeQişimleri 

sonucu, hükümetler kendi ideolojileri doQrultusunda çeşitli hedefler belirlemekte ve bu 

hedeflere ulaşmak için yeni düzenlemeler getirmektedir. 

Her ne kadar iş dünyasında, hükümet politikaları aşamalı bir deQişim içinde 

oluşsada, yöneticilerin bu deQişimlere adapte olması güçleşmektedir. Yöneticiler için 

belirsizlik ve kaygı yaratan deQişimler, ani ve köklü olanlardır. Bu deQişimlerin sık sık 

tekrarlanması , o ülkedeki hükümetlerin istikrarsızlıQı olarak tanımlanmaktadır. 11 111
' 

Hükümetlerin istikrarsızlıQı iki yönlü incelenebilir; 

1. Hükümetlerin ülke içindeki iç muhalefete karşı, kendini güçlü tutabilme 

yeteneQi açısından, 

2. Üretim konusundaki süreklilik ve istikrarın söz konusu olması açısından. 

Bir ülkedeki politik kararlılık, işletmelerin verimliliQini doQrudan etkilemektedir. 

Ayrıca sık sık ihtilallerin yapılması ve zaman içinde siyasal politikaların tamamen 

deQişmesi, birçok riskleri de ortaya çıkarmaktadır. işletmeler bu tip durumlarda 

belirsizlik problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Hükümet politikalarının istikrarlı 

olacaQına inanan işletmelerde iç verimlilik oranı yüksek olacaktır. '11121 

181) Donald A. Bali, Wendell H. Mc Culoch, Jr., A.r.e., a.185. 

182) Richard D. Hays, Chrlatopher M. Korth, Manucher Roudianl, A.g.e., a.119. 
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il. Dünya savaşından sonra. bir çok gelişmekte olan ülkede istikrarsızlıklar söz 

konusu olmuş, ihtilaller, şahsi liderlikler, kalıplaşmış siyasi partiler ve ayaklanmalar 

görülmüştür. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde siyasi otorite boşlukları ve dış baskılar 

istikrarsızlı~ı artırmıştır. istikrarsızlıQa sebep olan birçok faktör vardır. Bunlardan en 

önemlisi sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketlerin politik güçlere etkileri bir ülkede 

siyasi karışıklıQa neden olmaktadır. Örne~in italya'da siyasi sistem güçlü ve devamlı 

olmadıQından, hükümet deQişimlerinde birçok karışıklıklar yaşanır.1183ı 

1.3. Hükümetlerin ve Muhalefet Partilerinin Politik Güçleri 

Günümüzde hiçbir ülkede politik kararlılık söz konusu deQildir. Uluslararası 

yatırımlarda ev sahibi ülkedeki hükümetlerin politik güçleri ve tutumları önemli bir 

faktördür. Çünkü kendi siyasal sınırları içinde, hükümetler ülkenin tüm ekonomik 

faaliyetlerini korumak amacındadır. Bazı hükümetler, inandıkları siyasi görüşler sonucu 

milliyetçilik ideolojisini benimsemektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde ve 

baQımsızlıQını yeni kazanmış ülkelerde bu durum daha yoQun olarak görülmektedir. 

Bundan dolayı bu tip ülkelerde hükümetfer tarafından ortaya konulan birçok 

yaptırımlar, uluslararası yatırım yapan işletmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

yaptırımları şöyle sıralayabiliriz: '1841 

1. Yabancı mülkiyet hakkının minimum seviyede verilmesi veya yerel üretim ve 

pazarlama olanaklarına daha fazla saQlanan ayrıcalıklar. 

2. Hükümetlerin çeşitli faaliyetlerde ve yatınmlarda, yerel işletme ve kuruluşlan 

tercih etmesi. 

3. ÇeşitJi sanayi alanlarının yerel kuruluşlara tahsis edilmesi, 

4. Yabancı sermaye tür ve miktarlarındaki kısıtlamalar. 

5. Tarife, kota ve di~er düzenlemelerle yerel üretimi koruma. 

183) Christopher M. Korth, A.g.e., a.267. 

184) Donald A. Bali, Wendell H. Mc Cullach, Jr. A.g.e., s.185. 
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Uluslararası yatırımlarda hükümet güçleri önemli bir siyasi risk oluşturmaktadır. 

Bazı durumlarda bu güçler, risk yerine çeşitli fırsatların do~masına neden olsa bile, 

hükümetlerin görüş ve politikalarındaki farklılıklar, risk derecesini etkileyen bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hükümetlerin gücünü oluşturan diQer faktörler ise;11
85) 

a) Hükümet yetkililerinin mevcut durumu 

1 ) Bilgili ve yetenekli kişilerin sayısı 

2) Zor kararları almak için istek, yetenek ve gerekli gücün varlı~ı. 

b) Hükümetin planları uygulamadaki gücü 

Ayrıca uygulamada; 

* Sistemin verimlili~i. 

* Bürokrasinin derecesi, 

* Birokrasideki esneklik ve 

*Yaptırım gücü de önemlidir. 

Bunun yanında muhalefet partilerinin etkinli~i de önemli bir unsurdur. Özellikle 

farklı ideolojilere sahip muhalefet partilerinin varlt~ının ve yaptırım güçlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda muhalefet partileri, hükümetlerin 

uyguladıkları düzenlemelerde etkin bir rol oynamaktadır. Uluslararası yatırımcılar, ev 

sahibi ülkedeki muhalefet partilerinin güçlerini ve görüşlerini önceden bilirlerse, ileride 

karşılaşacakları herhangi bir risk için önceden önlem almaları da kolaylaşacaktır. 

Ayrıca, çok farklı görüşlere sahip olan muhalefet partilerinin sayısı ve etkinlikleri 

billndl~inde, hükümetlerin istikrarlılı~ı veya de~işim için gerekli koşulların varlı"' ortaya 

çıkacaktır. Özellikle de güçlü muhalefet partilerinin etkinliklerinin ve siyasi görüşlerinin 

belirlenmesi gerekli bir husustur. 

185) Christopher M. Korth, A.g.e., s.366. 
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1.4. Uluslararası Unsurlar 

Günümüzde uluslararası boyutlardaki tüm olaylar, ülkelerin ekonomik 

faaliyetlerini etkilemektedir. Bundan dolayı ülkeler bu etkileri minimum düzeye indirmek 

için, çeşitli organizasyonlarla gerekli önlemleri almaktadır. 

Şüphesiz uluslararası yatırımlarda, ev sahibi ülke dışında dünya ticaretini 

etkileyen bir çok faktörün de belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü oluşacak herhangi 

bir anlaşmazlık veya savaş gibi durumlarda, dünya ticaret dengesindeki de~işimlerden 

tüm işletmeler olumsuz yönde etkilenecektir. 

Aynı şekilde; ev sahibi ülke ile di~er ülkeler arasındaki ilişkilerin kararlılı~ı da 

yatırımcıları etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü bu ilişkilerin bozulması ve çıkabilecek 

herhangi bir anlaşmazlık, yatırımların riskini arttırıcı unsurlar olacaktır. 11 eeı 

Dünyada farklı ideolojilere sahip bir çok sistem deaişim içindedir. Fakat ülkeler 

arası geleneksel düşmanlıklar günümüzde hala devam etmektedir. Bu tip ülkelerde 

herhangi bir anlaşmazlık sonucu savaş çıkma olasılıaı çok fazladır. Bu durum, politik 

risk derecesini arttıran önemli bir faktördür. 

21. Yüzyıla yaklaşırken, dünyadaki tüm ülkeler çeşitli gruplar halinde organize 

olma yoluna gitmektedir. Özellikle; Birleşmiş Milletler ve A.T. gibi uluslararası 

kuruluşlar. gittikçe daha fazla fanatik etkinliae sahip olmakta ve güç kazanmaktadır. 

Bu güçlerin birleşmesi de ülkelerin ekonomik ve politik yapılarını etkilemektedir. Ayrıca 

bir çok uluslararası kuruluşlar ülkelerin ekonomik faaliyetlerine yardım etmektedir. 

Bunlar l.M.F. ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardır. Bu tip kuruluşlar, ülkelerin ekonomik 

politikalarının oluşmasında ve yeni karartann alınmasında etkin bir rol oynamaktadır.1181) 

186) llkka A. Ronkalnen, •ıntematlonal Marketing•, The Dryden Press, USA, 1990, s.128 

187) Franklin R. Root, A.g.e., s.4 
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Uluslararası organizasyonların dışında, ülkelerin birbirleriyle yaptıkları karşılıklı 

ticaret anlaşmaları, yatırımcılar açısından önemli bir faktördür. Ülkeler, karşılıklı olarak 

yaptıkları ticaret anlaşmaları doQrultusunda birçok belirsizlikleri de ortadan 

kaldırmaktadırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, bu tip anlaşmalarla uluslararası 

yatırımları kendi ülkelerine çekme yoluna gitmektedirler. Bu durum aynı zamanda 

ülkelerin uluslararası alanda ticaret yapmak için seçtikleri bir yoldur. Bu anlaşmalar 

doQrultusunda bir çok ayrıcalıkların ortaya çıkması, yatırımcılar açısından önemli bir 

unsurdur. Bazı anlaşmalarda, hükümetin güvencesi altında yapılan yatırımlara aQırlık 

verilmektedir. Aynı şekilde çeşitli anlaşmalarla saQlanan krediler de yatırımcıları oldukça 

çeken bir faktördür. 

1.5. Dlöer Güçler 

Uluslararası yatırımları etkileyen diQer bir politik faktör de, ev sahibi ülke içindeki 

siyasi çatışmalardır. Bunların en önemlisi, günümüzde dünyada tüm ülkeleri etkileyen 

terörizmdir. Bazı hükümetler bu tip hareketlere karşı birçok önlem almaktadır. Özellikle 

yabancı yatırımcılara karşı oluşan terörist saldırıların sıklıQı, yatırımları engelleyen bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında; ev sahibi ülke içindeki çeşitli 

grupların hakimiyeti ve gücü, bir çok kargaşanın oluşmasına neden olmaktadır ki, iç 

savaşlar genel olarak bu tip ayaklanmalar ve kargaşalar sonucu ortaya çıkar. Bu 

durum, politik riskin artmasında önemli bir unsurdur. 

Bir başka güç ise, hükümetleri etkileyen çeşitli sosyal grupların varlıQıdır. 

Özellikle ekonomik faaliyetleri etkileyen bu grupların, hükümet kararlarındaki yaptırım 

gücü yüksektir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu tip kuruluşlar ve gruplar 

fazla güçlü deQildlr. Fakat gelişmiş ülkelerde sosyal grupların yaptırım gücü ve 

hükümet üzerindeki etkileri büyüktür. Özellikle meslek odaları, işçi sendikaları veya 

tüketici koruma dernekleri gibi kuruluşlar, bu tip sosyal gruplara örnek olarak 

gösterilebilir. Bu grupların yaptırım güçleri uluslararası yatırımlarda politik riski etkileyen 

bir faktördür. 11 eaı 

188) David K. Eiteman, Arthur, ı. Stonchill, A.g.e, s.130 
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2. BAŞLICA YASAL FAKTÖRLER 

Günümüzde her ülke kendine özgü, ulusal bir hukuki sistem oluşturmuştur. Bu 

sistem içinde işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir takım yasal sınırlamalar 

mevcuttur. Bu yasal sınırlamalar ülkeden ülkeye bir çok deOişiklikler göstermektedir. 11
88) 

Bu deQişiklikler, genellikle ülkelerin kültürel yapılarına baOlıdır. ÖrneOin bazı ülkelerde 

dini sınırlamalar geçerli iken, bazı ülkelerde ise medeni kanun gibi daha çaOdaş 

uygulamalar vardır. Ülkelerin kendi kültürlerine ve kendi sistemlerine baQlı olarak 

oluşturdukları bu yasal koşullar, ulusal sınırlar içinde geçerliliQini korumaktadır. 

Özellikle bir ülke içindeki tüm kurumlar ve işletmeler, bu yasal koşullara uymak 

zorundadır. ı 190' Uygulamada işletmeler için belirlenen birçok sınırlamalar sonucu oluşan 

problemlerde o ülkenin yargı organlarınca çözümlenmektedir. 

Uluslararası ticareti etkileyen yasal faktörler, genellikle her ülkenin kendi hukuk 

kuralları içinde geçerlili{Jini sürdürmektedir. Uluslararası yatırımları gerçekleştiren 

işletmeler hiçbir ayrıcalıklı durum olmadan, ev sahibi ülkelerin yasal koşullarına uymak 

zorundadır.ıı 011 Bundan dolayı, uluslararası yatırımı gerçekleştirecek olan girişimcilerin 

ev sahibi ülkenin yasal çevre koşullarını önceden bilmesi ve kendi işletmelerindeki 

birçok faaliyeti bunlara göre düzenlemesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, iki 

ülke veya ülkeler arasındaki farklılıkların adaptasyonu gerçekleşir. Sanayileşmiş 

ülkelerin yasal çevre koşullarında benzerlikler görülmektedir. Bunun başlıca nedeni, 

ülkeler arası çevresel dengenin saQlanmasıdır. ÖrneOin Japonya'da görülen aQır suç 

ve ceza yasaları Almanya'daki aQır suç ve ceza yasalarından örnek alındıQı gibi, 

A.B.D.'deki yasalarla da bir benzerlik göstermektedir.<1
82) 

189) Don R. Beeman, Shennaon A. Tfmmins, "Who Are The Ulllanln• in lntematlonal Bualneaa•, Business 

Horlzons, Volume.25, No.3, September-Odober 1982, s.6 

190) A.e., s.7 

191) Stefan H. Robock, Kenneth Slmmonds, A.g.e., s.161-162 

192) Rojer E. Memers, AL H. Rlngleb, "The Legal Envlronment of Bualneaa•, West Pub. Com, USA, 1985, s.642 
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Uluslararası yatırımı gerçekleştirecek olan işletmeler, genellikle iki ayn açıdan 

yasal çevre koşullarının etkisindedir: 

1. Ait oldukları ülkenin belirlediQi yasal, çevresel sınırlamalar 

2. Ev sahibi ülkedeki yasal çevresel sınırlamalar. 

ŞEKiL 5. Uluslararası Yatırımları Sınırlayan Yasal Çevresel Unsurlar 

1. Yatırımcı Ülke Sınırlamaları 

2. Ev Sahibi Ülke Sınırlamaları 
a) ÇeşitliliQi 

b) Katılı~ ı 

3. Uluslararası Organizasyonlar 
(Örne()in; Deniz Ticareti) 
a) Hukuk 
b) DIQer Hukuk Anlaşmaları 

Merkez Şubeler 
ve 

BaQh Şirket 
Yatırımlan 

Kaynak; Alan M. Rugman, Oonald J. Lec:raw, Laurence O. Booth, A.g.e., s.275 

Yukarıdaki Şekil s•de görüldüQü gibi; bu iki çevresel faktörün yanında, 

uluslararası rekabet ortamını düzenleyen, uluslararası hukuki anlaşmaları ve kanunları 

belirleyen ve uluslararası organizasyonlar sonucu oluşan yasal sınırlamalar vardır. 11831 

193) Alan M. Rugman, Oonald J. Lecraw, Laurence D. Boottı, A.g.e., s.275 
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Yatırımcı ülke düzenlemeleri genel olarak uluslararası girişimlerde fazla etkin 

de~lldir. Genellikle çokuluslu işletmeler kendi ülkelerinin hedefleri ile aynı doQrultuda 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslararası yatırımlarda geniş bir alana yayılan işletmeler, 

kendi ülkelerindeki faaliyetlerini sürdürürken kendi yasal çevre koşulları ile uyum 

içindedir. Bu ülkelerde belirlenen yasal sınırlamalar yalnızca uluslararası faaliyet 

gösteren işletmeleri etkilememekte, aynı zamanda o ülkedeki tüm işletmelerin de 

etkilenmesine neden olmaktadır. 

Çokuluslu girişimlerde köken ülke tarafından belirlenen yasal düzenlemeler açık 

biçimde de~ildir. Bunlar genellikle danışmanlık ve anlaşmalar biçiminde 

uygulanmaktadır. Fakat gerek A.B.D. 'de gerekse Avrupa'daki bir çok ülkede, ticari 

dengelerin veya ödemeler dengelerinin kriz dönemlerinde, çokuluslu işletmelere kendi 

ülkeleri tarafından çeşitli düzenlemeler ve müdahaleler görülmektedir. 1970'1i yılların 

ortalarına kadar Japonya'da, Japon ticaret firmalarının uluslararası yatırımları, Japon 

Uluslararası Ticaret ve Sanayi BakanlıQı tarafından sıkı biçimde sınırlandırılmıştır. 11941 

Uluslararası yatırımcıların ev sahibi ülkedeki hükümet düzenlemelerine iki açıdan 

bakmaları gerekmektedir: 

1. Ev Sahibi Ülkelerin Uyguladıkları Genel Yasal Düzenlemeler 

2. Ev Sahibi Ülkelerin Uyguladıkları Özel Yasal Düzenlemeler 

194) A.e., s.27S-2n 
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2.1. Ev S8hlbl Ülkelerin Uyguladıkları Genel Yasal Düzenlemeler 

Dünyada istisnasız her ülke, mal ve hizmetlerin kendi sınırlarının içerisine 

girebilmesi için gerekli düzenlemeler yapmaktadır. Bunun bir çok nedeni vardır. Bu 

nedenlerin başında hem yerel üretimleri korumak, hem de yabancı üreticilere, 

ürünlerinin ülkeye girmesi için birçok ayncalıQın verilmesidir. 11
85) 

Uluslararası yatırımlar açısından bakacak olursak; bu tip düzenlemeler bazı 

durumlarda engel teşkil etmektedir. Bu engellerin bir çoQu Tablo 14'de verilmeye 

çalışılmıştır. (11111) 

Günümüzde ülkelerarası deQişen ekonomik ve yasal sosyal çevre koşullarının 

yanısıra, ev sahibi ülkedeki hükümet deQişiklikleri de farklı uygulamalar getirdiQinden, 

bundan girişimciler önemli derecede etkilenmektedir. Hükümetlerin farklı yasal 

düzenleme uygulamalarının bir başka nedeni de, dış ülkelere olan baQımlılıQı azaltma 

iste~idir. Özellikle savaş zamanlannda dış ülkelere ba~ımlılık çeşitli sorunlar 

yarattı~ından, yerel üreticileri geliştirme ve koruma açısından bu tip uygulamalar söz 

konusu olmaktadır. 118
7) 

Bazı uluslararası yatınmcılar ile ev sahibi ülkeler arasında potansiyel bir çatışma 

söz konusudur. Bunun en önemli sebebi; bu yabancı yatırımcıların az gelişmiş 

ülkelerdeki imalat sanayiine ve küçük işletmelere direkt etkileridir. Sanayileşmiş 

ülkelerde bu tip uygulamalann fazla etkisi olmadıQı belirlenmiştir. 11881 

195) Mlchael R. Czlnkota, llkka A. Ronkalnen, A.g.e., s. 113-114 

196) Michael R. Cılnkota, Pletra Rivali, llkka A. Ronkainen, "lntımatlonal BualntH", The Dryden Press, USA, 

1992, s.145 

197) John O. Oanlels, Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.59 

198) David K. Elteman, Arthur 1. StonhiU, A.g.e., s.289 
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TABLO 14. Uluslararası Yatmmıarda Karşılaşılan Bazı Ticari Engeller 

Kısıtlayıcı Lisanslar 

Özel İthalat İzinleri 

Küresel Kotalar 

Gönüllü İhracat Kısıtlamaları 

Geçici Yasaklamalar 

Yüksek İthalat Depozitoları 

Yüksek Dış İşlem Vergileri 

Seçici Lisans Uygulamaları 

Özel Vergi 

Lisans ücretleri 

istatistiki Vergiler 

Üretim Vergileri 

Satış Vergileri 

Tüketim Vergileri 

Ayırımcı Lisans Uygulamaları 

Seçilmiş Alanlar İçin Lisans 

Ülke Kotaları 

Mevsimlere BaQlı Yasaklamalar 

SaQlık ve SaQlıQı Koruma Yasaları 

Dış işlemler Lisansı 

Mübadeleye BaQlı Lisans Uygulamaları 

Gümrük Sarfiyatları 

Damga Vergileri 

Konsolosluk Fatura Onay Ücretleri 

Nakliye Vergileri 

Servis Şartları 

Katma DeQer Vergisi 

Dönüşüm Vergileri 

Kaynak; Michael R. Czlnkkota, Pietra Rivoli, llkka A. Ronkainen, •ıntematlonal Bualneaa•, The Drydan Press 

Second Edition, U.S.A. 1992, s.145. 
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2.1.1. Mal Transferi Ve Mülkiyet ile llglll Düzenlemeler 

Bu uygulamalar, genellikle ülkelerin benimsedikleri politikalar sonucu 

oluşmaktadır. Mal transferi ve mülkiyet ile ilgili düzenlemelerin amacı, ülkelerin 

korumacılık politikalarından kaynaklanmaktadır. Bu düzenlemeler sonucunda, dış alım 

önlenmekte ve yurt içindeki üretim düzeyinin gelişmesi saQlanmaktadır. Ülkelerin 

korumacılık politikaları, çoQunlukla iç baskılar sonucu ticaret açıQının dengelenmesi için 

uygulanmaktadır. Korumacılık politikaları uluslararası yatırımları kısıtlayıcı bir 

unsurdur.'1
• Tablo 14'de görüldüQü gibi çeşitli ülkelerde uygulanan farklı 

düzenlemeler, uluslararası yabrım şekillerinde ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde bir 

çok de~işikliklere neden olmaktadır. 

2.1 .2. Ambargo 

Ülkelerin birbirleriyle politik düşünce bakımından anlaşamamaları sonucunda 

ortaya çıkan yasal düzenlemelerdir. Genellikle uygulamada yabancı ülke veya 

ülkelerden mal ve hizmet ithaJinin ve ihracatının yasaklanması şeklinde gerçekleşir. 

Böyle bir uygulama, işletme ile bir ülke arasında olabilir veya iki ülke arasındaki tüm 

ticari faaliyetler arasında gerçekleşebilir. C2001 Örnek olarak; 1991 yılında Irak-Kuveyt 

Savaşı sırasında birçok ülke, her türlü ürün üzerinde lrak'a ambargo uygulamıştır. 

Ambargonun söz konusu oldu~u durumlarda, uluslararası yatınmlar olumsuz bir 

şekilde etkilenir. 

199) Mlchael R. Czlnkota, llkka A. Ronkalnen, •ıntematlonal Marketing•, A.g.e., a.116 

200) Wllllam R. Fannln, Carol B. Gllmore, "Developlng a Strategy for lntematJonal Bualneaa•, Long Range 

Plannlng, Vol.19, No.3, 1986, s.84 
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TABLO 15. Seçllmlş Ülkeler ltlbarlyle Yabancı Yatırımcılar için Düzenlenen Mülkiyet 
Polltlkaları ve DIOer Kısıtlamalar 

ÜLKE MOLKIVET VE iŞLETME KISITl.ANMIŞ YATIRIM Al.ANLARI 
KURAU.ARI 

AVUSTRALYA Bazı bölgeler dışında herhangi bir Devlet kuruluşlannda, basın-
özel kural bulunmamaktadır. Fakat yayın, bankacılık ve sivil havacılık 
hükOmet genellikle mali tutan 1.14 endüstrisinin belli bazı 
Milyon Dolardan fazla tutan bölümlerinde yabancı yatırımlara 
projelerde, sermayenin yansının izin verilmez. Emlak üzerine 
Avustralya'lılar tarafından yapılan yabancı yatınmlar da çok 
belirlenmesinin ve yönetim dikkatli bir şekilde gözden 
kurullannda %50'1ik oy hakkının da geçirilir. Aynca •uranyum Projesi". 
Avustralyalı'larda bulunmasını üretime geçtiQinde %75'1ik 
öngörmektedir. bölümüne Avustralyalılar sahip 

olmalıdır. 

JAPONYA Yabancı yatınmlar, kendilerine Yabancı yatırımlar için nükleer 
tamamen kapalı olan bir kaç enerji, etektlrlk enerjisi, gaz 
sahanın dışında, yatmm alanlannda üretimi, hava taşımacılıQı, 
% 1 OO'IOk bir sermaye oranına sahip silahlanma ve patlayıcılar 
olabilmektedirler. Madencilik konulannda yatırım yasagı vardır. 
alanındaki yatırım oranı ise %50 ile 
sınırlandınlmıştır. 

A.B.D. Yabancı mülkiyet oranlan üzerinde Sadece hayati önem taşıyan 
hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. ulusal güvenlik konulannda (kıyı 

gemiciliQi ve radyo yayınlan gibO, 
kısıtlamalar bulunmaktadır. 

BATI ALMANYA Yabancı sermaye ortaklıQı üzerinde Silahlar ve ilaçlar haricinde diQer 
hiçbir limit yoktur. bütün sahalar yabancı yatınmlara 

açıktır. 

FRANSA Yabancı sermaye ortaklıQı üzerinde Yol-yapı gereçleri, gemi yapımı, 
hiçbir limit yoktur. uzay çalışmalan, film, radyo, 

fotoQrafçılık, tıbbi ve eczacılık 
oranleri ile tanm konulannda 
kısıtlamalar bulunmaktadır. 

PORTEKiZ Hiçbir kısıtlama yoktur. Kurulan HOkOmete aynlan bazı sahalar 
şlrketterde yabancı personel de dışında yapılacak yatınmlar yasat 
çalışablllr, ancak personelin belirli olup onay gerektlQlnden ev 
bir oranının, hem idari hem de sahibi ülke karar için yeterli 
teknik bölümlerde, Portekizliler miktarda zaman bırakır. 
tarafından oluşturulması 

Ongoraımektedir. 

Kaynak; Anant R. Negandhl, "lntematlonal Managernent", Allyn and Bacon ine, Boston, 1987, s.146 
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TABLO 15.'ln DEVAMI 

OU<E MOU<IYET VE iŞLETME KISITLANMIŞ YATIRIM 
KURAUARJ SAHALAR! 

iSPANYA %50'den fazla yabancı Savunma, kamu sektörü, film 
iştiraklerde hükümetın onayı sanayi, haberleşme, 
gerekir. Bu onay, eger yatınm madencilik, bankacılık, hava 
konusu yabancıları idame yollan ve gemicilik 
ettigi veya monopolistik bir konulannda kısıtlamalar 
yapı göstenniyorsa, kolayca getirilmiştir. Bazı özel 
elde edilir. Yabancı mülkiyette durumlarda da yabancı 
% 100 iştirak de sagıanabilir. iştirakler % 1 O, % 15, veya 
1)lstihdam ve döviz girdileri %25 ile kıstlanabilir. 
gibi bazı önemli göstergeler 
çok 
olumlu ve 
2) Patent haklan teslim 
edilirse 

MEKSiKA Oranlar, sanayi sektörünün Çok detaylı ve belirli 
cinsine göre deQlşebillr. kısıtlamalar her alanda 
ômegin; Madencilik %49, bulunmaktadır. 

petrokimya %40, otomotiv 
sanayii için parça üretimi 
%40. Diger sektörlerde oran 
kesin olarak belli olmamakla 
beraber, yabancı sermaye 
%49'a kadar kabul edilir. 
Böylece yönetime sahip 
olmatan engeflenmlş 
olmaktadır. Fakat bazı özel 
durumlarda, bu koşul 
sagıanmasa dahi, hOkümet 
ufak bir payla dahi veto 
hakkını elinde tutmaktadır. 

HONG KONG Yabancı sermaye katılımı Hizmet sektOrünOn bazı 
üzerinde hiç bir kısıtlama bölümleri dışında her Saha 
bulunmamaktadır. serbesttir. 

HiNDiSTAN Şirketlerin %60 yerli sennayell Cevher işleme sektörü · 
olması esastır. Fakat, cevher dışındaki sahalarda, tüketim 
işleyen firmalar çok gelişmiş sektörü ve hizmet 
teknoloji kullanırtarsa veya sektöründe ufak veya orta 
üretimlerinin %60'ını ihraç bOyOklOktekl işletmeler, 
ederlerse, Yerli sermaye oranı yabancı yatınmcılara 

%26 ile sınırlanabilir. genellikle kapalıdır. 

Kaynak; Anant R. Negandhl, •ıntematlonaJ Managemem-, Allyn and Bacon ine, Boston, 1987, s.147 
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TABLO 15'1n DEVAMI 

1 

ÜLKE 

1 

MÜLKiYET VE iŞLETME 

1 
KJSm..ANMIŞ YATlRJM 

1 
KURAUARI SAHALARI 

ENDONEZYA 1974 yılında, hükümetin Ulusal savunma sanayii ve 
yapmış oldugu açıklama ile basın, yabancı yatırımlara 

yabancı yatınmlarda kapalıdır. Aynca, ulaşım, 
sermayenin %51 'inin servis ve atom reaktörlerinde 
Endonezyalılar tarafından yabancıların kontrolüne izin 
saglanması öngörülmüştür. verilmez. 
Böylece 1974'den ewelki 
yabancı sermaye üstünlüQO 
engellenmiştir. 

KORE Herhangibir özel koşul Enerji üretim ve dagıtımı, 
belirlenmemekle beraber, demiryolu, havagazı, kıyı 
%50'nin altındaki yabancı balıkçılıgı, sigara sanayi, 
yatınmlar ve katılımlar daha buhar ve su saglanması ile 
çok tercih edilir. Japonların kurmuş oldugu 

işletmelerin yatınmında 

yabancı sermaye katılımı 
yasaklanmıştır. 

MALEZYA Şirketler 1990 yılına kadar, Devlete ait olan hizmet ve 
sermaye kısıtlayan yeni ulaşım sektörü haricindeki 
ekonomik politika hedeflerine tüm sahalar yabancı 
uymalıdırlar (%30 Bumiputra, sermayeye açıktır. Fakat 
%40 Malezya ve %30 Yabancı basın sektöründeki 
Sermaye), 1972'den beri yatınmlarda, genellikle 
bütün şirketlerde bu kurallar yabancı sermaye katılımı 
zaten uygulanmaktadır. kabul edilmez. 

YENi ZELANDA Yabancı sermaye katılımı için Ticari bankalar, demiryollan, 
herhangi özel bir kuraJ şehir ulaşım sistemleri, 
oluşmamasına ragmen telefon ve telgraf servisleri ile 
(%100'e kadar), %25'den tasarruf bankacılıgında 
fazla yabancı iştiraklerde yabancı sermaye engellenir. 
merkez bankasının onayı 
alınmalıdır. 

PAKiSTAN Yabancı sermaye katılımı Demir ve hava yollan, atom 
Ozerinde herhangi bir oran enerjisi, telefon ve telgraf 
belirlenmiş olmamasına hizmetleri, silah ve cephane 
ragmen, hükümet ulusal üretimi ve ulusal bankacılık 
sermaye katılımının teşvik gibi konular yabancı 
edilmesi taraftandır. yatınmlara yasaklanmıştır. 

Kaynak; Anant R. Negandhi, "lntemational Management", Allyn and Bac:on ine, Boston, 1987, s.148 
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TABLO 15'1n DEVAMI 

1 

ÜLKE 

1 

MÜLKiYET VE iŞLETME 

1 

KISm.ANMIŞ YATIRIM 

1 
KURALLARI SAHALARI 

FiLiPiNLER Yabancı sermaye %40 ile Cephane ve silah üretimi, 
sınırlandınlmıştır, fakat hidroelektrik, nükleer enerji, 
hükümet %30 için baskı perakende ticaret, tarım, 
yapmaktadır. Onca olabilecek bankacılık ve basın sektörü 
ve önem taşıyan konularda, yabancı yatınmlara kapalıdır. 

belll bir süre kısıtlanması 
koşuluyla. ile %40'ın üzerinde 
yabancı sermaye katılımı 
mümkündür. 

SINGAPUR Hükümet, yabancılann belli Ulusal hizmet ve haberleşme 
oranlarda şirket katılımlanna dışında bütün sanayiler 
taraftar deQildir, daha ziyade yabancı sermayeye açıktır. 
kurulacak şirketin tüm 
sermayesinin yabancı 
iştiraklerden saQlanmasını 

ister. 

TAYVAN Yabancı sermaye katılımını Hükümetin tekel olduQu 
sınırlayan hiçbir koşul yoktur. hizmet sektörü, petrol 

rafinerileri gibi stratejik önem 
taşıyan sanayiler yabancı 
yatınmlara kapalıdır. Ayrıca 

bazı endüstri yatınmlannda 
da yabancı sermaye teşvik 
edilmez. 

TAYLAND Yatınm sahalanna yapılacak Yabancı Ticaret Kanununa 
küçük miktardaki katılımlan göre; sermayeyi sınırlandıran 
engellemek haricinde hiç bir belirti bazı sahalar dışında, 
kısıtlama bulunmamaktadır. hiçbir konuda yabancı 

yatınmtara kısıtlama 

getirilmemiştir. 

Kaynak; Anant R. Negandhl, "lrıtematiOllBI Managemant", Allyn and Bacon ine, Boston, 1987, s.149 
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2.1.3. SaQlık ve Güvenlik Hususunda Uygulanan Yasal Düzenlemeler 

Uluslararası Ticaret uygulamalannda, bazı ülkelerde halkın sa"lı~ını ve 

güvenliQini sa~lamak için birçok yasaklamalar vardır. Özellikle güvenlik hususundaki 

bu uygulamalar, ülke içindeki iç huzurun bozulmaması ve yurt dışından gelebilecek 

herhangi bir güce karşı koyabilmek için uygulanmaktadır. Aynı şekilde saQlık hizmetleri 

konusunda uygulanan birçok sınırlamalar, tüketicileri korumak amacı ile 

yapılmaktadır.(2011 ÖrneQin birçok ülkede çeşitli mallar üzerinde, (özellikle gıda 

maddeleri veya aQız ile temas eden diQer mallann ithalatında, ambalajlanmasında ve 

satışında) katı saQlık kuralları uygulanmaktadır. !202l Bu tip yasal düzenlemelerin yaptırım 

gücü yüksektir. Yatırımcıların ev sahibi ülkedeki bu tip düzenlemeleri önceden 

araştırmaları gerekir. Çünkü ürettikleri veya pazarladıkları mat ve hizmetlerin, bu tip 

koşullara uyma zorunluluQu vardır. Aynca birçok ülkede halkın saQlıQını ve güvenliQini 

saQlamak için (mecburi sigorta gibi) çeşitli düzenlemelerde söz konusudur. Bu 

düzenlemeler bazı durumlarda işletmelere ek bir maliyet unsurudur. 

2.1.4. Vergi Yasaları 

Dünyadaki her ülke, gelişmesine baQlı olarak kendi hukuki yapısı doQrultusunda 

vergi yasalarını oluşturmaktadır. Vergilerin en önemli amacı, hükümetlerin gelirlerini 

yükseltmektir. Her ülkede devletin belirli çıkartan doQrultusunda çeşitli sınıflandırmalar 

yapılır ve buna baQlı olarak vergi politikaları oluşturulur. Bu politikalar ülkeden ülkeye 

çeşitli farklılıklar göstermektedir. Uluslararası yatırımcılar yatırım kararlarını verirken, 

vergi sistemlerindeki farklılıkları göz önünde bulundurmaJıdırlar. Çünkü bazı ülkelerde 

yüksek vergi uygulamaları, bazılarında ise düşük veya hiç vergi uygulaması yoktur.(3)3) 

201) Preter Winsemius, Ulrich Guntram, "Reapondlng to the Envlronmental Challenge•, Business Horizons 

Volume2, Number 2, March-April, 1992, s.17. 

202) "Uluelararuı Pazarlama Araftırmalan•, l.T.O. Yayınlan, 1987, s.12. 

203) Donald a. Bali, Wendell h. Mc. Culloch, Jr., A.g.e., s.199 
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Ayrıca birçok ülkenin vergi kanunları çok karmaşıktır. Özellikle az gelişmiş 

ülkelerde bu tip kanunlar tam olarak yerine oturmamıştır. Bundan dolayı yatırımcıların 

vergi sistemlerini anlamaları zorlaşmaktadır. Birçok ülkede çeşitli gruplara ayrılmış gelir 

vergileri mevcuttur. Bunun başlıca nedeni ise devletin işletme gelirlerine ortak 

olmasıdır. Bu tip uygulamalar çoCunlukla AT ülkelerinde görüldüCü gibi, Katma De~er 

Vergisi (K.D.V.) uygulaması şeklindedir.(204! 

Ülkeler arasında farklılık gösteren bu tip uygulamalar, genellikle ülkelerin 

sektöre! gelişmelerini de etkilemektedir. Çünkü bazı ürünlere uygulanan vergi daha 

düşük, bazı ürünlere uygulanan vergi ise daha yüksektir. Bundan dolayı yatırımcıların, 

ürettikleri ürünlere uygulanan vergi sistemlerini bilmeleri gerekmektedir. 

Ülkeler arası vergi sistemlerindeki farklılıklara bakıldıQında, bazı alanlara yatırımı 

teşvik etmek için, gerekli vergi düzenlemelerinin oldu~u görülmektedir. Bu tip 

düzenlemeler genellikle vergi indirimleri, vergi iadeleri, muafiyetler ve masraf gösterme 

uygulamalarıdır. Bu uygulamalar yatırımcılar açısından özendirici bir unsurdur. 

Uluslararası vergi uygulamalarındaki farklılıklardan dolayı, birçok ülke kendi 

aralarında karşılıklı vergi anlaşmalan imzalamaktadır. ÖrneCin A.B.D., 25'den fazla ülke 

ile karşılıklı vergi anlaşmaları imzaJamıştır. (20Dj Bu anlaşmalarda çeşitli tanımlar ortak 

yapılmakta ve her ülkenin vergilendirilebilir faaliyetlerinin neler olduQu belirlenmektedir. 

Bu uygulamalar aynı zamanda işletmelerin çifte vergilendirilmesini önlemek için 

yapılmaktadır. 

204) "Ulualararaaı Pazarlama Arafttnnalan", l.T.O. Yayınlan, 1987, s.10. 

205) Stefan H. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.166 
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2.1.5. Döviz Kurunun DeOişlmi ile llgm Düzenlemeler 

Ülkelerin parasal de~erleri birbirlerine göre de~işim gösterirler. Bazı ülkelerde 

dövizlerin alım ve satımını kapsayan katı kurallar söz konusudur. Bunlar kambiyo 

kontrol yasalarıdır. Bu tip yasalar özellikle az gelişmiş ve sosyalist ülkelerde 

görülmektedir. Paranın serbestçe dolaşımı ise genellikle sanayileşmiş ülkelerde söz 

konusu olmaktadır. (208! 

Uluslararası yatırımcılar bu deQişimlere karşı kayıplarını önlemek için çeşitli 

araçlar kullanmaktadır. Uluslararası yatırımların esas amacı, en düşük maliyetlerle girdi 

oluşturmak ve bu girdilerle en yüksek çıktıyı sa~lamaktır. Ev sahibi ülkede belli bir 

süre için paranın konvertibilitesi durdurulur ve sınırlandırılırsa, yatırımcılar döviz kuru 

riski ile karşı karşıya kalırlar. Bunun başlıca nedenlerinden biri, yatırımcıların çeşitli 

sermaye piyasalarında işlem yapması, dQeri ise fon akımının de~işik döviz cinsinden 

oluşmasıdır. Çeşitli sermaye piyasalarının kısmen birbirine baQımlı, kısmen de baQımsız 

olmaları, yöneticilerin karar almalarını engeller. öte yandan ev sahibi ülkelerin parası 

karşısında döviz deQerlerinde meydana gelen deQişimlerin belirsiz olması, döviz kuru 

riskinin yeni bir deQişken olarak görülmesine neden olmaktadır.(2071 

Kambiyo mevzuatındaki müdahaleler, uluslararası para biriminin yasal 

kullanımını sınırlandırmak veya yasaklamak için yapılmaktadır. Bu uygulamayla paranın 

deQeri, serbest piyasadaki fiyatlardan farklı bir oranda sabitleştirilir. Bu durumda 

uluslararası yatırımcılar faaliyetlerinin gerektirdiQi dövizi karşılayamamaktadır. EQer 

döviz alımına hükümetler tarafından izin verilirse, kontrol edilen ve bloke edilen dövizi 

elinde bulunduran yatırımcılar, serbest piyasa deQerinin çok üzerinden ödeme yapmak 

zorunda kalacaktır. E~er izin verilmemişse, dövizin maliyeti ekonomik olmayacaktır.(208) 

206) Donald A. Bali, Wendell H., Mc Culloch, Jr., A.g.e., s.206 

207) Ali Bülent Pamukçu, ·uıualararaaı işletme Ftnansı, Döviz Kuru Riski", 1. Cilt, Güryay Yayınlan, lstanbul, 

1984, s .14. 

208) Oonald A. Bali, Wendell H., Mc Culloch, Jr., A.g.e., s.225 
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Az gelişmiş ülkelerde döviz talebi yüksektir. Çünkü tüketim ve yatırım mallarının 

talebi fazladır. Bu durumda döviz fiyatları yükselmekte ve fiyat yükseldikçe de arz 

artmaktadır. Aynı şekilde bu ülkelerde döviz arzı yetersizdir. Çünkü döviz dış 

ülkelerden elde edilmekte ve döviz fiyatları serbest piyasanın, daha do'1rusu resmi 

kurların üzerinde olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, döviz fiyatları serbest piyasanın 

altındadır. Az gelişmiş ülkelerde serbest piyasa genellikle karaborsa olarak karşımıza 

çıkmaktadır.(209) Böyle bir durum yatırımcılar açısından olumsuz bir faktördür. 

Sonuç olarak; uluslararası yatırımlarda, ev sahibi ülkede döviz kurlarının 

de~işken ve kontrollerin yüksek olması söz konusu ise, yatırımcıların döviz 

kontrollerinin olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler almaları 

gerekmektedir. 

2.1 .6. iş Yasaları 

Her ülkede işgücünün çalışma şartlarını ve ücretlerini belirleyen yasalar vardır. 

Bu yasalar birçok ülkede karmaşık bir yapıdadır. İş yasaları çalışma şartlarını 

düzenlediQinden, işçi ve işletme verimliliQi üzerinde de direkt etkilidir. Bazı durumlarda 

bir ülkede saat ücretleri düşük olsa bile, yan ödemeler gibi ekstra ücretler işgücü 

maliyetlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Yan ödemeler, genellikle kAr payları, saQlık 

yardımları ve emeklilik fonları gibi şekillerde görülmektedir.121
0) 

Bazı ülkelerdeki çeşitli yasalar, uluslararası yatırımcıları önemli derecede 

etkilemektedir. Öm~in bazı uygulamalarda işletmelerde çalışacak personelin belirli bir 

yüzdesinin ev sahibi ülkeden olması zorunlulu'1u vardır. Bu yasalar, yabancı 

yatırımcıları yerli personel aramaya zorlamaktadır. 

209) Ali Ôzgüven, "lktlaalda Glrt9•, Filiz Kitabevi, 1983, s.498. 

210) Oonald A. Ball, Wendell H., Mc Culloclı, Jr., A.g.e., s.205-206 
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İstenen kalitede personelin ülke içinden bulunamaması, yatırım ve üretimin 

kalitesi ile miktarını etkilemektedir. Bundan işletmenin verimliliQi de etkilenmektedir. 

Böyle bir durumda yatırımcılar, emek-yoQun sanayi yerine, teknoloji-yoQun sanayi ve 

otomasyonla üretimi tercih etmektedir.12111 

Ülkelerdeki sendikal faaliyetler de farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde 

sendikacılık faaliyetlerine izin verilmemektedir. Bazı ülkelerde ise sendikalara büyük 

haklar tanınmaktadır. işçi sendikalarının güçlü olduQu durumlarda, hükümetler 

işverenleri etkileyecek çeşitli yasalar çıkarabilirler (işten çıkarılmanın yasaklanması gibi). 

Yine aynı şekilde sendikaların yaptırım güçlerinin fazla olduQu ülkelerde, grevler çok 

etkili olmaktadır. Grevlerin yoQun olduQu ülkelerde işgücü kaybı ve buna baQlı olarak 

da üretim kaybı söz konusu olur. Bu da yatırımcıların göz önünde tutması gereken bir 

risk faktörüdür. 121
2) 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, işsizliQin yoQun olmasından dolayı 

çalışma koşullarında birçok kısıtlamalar görülmektedir (çalışma saatleri dışında fazla 

mesai yaptırılmaması veya çok yüksek ücret ödenmesi gibi) . Bu da yatırımcılar 

açısından ek bir maliyet olmaktadır. 

2.2. Ev Sahibi Ülkelerin Uyguladıkları özel Yasal Düzenlemeler 

Bu tip düzenlemeler, genellikle sektörler itibariyle veya işletmenin ürettiQi 

ürünlerle ilgili olarak yapılmaktadır. Düzenlemelerde, kavramlar ve kapsamları ayrıntılı 

bir şekilde belirtilmektedir. Bundan dolayı uluslararası yatırımlarda, faaliyet alanlarının 

önceden belirlenmesinde yarar vardır. Bu husus, mevcut pazar koşullarının 

belirlenmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Bu düzenlemeleri çeşitli başlıklar altında 

sınıflandırmak mümkündür; 

211) Rlchard N. Farmer, Barry Rlchman, ·eomparatlve Management and Economlc Progreaa•, Cedarwood Pub. 

Com. Bloomington, lndiana, 1970, s.251. 

212) Robert Grosse ,Duane Kujawa, A.g.e., s.456-457 
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2.2.1. Tarife ve Kotalar 

Tarifelerin uygulanmasındaki amaç, yerel hükümetlerin gelirlerini yükseltmek ve 

yerel üreticileri korumaktır. Tarifeler, genellikle yurt dışından ithal edilen ürün 

de~erlerinin belirli bir yüzdesi olarak saptanmaktadır. Bu tip uygulamalar, ithal edilen 

ürünlerin fiyatlarını artırmakta ve yurt içindeki rekabet şanslarının kaybolmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanında ithalat miktarını sınırlayan kotalar, tamamen yerli üretimi 

korumak amacındadır. 12131 Hükümetlerin yasalarla belirledi~i bu kontrol unsurlarının 

amacı, genellikle ülkenin ödemeler dengesi problemleridir. Özellikle, bir ülkedeki 

yabancı ürünlere olan talebi azaltmak ve tüketimi geçici olarak kısıtlamak için 

oluşturulmuştur. Fakat bu tip uygulamalar ülke içinde birçok sakıncalı durumun ortaya 

çıkmasına neden olur (Karaborsa gibi). 

Tarifelerin nedenlerini ve şekillerini şu şekilde belirtebiliriz:12141 

1. Tarife uygulamaları genellikle ülkeye giren ve çıkan ürünler üzerinde 

gerçekleşir. 

2. Koruma ve gelir amacı ile olabilir. Uygulamada daha ziyade ülkede 

bulunmayan hammaddeler üzerindeki düşük tarifeler, yerli endüstrileri 

cesaretlendirmektedir. Yeni mamul üretiminde ise birçok ülkede yüksek 

tarifeler uygulanmaktadır. Bunun nedeni yerel üreticileri korumaktır. 

3. Uygulama, ürünlerin birim veya de~er başına olabilir. 

4. Bazı durumlarda imalatçılar hammadde girdisini gümrüksüz gerçekleştirebilir. 

Bu da üreticilere gerekli teşvikin sa~lanması demektir. 

5. işlenmiş ürünler, işlenmemiş ürünlerden daha yüksek gümrük tarifesine 

tabidir. Bunun nedeni de üretim teknolojisini ülkeye çekmektir. 

6. ileri teknoloji ürünlerine düşük tarife uygulanmaktadır. Bu uygulama, üretim 

olanaklarını artırmak ve geliştirmek amacı ile yapılmaktadır. 

213) Donald A Bati, Wendell H. Mc Culloch Jr., Ag.e., s.204. 

214) Stefan H.Robock, Kenneth Slmmonds, Ag.e., s.191-192. 
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2.2.2. Fiyat Kontrolleri 

Ülkeler belirli kaynakları tekelinde tutarak veya kontrol ederek çeşitli kısıtlamalar 

uygulamaktadır. ÖrneQin az gelişmiş ülkelerde, ürün veya hizmetlerin fiyatları kontrol 

altında tutularak, ekonomik sistemlerine göre çeşitli ayarlamalar yapılmaktadır. Özellikle 

çeşitli siyasal nedenlerden dolayı, bazı hükümetler tüketim malları fiyatlarını düşük 

tutmaktadır. Ayrıca enflasyonist ortamda, enflasyon oranlarını düşürmek için geniş fiyat 

kontrolleri uygulanmaktadır. (2,!5) 

Fiyat kontrollerinin söz konusu oldu~u ülkelerde, uluslararası yatırımlar önemli 

ölçüde etkilenmektedir. ÖrneQin bazı yatırımlarda fiyat kontrolleri yüksek oldu~undan, 

işletmelerin iflası dahi söz konusu olabilmektedir. Bunun en önemli nedeni, hammadde 

fiyatlarının artması ve işçi ücretlerindeki artışların tüketiciye yansımasını engelleyen 

kısıtlamalardır. 

Bu tip uygulamalardan dolayı, uluslararası yatırımcılar fiyat kontrollerinden en 

az etkilenen yatırımlan tercih etmekte veya kontrollerin etkisini azaltacak çeşitti tedbirler 

almaktadır. Bu tedbirlerin başında maliyetleri düşürmek gelmektedir. Böylece daha 

verimli üretim teknolojileri tercih edilir. Ayrıca ev sahibi hükümetlerle karşılıklı işbirli~ine 

giderek, fiyat kontrolleri üstünde etkileyici bir rol oynanabilir. Bir başka yol da, üretilen 

ürünlerde farklılaştırmaya gitmektir. GörüldüQü gibi; uluslararası yatırımlarda fiyat 

kontrolleri hem yatırım kararlarında etkili bir rol oynamakta, hem de yatırım süreci 

içinde sektöre! bazda pazarlama politikalarının oluşmasında belirleyici olmaktadır. 121eı 

215) Vem Terpsta, Ravi Sarathy, A.g.e., s.131 

216) Robert Grosse, Duane Kujawa, A.g.e., s.366-367 
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2.2.3. Antl Damping ve Antftröst Yasalar 

Ev sahibi ülkeler, çokuluslu işletmelerin monopolist uygulamalarına karşı yerel 

üretimi korumak için, birçok yasalar çıkarmaktadır. Yabancı bir yatırımın bir ülkedeki 

pazar fiyatlarının çok altında mal satmasına karşı, ev sahibi ülkeler Anti damping 

yasalar uygularlar.12
17) Bu yasalar genellikle yerel işletmeler açısından olumludur. 

Özellikle hükümetlerin uyguladıkları çeşitli teşvikler ve fiyat kontrolleri, yerel işletmeleri 

daha k&rlı duruma getirmekte ve yerel pazarların dışına çıkmaya zorlamaktadır. 

il.Dünya savaşından sonra birçok ülke, çokuluslu işletmelerin rekabet avantajları elde 

etmelerini engellemek için, daha küçük ölçekli yatırımlara bir çok teşvikler 

sa~lamıştır. (2ıaı 

Hükümetler, fiyat kontrolleri ile tüketicilerin korunmasını da sa~lamakta, yabancı 

yatırımcıların rakiplerini saf dışı bırakarak, tekel durumuna geçmelerini ve fiyat 

düşürmelerini engellemek için, Antitröst kanunları uygulamaktadır.1219) 

Bu tip yasal düzenlemeler, uluslararası yatırımları etkileyici bir faktördür. E~er 

bir yatırımcı bu kanunlardan yararlanma yoluna giderse, yeni pazar olanaklarının 

yaratılmasını sa~layacaktır. Ancak ev sahibi ülke, Tröst ve Damping gibi çeşitli şekilde 

fiyatlarla oynayarak yerli üreticilerin pazar paylarını arttırıcı politikalar oluşturdu'1unda, 

girişimciler birçok yasal sınırlamalarla karşı karşıya gelmekte ve böylece yatırımların 

riski artmaktadır. 

217) Mictıael R. Czinkota. llkka A. Ronkainen, "lntematlonal Marketing•, A.g.e., s.121 

218) Christopher M. korttı, A.g.e., s.333 

219) A.e., s.498. 



126 

2.2.4. Yat1r1m Kararıarenı Etkileyen DIQer Yasal Düzenlemeler Standardizasyon 

Birçok ülkede çeşitli yasalarla ürünlerin standardizasyonu saQlanmaktadır. Bu 

yasaların işletmeler üzerindeki yaptırım gücü çok yüksektir. Özellikle sanayileşmiş 

ülkelerde tüketiciyi koruma kanunları söz konusudur. Bu uygulamalar genellikle 

ürünlerin paketlenmesi, etkilenmesi, markalanması ve test edilmesi şeklinde 

görülmektedir. Bu tip yasaların yoQun olması, uluslararası yatırımcılara ek bir maliyet 

getirmektedir. Ayrıca ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları sonucunda çeşitli 

önlemler mevcuttur. ÖrneQin bazı ülkelerde özellikle petrol krizi sonrasında benzin 

tüketimini azaltmak amacı ile, motorlu araçların beygir güçleri sınırlandırılmıştır. Yine 

çevre kirlenmesini önlemek için egsoz gazlannın kontrolü için özel aygıtların 

kullanılması zorunlu tutulmuştur. (220) 

Patent Yasaları 

Yaratıcı bir fikir ürünü olan ve sanayide uygulama alanı bulunan buluşların 

işletilmesi konusunda, buluş sahiplerine belli bir sürede ayrıcalıklı bir takım haklar 

temin etmek için, ilgili mevzuatların öngördü~ü hüküm ve şartlara uygun· olarak 

devletler tarafından verilen ve korunan yasaların tümünü içermektedir. czııı 

Bu tip yasalar, ürünlerin başka firmalarca taklit edilmesini engellemek amacıyla 

düzenlenmektedir. Ayrıca patent kanunları, bir yeniliQi ilk kez bulana, hükümetlerin 

belirli süreler için saQlamış olduQu monopol hakkıdır. Patent sahibi, bu monopol 

sayesinde o ülkede başkalarının söz konusu malr üretmesini veya satın almasını 

önleyebilir. 

220) Mehmet Karafakloglu, A.g.e., s.118. 

221) Ömer Baybars, Tek. "Pazarlama ilkeler ve Uygulamalar", Dokuz EytOI Üniversitesi, Memleket Gazetecilik ve 

Matbaacılık. lzmir, 1990, s.248 
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Patentler hangi ülkede alınmışsa, yalnız o ülkenin sınırları içinde geçerlidir. Bu 

bakımdan yeni bir buluş üzerinde bir çok ülkede monopol hakkı elde etmek isteyen 

işletmeler, o ülkede buluşlarını tescil ettirmek zorundadır.(222) Patent Anlaşmaları her 

ülkede farklılık gösterdi~inden dolayı, uluslararası alanda tek bir standarta getirilmeye 

çalışılmıştır. Özellikle AT ülkeleri serbest dolaşımından dolayı bir standartlaşmaya 

gitmektedir. Bu standartlaşma Avrupa Patent Ofisi(European Patent Office} tarafından 

yapılmaktadır. (223) 

* Ticari Marka Kanunlan 

Marka; üretici ve satıcıların malını tanrtan, onu başkalarının mallarından ayırmaya 

yarayan isim, terim, sembol, amblem veya bunların bileşimidir. 122
"
1 

Böylece marka'yı bir mal veya hizmetin kimli~i olarak tanımlayabiliriz. (225) 

Yasalara göre birçok ülkede markaların tescil edilmesi zorunlulu~u vardır. 

Ayrıca işletmelerin t icari unsurlarının da tescil edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu 

tip düzenlemeler çeşitli yasalarla belirlenmiştir. Örne~in Türkiye'de Markalar Kanunu 

ile bu belirleme söz konusudur. (228) 

* Tellf Hakları 

Bu tip düzenlemeler genel olarak, edebi, müzikal, bilimsel veya herhangi bir 

sanat eserinin kendisini veya şeklini üretmek, reprodüksiyonunu yapmak, basmak, 

yayınlamak ve satmak üzere verilen özel haklardır. ıwı 

222) Halil SeyldoQlu, A.g.e., s..94-95. 

223) Thomas J. Moronlck, "European Patent Lawa and Declalona" lntematlonal Mart<eting Review MCB of 

Univeraity Preaa Um. England, Vol.5, No.2, Summer 1988, s.39 

224) ismet Mucuk, "Pazartama lıkelart", Der Yayınlan, lstanbul, 1986, a.121. 

225) Muhittin Karabulut, lsmall Kaya. "Pazartama Y6netlml ve Stratejllarl", 1.0. işletme Fakültesi, 1.1.E. Yayınlan, 

No.138, lstanbul, 1991, a.34. 

228) Ömer Baybars Tek, A.g.e .. s.249. 

227) A.g.e., s.248. 
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Uluslararası yatırımcılar açısından bu tip düzenlemelerin içeri~i ve varlı~ı önemli 

bir husustur. Çünkü üretilen malların çalınmasını veya taklit edilmesini önlemek için 

markaların yatırım yapılacak ülkede tescil edilmesi gerekir. Ancak birçok ülkede marka 

hakları eşit bir şekilde korunmamaktadır. Bazı ülkelerde işletmelerin marka hakları çok 

kuwetli ve ciddi bir şekilde korunurken, di~er bir ço~unda bu konudaki yasal 

düzenlemelerin hiç olmadıQı veya yetersiz oldu~u görülmektedir.C2281 Bu gibi durumlar, 

uluslararası yatırımlarda bir çok sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca tüm ülkelerde 

marka haklarının tescili çeşitli formalitelere ba~lı olup, belirli bir süre için belirli 

bedellerin ödenmesi koşulu vardır.1229) Bu da işletmelere ek bir maliyet 

getirmektedir. 

228) Mehmet Karafakle>glu, A.g.e., s.139. 

229) A.g.e., s.140. 



129 

3. BAŞLICA EKONOMiK FAKTÖRLER 

Bir ülkede genel ekonomik sistemin oluşmasında rol oynayan ekonomik 

unsurlar, işletmelerin pazarlama ve üretim faaliyetleri ile, ülkede yaşayan insanlann 

yaşam koşullarını etkilemektedir. Zira insanların gereksinimlerinin karşılanması ve 

refahın artması, bu koşullar içinde gerçekleşmektedir. Ekonomik unsurlar ayrıca 

işletme faaliyetlerini ve buna baQlı olarak da ekonomik sistemlerin verimliliQini 

etkilemektedir.(230) Tablo 16.'da görüldüQü gibi; bir ülkenin ekonomik sisteminin 

verimliliQinin belirlenmesinde birçok ölçütler kullanılmaktadır. Uluslararası yatırım 

kararlarının alınmasında yararlanılan bu ölçütler, işletmelerin yatırım yapacakları 

ülkelerin ekonomik sistemleri hakkında genel bilgiler vermektedir. 

3.1. Ekonomik Faktörleri Oluşturan Unsurlar 

Uluslararası yatırım yapmak isteyen işletmelerin, yatırım yapacakları ülkedeki 

potansiyel pazarı tahmin etmeleri için, ekonomik ve sosyal unsurları incelemeleri 

gerekmektedir. 

Bir ülkede potansiyel pazann ve üretilen ürünlere talebin oluşması, yeterli 

yoQunlukta nüfusa sahip olmakla mümkündür. Sosyo-ekonomik unsurlar, daha çok 

ülkelerin nüfus daQılımları hakkında bilgi vermektedir. Ekonomik unsurlar ise, ülkede 

yaşayan insanların satın alma güçlerinin göstergesidir. Ayrıca, işletmelerin ürettikleri 

mal veya hizmetin pazarlama faaliyetleri açısından da ekonomik faktörler önemlidir. 

Mevcut pazarın özellikleri, ekonomik faktörlerin oluşmasında etkin bir rol oynamakta, 

rekabet koşullan, mal veya hizmetin yapısı, daQıtım kanalları gibi unsurlarda ekonomik 

faktörlerin birer belirleyicisi olmaktadır. Bundan dolayı ekonomik faktörleri oluşturan 

unsurlar belirli başlıklar altında sıralanmış, sosyo-ekonomik koşullar, pazarın özellikleri 

ve rekabet koşulları ayn başlıklar altında toplanmıştır. 

230) Bany M. Richman, Melvyn Copen, "lnternatlonal Management and Economlc Devetopment", Mc. Graw Hill 

Book Com, USA, 1972, s.44 
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TABLO 18. Bir Ülkenin Ekonomik Sistemlerinin VertmllllQlnde Kullanılan Ölçütler 

1. G.S.M.H. artış seviyesi ve oranı 

2. Reel sermaye artışının seviyesi ve oranı 

3. üretim faktôrleri girdi oranı (D<>Qal kaynak, hammadde, insan gaco gibO 

4. Yararlı çıktılann toplam çıktılara oranı 

5. Gerçek endüstriyel çıktı artış seviyesi ve oranı 

6. Tüketim mallannın fiziksel çıktı ve artış oranı 

7. Toplam endüstriyel istihdam ve büyüme oranı 

8. Endüstriyel emek üretkenliQindeki artış seviyesi ve oranı (çıktı/çalışma saati/yol} 

9. Endüstriyel çıktının, artan sermaye ve kArhlıQa baglı büyüyen iş gücüne oranı 

1 o. Tüm endüstri sektOrOnOn, G.S.M.H. 'ya katkısı ve zaman içindeki degişim trendi 

11 . DeQer artışının, endüstriyel işgücü ve zamana göre artış trendi 

12. Artış olarak sermaye çıkış oranlan ve trendleri 

13. Envanter1erln, üretime vfIYa saıışa göre oranı 

Kaynak; Barry M. Rıchman, Melvyn Copen, "lntematlonal Management and Economlc Development•, Mc Graw 

Hill Book Com. USA. 1972, S.45 

3.1.1. Gayri 9aft Mllll Haslla (G.S.M.H.) 

GSMH, ülkelerin genel ekonomik seviyelerinin gruplandırılmasında ve gelişme 

düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan bir göstergedircza11
• Bu d~er, bir ülkede satılan 

ürünlerin ve hizmetlerin bütününü oluşturmaktadır. G.S.M.H.'yı, ülke ekonomisinde 

toplam talebin ve pazar büyüklü~ünün bir göstergesi olarak da tanımlamak 

mümkündürı:mt. 

231) Stefan h. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.305 

232) Jamea E. Austin,"Stnıteglc Mınagement and Developlng Countrlea•, Harward Business School, 1982, 

Chapter 3, s.2. 
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TABLO 17. Seçilmiş Ülkelere Göre Gayri Safi Mim Hasıla ( 000,000,000 US$ ) 

IÜLKE J 1980 l 1•1 l 1982 l 198.1 l 1984 J 1995 111• l 1987 1 
Başlıca Ülkeler 

ABD 2,688 3,009 3,121 3,353 3,722 3,967 4,191 4,472 

Avustralya 156 178 171 171 186 3,967 174 210 

Avusturya 76 68 68 68 63 165 93 117 

lsrail 22 24 26 29 27 65 31 37 

iz landa 3 3 3 2 2 25 3 5 

Japonya 1,059 1,168 1,082 1,179 1.254 2 1,956 2,373 

Kanada 263 294 301 326 340 1,325 361 419 

Libya 35 31 29 28 25 347 20 . 

Porto Rlko 15 16 16 18 19 24 23 . 

Venezüella 69 23 79 79 56 21 61 49 

AT Ülkeleri 

Almanya 813 681 658 656 616 621 869 1,116 

Belçika 120 98 87 28 78 81 114 142 

Danimarka 68 57 55 56 54 58 82 101 

Fransa 664 582 551 525 499 522 726 881 

Hollanda 169 141 138 133 124 125 175 215 

lnglltere 535 513 485 458 431 457 553 688 

iri anda 19 18 19 18 17 18 25 28 

lepanya 212 184 178 155 156 184 228 289 

ltaıya 452 408 403 417 413 425 601 755 

lükeemburg 4 3 3 3 3 3 4 5 

Portekiz 25 24 23 20 19 20 29 36 

Yunanistan 40 36 36 34 33 33 39 47 

SınD' Üllceler 

lran 98 106 128 159 168 168 . -
Irak 52 36 43 40 47 46 - -
Kıbna 2 2 2 2 2 2 3 3 

Suriye 13 16 17 18 19 21 25 32 

Kaynak; Türkiye istatistik YıllıQı, T.C. Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, Mayıs, 1992, s.525 

Not Son üç rakamlan yuvarlatılmış olarak alınmıştır. 
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Tablo 17.'de görüldüQü gibi G.S.M.H., gelişmiş ülkelerde, az gelişmiş ülkelere oranla 

daha yüksek bir deQerdedir. Uluslararası alanda yatırım yapmak isteyen işletmeler, 

ülkelerin, G.S.M.H.'larına bakarak kendi amaçları doQrultusunda çeşitli 

sınıflandırılmalara gitmektedir. Bu sınıflandırmanın yanında bu deQerler, diQer pazar 

koşulları ile de kıyaslanmaktadır. Bu karşılaştırma sonucunda, ülkelerin pazar boyutları 

hakkında genel bilgiler alınabilir. (233) Ancak ülkelerin satın alma güçlerini kıyaslayabilmak 

için, toplam gelirlerin kaç kişiye bölündüQünün belirlenmesi gerekir. Bu oran G.S.M.H./ 

fert sayısı olarak hesaplanır.(234) 

Kişi başına G.S.M.H. göstergesi, bir ülkedeki üretim ile nüfus arasındaki ilişkiyi 

ve buna baQlı talep seviyesini gösterir. Bu göstergenin zayıf yönlerinden biri, ortalama 

gelir daQıhmını veya gerçek yaşam standartını göstermemesidir. Örne~in; az nüfusa 

sahip petrol üreten ülkelerde bu oranın yüksek çıkması, gerçek gelişme seviyesini 

vermemektedir12351
• 

Uluslararası yatırımlarda, G.S.M.H. 'daki artış oranları ülkelerin gelişme seviyeleri 

hakkında saQlıklı bilgi verdiQi gibi, talebin belirlenmesini saQlayıp, pazardaki hareketliliQi 

de göstermektedir. Özellikle yüksek artış oranına sahip bir pazarda faaliyet gösteren 

işletme ile, yavaş gelişen bir pazarda faaliyet gösteren işletme arasında pek çok 

farklılıklar vardır. Aynı şekilde bu oran, yatırımlardaki artışı da göstermekte, oran 

arttıkça yüksek endüstriyel ve teknolojik gelişme saQlanmaktadır.Günümüzde 

gelişmekte olan ülkeler, orta seviyenin oldukça üzerinde bir gelire sahip olmaya 

başlamıştır. ÖrneQin; son yıllarda Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi 

ülkeler, yıllık % 7'1ik bir gelişme hızı göstererek, gelişmekte olan ülkeler sınıfına 

girmişlerdir(238). 

233) Vem Terpstra, Rovi Sarathy, A.g.e., s.71 

234) Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr., A.g.e., s.285 

235) James E. Austin, • A.g.e .. Chapter 3, s.2. 

236) A.e., Chapter 2, sf.4 
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3.1.2. Gelir Daöılımı 

Bir ülkedeki gelir da~ılımının belirlenmesi, de~işen çevre koşulları altında 

oldukça güçtür. Fakat potansiyel pazarın belirlenmesi ve satın alma gücünün ortaya 

çıkarılmasında önemli bir etkendir. Burada bakılması gereken en önemli nokta, toplam 

G.S.M.H.'nın nüfusa oranıdır. Ancak ülkeler arasında deQişen ve eşit olmayan bir gelir 

da~ılımı söz konusudur. Yine de yatırımcılara, yatırım yapılacak ürün veya hizmetlerin 

niteliklerine baQlı olarak belli bir fikir vermektedir. Özellikle dayanıksız tüketim malları 

ve hizmet sektörü için iyi bir bilgi kayna~ıdır. 

Gelir daQılımlarına bakıldı~ında G.S.M.H.'sı yüksek olan ülkelerin genellikle 

sanayileşmiş ülkeler olduQu görülür. Az gelişmiş ülkelerde ise, nüfus artış oranlan 

yüksek, fakat G.S.M.H. düşüktür. Böylece az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir 

miktarı da düşük olmaktadır. 

Gelir da~ılımı ve nüfus artış oranları arasındaki bu ilişki, ülkelerin gelişmişlik düzeyini 

belirlemektedir. Günümüzde gelişmekte olan ülkeler, nüfus artış oranlarını düşürerek, 

gelir daQılımındaki dengesizli~i ortadan kaldırıp, gelişmelerini saQlama 

çabasındadırlar. (237) 

Uluslararası yatırımlar açısından, bir ülkede gelirin eşit olarak da~ılmasının, pazarda 

oluşan talep üzerindeki etkisi büyüktür. Özellikle gelir daQılımındaki eşitsizlik, 

tüketicilerin satın alma gücünü sınırlamaktadır. Aynı şekilde bir ülkedeki düzensiz gelir 

daQılımı, yatırımlar açısından da etkili olmakta, ülkedeki girişimcilik faaliyetlerini olumsuz 

olarak etkilemektedir. Bundan dolayı bazı ülkelerde yabancı sermayeye verilen izinler 

do~rultusunda uluslararası yatırımlar rekabet avantajı sat:ılamaktadır. (238) 

237) Stefan H. Robock. Kenneth Simmonds, A.g.e., s.313 

238) Vem Terpstra, Ravi Sarathy, A.g.e., s.70 
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3.1.3. Kişisel Tüketim Harcamaları ve Sektörel DaOılımı 

Uluslararası yatırımlarda, potansiyel pazarın varlıQı ve koşulları önemli bir 

faktördür. Bundan dolayı; ülkelerin pazar potansiyellerini belirlerken, kişisel tüketim 

harcamalarına ve gelir seviyelerine de bakmak gerekmektedir. Ayrıca önemli bir husus 

da, bu harcamaların sektöre! da~ılımının ne oldu~unun belirlenmesidir. {239) 

Uluslararası bir yatırım açısından, potansiyel pazar olarak görülen bir ülkenin 

gelir da'1ılımındaki düzensizlikler, farklı sınıfların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bunun sonucu olarak; farklı satın alma davranışları gösteren tüketici grupları 

oluşmaktadır. Bundan dolayı tüketicilerin farklı davranışlar göstermesi, uluslararası 

yatırım kararlarında göz önünde tutulması gereken bir faktördür. 

Sektörel gelişimi gösteren veriler, aynı zamanda ülkenin sahip oldu~u gelişme 

düzeyinin de bir göstergesidir. Bir ülkede bazı sektörlerin gelişimi, o ülkenin 

kalkınmasıyla doQru orantılıdır. Toplumlardaki yapısal de~işim, bireylerin tüketime 

yönelik harcamalarını da etkilemektedir. 

3.1.4. Doöal Kaynakların DaOılımı ve Rezervi 

Ülke ekonomisinin temelini oluşturan do~al kaynaklar, üretim faktörlerinin bir 

fonksiyonudur. Üretim; do~al kaynaklar, işgücü, sermaye ve girişimcilik faaliyetlerinin 

sonucunda gerçekleşmektedir. 

Do~al kaynakların, bir ülkenin ekonomisine katkısı büyüktür. Bu kaynakların verimli 

kullanılması, ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Do'1al kaynaklar, bir 

ülkedeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tümünü kapsar. Yerüstü kaynakları; genel 

olarak ormanlar, alt yapı, ulaşım ve iletişim imkanları şeklinde sınıflandırılabilir. Yeraltı 

kaynakları ise petrol, mineral ve maden gibi ekonomik de~erleri olan ürünlerden 

oluşmaktadır. 

239) Vem Terpstra, Ravl Sarathy, A.g.e., s.70-71 
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Tüm bu kaynaklar, dünyanın hiç bir ülkesinde eşit olarak daQılmamıştır. Bundan 

dolayı işletmeler, üretim için gerekli hammadde kaynaklarını saQlamak için ço~unlukla 

uluslararası yatırımlara yönelmiştir. 12401 

Dünyada pek çok ülkenin ekonomisi, günümüzde tarıma dayalı olarak 

gerçekleşmektedir. OoQal kaynakların ulusal ekonomiye katkıları, ekonomik gelişme 

seviyesinin bir göstergesidir. Az gelişmiş ülkelerin ekonomileri doQal kaynaklara daha 

fazla baQımlıdır. Gelişmiş ülkeler ise, doQal kaynakların saQlanmasında alternatif 

endüstriler geliştirmiştir. ÖrneQin Japonya, 70'1i yıllardaki petrol krizinden önce gerekli 

hammadde ihtiyacının% 98'ini dışardan ithal ederek saQlamaktaydı. Fakat Japonya 

krizden sonra, üretimleri için gerekli olan hammadde kaynaklarını çeşitli alternatif 

endüstriler yaratarak, kendileri saQlama yoluna gitmiştir. Böylece Japonya'nın 

ekonomisi ve teknolojisi önemli ölçüde gelişim göstermiştir.<241> 

işletmelerde üretim için gerekli hammadde kaynaklarının temini önemli bir 

unsurdur. Özellikle endüstriyel üretimi gerçekleştiren işletmeler, doQal kaynaklara yakın 

bölgelerde yatırım yapmaktadırlar. 

OoQal kaynak rezervleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı daQılımlar gösterir. 

Bunun yanısıra, ülkelerin coQrafi ve iklim koşulları, doQal kaynakların daQılımında 

önemli bir etkendir. OoQal kaynakların farklı daQılımları, yatırımların da çeşitli bölgelere 

yayılmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde: do~al kaynakların yeryüzündeki 

daQılımlan, uluslararası yatırımların gelişmesinde ve yayılmasında etkileyici bir rol 

oynamaktadır. OoQal kaynakların gelişim düzeyi, az gelişmiş ülkelerde farklı şekilde 

oluşmaktadır. Teknoloji yetersizliQi ve gerekli sermaye kaynaklarının .olmaması, az 

gelişmiş ülkelerde do~al kaynaklardan yararlanma ve gelişmişlik düzeyini de 

belirlemektedir. (242! Bundan dolayı çokuluslu işletmeler mevcut 

240) John O. Daniels, Lee H. Radebaugh, ·ınternational Business Envlronments and Operatlona•, 

Addison-Wesley Pub. Com, USA, Fifth Editioo, 1984, s.127. 

241) Yıldınm Öner, "Uluslararası işletmecilik", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Ders Notları, 1.0. işletme 
Fakültesi, lstanbul, 1989, s.3 

242) Michael R. Czinkota, llkka A. Ronkainen, "lntematlonal Marketing•, A.g.e., s.481 
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kaynakları en verimli şekilde üretebilme yeteneklerine ve ileri teknolojiye sahip 

olduklarından, yatırımlarını daha çok, az gelişmiş ülkelerin doQal kaynaklarına doQru 

yöneltmektedirler. 

DoQal kaynakların gelişimi, ulusal ekonomiler ve hükümet politikaları üzerinde 

de doQrudan etkiye sahiptir. 

Bunun yanında; bir ülkedeki çeşitli sektörlerin gelişmesi de doQal kaynakların 

daQılımı ile yakından ilgilidir. ÖrneQin bazı ülkelerde coQrafı ortam tarıma elverişlidir. 

Bundan dolayı bu ülkelerde tanma dayalı ekonomiler gelişmiştir. Bu tür ekonomiler, 

özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. 

Az. gelişmiş ülkelerde kişilerin zorunlu tüketim maddeleri harcama oranının, 

sanayileşmiş ülkelerdeki orana göre daha yüksek olduQu görülmektedir.12431 Bir başka 

örnek ise; gelir seviyesi düşük ülkelerin üretiminde daha çok tekstil ve gıda sektörü 

aQırlıktadır. Gelir seviyesi yüksek ülkeler ise, ileri teknoloji ürünleri ve sanayi 

yatırımlarında yoQunlaşmıştır. 12441 

Ülkelerdeki doQal kaynaklar, uluslararası yatırım kararlarında .Yatırımcıları iki 

yönden etkilemektedir.Bunlardan biri doQal kaynakların daQılımı ve rezervi, diQeri ise 

bunun ülke ekonomisine olan katkısıdır. Yatırım yapılan sektör, do~al kaynaklarla 

yakından veya direkt ilgili ise; o zaman doQal kaynakların rezervi, da~ılımı ve kullanılan 

teknolojinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bunun yanında, işletmelerin üretim 

faaliyetleri için gerekli olan hammaddenln yakınlıQı ve ulaşım sistemi de oldukça 

önemlidir. DoQal kaynakların ülke ekonomisine katkısı, az gelişmiş ülkelerde daha 

fazladır. Özellikle doQal kaynaklar, bu tip ülke ekonomilerinde önemli bir girdi 

oluşturduQundan, ulusal ekonomiler, hükümet politikaları ve buna baQlı olarak da diQer 

işletmeler bundan büyük ölçüde etkilenmektedir. (248) 

243) Halil SeyidoQlu, A.g.e., s.484 

244) Stefan H. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.314 

245) James Austin, A.g.e., Chapter 3, s.9-12. 
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3.1.5. özel Yatırım ve Özel Mülkiyetin Daöılımı 

Bir ülkenin özel yatırım oranları, o ülkenin siyasi ve ekonomik politikası ile 

yakından ilgilidir. Hükümetlerin benimsedi"i modelde, üretimdeki çeşitlilik gibi bir 

politika söz konusu ise, yatırımlarda da genel olarak bu faktörlere a~ırlık verilmesi 

gerekir. Aynı zamanda, özel yatırımların miktarı ve mülkiyeti; pazar potansiyelinin ve 

pazar koşullarının analizinde de yardımcı olmaktadır. Bu yatırımların fazla olması. 

ülkenin G.S.M.H. 'sını ve istihdam seviyelerini önemli derecede etkilemektedir. 

Ayrıca bir ülkeye yapılan uluslararası yatırımlardaki artış oranı; o ülkede 

büyüyen bir pazarın göstergesidir. Hükümetlerin bakış açısı ve uygulamadaki 

ayrıcalıklar, göz önünde tutulması gereken bir husustur. Bunun yanısıra; yatırımcılar 

için bu oranın fazla olması, hükümetlerin güven verici olmalarını ve yatırım fırsatlarına 

bakış açısını da göstermektedir. 12481 

3.1.6. işçilik Mallyetıerl 

Uluslararası yatırımların en önemli gelişme nedenlerinden biri de, işçilik 

maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesidir. Bir ülkeye yatırım yapmada, 

o ülkedeki işçilik maliyetleri önemli bir rol üstlenir. 

246) Donald A. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr., A.g.e., s.481 
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İşçilik maliyetlerinin düşük olması, yatırımcılara bir avantaj getirir. Bunun iki 

nedeni vardır: 

1 . Düşük üretim maliyeti oluşturmak veya bu tip çalışan işletmelerle ortak girişim 

sa~lamak. 

2. Dünya pazarlarındaki yeni rekabet olanaklarından yararlanmak. 

Bir ülkedeki ücret oranlarının yüksekli~i ve sürekli de~işim göstermesi, 

uluslararası yatırımcıları bir başka ülkede yatırıma yöneltmektedir. Günümüzde, ülkeler 

arası işçilik maliyetlerindeki de~işim üç faktöre ba~lıdır.124n Bunlar; 

*Ücret, 

* Verimlilik ve 

• Döviz kurlarındaki de~işimdir. 

Bunun yanında, ülkelerin iş kanunlarında belirttikleri ek ödemelerden dolayı 

oluşan işçilik saat ücretlerindeki artış, yatırımcıları önemli derecede etkilemektedir. Bazı 

işletmelerde verimlilik oldukça yüksek oldu~undan, işçilik maliyetleri yüksek olsa bile 

kArfılıQın düşmediQi görülmektedir. Döviz kurlarındaki deQişmeler de bir başka 

unsurdur. Yatırımcıların, ülkeden ülkeye de~işim gösteren para birimleriyle karşılaştırma 

yapmaları oldukça güçtür. Çünkü farklı de~erler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bundan dolayı bu karşılaştırmalarda ortak bir para biriminin kullanılması, yatırımcılar 

açısından önem taşımaktadır. (248) 

247) A.e., s.483. 

248) A.e., s .483. 
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3.1.7. Ödemeler Dengesi 

Ülkelerin ekonomik politikalarının belirlenmesinde, ödemeler dengesi önemli bir 

rol oynamaktadır. Bir ülkenin aldıQı döviz ile, ödediQi dövizin eşit olması durumunda 

ödemeler dengesi oluşmaktadır. Bu eşitli~in bozulması, ödemeler dengesinde bir 

problem olduQunu gösterir. Bu dengenin ülkelerin ekonomik sistemlerinin ve 

politikalarının oluşmasında etkin bir rol oynamasının nedeni, borçlanma düzeyinin 

yüksek olmasıdır. Ödemeler dengesi artı bakiye verirse, sermayenin atıl durumda 

olduQu ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin ödemeler dengesinin durumu, uluslararası 

yatırımcılar açısından da önemli bir unsurdur. Çünkü ödemeler dengesi açık veriyorsa, 

hükümetlerin bu açıOı kapatıcı önlemler alması gerekir. Özellikle mali politikalarda 

alınan kısıtlayıcı önlemler, yatırımcıları oldukça etkilemektedir (devalüasyon gibi). 

Yöneticiler bu duruma hazırlıklı olmalıdır. Ayrıca ödemeler dengesindeki açıQı 

kapatmak için, ihracatı özendirici önlemler de alınabilir. Bu da uluslararası yatırımcıların 

lehine gelişecek bir ortam sa~lar. (248) 

Özellikle uluslararası yatırımcılar, hükümet teşviklerinden yararlanma yoluna 

giderek, daha düşük maliyetle sermaye oluşturabilirler.(250> Bu durum daha çok 

gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. ÖrneQin, ülkemizde belirli aralıklarla yabancı 

sermayeyi teşvik edici yasalar çıkarılarak, uluslararası yatırımları çekme yoluna 

gidilmiştir. 12511 Aynı zamanda ihracatı özendirici yasalar da yürürlüQe konmuştur. Bunun 

en önemli nedeni, ülke için gerekli olan döviz ihtiyacının karşılanmasıyla, ödemeler 

dengesini saQlamaktır. 

Aynı şekilde ithalatta, alınan önlemlerle belli mallar üzerinde kota ve gümrük 

engelleri getirilmiştir. Böyle bir uygulama ile, özellikle üretim faaliyetinde bulunan ve 

gerekli hammadde ihtiyacını dış ülkelerden sa~layan yabancı yattrımolar için olumsuz 

bir durum ortaya çıkmıştır. 

249) Alan M. Rugman, Oonald J. Lecraw, Laurence O. Booth, A.g.e., s.202 

250) Türkiye 24 Ocak 1980 Kararlarıyla Geleneksel ithal ikamesi Politikalarını DeOiştirerek ilk Kez ihracatın 

Özendirilmesine Dayanan Bir Stratejiye Yönelmiştir. Ayrıntılı Bilgi için Bakınız Halil Seyido{ılu "Uluslararası 

iktisat", Güzem Yayınlan, Genişletilmiş 7. Baskı, lstanbul, 1990, s.463 

251) Oonald A. Ball, Wendell H. Mc Culloch Jr., Ag.e., s.204 
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3.1.8. Enflasyon 

Enflasyon, ülkelerin ekonomik ve politik sistemlerini d~rudan etkileyen bir 

unsurdur. Genel anlamda tanımlamak gerekirse, "Enflasyon ülke ekonomisinin üretti~i 

veya ithal etti~i mal ve hizmet arzı ile talebi arasında sürekli bir dengesizli~in oluşması 

sonucunda fiyatların artmasıdır".(252) Enflasyon işletme dışı finansal bir kuwet olup, 

ülkelerin sosyo-kültürel faktörleri üzerinde de etkili bir rol oynar. Faiz oranları ile 

enflasyon arasında da önemli bir ilgi vardır. Daha düşük faiz oranı uygulayan ülkelerde 

enflasyon daha düşük olmaktadır. ız:ıı 

Bazı durumlarda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde atıl olan paranın piyasadan 

çekilmesi için faiz oranları yükseltilmektedir. Fakat bu da paranın maliyetini 

yükseltmekte ve üretilen mal veya hizmet fiyatlarında önemli artışlara, yani enflasyon 

oranının artmasına neden olmaktadırlar.12541 

Enflasyon genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik 

sistemlerin çözülemeyen problemleri haline gelmiştir. Örne~in; 1980-1985 yılları 

arasında Arjantin ve Brezilya'da bu oran en yüksek seviyelere ulaşmıştı. 1980-1985 

yılları arasında Arjantin'de % 342.8 ve Brazilya'da ise % 147.7 idi.(2ee) 

Yüksek enflasyon oranları, uluslararası yatırımcılar açısından önemli sakıncalar 

yaratmaktadır. Böyle durumlarda üretici işletmeler, ürünlerinin ihraç fiyatlarının 

artmasından önemli derecede etkilenmektedir. Bu etkilenme, işletmelerin uluslararası 

pazarlardaki rekabet şanslarını da yok etmektedir. Sonuç olarak enflasyon, yatırım 

gerçekleştirilen ülkenin ödemeler dengesinde açıklara yol açmaktadır. Uluslararası 

yatınmctlar, hükümetlerin uyguladıktan para politikalarını yakından izlemeli, · yatırım 

kararlarını alırken enflasyonist ortamın getirilerini ve götürülerini iyi hesaplamalıdırlar. 

252) Targan Ünal, Sadi UzunoQlu, Kerem Alkın, 'Enflasyonist Ortamda Flat Polltlkalan ve ı,ıetmeler 

Ozertndekl Etkileri', l.T.O. Yayınlan, No.10, lstanbul, 1990, s.15. 

253) Oonald B. Bali, Wendell H. Mc. Culloch Jr. A.g.e., s.205. 

254) James Austln, A.g.e., Chapter 3, s.17. 

255) John O. danlela, Lee H. radebaugh, A.g.e., s.57. 
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Bazı durumlarda hükümetlerin para politikaları, uluslararası yatırımcıların lehine 

de gelişebilir. ÖrneQin; ihracat tahvilleri, yeni yatırım indirimleri ve kredi olanaklarının 

sa~lanması gibi pek çok olanaklar söz konusu olabilir.~ 

3.1.9. Mail ve Para Politikaları 

Ülkelerin mali ve para politikaları, işletmelerin üretim verimlili~ini ve yönetim 

başarılarını etkileyen bir unsurdur. İşletmelere sermaye için gerekli olan kredi 

olanaklarının sa~lanması, ülkenin para politikasına ba~lıdır. Para politikaları, ülkelerin 

emisyon hacmini ve gelişme hızını da içerir.125n Uygulanan para politikasının bir başka 

unsuru da, piyasadaki paranın kontrölüdür.(2ııeı Bir hükümetin mali politikası, paranın 

hükümet tarafından harcanmasını ve toplanmasını içerir. Bazı durumlarda hükümetler, 

piyasaya fazla para sürerek veya çekerek kontrol uygularlar. Bu da, üretilen ürünlerin 

talebinde dalgalanmalara ve işletme yönetimlerinin etkilenmesine neden oldu~u gibi, 

uyguladıkları stratejilere ve hedeflere ulaşılmasında da engelleyici bir unsurdur. 

Ülke yönetimlerinin para kaynaQı, merkez bankalarıdır. Dünyada tam baQımsız 

bir merkez bankasına sahip ülke yoktur. (2ll9) Hükümetler, ekonomik gerekçelerle merkez 

bankalarına sık sık müdahale ederler. Yüksek enflasyona sahip, gelişmekte olan veya 

az gelişmiş ülkelerde, hükümetler para ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya para 

sürerler. Aynı şekilde faiz oranları, hazine bonolarının satışı ve döviz fiyatları da 

hükümet müdahaleleriyle, ödemeler dengesinin oluşmasını saQlayan unsurlardır·(280) 

256) Oonald B. Bali, Wendell H. Mc. Culloch Jr. A.g.e., s.232. 

257) A.e., s.231 . 

258) Alan M. Rugman, Oonald J. Lecraw, Laurance O. Booth, A.g.e., s.157 

259) A.e., s.157 

260) Sandra M. Huszagh, Fredrick W. Huszagh, Gwen O. Hanks, "Macroeconomlc Condltlona and lntematlonal 

Marketing Management", lntemational Marketing Review, Volume 9, No.1, 1992, s.9 
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Tüm bu kararlar yatırımcı işletmecilerin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Para piyasalarındaki dalgalanmalar, ürünlerin fiyatlarını da etkiledi~inden, böyle 

durumlarda işletmeler, faaliyetlerinin sürdürülmesinde çok zor durumda kalmaktadır. 

Aynı şekilde; tasarruf ve harcama arasındaki ilişki ile, emisyon hacminin 

genişleme hızı, halkın tasarruf arzusu ve paranın geri dönüş hızı da enflasyona etki 

eden di~er unsurlardır. Tasarruflar daha verimli ve yeterli miktarda ise, istihdam 

yaratıcı bir kaynak olarak görülmektedir. 

Aşırı tüketim harcamaları da fiyatların artmasına neden olmaktadır. Yüksek 

enflasyon, sermaye planlamasını güçleştirmektedir. ÖrneQin bir işletme, uluslararası 

yatırım için 1 O milyon dolarlık bir sermaye ayırmışsa, böyle bir ortamda daha fazla 

sermaye ödemek zorunda kalacaktır.'281 ı 

Yatırımcı işletmeler, hükümetlerin mali politikaları üzerinde önemle 

durmalıdırlar. (282) Çünkü hükümet harcamalarının yüksek olduQu ekonomilerde, üretim 

yapan işletmelerin faaliyet alanları önem kazanmaktadır. Bu harcamalar, ekonomilerde 

büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle, kamu harcamalarına düşen pay da oldukça 

yüksektir. Bu durum, ülkelerin ekonomilerinde önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

ÖrneQin Türkiye'deki KİT'lerin harcamalarının, ekonomi içindeki payları oldukça 

yüksektir. Aynca hükümetlerin ekonomi politikalarının istikrarlı olması gerekmektedir. 

Ekonomik ve politik sistemin merkeziyetçi bir yapıya sahip olması durumunda, 

kararlann tek bir organ tarafından verilmesi sakıncalı durumlar yaratmaktadır. Çünkü 

paranın nereye, kimin tarafından ve ne şekilde harcanacaQı konusundaki belirsizlikler, 

işletmeleri önemli derecede etkilemektedir. (283) 

261) Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr. A.g.e., s.232. 

262) Rıdvan Karluk, "Türklye'de ihracata Yönelik Dış Ticaret Polltlkaaı ve ihracatın Yapısal Analizi", l.T.i.A. 

Yayınlan, Eskişehir, 1981, s.4. 

283) Chrlstopher M. Korth, A.g.e., s.27. 
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Yatırımcılar için önemli bir başka konu da vergi politikalarıdır.(2CM) Bazı ürünlerin 

üzerine konan özel vergiler, fiyat artışına ve işletmelerin rekabet olanaklarını 

kaybetmesine neden olmaktır. Böyle bir durumda, işletmeler bu alanlara yatırım 

yapmaktan vazgeçebilirler. !26eı Ülkelerin mali politikalarının istikrarlı olması yatırımcılar 

için elverişli bir ortamdır. Zira işletmeciler; serbest piyasa koşullarının gerektirdiQi 

rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmeyi ve birçok belirsizliQe karşı risksiz bir 

ortamda yatırımlarını gerçekleştirmeyi tercih ederler. 

3.1.1 o. istihdam Koşulları 

Bir ülkede yatırım gerçekleştirmeden önce, işletmeler o ülkenin potansiyel 

işgücünün ölçülmesine gerek duymalıdır. Çünkü işgücünden kaynaklanan birçok 

sorunun önceden görülüp, gerekli önlemlerin alınması gerekebilir. Öncelikle mevcut 

istihdam olanakları saptanmalıdır. (268) 

Aynı zamanda; çalışacak personelin uzmanlık dereceleri, işçi başına düşen 

üretim miktarları ve kültür seviyesinin belirlediQi davranışlar, önceden tahmin 

edilmelidir. Bunun yanında, yöneticiler yapılacak yatırıma göre ülke içinden ve ülke 

dışından işgücü temin etme yoluna gidebilir. Böyle bir durumda, yabancı işgücü çeşitli 

problemlere neden olabileceQinden, personelin o ülke ile uyumlaştırılması ve önceden 

eQitilmesi önemli bir husustur. (287) Bir ülkenin ekonomisinde dalgalanma ve 

yavaşlamalar oluştuQunda yerel işçiler, yabancıların istihdamına karşı bir davranış içine 

girerler. Bazı durumlarda da, yerel işçiler ile yabancı işçiler arasında ırk problemleri ile 

karşılaşılır. Böyle bir durumda işletmenin işçi üretkenliQi düşer ve etkinliQi azalır. Başka 

bir unsur da kalifiye personelin kolay bulunamamasıdır. 

264) Rlchard N. Farmer, Barry M. Rlchman, A.g.e., s.286-287 

265) A.e., s.294. 

266) A.e., s.290 

267) A.e, s.305. 
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Uluslararası yatırımlarda teknoloji transferi gerçekleşti'1inde bunu kullanacak 

işgücü açıkları ortaya çıkar. Bundan dolayı yatırımcılar, üst düzey yöneticileri ve uzman 

işgücünü ço'1unlukla beraberinde getirir. Fakat bu durum bazı sakıncaların oluşmasına 

neden olur ki bunlar; taşıma koşulları, sosyal statü, cinsiyet, din ve sosyal 

uyumsuzluklardır. (268) 

Gözönünde tutulması gereken bir başka nokta da; ev sahibi ülkelerin 

yabancılara bakış açısıdır. (2611) Bu durumda yatırımcıların, istihdam koşullarının yanısıra, 

ülkedeki işçi sendikalarını ve grev kayıtlarını incelemesi gerekir. Bu konuda geleneksel 

bir tutum olup olmaması da önemli bir unsurdur. Aynı şekilde yatırımcılar: iş yasalarını, 

işçi - işveren ilişkilerinin nasıl düzenlendi'1ini ve hükümet müdahalelerinin derecesini 

de bilmelidirler. (270) 

3.1 .11. Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar 

Dünyada geniş bir alana yayılan finansal kuruluşların oluşturdu'1u sermaye 

piyasaları, daha çok gelişmiş ülkelerde yoQunlaşmıştır. işletmelerin gerekli sermaye 

ihtiyacını karşılamaları ve bu sermayelerini de'1erlendirmeleri için, istikrarlı bir sermaye 

piyasasının olması gerekmektedir. 

Sermaye piyasası işlemleri, menkul deQerlere ba~lı işlemlerdir. Bu menkul 

deQerler; tahviller ve hisse senetlerinden oluşur. Sermaye piyasalarında, fonların 

tasarruf sahiplerinden, kredi talep edenlere transferini gerçekleştirmeye yarayan, 

oldukça gelişmiş bir finansal kurumlar a~ı bulunmaktadır (ticari bankalar, yatırım 

bankaları, tahvil komisyonları, sigorta şirketleri gibi) .~11 

268) Halil Seyido(ilu, A.g.e., s.591-593 

269) A.e., 309. 

270) Donald O. Bali, Wendell Mc. Culloch Jr., A.g.e., s..253 

271) Halil Seyido(ilu, A.g.e., s.526 
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Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde, finansal kuruluşlar ve sermaye 

piyasaları fazla gelişememektedir.Bunun en önemli nedeni, uzman personel yetersizliQi 

ve pazar olanaklarının kısıtlı olmasıdır.Bu tip ülkelerde döviz borsası gibi formal 

sermaye piyasaları yoktur veya faaliyet alanları çok sınırlıdır. Hükümetler de düzenleyici 

olarak veya do'1rudan faaliyet göstererek, finansal sisteme katılırlar.Ulusal bankacılık 

sistemi ise, genellikle büyük ölçüde devletin elindedir.12nı Sermaye piyasalarının 

oluşmaması, işletmelerin sermaye akışının saQlamasında bir takım sorunlar ve ek 

maliyetler getirir. 

Gelişmiş ülkelerde ise, sermaye piyasaların ve finansal kuruluşların etkin bir 

şekilde çalışması, ülke ekonomisinde ve işletmelerinin verimlili~inde önemli 

etkenlerdir.Uluslararası yatırımlarda, yatırım yapılacak ülkelerdeki sermaye piyasalarının 

etkin olması, ileride kullanılacak kredilerin maliyeti ve talepleri açısından önemli bir 

faktördür. 

272) James Austln, A.g.e., Chapter 3,s.17. 
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3.2. Sosyo - Ekonomik Koşullar 

3.2.1. Nüfus 

Toplam nüfus, bir ülkedeki potansiyel pazar ölçüsünün en önemli belirleyicisidir. 

Uluslararası yatırımcılar, bir ülkedeki toplam nüfus oranına bakarak, potansiyel pazar 

hakkında bir bilgiye sahip olabilirler. Fakat bazı durumlarda nüfus oranı, ekonomik 

gücün ve pazar potansiyelinin zayıf bir belirleyicisi olmaktadır. Uluslararası yatırımlar, 

yo~un bir biçimde tüketim maddelerine yönelik ise, o zaman nüfus önemli bir faktör 

olmaktadır. Bu katagoriye girmeyen ürünler için nüfusun geniş olması ve artış oranının 

yüksek olması, pazarın büyümesi anlamına gelmektedir. Ancak böyle bir durumda, 

ülkedeki gelir düzeyi artmaktaysa nüfusun büyük bir kısmı tüketici olmaktadır. Gelir 

da~ılımın artması sonucunda G.S.M.H., nüfustan daha hızlı yükselirse, muhtemelen 

genişleyen bir pazarın da oluşması, tersi oldu~unda ise pazar daralması söz konusu 

olacaktır. Yatırımcıların bu konuda, ürettikleri ürünler açısından bir kıyaslama yapmaları 

gerekmektedir. (273) 

3.2.2. Yaş Gruplan ve DaOıhmı 

işletmelerin ürettikleri ürünlerin hedef tüketicilerinin farklı özellik göstermeleri, 

satışları da etkilemektedir. Dolayısıyla ürünlerin pazarlama stratejileri saptanırken, 

öncelikle hedeflenen potansiyel pazarın belirlenmesi gerekir.Özellikle bazı işletmeler 

için, yaş gruplarının da~ılımı ve miktarı önemli derecede belirleyici bir unsurdur. Bazı 

ülkelerde yaş gruplarının da~ılımı, nüfus da~ılımında dalgalanmalara neden olur. 

Özellikle yüksek da~ılım oranları nedeniyle, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler, 

sanayileşmiş ülkelere oranla daha genç bir nüfusa sahiptir. Çalışabilir insanların 

genellikle 15 ila 65 yaş grupları arasında oldu~u düşünülür. EQer bir ülkede nüfusun 

büyük bir kısmının çok yaşlı veya çok genç olması söz konusu ise üretimdeki verimlilik 

düşmektedir. (27
41 

273) Vem Terpstra, Ravi Saraty, "lnternatlonal Marketing•, A.g.e., s.66 

274) A.e., s.68 
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Az gelişmiş ülkeler, yaşam süresinin kısalıQından dolayı büyük oranda genç 

nüfusa sahiptir. ÖrneQin Kanada'da yaşam süresi 74.5 yıl olduQu halde Zaire'de bu 

süre 50 yıldır. (27
5) 

Bu ülkelere yönelik pazarlama uygulamalarında, genç nüfusu hedef alan ürünler 

daha fazla göze çarpmaktadır. EQer nüfus artışı daha az veya daha yavaş ise, tüketim 

maddelerine olan talep de az olacaQından, yatırımlarda endüstriyel ürünlere kayma 

görülür. Aynı şekilde; hizmet sektörü de gelişme gösterir. Tüm bu kriterlere bakarak 

uluslararası yatırımcılar, ürünlerinin hangi tüketici kitlelerine hitap edeceQini belirlerler. 

3.2.3. Nüfus YoQunluQu ve Ülke içindeki Daöılımı 

Yatırımların pazar koşullarını belirleyebilmek için, uluslararası alanda faaliyet 

gösteren işletmelerin, yatırım yapacakları ülkelerdeki nüfus yoQunluQunu ve daQılımını 

incelemeleri gerekir. 

Özellikle pazarlama aQırlıkh yatırımlarda, önce tüketici potansiyeli 

saptanmalıdır.Nüfus yoQunluQu, ürünlerin daQılımı ve pazarlama olanaklarının 

belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Şehirleşme oranları ile belli bölgelerdeki nüfus 

yoQunlaşması, pazarlama faaliyetlerini etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfus 

daha çok şehirlerde yoQunlaşmıştır. Az gelişmiş ülkelerde ise nüfus yoQunluQu kırsal 

kesimlerdedir. Nüfusun şehirlerde yoQunlaşması, tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önemli bir unsurdur. Bu da parakendeciler için önemli bir pazar oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda şehirlerdeki kamu yöneticileri de, gerekli hizmetlerin oluşturulması için bir 

müşteri durumundadır. 127sı 

275} John O. Daniels, Emest W. Ogram Jr., Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.91 

276) Vem Terpstra, Ravl Sarathy, •ıntematlonal Marketing•, A.g.e., s.67 
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Nüfus yoQunluQunun önemli bir etkisi de, pazarlamada daQıtım olanaklarını 

kolaylaştırmasıdır. Bölgesel olarak daQıtım kanallarının oluşturulması ek bir maliyet 

getirdi~inden, yatırımcılar nüfusun yo~un oldu~u bölgeleri tercih etmelidir. Başka bir 

etkileyici unsur ise, nüfusun yo~un olduQu bölgelerde, istihdam olanaklarının da 

bulunmasıdır. Bu bölgelerde hem kalifiye işgücü, hem de diQer işgücünün temini daha 

kolaydır. 

3.2.4. DIQer Sosyo-Ekonomlk Unsurlar 

Uluslararası yatırımcılara potansiyel pazar hakkında bilgi veren diQer sosyo

ekonomik unsurlar:(2771 

* Kadınların çalışma olanakları: Kadınların çalışma oranlarının artırılması, 
pazarlamacılar için önemli bir unsurdur. Bu durum gelir daQılımını 

etkileyeceQinden, pazar olanaklarının artmasına ve promosyon kavramının 

gelişmesine de neden olacaktır. Aynı şekilde üretim ve sosyal hizmetlerde de 

bir çok deQişiklik getirdiQi için, yönetim politikalarını da etkiler.ımı Ayrıca 

ülkelerin ekonomik faktörlerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. 

* Ulusal kalkınma planları 

* Endüstriyel gelişim hedefleri. 

2n) Mlchael R. Czınkota, llkka A. Ronkainen, •ınternatfonal Marketing", A.g.e., s.52-53 

278) Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr. A.g.e., s.171 
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3.3. Pazarın özelllklerı ve Rekabet Koşulları 

Uluslararası yatırımlarda, ev sahibi ülkenin ekonomik çevre koşullarının 

oluşmasında di~er bir faktör de, mevcut pazarın özellikleri ve bu pazardaki rekabet 

koşullarının belirlenmesidir. 

Pazarlama bileşenleri olarak ele alınan; Mamül, Fiyat, Da~ıtım ve Tutundurma 

faaliyetleri, mevcut pazarın özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerden biridir. 

Pazarlama bileşenlerini oluşturan unsurların başında gelen mamül, çeşitli özellikler 

taşıdı~ından pazarlama faaliyetlerinde farklılıklara neden olmaktadır. 

Bir pazarda mamülü oluşturan unsurların başında mamülün nitelikleri ile ilgili 

unsurlar (fiziksel yapısı, şekli, ya da dizaynı , dayanıklılı~ı. tadı, kokusu, kalitesi, markası, 

stili, garantisi, ambalaj özellikleri gibi) gelmektedir.12
7&) Bunun yanında; mamülün 

üretiminde kullanılan teknoloji, mamül niteli~inin belirlenmesinde önemli bir etkendir.(280) 

Uluslararası alanda pazarlamaya konu olan mamüller çok çeşitlikler 

gösterdiQinden, mevcut pazar içinde kullanılacak pazarlama metodları ve stratejileri de 

birbirinden farklılıklar gösterir. Bundan dolayı mamülleri çeşitli açılardan ele alarak 

sınıflandırmak gerekmektedir. (21ıı 

Ahcının Satın Alma ve Kullanım Dayanıklıöa Göre 

Aınacma GOre 

* Tüketim mallan * Dayanıklı mallar 

* Endüstüriyel mallar * Dayanıksız mallar 

*Hizmetler 

279) ismet Mucuk, A.g.e., s.98. 

280) A.e., s.39 

281) A.e., s.87-88. 
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Tüketicilerin Satın Alma Alışkanlıkları Bakımından;12821 

* Kolay bulunan ürünler 

* Be~enmelik ürünler 

* Özellikli ürünler 

* Aranmayan ürünler 

Mamüller birbirinden farklı özellikler taşıdıklarından, içinde bulundukları pazarları 

da bir çok açıdan etkilemektedir. Böylece mevcut pazarları çeşitli açılardan 

sınıflandırmak mümkündür. 12831 

1 . Ekonomik Açıdan Pazarlar 

a) Mamül (bitmiş mal, ürün) Pazarları 

Tüketim (tüketici) Malları Pazarları: Mal ve hizmetleri kişisel tüketim veya 

kullanımları için satın alan kişiler, aile bireyleri, gruplar veya kuruluşlardır. 

Endüstüriyel Mal Pazarları: KAr etmek veya başka amaşları için üretim/hizmet 

yapmak üzere mal ve hizmetleri satın alan kişi veya örgütlerdir. 

b) Üretim Faktörleri (faktör sahipleri} Pazarı 

* Kapital Pazarı (Sermaye) 

* lşgücü Pazarı (Emek) 

* Do~a pazarı (Tabiat) 

* Girişim Pazarı (Teşebbüs) 

282) Ömer Baybars, Tek. A.g.e., s.242. 

263) A.e., s.5-6. 
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2- Satıcı ve Alıcılar Yönünden Pazarlar 

a) Tüketici Pazarları 

b) Üretici (imalatçı) Pazarları (endüstriyel pazarlar) 

c) Aracı Pazarlar (ticari işletmeler gibi pazarlar): Mal ve hizmetleri, bir kAr amacı 

ile satmak üzere satın alan toptancı, perakendeci kişi veya kuruluşların 

oluşturduQu pazarlar. 

d) Kamu (hükümet, devlet) Pazarları: Kamu hizmetleri görmek veya 

gereksinimleri olanlara transfer etmek amacıyla, mal ve hizmetleri satın alan 

kamu kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların oluşturduQu pazarlara "resmi pazarlar" 

denmektedir. (ÖrneQin Bakanlık, Belediye, v.b.) 

e) Uluslararası Pazarlar: Yurt dışında bulunan tüketici, üretici, aracı ve resmi 

kuruluşlar gibi fiili veya potansiyel alıcılardan oluşur. 

3- Alıcı ve Satıcıların Gücü Açısından Pazarlar 

a) Alıcı Pazarı: Alıcıların, satıcılara göre daha güçlü olduQu ve genel olarak 

satıcılara istediklerini yaptırabildikleri pazarlardır. Daha çok endüstrinin ve rekabetin 

geliştiQi, arzın bol oldutlu ülkelerde, ekonomilerde ve sektörlerde rastlanır . Sektörler 

itibariyle gelişmekte olan ülkelerde de alıcı pazarı koşullan görülebilir. 

b) Satıcılar Pazarı: Satıcıların {imalatçı, toptancı, parekendeci gibi) alıcılardan 

{imalatçı, toptancı, parakendeci, tüketici) daha güçlü olduQu ve alıcıların daha aktif 

pazarlamacı olmaJan gereken pazar türüdür. Daha çok gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde söz konusudur {Örne~in Türkiye'de konut piyasası). Her iki pazarın başlıca 

özellikleri Tablo 18.'de karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
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TABLO 18. Alıcılar ve satıcllar Pazarı 

ÖZELLiKLER 
PAZAR ÇEŞiTLERi 

Alıcılar Pazarı Satıcılar Pazarı 

Rekabet Çok sayıda satıcı arasında Çok sayıda alıcı arasında 

Arz Yeterli miktarda Gerçek veya yapay olarak az 

Seçme OlanaQı Yeterli çeşit ve olanak Sınırlı veya yok 

Alıcı Geliri Yüksek düzeyde Genel olarak düşük düzeyde 

Alıcının EQitimi Yüksek düzeyde Genel olarak düşük düzeyde 

Alıcının Bilgisi Yüksek düzeyde Genel olarak az 

Tavır Düşük veya yok Genel olarak çok ve çabuk 

(Kabullenmek) 

Pazarlık Gücü Yüksek düzeyde Az 

Kalite Yüksek düzeyde Genel olarak düşük düzeyde 

Servis Yüksek düzeyde Çok kötü düzeyde 

Mal İadesi Rahat ve sık Genel olarak zor 

Garanti Yüksek düzeyde Yetersiz veya zor 

Fiyat Nispeten düşük / istikrarlı Yüksek ve istikrarsız 

DaQıtım Alıcının ayaQına, kapısına Satıcının kapısında 

Tutundurma Çok miktarda Duruma göre, genelde az 

Firma Sayısı Çok miktarda Genel olarak az 

Yasal Korunma Nispeten çok / alıcı için Nispeten az / alıcı için 

Dışa Açıklık Genellikle ithalat serbest Ülkeye göre deQişiyor 

Satıcı Bask.ısı Zor Yo~un ve katı 

Söz Alıcının sözü geçer Satıcının sözü geçer 

Geçirebilirlik 

Kaynak; Omer Baybars Tek. "Pazarlama ilkeleri ve Uygulamalan•, Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık, lımir. 

1991, S.6. 
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Günümüzde hızlı gelişen ve büyüyen teknoloji karşısında işletmeler, çeşitli 

pazarlarda yoQun bir rekabet ortamına girmektedir. Bundan dolayı uluslararası 

yatırımlarda ev sahibi ülkedeki mevcut pazarın belirlenmesinde önemli faktör, rakiplerin 

özellikleridir. Günümüzde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, içinde 

bulundukları çevre koşullarının etkisiyle farklı bir yapı göstermektedir. Rakiplerle ilgili 

çeşitli özelliklerin belirlenmesi, uluslararası yatırım kararlarında etkin bir rol 

oynamaktadır. Bu özellikler aşa~ıda belirtilmiştir. (284> 

Raklplerın Kşrları 

İşletmelerde üretilen mal ve hizmetin özelliklerine ba~lı olarak, çeşitli sektörlerde 

kAr marjları farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar bir çok etkene ba~lıdır. Örne~in 

bir sektördeki girdi maliyetlerinin de~işken olması, işletmelerin karlarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bundan dolayı mevcut pazarda rakiplerin karlarının belirlenmesi, 

yatırımcılar açısından önemli bir etkendir. Ayrıca, yüksek kAr marjı olan bir sektöre 

yatırımı gerçekleştirmek de, uluslararası yatırımcıların tercih ettiQi bir unsurdur. Çünkü 

kAr marjlarının düşük olduQu bir sektöre yatırım yapmak, uluslararası yatırımlar 

aÇ1sından riski artırıcı bir durumdur . 

. Rakiplerin Entegrasyonu 

Artan rekabet ortamı içinde birçok işletme, faaliyetleri arasında çeşitli şekillerde 

entegrasyona yönelmiştir. Bu entegrasyon sayesinde, birçok işletmenin maliyetlerinde 

önemli ölçüde düşüşler görülmektedir. Aynı şekilde; işletmelerin kendi bünyesindeki 

entegrasyonun yanında, rakipler arasında da birçok entegrasyonlar görülmektedir. 

Özellikle pazar koşullarının elverişli olduQu durumlar, kartelitröst gibi çeşitli oluşumlar 

söz konusudur. Bu gibi durumlar uluslararası yatırım kararlarında önemli faktörlerdir. 

Böyle bir pazarda yattrımın gerçekleşmesi birçok riskin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. 

284) Muhittin Karabulut, lsmail Kaya. A.g.e., s.21. 
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. Rakiplerin Maliyet Yapıları 

Üretilen mal ve hizmetin maliyeti, temin edildi~i kayna~a 'göre büyük farklılıklar 

göstermektedir. Bundan dolayı, rakiplerin üretimlerinde maliyetleri oluşturan sabit ve 

de~işken unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle maliyetleri en fazla etkileyen 

unsurların neler olduQu ve bunların karşısında rakiplerin uyguladıkları politikaların 

belirlenmesi, uluslararası yatırımcılar açısından etkileyici bir rol oynamaktadır . 

Rakip Mal ve Hizmetler 

Uluslararası yatırımlarda mevcut pazardaki mal ve hizmetlerin çeşitliliQi ve 

kalitesinin belirlenmeside önemli bir husustur. Özelliklede rekabet üstünlüQünün 

yaratılması açısından önemli bir koşuldur. İşletmelerin rakiplerine göre üretim 

üstünlükleri sa~laması, mevcut pazardaki ürünlerin kalitelerine, birim maliyetlerine, 

üretim miktarlarına ve teslim sürelerine ba~lı olarak deQişmektedir. '28"1 Bundan dolayı 

rakiplerin sundukları mal ve hizmetlerin özellikleri, uluslararası yatırım kararlarında 

etkileyici bir faktördür. 

Rakip Teknolojiler 

Aynı endüstri kolunda çalışan işletmeler, deQişik sermaye ve işgücü maliyetleri 

ile karşılaştıklarından, farklı teknoloji kullanırlar. Teknoloji kullanımı, maliyetlerle 

yakından ilgili olduQundan, emek-yo~un teknolojiler daha az sermaye gerektirmektedir. 

Sermaye-yo~un teknoloji seçimi ise maliyetleri artırıcı bir özellik taşımaktadır. Aynı 

şekilde teknolojik gelişimi ve bu teknolojiyi kullanım şekli, işletmelerin verimliliQini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Sonuç olarak, rakiplerin kullandıkları teknolojik farklılıklar, 

rekabet ortamını etkilemektedir. Böylece rakipler karşısında rekabet üstünlü~ünün 

yaratılması, teknoloji kulanımı ile yakından ilgili olmaktadır. 

285) Muhittin Oral, "Sınai Rekabet Gücü", Yöneylem Araştırma Dergisi, Yıl 4, Cilt 4, Sayı 2, lstanbul, Aralık 1985, 

s.57 
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Bunların dışında mevcut pazarda rakiplerin; 

* Satış hacimleri 

* Pazar payları 

* Pazarlama yetenekleri 

* Pazardaki nisbi üstünlük ve zayıflıkları da(288) uluslararası yatırım 

kararlarında etkileyici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca pazardaki rakiplerin sayısı ve boyutlarının da, uluslararası yatırım 

kararlarında etkin roller oynadı~ı görülmektdir. Uluslararası pazarlarda, aynı mamulü 

üreten işletmeler arasında iki şekilde rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bunlardan biri 

eşit şartlara sahip olan rekabet, di~eri ise deQişik boyutlardaki rekabettir. Eşit şartlara 

sahip olan rekabet, işletmeler için çok cazip deQildir. Özellikle bir pazara yeni giren 

işletmeler, genellikle pazarın koşullarına uymak zorundadır. Bundan dolayı bir çok 

engellerle karşılaşmaktadırlar. (287) Örne~in monopol piyasalarda tek bir satıcı söz 

konusu olduQundan, malın ikame olana~ının zayıflıQı, monopolün güç dengesini artırır. 

DiQer taraftan mamulün özelli~ine ba~lı olarak da dayanıklılık derecesi monopol 

olanaklarının yaratılmasında önemli rol oynar.(288) Ayrıca monopol piyasasında tek bir 

satıcı söz konusu olduQuna göre, bu firmanın arz ettiQi mallara olan talep ile, piyasa 

talebi aynı anlama gelmektedir. (289) 

Oligopol piyasalarda ise satıcılar iki veya daha fazladır. Bu piyasada oligopolcü 

firmalar, fiyat ve miktar yönünden karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Oligopol 

piyasanın içinde bulunduQu koşullar, yeni firmaların girişini zorlaştırmaktadır.• 

286) Muhittin Karabulut, lsmail Kaya, A.g.e., s.21 

287) Donald Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr. A.g.e., s.265 

288) Yôksek Ülken, •fiyat Teorileri• Filiz Kitabevi, lstanbul, 1984, s.193 

289) ErdoQan Alkin, "iktisat", Filiz Kitabevi, lstanbul, 1984, s.71 

290) Yüksel Ülken, A.g.e., s.250 
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ÖrneQin oligopol piyasasına giriş serbestliQi, yapay veya doQal engeller 

yüzünden kısıtlanabilir. Bazı ülkelerde devletin uyguladıQı koruma politikaları, lisanslar, 

patent ve marka kanunları, hammadde satışlarının kontrolü, kıyasıya fiyat mücadeleleri 

v.b. gibi hususlar, uluslararası firmaların piyasaya girmesini sınırlayan veya girme 

heveslerini kıran yapay engellerdir. (29
11 

Uluslararası yatırımcılar genellikle tam rekabet koşullarının ve sebest piyasa 

ekonomilerinin mevcut olduQu ülkelere yatırım yapmayı tercih etmektedir. Bu tip 

pazarlarda devletin ekonomik kararlara bir etkisi ve pazar koşullarının oluşmasında 

d~rudan bir kontrolü söz konusu deQildir. Devlet genellikle ekonominin performansı 

konusunda hedefler belirler. Bu hedeflere ulaşmada karar vericiler ise, piyasa içinde 

faaliyet gösteren işletmeler ve çeşitli organizasyonlardır. 12821 Bu piyasalardaki arz ve 

talep, fiyatları da belirlemektedir. 

291) Erd<>Oan Atkln, A.g.e., a.88. 

292) Mordechal E. Kreinln, •ıntematlonal Economlca, A Pollcy Aproach", ltorcourt Brace Youanowich ine, USA, 

1987, s.12. 
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DaQrtım Kanalları 

Uluslararası yatırımlarda daQrtım kanallarının tespiti; ev sahibi ülkenin mevcut 

pazarlama sisteminin belirlenmesinde, daQıtım kanallarının yapısının ve işleyiş tarzının, 

ayrıca bunların yolaçtıQı mevcut sınırlamaların ve potansiyelin ortaya çıkmasında önemli 

bir unsurdur. (283) 

Uluslararası yatırımlarda yurtdışı daQrtım kanalları seçilirken, ulaşılması arzu 

edilen hedeflerin yanında, yatırım yapan işletmelerin fiili ve potansiyel olanaklarının da 

dikkate alınması zorunludur. Bunun yanında işletmenin ürettiQi ve pazarlamaya çalıştıQı 

mal veya hizmetlerin sayısı ve niteliQi de daQıtım kanallarının seçiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. 12941 

DaQıtım kanallarının belirlenmesinde mevcut pazar olanaklarının uygunlu~u da 

bir başka etkendir. Bunun nedeni ise; işletmelerin organizasyon yapılarının 

belirlenmesinin, genelde mevcut da~ıtım koşullarına baQlı olarak gerçekleşmesidir. (29!1) 

Uluslararası yatırımlarda, ilk olarak yabancı pazarda belli bir paya sahip 

olabilmek için, yerel pazarlama olanaklarından yararlanılmaktadır. Bazı mallarda malın 

rekabet ortamında ayrıcalıklaşması ve güç kazanması için, diQer rakip mallarla bir 

arada bulunması arzu edilir ve rakip firmaların kullandıQı daQıtım kanalları tercih 

edilir(298) 

293) ismet Mucuk, A.g.e., s.272. 

294) Mehmet KarafakioQlu, A.g.e., s.206. 

295) Oonal A. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr., A.g.e., s.2n. 

296) Mehmet Karafaki<>Olu, A.g.e., s.206. 
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Bazı ortamlarda ise bu uygulamalar bir çok sakıncalar yaratmaktadır. Özellikle 

aynı daQıtım kanalını kullanan işletmelerin malları ile rakip malların aynı pazarı 

paylaşması mal veya hizmetlerin satışları açısından bir çok olumsuz sonuçları ortaya 

çıkarmaktadır. DaQıtım kanalları ile ilgili gözönünde tutulması gereken hususları şu 

şekilde sıralayabiliriz; 12971 

* DaQıtım kanalları belirlenirken rekabetin sadece bugünkü durumu deQil, 

zaman içindeki dinamiQi de dikkate alınmalıdır. 

* Ev sahibi ülkede, bazı durumlarda uygun bir daQıtım kanalı bulmak oldukça 

güçtür. Bu durumda çoQu zaman daQıtım kanalını, yatırım yapacak işletmenin 

kendisinin oluşturması gerekir. Bu şekilde bir daQıtım kanalı kurulmasının maliyeti 

oldukça yüksektir. Günümüzde mal veya hizmetin sayısına ve niteliQine göre bu tip 

maliyetler, rekabeti önemli ölçüde etkilemektedir. 

* Bazı durumlarda ev sahibi ülkede daQıtım kanalları bulunmadıQı gibi, yeni bir 

kanalın kurulmasına da izin verilmeyebilir. ÖrneQin Japonya yabancı sermaye 

yatırımlarını sınırlamamakta, ancak yabancı şirketlerin, yerel şirketlerin kanalı ile 

mallarını bu ülkede pazarlamasını şart koşmaktadır. 

* Bazı ülkelerde ise yabancı sermayenin girişi tamamen engellenmiştir. Bu 

ülkelerde ithalat doQrudan doQruya yetkili devlet kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilmekte ve ithal edilen mallar, bu örgütlerce iç pazarlarda satılmaktadır. 

ÖrneQin son yıllara kadar demir perde gerisi olarak belirtilen doQu bloku ülkeler bu 

. tür uygulamaların görüldüQü dış pazarlardır. 

Belirtilen bu unsurların yanında uluslararası yatırımlarda ev sahibi ülkedeki örf 

ve adetler, alışkanlıklar, gelir düzeyleri, yaşam tarzları ve diQer sosyo-ekonomik 

özellikler de daQrtım kanalları seçimi üzerinde etkili olmaktadır. 12SBJ 

297) A.e., s.206-207. 

298) A.e., s207. 
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Ürünlerin uyumunun sa'11anması, daha çok pazarlama stratejilerinde etkili 

olmaktadır.Bir toplumun kültürel özelliklerine göre deQişik pazarlama politikalarının 

uygulanmasıyla başarıya ulaşır. Bireylerin uyumu konusunda, yöneticiler yatırım 

yapılacak ülkelerin çeşitli kültürel özelliklerini benimsetici yönde gerekli e'1itim verirler. 

Bu e~itim sürecinde dil, din, yaşam tarzı ve davranış normları hakkında ayrıntılı bilgiler 

verilir. Kurumsal uyum konusunda ise, kültürel farklılıklara uyum sa~lamak için 

organizasyon ve işletme politikalarında yerel koşullara göre deQişiklikler yapılır. 

Sonuç olarak yöneticiler, bu adaptasyon sürecine girebilmek için, ülkelerin 

kültürel deQerlendirmelerini yapmak zorundadırlar . Yöneticiler kültürel koşulları gözden 

geçirirken, farklılıklar kadar benzerlikleri de saptamalıdırlar. 

Dolayısıyla, bir toplumun sosyo-kültüref çevre koşullarının iyi belirlenmesi 

gerekir. İlk olarak kültürü tanımlayacak olursak; "kültür, inançların, kuralların, 

kurumların, tekniklerin ve insan eliyle yapılan herşeyin toplamıdır". Bu kıstaslar bir 

toplumdaki tüm karakteristik özellikleri yansıtır. ı:ıa:ıı Kısacası; uluslararası her yatırım 

öncesi bu sosyo-kültürel faktörler incelenmeli ve yapılacak yatırımlara etkileri 

belirlenmelidir. Bir toplumun kültürel koşulları dikkate alınmamış ise, o ülkeye yapılacak 

yatırımlarda tüm çevresel özellikler de dikkate alınmamış demektir. Çünkü tüm çevresel 

faktörlerin oluşmasında kültür en etkili ve belirleyici unsurdur.r.ımı 

302} Donald O. Bali, Wendell H. Mc CuUoch, Jr. A.g.e., s.172 

303) Michael r. Czlnkota, lfkka Ronkainen, •ıntemationa Marketing•, Ag.e., s.15().151 
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Dressler ve Carns toplumların bazı kültür özelliklerini şu şekilde açıklamıştır:1304) 

1. Kültür, bireylerin di'1er bireylerle geçmişteki ilişkileri sonucu zihinlerinde yer 

alır ve di~er bireylerle tüm bireysel ilişkilerini yönlendirmesinde kullanılır. 

2. Kültürler birbirlerinden oldukça farklıdır. 

3. Bazı bakımlardan farklı olmakla beraber, kültürler arasında önemli benzerlikler 

vardır. 

4. Kültür bir kez kazanıldıktan sonra artık kalıcıdır. 

5. Genellikle insanların tepki vermelerine ra~men, tüm kültürler yavaş yavaş 

fakat sürekli bir de~işim gösterirler 

6. Aynı toplum içinde yaşayan bireyleri, kültürün belirli ögelerini 

benimsemelerine ra~men, belli durumlar karşısında de~işik davranışlar 

gösterebilirler. 

7. Hiç kimse kültürün etkisinden kurtulamaz. 

Uluslararası yatırımcıların karşılaştıkları zorluklardan biri de; ulusal sınırların 

ötesine geçtiklerinde, kendi ülkelerindeki dil ve kültürel problemlere ek olarak, yatırım 

yaptıkları ülkelerin kültür ve alt kültür göstergeleri olan davranış, duygu, fikir ve 

geleneksel farklılıklardır. Dolayısıyla yatırımcılar, yatırım yapaca~ı ülke toplumunun, 

kendisinden farklı olan kültürel karakteristiklerini iyice öQrenip, bunlara uyum saQlamak 

zorundadır. 

304) Ardvlnd V. Phatak, A.g.e., s.26 
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Kültürel fonksiyonları şöyle sıralayabiliriz; 

Kültür; 

1 . ÖQrenilen ve paylaşılan bir dil aracıhQıyla, başkalarıyla iletişim 

fonksiyonun yerine getirilmesini, 

2. Toplumdaki bireylerin davranışlar karşısında nasıl bir tepki gösterebileceQinin 

tahmin edilmesini, 

3. Toplum içindeki belli standartların oluşmasını, 

4. Toplumdaki temel gereksinimleri karşılamak için gerekli bilgi ve beceriyi, 

5. Benzer ortamlarda yetişmiş kişilerle uyum saQlanmasını ve onların gruplarına 

girilmesini saQlar.(30!5) 

305) A.e., s.26. 
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4.1. SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLERi OLUŞTURAN UNSURLAR 

Kültür özellikleri bir toplumun tüm davranış ve tutumlarının bir göstergesidir. 

Uluslararası yatırımcılar tüm bu faktörleri iyice belirleyerek, kendi işletmeleri ile 

uyumunun sa~lanması için gerekli önlemleri almalıdırlar. Zira kültürel farklılıklar, bütün 

işletmecilik fonksiyonlarında etkili olmaktadır. 

Aynı zamanda; yatırımı gerçekleştiren ülkenin yönetim şekli, çevrenin fiziksel 

özellikleri ve yerel düşünce tarzı da sosyo- kültürel koşulları oluşturmaktadır. Özellikle; 

yatırımlar gibi yöneticilerin daha yaygın karşılıklı ilişkide bulunduQu durumlarda, farklı 

de~erlere sahip bulunan bu yöneticiler arasındaki koordinasyonun saQlanması önemli 

bir konudur. EQer bu koordinasyon saQlanamamışsa, yanlış anlamalar sonucu bir 

çatışma ortamı oluşabilir. Bu nedenle yeni bir çevreye girecek olan yöneticilerin, yerel 

sosyo-kültürel kalıpları önceden bilmesi gerekir. "Motivasyon" konusu da yönetim 

faaliyetlerinin hepsi için gerekli olduQundan, önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanında, yönetim metodları ve organizasyon yapılarının 

oluşmasında da kültürel de(;)erlendirmelere gerek duyulmaktadır.1308) 

Sosyo-kültürel çevre koşullarını oluşturan faktörleri kısaca açıklamaya çalışırsak; 

4.1.1 . Maddi Kültür Unsurları 

Maddi kültür-unsurları; bir toplumdaki teknolojik farklılıkları, eserlerdeki özgün 

yapılaşmayı ve yaşam içindeki üretim farklılıklarını oluşturur. 

Bir toplumun teknolojik seviyesi, eserleri ve ekipmanları, maddi kültür ö~eleridir. 

Aynı zamanda; insan eseri ürünlerle kişisel davranışlann bir bileşimidir. Böylece maddi 

kültür, insan eliyle yapılan aletler, eserler ve hammaddenin işlenmesiyle ortaya 

çıkar. (307) 

306) Bany N. Rictıman, Melvyn Copen, A.g.e., s.111 

307) ilhan ErdOOan, •l9letmelen:le Davran19•, 1.0. işletme Fakültesi 1.1.E. Yayınlan No.135, lstanbul 1991, s.128-129 
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Ülkelerde maddi kültüre baQlı olarak ortaya çıkan teknolojik farklılıklar, yabancı 

yatırımcılar için göz önünde tutulması gereken bir husustur. Çünkü teknolojik 

gelişmelerin büyüklüQü ve yaygınlıQı, yatınmcıların kararlarını etkilemektedir. Maddi 

kültürün gelişim aşamaları bir toplumdaki yaşam düzeyinin belirleyicisidir. (308) EQer bir 

toplumda teknoloji kullanımı çok yaygın ise, insanların ortaya çıkardıkları eserlerin 

çeşitliliQi de farklılaşmaktadır. Teknolojinin yanında, eserlerdeki belirgin özellikler, 

toplumları ayırd edici bir kıstas da olabilmektedir. Örnek olarak bir ülkedeki mimari 

yapılaşmayı verebiliriz. 

Bir ülkede teknolojiye baQlı olarak gelişen alt yapı tesislerinin yaygınlıQı ve 

düzeyi, verilen hizmetlerin niteliQinin de bir göstergesidir. Aynı şekilde; haberleşme 

teknolojisinin oluşması ve bunun yeni teknolojilere açık olması da, toplumdaki kültürel 

gelişmeye baQlı olarak farklılıklar gösterir.(309) Az gelişmiş ülkelerde, bazı geleneksel 

düşünce tarzından dolayı teknoloji kullanımı oldukça kısıtlıdır. Bu kısıtlayıcı koşullar, 

toplumların gelişmesinde etkileyici bir rol oynamakta, bu tip ülkelerde üretim faaliyetleri 

daha yoQun bir emekle sürdürülmekte, teknolojik yenikler ise daha az 

uygulanmaktadır. 

Toplumların gelişmesi kültür ve teknolojinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Aradaki 

bu sıkı baQ, toplumların teknolojik gelişmelere hazır olup olmadıklarının da bir 

göstergesidir. Maddi kültürün, uluslararası yatırım kararlarının verilmesinde etkin bir 

rolu vardır. Özellikle yatırımın gerçekleşeceQi sektörün teknolojik gelişim düzeyi ve 

bunun uygulanabilirliQi önemli bir faktördür. Az gelişmiş ülkelerde teknolojinin 

gelişmemiş olması ve kullanılan teknolojinin de eski oluşu, yatırımları teknoloji 

transferine zorlar. Bunun yanında; alt yapı tesislerinin mevcut durumu, özellikle üretim 

faaliyetleri açısından önemlidir. Ayrıca ulaşım olanakları da yatırımcıları yakından 

ilgilendirmektedir. 

308) Mlchael R. Czlnkota, llkka A. Ronkalnen, "lntematlonal Marketing•, A.g.e., s.145 

309) Vem Terpstra, "The Culturel Envlronment of lntematfonal Bualneaa•, South-Westem Pub. Cem, Cincinati, 

Ohio, 1978, s.188 
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4.1.2. Dil 

Bir toplumun kültürü; sözlü veya yazılı dil yoluyla ortaya çıkar. Dil aynı 

zamanda, kültürün tüm yönlerinin de bir yansıtıcısıdır. Dili, kültürlerin şekillenmiş hali 

olarak da görebiliriz. Kişiler arası ilişkilerin gelişmesi ve gerekli iletişimin kurulması, dil 

yoluyla gerçekleşir. 13101 

Uluslararası yatırımlarda bir işletme için en önemli koşul, yatırım yapacakları ülke 

ile iletişimin kurulmasıdır. İletişimin kurulması için yalnızca o ülkenin dilini bilmek ve 

konuşmak yeterli deQildir. Bazı durumlarda aynı lisanın farklılıkları ve çeşitli deyimlerin 

olması, iletişmin kurulmasında bir takım sorunlar yaratır. 13111 

Aynı toplum içinde konuşulan diller aynı dahi olsa, anlam bakımından bir çok 

farklılıklar gösterebilir. Bu da yatırımcılar açısından önemlidir. Çünkü karşılıklı ilişkilerin 

gelişmesi, böyle bir durumda engellenebilir veya yanlış anlaşılmalara neden olabilir. 

Örnek olarak; Pepsi Cola dünya'da tek bir sloganla reklam kampanyası 

başlatmıştır: "Gel sende yaşa Pepsi ile" Fakat bazı ülkelerde yalnış anlaşmalara neden 

olmuştur. Çünkü Almanya'da bu slogan "Mezardan çık" manasını taşıyordu. Aynı 

şekilde Asya'da ise "Atalarını tekrar dirilt" manasına geliyordu. Bundan dolayı 

yöneticiler bir takım pazarlama problemleri ile karşılaştılar.13121 

GörüldüQü gibi; dildeki farklılıklar yöneticileri oldukça etkilemektedir. Özellikle 

uluslararası yatırımlarda yöneticiler dil konusunun pazarlama fonksiyonunun başarılı 

bir şekilde yerine getirilmesinde en büyük faktör olduQunu bilmelidirler. Bunun 

yanında, yerel personelle karşılıklı iletişimde veya hükümetle yaptıkları görüşmelerde 

de dil önemli bir husus olarak karşılarına çıkar. 

310) Marjorie T. Stanley, A.e., s.6. 

311) Vem Terpstra, "The Cuıturel Envlronment of lntematlonal Buelneaa•, A.g.e., s.2-3 

312) Slmclıa Ronen, A.g.e., s.93 
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4.1.3. Estetik 

Bir toplumdaki estetik boyutların belirleyicisi güzel sanatlardır. Ayrıca folklör, 

müzik ve tiyatro da belirleyici faktörlerdir. Tüm bu unsurlar toplumlara göre çeşitlilikler 

gösterir. Toplumların estetik özellikleri bazı sembollerle de ifade edilmektedir. Bu 

semboller, toplumların estetik boyutları ile kültürel davranış ve tutumlarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Güzel sanatların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi, yatırım 

kararlarında etkileyici bir rol oynamaktadır. Özellikle uluslararası yatırımcılar çeşitli 

pazarların özelliklerini karşılaştırırken, tüketicilerin estetik bakış açılarından ve 

zevklerinden önemli derecede etkilenmektedir. (3131 

Güzel sanatların çeşitli dalları, kültürel belirleyiciler olarak karşımıza çıkar. Bir 

toplumun müzik anlayışı, tercih edilen renkler ve folklorik özellikler, kültürel bir 

bütünlü{Jü oluşturur. Uygulamada bu unsurlar, mamüllerin tasarımı, tanıtımı ve daQıtımı 

gibi çeşitli faaliyetleri oldukça etkilemektedir. ÖrneQin Türk halkı için yeşil, dinlendirici 

ve dini bir renktir. Fakat Asya ülkelerinde bu renk ölümü çaQrıştırır.1314, Günümüzde 

gelişen teknoloji ve haberleşme kanallarının yaygın olması, estetik deQerlerin önemini 

azaltmaktadır. 131 eı Ancak, az gelişmiş ülkelerde bu deQerlere daha fazla ba~ımlılık 

görülmektedir. Çünkü bu toplumlarda gelenekler ve görenekler hala güncelliQinl 

korumakta ve kesin kurallarını sürdürmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerin deQer yargıları, 

tüm dünya görüşünü benimsemeye doQru bir eQilim göstermektedir. Dolayısıyla 

yatırımlarda, ülkelerin gelişme seviyeleri ve estetik bakış açıları aynı doQrultuda 

deQerlendirilmelidir. 

313) Michaeı R. C2inkota, llkka A. RonKainen, •ıntematlonal Marketing•, A.g.e., s.146 

314) Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloch Jr. A.g.e., s.155 

315) ilhan Erde>gan, A.g.e., s.131 
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4.1.4. Din 

Din bir toplumun yaşam şeklinin oluşmasına, ulusal ve sosyal politikalarının 

belirlenmesinde ve kültürel davranış ve tutumların oluşmasında, do~rudan veya dolaylı 

bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde toplumdaki işletmecilik faaliyetlerinin işleyişi ve ilişki 

düzeylerinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. 

Günümüzde, müslüman dinini benimseyen pek çok ülkede dini temellere dayalı 

yasalar mevcuttur. Bu devletlerde dini kanunlar (şeriat) uygulanmaktadır. Aynı şekilde, 

di~er dinlere ait kiliseler de, ülke politikaları üzerinde oldukça kuwetli bir etkiye sahiptir 

(İtalya'da Vatikan'ın etkisi gibi}. Hatta bazı ülkelerde din ve devlet işleri birbirinden 

kesin çizgilerle ayrılmış olsa bile (laik devlet anlayışı}, dini faktörler zaman zaman etkili 

olabilmektedir. Çünkü dini faktörlerin sosyal olayları hareketlendirebilme gücü vardır. 

Bunun sonucu olarak, insanların tutum ve davranışları da etkilenmektedir. Bazen de 

dini farklılıklar sonucu, bir toplumun çeşitli etkin grupları arasında sürtüşmeler 

görülmektedir (Yugoslavya'da yaşanan Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar arasındaki 

çatışmalar gibi). 

Bir toplumdaki kişilerin dini inançları arasındaki benzerlik ne kadar fazla ise, o 

toplumdaki din unsuru da o derece kuvvetli ve yaygındır. 131eı Ço~u ülkelerde dini 

inançların kuvvetli olması, sosyal yaşam tarzJarı üzerinde de önemli bir etki yaratır. Din, 

özellikle kişilerin zenginlik anlayışı, tasarruf tarzı, tüketim farklılıkları, de~işime karşı 

tutumu, adalet anlayışları ve hatta zaman anlayışına kadar bir çok tutum ve 

davranışlarda etkili olabilmektedir. 

Dinler arası çeşitli farklılıklann olması, uluslararası yatınmcılann göz önünde 

tutmaları gereken önemli bir faktördür. Nedeni ise, dini faktörlerin iş hayatına bir çok 

düzenlemeler getirmiş olmasıdır. Bunlara örnek verecek olursak:(3171 

316) A.e., s.132. 

317) Arvind V. Phatak, A.g.e., s.37 
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İslam dini aşırı kazancı reddeder. Zira, aşırı kazanç bir çeşit sömürü olarak 

kabul edilmektedir. Zenginlerin servetlerinin fakirlerle birleşmesini öngörür ve bireylerin 

toplumun mutlulu'1undan sorumlu olması gerektiOini savunur. Zenginler, zekat 

sistemiyle servetlerini fakirlerle paylaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, vergi 

sistemlerinde de farklı bir yapı vardır. 

Aynı şekilde islam dini faizi kabul etmez. Bu yüzden bu tip ülkelerde bankalar, 

kAr veya zarardan pay ortaklıOı şeklinde faaliyetlerini sürdürürler. Faizin yasak olması, 

yerel ölçülere göre kredinin pazarlama aracı olarak kabul edilmemesi anlamına 

gelmektedir. Bu tip uygulamalar böyle durumlarda yatırım kararlarını etkileyen önemli 

faktörlerdir. Çünkü işletmeler nakit ödemelerde ve fiyatların yükselmesinde, müşteriler 

için deQişik satış teşvikleri geliştirmek zorundadırlar. Bir başka örnek de; dini inançlara 

göre de~işen tüketim maddelerindeki farklılıklardır. Örne~in; müslüman ülkeler dini 

inançlarından dolayı domuz eti yemez. Bu sektörde faaliyet gösterecek işletmeler 

hammaddeyi belirlerken, ürünlerini sı~ır etinden üretmek zorundadırlar. Çalışma 

saatleri de dini unsurlardan dolayı çeşitli ülkelerde farklılıklar göstermekte, bunun 

sonucu olarak da iş hayatında önemli derecede aksaklıklar meydana gelmektedir. 

ÖrneQin; müslüman ülkelerde cuma günü, dini nedenlerden dolayı tatil günü olarak 

belirlenmiştir. A.B.D. ve diQer batı ülkelerde ise tatil günü pazar'dır. Böylece bu farklı 

uygulamalar, işletmelerin birbirleri ile haberleşmeleri konusunda problemler 

yaratmaktadır.Yine aynı şekilde; çalışma saatleri içinde dini ibadet (namaz kılma gibi), 

çalışma koşullarını etkilemektedir. Uluslararası yatırımlarda, çalışma saatlerinin 

düzenlenmesinde bu unsurun göz önünde tutulması gerekir. lslam ülkelerinde din 

konusunun pazarlama koşullarına olan etkileri Tablo 19. 'da ömek olarak gösterilmiştir. 
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TABLO 19. ISLAM KOLTOAONDE PAZARLAMA FONKSiYONUNU ETKiLEYEN UNSURLAR 

T---ı 1-ı--:;,: - ~- c.ı.:ı-..: 

Birlik (Merl<ezilik, Tannnın bir1i<)i, Ürünlerdeki standartlafma, kitle teknikleri; mer1<ezi denge; 
Yaşamdaki ahenk kavramı) reklam metin ve grafiklerindeki benzerlik; güçlü marka 

ba6ımlılı6ı. sirl<ete baölılık: marka vavrna strateiisi olanaklan. 

Meşruluk Resmi mal garantisine daha az gerek duyma; kurumsal 
(Adil alışveriş, makul bir kir düzeyi) reklamcdıQa ve savunmalı rektamalıQa yönelme; kin en üst 

düzAVA cıkarma strateiisinden veterli kAr strateiisine cer.ıs. 

Zekat EQer mevcutsa, aşın kazançlan sosyal yardım faaliyetlerine 
(Fakir o lmayan herkesin ödemekle adamak, şirketlerin direkt yardım faaliyetlerinde bulunması, 
yükümlü olduQu yıllık %2.5'1uk vergi) kurumsal tanıtım. 

Faiz Pazarlamada kredi kullanmaktan kaçınma, düşük deQerli 
(Kredilerden faiz alınmaz. Bu yasanın mallarda peşin para, yüksek deQerli mallarda ise peşin 
genel anlamı; kredi verenler, paranın ödemelerde indirim politikası, müalüman olmayan ülkelerdeki 
kiralanması karşılıQında aşın kazanç elde yerel yabancı şirl<etle faiz alışverişi yapma olasıltOı, bazı 
edilemez. müslüman ülkelerdeki bankalann ortak girişim için para kabul 

etmeleri ve sonuçtaki kAr veya zararı paylaşma 

insan yaşamının üstünlüQü (insan Hazır yiyecekler ve mamüller revaçta deQildir. Heykel ve büst 
yaşamı, diQer yaşam türlerinden ve kullanımı yoktur. Çünkü bunlar put olarak yorumlanır. Reklam 
nesnelerden çok üstündür). ve satış arttırmada kullanılan semboller, yüksek insani deQerleri 

yansıtmalıdır. Estetik d~erlerin temsili için çiçek desenleri ve 
elisleri aibi islam sanatına ait ööeler kullanılmalıdır. 

Toplum (Tüm müstümanlar ·rek Tann· lsıam dinine uygun mal ve hizmetlerin pazarlandıQı bir pazar ile 
yolunda evrensel kardeşliQe ulaşmaya bunlan satın alan veya yararlanan "müslüman tüketici" grubunu 
çalışmalıd ır). oluşturmak. Toplumsal hizmetleri geliştirmek, pazarlama ve kir 

amaçlı olmayan organizasyonlar ve beceriler konusunda eQitim 
vermek. 

insanların eşitllQi ve mahrumiyetler (Oruç lslamda özellikle perhizle ilgill olarak, katılımcı bir haberleşme 
gibi,Ramazan ayında müalümanlar gün sistemi vardır. Roller ve otoriter yapılan katı olarak belirlenmiş 
boyunca oruç tutarlar. Bu; şanslı kişilerin olsa da, her düzeydeki insanlar birbirlerine kolaylıkla 
daha şansız olanlara karşı şevkatli ulaşabilirler. Pazar olanaklan açısından besleyici, serinletici ve 
davranmalannı özendirmek için, kişinin kolay hazmedilen gıdalar, sahur ve iftar için formüle edilebilir. 
kendi nefsi üzerinde kontrol 
uygulamasıdır.) 

lçki,domuz eti ve kumar yasaktır. Alkolsüz içecekler üzerinde durulabilir. (ÔmeQln meşrubatlar, 
dondurma, sütlü içecekler ve meyva sulan konulannda yatınm 
yapılabilir). Şansa dayalı olmayan sosyal oyunlar geliştirllebillr. 
(Dama, satranç gibQ Yıyecekler sebze ve dana etiyle ifade 
edilirler. 

Çevrecilik Çevre kirlenmesine karfJ kanunlar beklenmeli, şirketler 
(Tann evreni saf ve temiz olarak çevrelerini temiz tutmalanna özen göstermelidir. Çevre kirliliQinl 
yaratmıştır. Bu nedenle toprak, hava ve önleyici cihazlar daha kolay kabul edilir. (ÔmeQin Türkiye'de 
su kutsal varlıklar olarak korunmalıdır). bu yöndeki girişimler olumlu bulunmakta ve çevreyi kirletme ile 

ilaili vsırdtmfar waun karsılanmaktadır\. 

ibadet ibadet zamanlanndaki deQifmeyi hesaba katarak, iş saatleri, 
(Günde 5 kez namaz kılınması) satış haberleşmeleri, müşteri trafiQI ayarlanmalıdır. 

Kaynak; Arvlnd V. Phatak, A.g.e •• s.38-40 
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4.1.5. Davranış ve Tutumlar 

Her kültürün kendine özgü tutumlarının, deQer yargılarının ve kuralların oluşması 

sonucu, farklı davranış biçimleri ortaya çıkmıştır. İlk olarak, kültürlerde davranışların 

ortaya çıkmasına neden olan bu faktörleri tanımlamak gerekmektedir: 

Tutum; Bireyin çevresindeki bir nesneyi veya olayı, olumlu veya olumsuz bir 

şekilde deQerlendirmesi eQilimi olarak tanımlanabilir. 1318
, 

DeQer ve kurallar kültürün tüm özelliklerini yansıtan, kültürler arası farklılıkları 

veya benzerlikleri ortaya koyan faktörlerdir. DeQerler; Kişileri, grupları ve toplumları 

ayıran, güçlü duyguların oluşturduQu kavram ve fikirlerdir. 

Kurallar ise; Belirli rolleri olan kişilerin uyması gereken emirler ve ölçütlerdir.131 eı 

Toplumların kültürel yapılarındaki deQişim sonucu, insanların davranışları ve tutumlarıda 

bir çok farklılıklar göstermektedir. 

Uluslararası yatırımlarda yöneticiler, farklı kültürel çevrelerde yaşayan insanların 

tutumlarını, deQerlerini ve kurallarını önceden belirlerse, bir çok avantaj saQJamış 

olurlar. Yöneticiler, özellikle belirli sorunlar karşısında insanların nasıl davranacaQını ve 

ne şekilde tepki göstereceQini önceden tahmin ederek, gerekli önlemleri alırlar. 

Böylece karşılaşılan herhangi bir sorunun çözümü daha kolay olur. 

318) Ayşe Can Baysal, "Sosyal Örgütsel Palkolojlde Tutumlar", 1.0. işletme Fakültesi, Lebib Yalkın Yayınlan, 

lstanbul, 1981, s.9. 

319) ilhan ErdoQan, Ag.e., s.133 
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işletmelerin kendi içindeki davranış ve tutum farklılıkları, bir çok soruna neden 

olmaktadır. Çalışanların içinde, yaşadı~ı çevrenin kültürel özelliklerinden kaynaklanan 

bir çok davranış farklılıkları görülür. Yönetim açısından önemli faktörler olan; zaman 

kavramı, başarılı çalışma ve kişisel alışkanlıklar gibi çeşitli davranış özellikleri mevcuttur. 

Tüm bu davranış ve tutumlar, hem işletmelerin verimliliQini, hem de buna baQlı olarak 

ülkelerin ekonomik sistemlerinin verimliliQini etkilemektedir. <320l 

Yapılan bir araştırma sonucunda yöneticiler açısından önem taşıyan ideal 

deQerler ve davranışlar Tablo 20.'de gösterilmiştir. Ancak, kişilerin ideal davranışlar 

göstermesi, farklı kültürel koşullar nedeniyle olanaksızdır. Kaldı ki; tüm bu davranışlar 

insanlarda bir alışkanlık yaratmakla kalmayıp, toplumların belirgin kültürel özellikleri 

olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

TABLO 20. Yöneticiler Açısından ideal De§errer ve Davranış Bfçfmlerf 

1. Yeterlilik 

2. Çalışkanlık 

3. Düzenlilik 

4. Zaman (Dakiklik-Titizlilik) 

5. Tutumluluk 

6. Güvenilirlik 

7. Uygulamada ve karar aşamasında mantıklılık 

8. DeQişim için tedbirli / hazırlıklı olmak 

9. Fırsatların deQerlendirilmesi 

1 O. Girişimcilik yeteneQi 

11. Dürüstlük ve kendine güven 

12. işbirlikçilik 

13. isteklilik ve sebatkarlık 
Kaynak; Vem Terpstra, -rhe Cultureal Envlronment of lntematlonal Bualneaa•, Published by South Westem Pub. 

Com, Clncinatl, Ohlo, USA, 1978, s.67-68. 

320) Michael R. Czinkota, llkka A. Ronkalnen, "lntematlonal Marketing", A.g.e., s.145 
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Ayrıca; bir toplumdaki, kişilerin davranış özellikleri bazen sosyal ve 

organizasyonel pozisyonlara göre de de~işebilmektedir. Örne~in; A.B.D.'deki 

işletmelerde çalışan personel, aralarındaki kıdeme bakmaksızın, birbirlerine ilk 

isimleriyle hitap ederler. Batı Avrupa'da ise kişilerin birbirlerine ilk hitap şekli, sosyal 

ve organizasyonel düzeylere göre de~işiklik göstermektedir. Aynı şekilde A.B.D.'de 

çalışanların işe aynı anda gitmesi gelenekselleşmiştir ve hatta üst düzey yöneticileri 

daha çok çalışarak işten geç ayrılmaktadır. Avrupa'da ise işletmelerde üst düzey 

yöneticiler, statü bakımından işe daha geç gitmekte ve daha erken ayrılmaktadır.13211 

Uluslararası yatırımlarda, işletmelerin faaliyetlerini etkileyen ve kültürler arasında 

önemli farklılıklar gösteren davranış ve tutumlar aşa~ıda belirtilmiştir. 

Yöneticilere ve Yönetime Karşı Tutumlar 

Uluslararası yatırımlarda, yerel yöneticilerin ve bu yöneticilere toplumun bakış 

açısı önemli olup, özellikle toplumdaki girişimci ve yöneticilerin nitelikleri ile sayıları 

işletmelerin başarısı açısından da önem kazanır. Çünkü bir işletme ile yönetici, içinde 

bulundukları çevresel faktörlerden aynı anda etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak da, 

yöneticilerinin yetenekleri do~rultusunda işletmeler başarıya ulaşmaktadırlar. ımı 

Girişimcilik ve yöneticilik nitelikleri, uluslararası yatırımlarda, yerel yöneticilerin 

seçiminde göz önünde tutulmalıdır. Çünkü bir toplumdaki kişilerin davranış ve 

tutumları girişimci bir özellik taşımıyorsa, o zaman işletmelerin başan oranları da düşük 

olacaktır. 

321) Mlchael R. Brooke, H. Lee Remmers, "The MultfnatJonal Company in Europe• Longman Group Lim. London, 

1972, s .12().121. 

322) Anant R. Negandhi, "Croas-Cultural Management Reaearch Trend and Future Olrectlona•, Joumal of 

lntemational Business Studles Fan, 1983, s.17. 
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lııetmeıerde Yetklll ve Sorumluluk, Ast Üst lllşkllerlnln Düzenlenmesi 

Bir toplumda belirgin olarak görülen yetki ve sorumlulukların da~ılımı, içinde 

bulunduQu sosyal yapı ve kültürel davranışlarla yakından ilgilidir. Demokratik 

sistemlerle otokratik sistemler arasında birçok fark vardır. Otokratik sistemlerde 

yönetsel kararlar sınırlıdır. Aynı şekilde organizasyonlarda merkeziyetçilik hakimdir. 

Demokratik sistemlerde ise yetki, astlar ve çalışanlar arasında paylaşılır.Böylece karar 

vermede sorumluluklar da~ıtılmış olur. Bunun sonucunda; yönetim biçimlerindeki 

farklılıklar, çeşitli ülkelerde geleneksel kültürel özelliklere göre de~işimler gösterir. 

Uluslararası yatırımlarda en çok karşılaşılan problemlerden biri de, yatırım 

yapacak işletme ile yatırım yapmak istedikleri ülke arasındaki işletmelerin yönetsel 

farklılıQıdır. ÖmeQin Japonya ile A.B.D. arasında, işletmelerin yönetim tarzı bakımından 

bir çok farklılıklar görüldüQünden, Japon işletmeleri, geleneksel yapılarından dolayı 

A.B.D.'ne yaptıkları yatırımlarda bir çok problemlerle karşılaşmaktadırlar. Örne~in; ast

üst ilişkilerinin belirlenmesi ve istihdam koşullarının oluşturulmasındaki farklılıklar 

nedeniyle, Japon işletmelerinde çatışanlar belirli bir süre geçmeden farklı statü 

almazlar ve herkeze eşit haklar tanırlar. Ast-üst ilişkileri üst kademelerde daha 

belirginleşir. A.B.D.'de ise, personelin yönetime katılımı, e~ilimi ve hiyerarşik bir yapı 

görülür. Japonya'da geleneksel bir kural halini alan personelin ömür boyu istihdamı, 

uluslararası yatırımlarda önemli bir sorun teşkil etmektedir. (323) 

Başan ile llglll Tutum ve Davranışlar 

Bir ülkede başarı ile ilgili tutumlar, riske girme konusundaki görüşlerle 

ba~lantılıdır. Günümüzde başarı ve başannın teşvik edilmesi ile ilgili görüşler, ülkelerin 

en önemli kültürel de~işkenliklerinden birini oluşturmaktadır. 

323) Rojer G. Schoder, Sadao Sakakibora. E. ·James Flynn and Barbara B. Flynn, • Japaneae Planta in the U.S. 

How Good Are They", Business Horizons, Vol.35, No.4, July-August, 1992, s.70, 
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David Mc Clelland tarafından yapılan bir araştırmada, insanların başarı 

oranlarının belirlenmesinde bir çok ölçütler ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra çeşitli 

ülkelerde de yapılan bu araştırmalarda insanların başarı oranları ile ülkelerin ekonomik 

büyüme oranları karşılaştırılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda; bir toplumda başarıya 

duyulan gereksinimin ekonomik ilerleme ve toplumların refahıyla baQlantılı olduQu 

ortaya çıkarılmıştır. '32"
1 

Uluslararası yatırımcılar aşısından başarı ile ilgili görüşler, yatırım yapacaktan 

ülke yöneticileri ve işletmelerde çalışan personelle yakından ilgilidir. Çünkü bireylerin 

davranış ve tutumları işletmelerin etkinliQini ve başarılarını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Bu etkinlik ve başarıların artması, işletmelerin ait oldukları ülkelerin ekonomik 

ilerlemelerinde de etkin bir rot oynamaktadır. 

Bazı ülkelerde, kültürel deQerlerinden dolayı daha kaderci ve çalışma isteQi 

olmayan bireylerle karşılaşmak mümkündür. Bundan dolayı yatırımcılar açısından en 

önemli husus, bir ülkedeki bireylerin başarı ve işletme verimliliQi konusundaki tutum 

ve davranışlardır. 

DeOlşlme Karşı Tutum ve Davranışlar 

Uluslararası yatırımlarda yöneticiler için önemli bir kültürel unsur da, bireylerin 

deQişim süreci içindeki tutum ve davranışlarını belirlemektir. Bunun yanında; bireylerin 

kültürel deQerlerin deaişimine karşı tepkilerini önceden tahmin etmekde önemli bir 

husustur. 

Bireylerin kararlarını etkileyen ve onları çeşitli davranış ve tutumlara yönelten 

faktör, içinde yaşadıkları toplumdur. Bundan dolayı kültürel deQişim, o kültüre bagıı 

bireylerin davranış modellerini oluşturmaktadır. (32!) 

324) Rlchard O. Hays, Chrlstopher M. Korth, Manucher Roudlani, A.g.e., s.102 

325) Stefan H. Robock, Kenneth Simmonds, A.g.e., s.421 
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Aynı şekilde bir kültürün bilimsel metodlara bakış tarzı da işletmeler açısından 

önemlidir. Çünkü işletmelerin başarısı daha çok, deQişim sonucu bireylerin sorunlara 

karşı yaklaşım tarzına ve tutumlarına baQhdır. 

Uluslararası yatırımlardaki deQişim sonucu, bir toplumda kişiler üzerinde olumlu 

veya olumsuz tutum ve davranışlar oluşabilir. Bazı ülkelerde deQişime karşı tutum ve 

davranışlar, belirli grup ve liderler tarafından desteklenebilir. Çünkü bu liderler ülkelerin 

endüstrileşmesi ve modernleştirilmesi hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bunun 

sonucu olarak, uluslararası yatırımlara karşı olumsuz bir tutum içinde olabilirler. EQer 

bir ülkede özel bir konu ile ilgili deQişim yararlı olacaksa, o zaman bireyler bu 

deQişime olumlu bakabilecektir. Ancak bu de~işim toplumsal kurallara, gelenek ve 

göreneklere deQer verilmeden yapıldıQında, uyumlaştırma daha zor olacak ve uzun bir 

süre gerektirecektir. Bunun yanında de~işim iyi bir nedene dayanırsa, o zaman kabul 

süreci daha kısadır. 

Personelin Risk Alma ile llglll Tutum ve Davranışları 

ÇaQımızda bir işletmeyi başarıyla yönetmek için belli başlı riskleri göze almak 

gerekmektedir. Bu nedenle bir ülkede, çevrelerin genel bakış açısı önemli bir husustur. 

Özellikle yatırım yapılan ülkelerdeki çalışan personelin risk alma e~ilimleri önemlidir. 

işletmecilik faaliyetlerinde, aşırı tutuculuk veya aşırı riskli davranışlar bir çok problemler 

yaratır. Bundan dolayı yönetici ve personelin risk alma tutumlarının düzeyi 

belirlenmelidir. (328) 

326) Rictıard O. Hays, Christopher M. Korth, Manuctıer Raudiani, A.g.e., s.102 
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zamana Karşı Tutum ve Davranışlar 

Farklı kültürlerde zaman kavramı bir çok deQişiklikler gösterir. ÖrneQin 

A.B.D.'nde zaman bilinci çok gelişmiştir. Fakat gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerde, zaman o denli önemli bir kavram deCildir. Bu tip ülkelerde zamanla ilgili 

davranışlara önem verilmez. Kaderci bir yaklaşım vardır. Uygulamada, kişiler hiçbir 

zaman randevularına vaktinde gelmezler ve bitmesi gereken işler de zamanında 

bitmez. <32n Bundan dolayı uluslararası yatırımlarda, çeşitli kültürlere göre deQişen 

zaman tutumları karşısında bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu konu, özellikle 

uluslararası yatırım kararlarında faaliyetlerin planlanmasında göz önünde tutulmalıdır. 

4.1.6. Motivasyon 

Uluslararası yatırımı gerçekleştiren işletmeler ile, yatırım yapacakları ülke 

çalışanlarının ihtiyaç ve motivasyon şekilleri birbirinden farklıdırlar. Çünkü her ülkede 

ihtiyaçlar ve motivasyon çeşitleri, çevresel koşullarının doQrultusunda ortaya çıkarlar. 

Özellikle çalışan personelin ihtiyaçları, ülkelerin gelişme seviyeleri do~rultusunda 

önemli derecede deQişikliCe uCramaktadır. Uluslararası yatırımcılar, personel 

ihtiyaçlarını karşılamak için, bu ihtiyaçların önem sıralamalarını yapmalıdırlar.t329> 

Mc Clellend tarafından yapılan bir araştırmada, çalışan personelin kişisel başarı 

ihtiyaçlarının, toplumların ekonomik gelişmesiyle farklılaştıQı belirtilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda, başarı motivasyonu farklı kültürler arasında farklı formların olduQu ortaya 

çıkmıştır. (329) ÖrneCin AB.O. 'de çalışanların başarısının, girişimlerin başarısı ile yakından 

ilgili olduCu gözlenmiştir. Japonya'da ise başarı, çalışanların kendilerini göstermeleri, 

diQer grup elemanları ile işbirliQi yapmaları ve bir gruba ait olma gibi çeşitli şekillerde 

görülmektedir. 

327) Donatd B. Bali, Wendel H. Mc Culloch Jr. A.g.e., s.156. 

328} Nancy J. Adler, "lnternatlonal Dlmenalona of Organlzatlonal Behavlor", The Kent lntemational Business 

Series, Boston, 1986, S.127-133 

329) Slmcha Ronen, A.g.e., s.153 



4.1. 7. Sanrf Yapıları ve Özelllklerı 

Birçok ülkede bireyler arası katı bir sınıfsal yapı mevcuttur. Sanayileşmiş 

ülkelerde bu sınıfsal yapılar daha da belirgin olup, bu yapıları daha çok 

organizasyonlar, üyelikler ve mesleki kuruluşlar, klüp ve dernekler oluşturmaktadır. Bu 

yapısal özellikler daha esnektir. Az gelişmiş ülkelerde ise sınıf yapılarını belirleyen bir 

çok faktör vardır. Bunlar; çeşitli gruplar, aile, etnik özellikler, din, co~rafi da~ılım ve 

ekonomik düzeydir. Az gelişmiş ülkelerde, bu farklı sınıfsal yapılardan dolayı esneklik 

görülmez. Bu tip ülkelerde sınıfsal yapıların oluşmasındaki en önemli faktör ailedir. Az 

gelişmiş ülkelerde aileler, işletmelerin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı 

şekilde işletmelerin organizasyon yapılarında da akrabalık ilişkileri söz konusudur. (330) 

Uluslararası yatırımlarda yatırım yapılan ülkedeki sınıfsal yapıların mevcudiyeti, 

işletmelerin organizasyon ve pazartama faaliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Sınıfsal 

yapılarındaki farklar, işletmelerde çeşitli düzeylerde personelin çalıştırılması konusunda 

da etkili olmaktadır.13311 Çünkü katı bir sınıf yapısı varsa başka sınıflardan oluşan 

personelin istihdamı, işletme içinde önemli ölçüde bir çatışma ortamının yaratılmasına 

neden olur. Bazı ülkelerde, belirli etnik gruplara üyelik kesinlikle kabul edilmez. Ayrıca 

bir ülkede katı bir sınıf yapısının olması, pazarların da daralmasına neden olmaktadır. 

Bundan dolayı uluslararası yatırım kararlarında göz önünde tutulması gereken 

hususlardan biri de, bir ülkedeki mevcut sınıf yapılarının belirlenmesidir. Çünkü yatırım 

yapacakları ülkedeki farklı sınıf yapılarının önceden tespiti, organizasyon yapılarının 

oluşturulmasında çok önemlidir. Aynı şekilde; pazarlama politikalannın oluşması ve 

ayrıca sınıf yapılarına göre bu politikaların uyumlaştırılması gerekmektedir. 

330) Vem Terpstra.-nte Cultureı Env.ronment of lntematlonal Bualnen•, A.g.e., s.103-106 

331) A.e., s.106-107 
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4.1.8. Organizasyonlar ve Bireyler Arası lşbirllQI Düzeyleri 

Bir ülkede, belirli formal organizasyonlarla işletmeler arasındaki işbirliQ i önemli 

bir faktördür. Çünkü işletmelerle organizasyonlar arasındaki bu işbirliQinin düzeyi, 

ülkelerin gelişmesinde de önemli rol oynar. Gelişmiş ülkelerde işletmelerin işbirliQi, 

çeşitli alanlarda gerçekleşir. Az gelişmiş ülkelerde ise, işletmelerin işbirliQi saQlamaları 

zor veya çok sınırlı kalmaktadır. Günümüzde artan rekabet koşulları karşısında, 

işletmeler ve organizasyonlar arasındaki işbirliQi sonucu yönetimlerin etkinliQini 

sa{Jlanmaktadır. Aynı şekilde, çeşitli sendikalar ve kamu kuruluşları arasındaki işbirliQi 

de ülkelerin gelişme seviyelerini etkilemektedir. EQer işletmelerde işçiler arasında 

huzursuzluk söz konusu ise, grevler ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak işletmelerin 

verimliliQi düşecek ve dolayısıyla ülke ekonomileri önemli derecede etkilenecektir. 

ÖrneQin Hindistan'da, di{Jer gelişmekte olan ülkelerde oldu{Ju gibi bu çeşit bir ortam 

söz konusudur. A.B.D. gibi gelişmiş ülkelerde ise sendikalar ve işletmeler arasında bu 

tür problemler 50 - 60 yı l önce yaşanmıştır. 13321 

Bir ülkenin üretim etkinliQi ve ekonomik gelişmesi, hükümet ve endüstriler 

arasındaki işbirliQi ile saQlanmaktadır. Bu işbirliQi saQlandıQında teknik, sosyal ve diQer 

ekonomik problemlerin çözümü daha kolaylaşmaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerde hükümet ile özel sektör arasında birçok problemler 

yaşanır. Bunun sonucunda, ekonomik gelişme önemli derecede aksar. Aynı şekilde, 

işletmelerin birbirleri arasındaki işbirliQi de önemli bir husustur. Özellikle az gelişmiş 

ülkelerde, küçük ölçekli işletmeler yeterli ekonomik ve teknolojik güce sahip 

olmadıQından, karşılıklı işbirliQini saQlamaları gerekir. 

Uluslararası yatırımlarda, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, ülkedeki 

işbirli~i sürecini ayrıntılı olarak belirlemeleri gerekir. Çünkü faaliyetlerin etkin bir şekilde 

yürütülmesi, tüm bu sosyo-kültürel koşullar kapsamında gerçekleşecektir. 

332) Barry M. Richman, Melvyn Copen, A.g.e., s.135 
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4.1.9. EQltim 

Ülkelerin gelişme düzeylerine baQlı olarak, e~itim anlayışlarında bir çok 

d~işiklikler göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ço~unun e~itim düzeyleri, 

gelişmiş ülkelere oranla çok düşüktür. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların tamamına 

yakını okur-yazardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki okuma-yazma oranı ise, toplam 

nüfusun% SO'sinin altındadır. 

Uluslararası yatırımlarda, ülkelerin e~itime yönelik tavırları önemli bir çevresel 

faktör olarak karşımıza çıkar. Kişilerin kendilerini geliştirme ve e~itim yolu ile 

yeteneklerini artırmak isteyip istememeleri, işletmeler açısından önemlidir. 

Kişilerin e~itim konusunda ne denli çaba ve emek harcamak istediklerinin 

saptanması, eQitime yönelik projelerin uygulanmasında önemli bir belirleyici unsur 

olabilmektedir. Bu tutumlar, ülkedeki eQitim sisteminin derece, kalite ve içeriQi üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda eQitime yönelik tutum ve davranışlar, bir 

ülkedeki kültürel, sosyolojik, politik ve ekonomik çevre koşullarının bir sonucudur. (3.13) 

Günümüzde az gelişmiş ülkelerde, daha çok klasik eQitimin etkili olduQu 

görülmektedir. Özellikle belli dallarda yo~unluk vardır. Bunlar; tıp, hukuk gibi klasik 

e~itim dallarıdır. Fakat gelişmekte olan ülkelerde, biraz daha farklı uygulamalar 

görülmektedir. ÖmeQin günümüz Türkiye'sinde, gelişmeye katkıda bulunacak uzmanlık 

alanlarına ilaveten işletmecilik, mühendislik gibi uygulamalı eQitimede aQırlık 

verilmektedir. 

Gelişmeye ba~lı olarak, bir toplumda e~itim anlayışındaki deQişiklikler, kişisel 

tavırlarda sosyal mobilite(hareketlilik), kariyer ve daha geniş statü isteme gibi çeşitli 

davranışlar ortaya çıkarır. Bunun yanısıra, kişilerin başarı ve çalışmaya yönelik 

tavır1arında da de~işlklikler görülür. <334J 

333} Mlchael R. Czinkota, llkka A. Onkainen, •ıntematıonal Marketing", A.g.e., s.146-147 

334) Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloeh Jr., A.g.e, s.88 
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Uluslararası yatırım kararlarında, ülkelerin eQitim düzeylerinin belirlenmesi önemli 

bir kıstas olduQu için, ülkelerin mevcut eQitim koşullarının da gözönünde tutulması 

gerekmektedir. EQitim koşullarının belirlenmesinde, aşa~ıdaki kıstasları incelemek 

gerekir. <33al 

Okuma Yazma Oranı 

Bu oran bir ülkedeki toplam nüfusun okuma yazma seviyesi . hakkında bilgi 

vermektedir. Az gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun % 50'sinden azı, okuma-yazma 

bilmemektedir. Okuma-yazma oranı ile, e~itim düzeyinin sektörlere göre daQılımını ve 

kişilerin okuma sürelerinin ortalamasını görmek mümkündür. 

Uzmanlaşan ve Teknik EQitlm Alan Kişilerin Çeşit ve Kaliteleri 

Burada bakılması gereken en önemli husus, eQitim alanlarının çeşitleri, sayıları, 

kaliteleri ve bunların endüstrideki oranlarıdır. Teknoloji gerektiren yatırımlarda, e~itilmiş 

personel ihtiyacı büyüktür. Özellikle kişisel yetenekleri etkileyen bir teknoloji ile 

çalışacaksa, işgücünün yetenek ve seviyesi, kullanılacak teknolojinin seçimini de 

sınırlayacaktır. 

Yüksek ÖArenım Düzeyi 

Toplam nüfusun ve sanayide çalışan lise sonrası eQitim görmüş kişilerin 

sayısının ve kalitesinin belirlenmesi önemli bir husus olup, özellikle yatırım yapacak 

olan işletmelerin organizasyon yapılannın oluşturulmasında ve işgücünün 

planlanmasında göz önünde tutulması gerekir. 

335) Bany m. Rlchman, Melvyn Copen, A.g.e., s.35. 
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Özel Yönetim Geliştirme Programıarr 

Yatırımcılar açısından di~er önemli bir husus da, girişimde rol oynayacak 

yönetici ve potansiyel yöneticilerin beceri ve yetenek geliştirme programlarının mevcut 

olması ve bu programların kalite düzeyinin ve yo~unlu~unun belirlenmesidir. 

ÖOrenıme Karşı Tutumun Derecesi 

Bir ülkede, bireylerin ö~renim ve bilgi birikimine karşı genel tutumlarının ne 

olduQunun ve farklı öQrenim dallarına karşı bu tutumların nasıl oluştu~unun saptanması 

oldukça önemlidir. Zira bunun sonucunda ülkelerin gelişme düzeyleri de ortaya 

çıkmaktadır. 

Mevcut lşgücünün Endüstriyel Gereksinimleri Karşılama Oranı 

Burada gözönünde bulundurulması gereken en önemli konu, uluslararası 

yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verilebilecek işgücünün varlı~ıdır. Zira endüstriyel 

gereksinimleri karşılayabilecek işgücü oranı, o ülkedeki iş verimlili~ini de etkilemektedir. 



iV. ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN YATIRIM 

KARARLARINDA KARŞILAŞTIKLARI 
RİSKLER 

1. YATIRIM KARARLARINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERiN OLUŞTURDUÖU 

GENEL ÜLKE RiSKLERiNiN TANIMI VE YATIRIM ÇEŞiTLERiNE GÖRE 

ETKiLERi 

İşletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, çevreleriyle uyum içinde 

olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla işletmeler çevrelerindeki tüm faktörlerden 

etkilenmektedir. Bu faktörlerin deQişimleri ise, işletmeler açısından bir takım risklerin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yerel işletmeler, sadece kendi içinde bulundukları 

ülkenin çevre koşullarından etkilenmektedir.(Şekil 6) Ancak işletmelerin uluslararası 

alanda faaliyet göstermesi durumunda, yerel çevresel koşulların yanında, ayrıca yatırım 

yaptıkları ülkenin çevresel faktörleri de söz konusu olmaktadır.(Şekil 7) Bunun 

sonucunda işletmeler, yatırım yapacakları ülkelerin çevresel faktörlerinin oluşturdu~u 

bir takım risklerle karşı karşıya kalmaktadır. İşletmelerin uluslararası faaliyetlerde 

karşılaştıkları riskler, ulusal sınırlar içinde karşılaştıkları risklerden tür ve derece 

bakımından farklılık göstermektedir. (3.18) Bu riskleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. (3.17) 

1) Hukuki Risk 

2) Döviz De~işim Riski 

a) Dövizdeki dalgalanmalar 

b) Döviz kontrolleri 

3) Para ve Sermaye Kontrol Riski 

4) Ticari Kontrol Riski 

5) Egemenlik Riski veya Politik Risk 

336) Frect J. Weston, Bart W. Sorge •ıntematlonal Management Flnance•, Rlchard O. lrwın ine, llllonis, USA, 1976, 

8.56 

. 337) Christopher M. Korth, A.g.e., s.262 
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Şekil 6. Yerel İşletmelerin Çevresel Koşulları 

KOltOrel 

~ n ti 
~ X işletmesi ~ıy işletmes{ 

olltlk 

Yerel İşletmenin 
Çevresi 

Kaynak; Christopher M. Kort, A.g.e. S.14 

Şekil 7. İşletmelerin Uluslararası Çevresel Koşulları 

Uluslararası Çevre - --.. ,,,....,..-- ...... / ....... 
/ ' 

/ ...... 

" 
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/ \ / 
/ Yerel Çevre \ / 

I \ I 

1 Firma x l I 
Firma Y 

ı \ I 
I Ulu lararası Faaliyet \ \ / \ 

' / ' Yerel Çevre 

' / ' ........ / ....... / --- .....__..._ _ _, 

Kaynak; Christc>pher M. Korth, Ag.e. s.15 
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Risk çeşitleri, bir bütün olarak genel ülke risklerinin parçalarını oluşturmaktadır. 

Birinci grupta belirtilen hukuki riskler, genel olarak işletmelerin faaliyetleri esnasında 

ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık sonucu oluşmaktadır. İkinci, üçüncü ve 

dördüncü grupta belirtilen riskler ise, beşinci grupta belirtilen egemenlik yani politik 

risklere baQlı olarak ortaya çıkmaktadır. 1338) 

Uluslararası faaliyette bulunan tüm işletmeler, her ülkede birbirinden farklı yasal 

düzenlemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ülkelerin uyguladıkları yasal düzenlemeler, 

benimsedikleri politikalar sonucu oluşmaktadır. Ayrıca, her ülkenin farklı bir hukuk 

sistemi olduQundan, uygulamada farklı hukuki kavramlar ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası yatırımlarda ev sahibi ülkenin farklı bir hukuki sistem uygulaması, bir çok 

risk taşımaktadır. Bu tip riskler genel olarak faaliyetler esnasındaki anlaşmazlıklar 

sonucu ortaya çıkar. Bundan dolayı, uluslararası yatınmlarda karşılaşılan hukuki riskleri 

yatırımcıların önceden belirlemesi gerekir. Ayrıca bir takım önlemlerle bu tip risklerin 

oluşmasına imkan vermemeleri gerekmektedir. 

Uluslararası faaliyet türlerine göre hukuki riskler deQişik boyuttadır. ÖrneQin 

ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunan işletmeler, genel olarak kendi faaliyet alanları ile 

ilgili çeşitli hukuki problemleri (ödemeler gibi) önceden belirlemekte ve böylece fazla 

riske girmemektedirler. Bunun yanında, "Lisans Anlaşmaları" gibi hukuksal kurallara 

dayanan faaliyetlerde ise hukuki anlaşmazlıklardan doQan riskler oldukça önemlidir. 

Döviz kuru riski, uluslararası alanda döviz deQerlerindeki det:Jişimler sonucu 

oluşmaktadır. Uluslararası faaliyette bulunan işletmeler için döviz kuru riski çok önemli 

bir unsurdur. Uluslararası yatınmlarda, sermaye piyasalanndan saQlanan fonlar, döviz 

kurunda meydana gelen deQişimlerden etkilediQinden, bu kaynaQa ödenecek nominal 

faiz oranının ve kAr payını etkileyen döviz kuru riskinin incelenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yabancı ülkede yapılan yatırımlardan beklenen nakit akışının yanısıra, getiri 

. oranı da döviz kuru riskinin etkisinde kalmaktadır.(338) 

338) A.e., s.262 

339) AH Bülent Pamukçu, A.g.e., s.15 
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Uluslararası yatırımlarda döviz riskinin yönetimi oldukça zordur. Özellikle döviz 

kurundaki deQişimlerin uluslararası boyutta tahmin edilmesi, günümüzün hızla deOişen 

koşullarında oldukça güçtür. Dünyada yalnızca yatırım faaliyetinde bulunan işletmeler 

deQil, diQer uluslararası faaliyette bulunan işletmeler de döviz riski ile karşı karşıya 

kalmaktadır. (340) 

Çokuluslu işletmelerin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları riskler oldukça 

karmaşıktır. Zira; döviz kurlarındaki deQişimler işletmeleri fazlasıyla etkilemekte 

özelliklede. işletmelerin deQerlendirilmesinde, nakit akışlarında, varlıklarda {aktiflerde), 

işletme yükümlülüklerinde ve kArlılıQın tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. (34ıı Ayrıca; 

döviz sıkıntısı çeken ülkelerde faaliyet gösteren çokuluslu işletmeler, para transferinde 

döviz riski ile de karşı karşıya kalmaktadır.<~ Tüm bu etkilerin yanında ülkelerin para 

birimlerindeki deQişiklikler, işletmelerin yurt içi veya yurt dışı pazarlardaki rekabet 

edebilme gücünü de olumlu veya olumsuz etkilemektedir. 13431 

İşletmeler genel olarak döviz kuru riskini kontrol etmek için bir çok yöntem 

kullanırlar. Bu yöntemlerde gözönünde tutulması gereken en önemli unsurları şu 

şekilde sınıflandırabiliriz: (3441 

* İşletmeler döviz baQlantılı tüm faaliyetlerini her açıdan tespit etmeli, incelemeli 

ve denetim altında tutmalıdır. 

* Para birimlerindeki deQişikliklerden doQan çeşitli riskleri belirlemeli ve 

ölçmelidir, 

*Karşılaşılabilecek riskleri kontrol etmek için belirli bir stratejiye sahip olmalıdır, 

* Döviz kurundaki deQişikliklerin miktarını, zamanlamasını ve deQişebilme 

derecesini tahmin etmek için bir takım işlemler gerçekleştirmelidir, 

* Risk stratejisini yürütmek için bir sistem geliştirmelidir. 

340) Warren J. Keegan, "Multlnatlonal Marketing Management", Prentice Hali ine., Engleewood Cllffs, New Jersey, 

1984, s.206 

341) Stefan H. Robock Kenneth Simonds, A.g.e., s.536 

342) Wllllam O. Coplin, Michael K. O'L.eaty, "1988 World Polttlcal Rlak Forecaat", Planning Rewiev, March, 1lj 

s.28 

343) David K. Elteman, Arthur 1. Stonehill, Donald R. Lessard, "Multlnatlonal Bualneaa Flnance", Addison-Wesley 

Pub. Com, USA, 1986, s.89-90 

344) Stefan H. Robock, Kenneth Simonds, A.g.e., s.537 
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Para ve sermayenin kontrol edilmesinde karşılaşılan hukuki ve ticari riskler, 

genel olarak portföy yatırımlarında ve uluslararası alanda kredi veren bankaların 

karşılaştıQı kredi risklerini kapsamaktadır. Bu tip riskler. yatırım yapılan ülkede 

uygulanılan muhasebe kuralları ve ilkelerinin, mevcut hisse senetleri ve tahvil 

deQerliliQinin belirlenmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. (345) 

Ancak; gelişmiş ülkelere yatırım yapan yatırımcılar, bu tip bilgilere daha kolay 

ulaşabilmektedir. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bu tip bilgilerin elde 

edilmesi, portföy yatırımları açısından bir çok problemlere neden olmaktadır. Ayrıca bu 

bilgilerin doQruluk derecesi de risklerin azalmasına veya artmasına neden olmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde ise yatırımcılara işletmeler hakkında bilgiler, hazır bir şekilde 

sunulmaktadır. Ayrıca yeterli deneyimi olmayan ve yabancı yatırımlar konusunda 

araştırma fırsatı ve zamanı bulunmayan yatırımcılar için, çeşitli yatırım araçları ve 

rehberlik hizmetleri geliştirilmiştir. (348) 

Kredi riskleri, genelde ticari bankaların karşılaştıQı risklerdir. Kredi riski; ödünç 

para verilen tarafın iflas etmesi veya ödeyememe durumuna düşmesi gibi nedenlerle, 

kontrat taahhütlerini yerine getirememesi, veya yerine getirmek istememesinden 

kaynaklanır.(3471 Bu tip riskler daha çok diQer bankalara, işletmelere ve ülkelere verilen 

borçları içermektedir. Bir çok banka için bu krediler; borç verilen işletmelerin 

güvenilirliliQi, ülkelerin çevresel koşulları ve borçlanmanın vadesi bakımından oldukça 

çeşitlilik gösterir. (348) 

345) Christopher M. Korth, A.g.e., s.248 

346) A.e., s.248-249 

347) Serdar Aktan, "D6viz Ticareti ve RlakJ", Para ve Sermaye Piyasası, Genborsa Yayınlan, Eylül 1986, s.46 

348) Chrlatopher M. Korth, A.g.e., s.249 
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Yatırımcılar portföy yatınmlannda, bir çok sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu yatırımlarda belirsizlik söz konusudur. Kısa dönemli yatırımlar, genellikle uluslararası 

işlem hacmine sahip borsalarda yapılmaktadır. Bu tip pazarlarda çoQunlukla kur 

deQişimlerinin riskini ortadan kaldırmak amacıyla, endüstrileşmiş ülkelerin para birimleri 

kullanılmaktadır. Ancak uzun süreli yatırımlarda, uluslararası para birimleri de bir risk 

unsurudur. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin ve bazı gelişmiş ülkelerin para birimleri de 

kısa dönemde döviz riskini taşımaktadır. (349) 

Uluslararası alanda ortak girişim faaliyetlerini de riski fazla olan yatırımlar olarak 

belirtebiliriz. Bu tip yatırımlarda, diQer hisselerin kimlere ait olduQu önemli bir husustur. 

Bazı durumlarda hisseler bir çok kişide toplanmakta veya halka açık hisse senedi gibi 

geniş alanlara yayılmakta, ayrıca devletin ortak otduQu yatırımlar da sözkonusu 

olabilmektedir. Bu tip karmaşık yatırımlar ortak girişimlerin çeşitli riskleri taşımasına 

neden olmaktadır.~ 

Direkt yatırımlar, diQer uluslararası işletmecilik faaliyetleri arasında en fazla risk 

taşıyan yatırım şeklidir. Bu tip yatırımlar, genellikle ev sahibi ülkeye baQımlı olmakta ve 

uzun dönemde yapılmaktadır. Portföy yatırımlarında ise, yatırımlar kısa dönemler 

şeklindedir. Ayrıca bu tip yatırımlarda kaynakların uluslararası transferi saQlanabilir, 

hisseler tekrar satışa çıkartılabilir ve ikincil bir pazar daima vardır. Portföy yatırımlarında 

ev sahibi hükümetlerin dikkatini çekmeden hisseler özel olarak alınıp, satılabilir. Direkt 

yatırımlarda ise transfer hemen gerçekleşemez, kalıcıdır ve ikincil bir pazarı yoktur. 

Genellikle ev sahibi hükümetlerden gerekti izinler alınmadan yatırım yapılamaz veya 

hisseler devredilemez.(31111 Direkt yatırımlar, diQer yatınm şekillerine göre daha fazla risk 

taşımalarının yanında, aynca politik çevre koşullarının oluşturduQu risklerden de daha 

fazla etkilenmektedir. P52S 

349) A.e., e.249 

350) A.e .. a.250 

351) A.e., e.250-251 

352) Douglas Nigh, "Polltlcal Eventa and the Forelgn Dlrect lnveatment Declelon, An Emplrlcal Examlnatlon•, 

Managerial and Decialon Ec:onomice, John Wiley & Sons Ud, Vol 7, 1986, a.100 
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Uluslararası yatırımlarda, işletmelerin faaliyetleri açısından risklerin oranları ve 

önemleri konusunda çeşitli görüşler vardır. Örnek olarak verilen Tablo 21 'de, 

işletmenin yabancı ülkelerdeki faaliyet türleri ile risk türleri arasındaki ilişki, riskten 

etkilenme ölçeQi ile gösterilmiştir. 

TABLO 21. işletmelerin Yabanca Ülkedeki Faaliyet Türleri lıe Risk Türleri Arasandakl 

lllşklnln Bellrlenmesı 

Faaııyet Türü Risk Türü 

Ticari Politlk 

İhracat 10 2 

Portföy Yatırımı 7 4 

Direkt Yatırım 2 10 

Ka ak· Ali Bülent Pamuk yn ' çu, "Döviz Kuru Alakr Cilt 1 ·uıuslararaaı ' letme Finansı•, Gü 

1984,s.23 . 

Not: Riskten Etkilenme ÖlçeQi; 1 O: En Yüksek 

5: Orta 

1 : f:n Düşüktür 

Döviz Kuru 

5 

10 

8 

a Matbaası lstanbul ry y 

Yukarıdaki tabloda görüldü~ü gibi; ihracat, en çok ticari risk altında kalmakta 

olup, portföy yatırımının en fazla döviz kuru riskinden, direkt yatırımın ise politik riskten 

etkilenmektedir. (3113t 

Egemenlik riski genel anlamda hükümetlerin kendi ülke sınırları içinde ve 

istekleri do~rultusunda ortaya çıkan riskdir. (354) Politik riskler de ise işletmelerin yatırım 

yaptıkları ülkedeki belirsizllkler sonucu ortaya çıkmaktadır. 

353) A.e., s.23 

354) Bazı yazarlar, Ülke Riski, Egemenlik Riski, Politik Risk kavramını eş anlamlı kullanmaktadır. Bazıları ise ülke 

risk kavramını Egemenlik ve Politik risk şeklinde iki ayrı riskin birleşmesi şeklinde düşünmektedir. Burada ise 

tüm kavramlara açıklık getirilmesi amacıyla genel ülke riski olarak ele alınmış ve Egemenlik Riski ile Politik Risk 

kavramı aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Politik riskle ilgili 1986 yılında A.B.D.'nde yapılan bir araştırma sonucunda; 

özellikle direkt yabancı yatırımlarda yöneticilerin yatırım yapacakları ülkede ilk önemli 

faktör olarak siyasal istikrar aradıkları ortaya çıkmıştır.13eı5) Ayrıca çok uluslu işletmeler 

açısından yatırım yaptıkları ülkenin politik olayları yanında, diQer ülkelerle olan politik 

ilişkileri de bir risk oluşturmaktadır.(3!16) 

Bunun yanında çokuluslu işletmelerin yatırımlarında karşılaştıkları politik riskler 

çeşitli şekillerde etkin rol oynamaktadır. Buna göre politik riskleri;13!1n 

1. Tüm yabancı işletmeleri etkileyen makro ve mikro riskler, 

2. Mülkiyet haklarının tamamen elinden alınması şeklinde gelişen politik olaylar 

olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ayrıca çeşitli yasalar, çokuluslu işletmelerin 

yatırımlarında daha çok mikro risklerle karşı karşıya kaldıkları görüşünü kabul 

etmektedir. Bunun yanında çeşitli risklerin işletmelerin gelişmiş veye gelişmekte olan 

bir ülkede faaliyet yapmasına ba~lı olarak da farklı açılardan öneme sahip oldukları 

belirtilmektedir. Günümüzde; az gelişmiş ülkelerde iç kargaşa ve devletleştirme en 

büyük öneme sahip iken, sanayileşmiş ülkelerde ise fiyat kontrolleri ve işgücü 

tıkanıklıQı gibi yerel ve politik faktörleri önemli bir risk unsurudur.'388
' Uluslararası 

yatırımlarda karşılaşılan politik riskleri, Tablo 22'de açıklanmaya çalışıldıQı gibi bir çok 

çeşitJere ayırmakta mümkündür. 

355) A.g.e., s.99 

356) Mark Frtzpatrtck, .-rhe Deflnıtıon and A88e8ment of Polltlcal Alık in lntematlonal Busine88, A Rewlev of 

the Uterature•, The Academy of Management, Vol 8, No 2, April, 1983, s.251 

357) Cavid K. Eiteman, Arthur ı. Stohll~ Donald R. Lessord. A.g.e., s.289 

358) A.e., s.289 
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TABLO 22. Polltlk Riskler ve Sonuçları 

1 POLiTiK RiSKLER 1 SONUÇLARI 

Kamulaştırma işletmelerin sermaye ve mülkiyet kaybı 

Kısmi Kamulaştırma Faaliyetlerin kısıtlanması 

Faaliyetlerin Sınırlandırılması Hisse senetler, üretim özellikleri, 

işveren politikaları ve yöresel 

mülkiyetin önemli derecede 

etkilenmesi 

Devretme ÖzgürlüQündeki Sınırlamalar İşletmelerin finansal ve mülkiyet hakları 

açısından etkilenmesi 

Çeşitli Düzenlemeler Tek taraflı düzenlemeler şeklinde 

yapıldıQında, anlaşma maddelerine 

aykırı bir durumun ortaya çıkması 

Vergi Kanunlarındaki Belirsizlikler İşletmelerin kArlarını önemli derecede 

etkilemesi 

DiQer belirsizlikler Mülkiyetlere verilen zararlar personel 

ayaklanmaları, isyanlar, devrim ve 

savaşlar 

Kaynak; Vem Terpstra, "The Cultural Envlronment of lntematlonal Bualneaa•, South West Pub. Com. US, 1978, 

s.248 

Uluslararası yatınmcılar genellikle yukarıda belirtilen politik risklerle karşı karşıya 

kaldıkları bir ortama yatırım yapmak istememektedir. EQer yatırımın gerçekleşmesi söz 

konusu ise o zaman bir çok politik riskinde analizinin yapılması gerekmektedir. Bu 

analizler sonucunda, ülkelerin karşılaştırmalı olarak politik risk oranları ortaya 

çıkmaktadır. (Ek 1 de Euromoney Dergisinin 1992 yılı için hazırlanan ülkelerin 

ekonomik ve politik risk deQerleri tablo halinde verilmiştir.) 

1 
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Uluslararası yatınmı gerçekleştiren işletmeler. yatınm kararları alırken karşılaşacakları 

politik riskleri belirleyebilmek için, aşaQıdaki tüm koşulları bir bütün olarak ele almaları 

gerekmektedir. Bu konuları şu şekilde sıralayabiliriz:(359) 

1. Ülkelerin politik yapılarının belirlenmesi, 

2. Ülkelerin benimsediQi ekonomik sistemler, 

3. Yatırım yapılacak sektörün özel veya kamu mülkiyetinde olup, olmadıQı, 

4. Yatırım yapılacak sektör Kamu sektörü ise devletin özel sektör rekabetine 

verdiQi izinin boyutları, 

5. EQer yatırım yapılacak olan özel sektör ise, kamu mülkiyetine doQru eQiliminin 

olup olmaması 

6. Devlet; yabancı sermaye, yerel özel girişimler ve kamu girişimleriyle rekabet 

içinde mi, ileride böyle bir rekabet söz konusu olabilir mi? 

7. Devlet özel girişimlerin yönünü ve büyüklüQünü nasıl kontrol etmekte, 

8. Devletin global ekonomik hedefleri belirlemesinde özel sektörün katılım 

derecesinin ne olduQunun bilinmesi gerekmektedir. 

Ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılan ve genel ülke riskleri olarak tanımlanan 

bu tip riskler, genel uluslararası faaliyetlerde işletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevresel 

faktörlerdir. Genel ülke riskleri, bir ülkenin herhangi bir nedenden dolayı dış borçlarını 

ödeyememesi veya ödemek istememesi sonucu ortaya çıkan ve yatırımlarda 

karşılaşılan risklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Ülke risklerinin ortaya çıkmasına 

yol açan olaylar politik, sosyo-kültürel ve ekonomik olmak üzere üç grupta 

toplanmaktadır. Savaş, askeri darbe, sivil ayaklanma, ideoloji farklılıkJan, politik 

gruplaşma ve ekonomik çıkarların çatışması sonucu çıkan anlaşmazlıklar 11politik 

riskleri", iç savaşlar, gelir daQılımı dengesizliQI sonucu, sosyal sınıflar arasındaki 

anlaşmazlıklar ve farklı din grupları arasındaki çatışmalar 11sosyo-kültürel riskleri" ve 

uzun vadede GSMH büyümesinin yavaşlaması, grevler, maliyetlerdeki hızlı artışlar, 

ihracat gelirlerinde azalma ve hammadde ile enerji ithalindeki hızJı artış ise 11ekonomik 

riskleri" oluşturan faktörlere örnek olarak verilebilir. (380) 

359) John D.Daniels, Emest W. Ogram, Jr. Lee H. Radebaugh, A.g.e., s.59 

360) Fatoş TuQay aOlke Riski" Bankacılar Dergisi, Türkiye Bankalar BirliQi Yayınlan, Sayı.5, Temmuz 1991, s30 
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2. ULUSLARARASI YATIRIMLARDA KULLANILAN RiSK ANALiZ YÖNTEMLERi 

Günümüzde uluslararası yatınmlarda iki çeşit analiz yapılmaktadır. Bunlardan 

birincisi, "ülke riskin analizi" ikincisi ise "Potansiyel Pazarın belirlenmesi" dir. Bu iki 

analiz, uluslararası yatırım kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yatırım kararları 

genel olarak bu iki araştırmanın analiz sonuçları doQrultusunda yapılmaktadır.(3811 Bir 

ülkenin risk derecesinin belirlenmesi, "ülke risk analizi" olarak tanımlanan metodlarla 

yapılmaktadır. Bu tip analizler, genel işletme analizlerinden farklıdır. Aynı şekilde 

uluslararası faaliyet gösteren bir işletmenin deQişik alanlara yatırımları için yapılan 

analizler de birbirinden farklılık gösterir. 

Ülke risk analizleri, işletmelerin uluslararası faaliyette bulundukları çevrelerde ve 

bu faaliyetleri engelleyecek olayların önceden belirlenmesi için yapılan olasılık hesapları 

olarak da tanımlanmaktadır. Riskler hem ekonomik ve politik hem de sosyo-kültürel 

faktörlerden oluşmaktadır. Ülke riskleri, işletmeleri direkt etkileyen faktörlerin bileşimi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Finansal açıdan ülke riski ise, belli bir ülkede en azından belli bir oranda devlet 

kontrolü altında gelişen olaylar sonucu, bu ülkeye dış ülkelerden borç verenlerin 

katlandıkları risktir. "Risk" kavramı, bir olayın meydana gelme olasılıQının ölçülmesi 

demektir. (382) Uluslararası finans açısından; fonlann anapara ve faiz ödemelerinin 

zamanında yapılması, uluslararası kaynaklardan uygun ve gerçekçi koşullarda borç 

aJabilmek için, bir ülkenin yeterli kredi deQerliliQine sahip olması gerekmektedir. 

Bundan dolayı ülke riski ile kredi deQerliliQi arasındaki en önemli farklılık, deQişlk 

özelliklerdeki iki tarafın hem alacaklı, hem de borçlu olarak deQerlendirilmesidir. DiQer 

bir anlatımla; düşük ülke riskine sahip borçlular yeterli kredi deQerlilikleri ile uluslararası 

finans pazarlarından yararlanma olanaQı bulmaktadırlar.(383) 

361) Christopher M. Korth, A.g.e., s.263 

362) Shelagh A. Heffeman, "Soverelgn Risk Analyala", Ailen and Ardwin ine., London , 1986, s.1 

363) Ihsan Ersan, "Kredi DeDerllllDI ve Tilrklye•, P~ ve Sermaye Piyasası Dergisi, Ocak, 1986, s.29 
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Uluslararası yatırımlarda kullanılan risk analiz yöntemlerinin bir diQeride 

potansiyel pazar analiz yöntemleridir. Bu analizlerde genel olarak mevcut pazarın veya 

gelecekteki pazarın ihtiyaç ve isteklerinin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. 

Potansiyel pazarın ölçülmesinde kullanılan kriterler genel olarak;(384l 

1 . Pazarın nüfus yapısı 

2. Hedeflenen pazarın G.S.M.H. 'sı 

3. Kişi başına düşen G.S.M.H. miktarları 

4. İthalat istatistikleridir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri kullanmak için yatırım yapılacak ülkede yaşayan 

insanlar hakkında genel bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Bu bilgiler genel olarak 

yatırım yapılacak ülkenin çevresel koşulları sonucu oluşmaktadır. Özellikle sosyo

kültürel, ekonomik ve politik çevresel faktörler, ile ilgili bilgiler pazarın analiz 

edilmesinde yardımcı olacaktır. 

Potansiyel pazar analizlerinde kullanılan istatistiki bilgilerin genel olarak belirli 

bir standardı yoktur. Özellikle kullanılan deQişkenler ülkeler arasında bir çok farklılıklara 

neden olmaktadır. ÖrneQin bir çok ülkede nüfus hakkında bilgiler belirli periyodlarda 

yapılan nüfus sayımlarına veya tahminlere dayanmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde bu tahminlerin yanılma paylan yüksektir. Aynca ülkelerin G.S.M.H. 'larını 

birbirleriyle karşılaştırmak sa~lıklı de~ildir. Bunun en önemli nedeni de~işik kültürler ve 

uygulanan ekonomik sistemler arasında bir çok farklılıkların olmasıdır. (368) Ayrıca gelir 

seviyesi bakımından belirli bir sınıflamaya gidildiQlnde; düşük, orta ve yüksek gelirli 

ülkeler arasındaki farklılıkların bulunması, aynı gelir dilimindeki ülkeler arasında bir 

farklılıQın olmayacaQı anlamına gelmemektedir. (388) 

364) Chrlstopher M. Konh, A.g.e., a.252-253 

365) A.e., s.253 

366) James E. AuStin, A.g.e. af.1 o 
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Ülkelerin gelir daQılımları genel olarak ekonomik faktörlerin etkilerine göre 

birbirinden farklılık göstermektedir. (387) Bunların yanında bir çok ülkede takas yoluyla 

ticaret yapıldıQından talep miktarının tahmini oldukça güçtür. Aynı şekilde satış 

miktarlarının karşılaştırılmasında diQer para birimlerine çevrilirken bir çok problemler 

ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni döviz de~işim deQerleri ülke para birimleri 

için her zaman gerçek yurt içi alım gücünü göstermemesidir. Bu şekilde tahmin edilen 

tüketici talepleri de gerçek deQerleri olmamaktadır. Di~er bir problem de tüm istatistiki 

verilerin statik olmamasıdır. Bundan dolayı hızlı deQişim ve gelişmeler potansiyel pazar 

hakkında gerçek bilgiyi yansıtmamaktadır. ÖrneQin bu tip bilgiler az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin {kredi almak için) çıkarları doQrultusunda farklı 

bir şekilde düzenlendiQi görülmektedir1:ıeaı 

Aynı şekilde bu bilgiler ülkelerin genel yapısı hakkında bilgi vermekte, fakat 

pazarın yapısı ve tüketicilerin özelliklerini yansıtmamaktadır. Bunun için yatırım 

yapılacak ülkedeki pazar talebinin ölçülmesi gerekmektedir. Pazar talebinin 

ölçülmesinde genel olarak mevcut pazar hakkında genel bilgilerin verilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde sınıflandırabiliriz;(389) 

1. Pazarsn Flzlkseı özelllklerı 

* Pazarın BüyüklüQü; Bu bilgiler genellikle pazar içinde satılan birim sayısı, satış 

miktarı ve her rakibe ait pazar paylarını vermektedir. 

* CoQrafi Yerfeşimin Belirlenmesi; Pazarın coQrafi daQıfımı hakkında ve satışların 

bu bölgelere göre daQılımı konusunda bilgileri içermektedir. 

*Alıcıların Demografik Özellikleri; Bunlar genel olarak alıcıların; cinsiyet, gelir, 

meslek, medeni durum, aile büyüklüQü, ırk, din, eQitim gibi özelliklerini 

belirlemektedir. 

367) A.e., s.253 

368) James Austin, A.g.e. sf.10-11 

369) ômer Baybars, Tek. A.g.e., s.198 
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2. Ahcııarın Davranışsa! Özelllklerl(370) 

* Alımların yapılma zamanı 

* Alımların yapılma şekli 

* Satın almayı etki eden faktörlerin belirlenmesi 

* Kullanıcıların sosyo-psikolojik sınıflandırılması 

*Satın alma nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

2.1. ÜLKE RiSK ANALiZLERiNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Ülke risk analizJeri genel olarak, kredi açılacak veya yatırım yapılacak ülkelerin 

ekonomik, politik ve sosyo-kültürel faktörleri bir bütün olarak incelemek ve böylece bu 

faktörlerin oluşturduQu riski belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Böylece ülkelerin 

kredibilitesi ve borçları, hizmet kapasiteleri deQerlendirmektedir. Söz konusu olan ülke 

risk analizleri üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir.(3111 

Birincisi, Tanımlama 

İkincisi, DeQerlendirme 

Üçüncüsü, Gelecek için tahmin yapma ve bu tahminler doQrultusunda yeniden 

deQerleme (Senaryo yaratılması) 

ilk olarak tanımlama aşamasında, bir ülkenin ulusal politikası sonucu oluşan 

yapısal özellikler ve performansına ait göstergeler belirlenir. Performans göstergeleri 

belirlenirken ödemeler dengesi, çeşitli istatistiki bilgiler, döviz kurlan, fiyatlar, çıktı 

miktarları, işsizlik oranı ve eQltim seviyesi gibi sosyal performans göstergeleride göz 

önünde tutulur. Burada ülkelerin en önemli cari problemleri dikkate alınmaktadır.l3721 

370) A.e., s.198 

371) Fatoş TuQay, A.g.e., s.31 

372) Nazım Ekrem "Uluslararası Bankacılık ve Türkiye ÔmeQi" iş Bankası Kültür Yayınlan No.282, 1987, s.120 
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Ulusal politikaların tanımlama aşamasında ülkenin ekonomik ve politik hedefleri 

ile stratejileri belirlenir. Yapısal özelliklerin belirlenmesinde ise, ülkenin hedeflerine 

ulaşmak için kullanacaOı kaynakların yetertiligi ve özellikleri bakımından araştırma 

yapılmaktadır. ikinci aşamada ise, deOerlemede elde edilen bilgiler biraraya getirilir ve 

neden-sonuç ilişkisi içerisinde aralarındaki baglantılar kurularak birlikte incelenir. Bu 

aşamada ülkeleri karşılaştırmada kolaylık saglayan politik analizin yanında hem içsel 

hemde dışsal faktörleri içeren ekonomik istatistiklerle zenginleştirilmiş ilk aşamaya göre 

standart bir degerleme yapılır. 13731 Üçüncü aşamada ise geçmişe ve günümüze ait 

performans degerlendirmeleri yapıldıktan sonra gelecek için tahminler yapılmaktadır. 

Bu tahminleri, süresi uzadıkça deQişkenlerin sayısı ve belirsizliOi artmakta, bunun 

sonucu olarakta tahminlerin yapılması güçleşmektedir. Ancak yapılan tahminler, 

alternatiflerde çogattılarak isabet derecesini arttırma yoluna gidilmektedir. Bu aşamada 

de~işik tahminler doQrultusunda, yatırım yapılacak veya borç verecek işletmenin 

durumunu ne şekilde etkileyeceQi incelenmekte ve dış yatırım yapma ve borç verme 

kararlan analizlerin sonuçlarına göre alınmaktadır. 13741 

Günümüzde ülke riski analizlerde kullanılan yöntem ve kriterler, deOişen ve 

gelişen şartlar paralelinde pekçok degişime ugramakta, çeşitlenmektedir. Yapılan ilk 

ülke riski analizlerinde ülkelerin sahip oldukları döviz ve altın rezervleri ile bu 

rezervlerdeki de~lşimlere aşın derecede önem veriliyordu. Zamanla ülkelerin 

rezervlerinin, alınan kısa vadeli borçlar ve bazı dönemsel hareketler sonucu 

artabileceginin ortaya çıkması, analiz yapanları bu yaklaşımdan uzaklaştırmışdır. Aynı 

şekilde ülkelerin hükümet deQişimleri sonucunda yeni gelen hükümetlerin eski borçlara 

genellikle sadık kalmadıQının görülmesi bankaların başlangıçta kullandıkları çok katı 

politik risk analizJerinden vazgeçmesine yol açmıştır. 1960'1arın sonları ile 1970'1i yılların 

başlarında ise ülke risklerinde, genel olarak yatırım yapılacak ülkedeki meydana gelen 

bir çok olaylardan çok fazla etkilenmektedir. Ancak yapılan analizler bu olaylann 

ülkenin üretim veya geri ödeme kapasitesini etkileyip, etkllemediglne bakılmadan 

yapılıyordu. ımı 

373) Chrlstopher M. Korth, A.g.e., a.254 

374) Fatot TuOay, A.g.e., a.31-32 

375) A.e., a.32 
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ÖrneQin bir ülkede ortaya çıkın savaş, ayaklanma ve politik bir takım olumsuz faktörler . 
bankaların borç verme politikalarını olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu tip faktörler 

genellikle bankaların yanında üretim faaliyetlerinde bulunan diQer işletmeleri de 

olumsuz yönde etkilemekteydi. Daha sonraki yıllarda benzer olayların deQişik ülkeleri 

farklı şekilde etkilediQinin ortaya çıkması sonucunda politik faktörlerin yanında ülkelerin 

ekonomik gücü ve yapısı bakımından da incelenmesi gereQi anlaşıldı. Ülkelerin risk 

analizleri yapılırken bir çok yöntem kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemler uluslararası 

yatırımı gerçekleştiren her işletme ve her ülke için birçok farklılıklar göstermektedir. 

Özellikle ülke riskini oluşturan çevresel faktörlerin etkinliQi her ülke ve her işletme için 

deQişik bir yapı oluşturmaktadır. Bazı işletmeler için aQırlıklı olan faktörler, bazıları için 

göz önünde tutulmasını gerektirmeyebilir.Ülke risk analizlerinde genel olarak 2 yöntem 

kullanılmaktadır; 13
78) Bunlar: 

1 . Niceliksel 

2. Niteliksel 

yöntemlerdir. 

2.1.1. Nlcellksel Yöntemler 

Niceliksel yöntemlerde, genel olarak çeşitli analizler kullanılmaktadır. Bu 

analizlerin başında oran analizleri gelmektedir. Oran analizleri bir işletmenin finansal 

yapısının analizinde yaygın ve etkin olarak kullanılan bir tekniktir. Aynı yaklaşım, bir 

ülkenin ekonomik yapısına ilişkin temel göstergelerin bu tekniklerle 

deQerlendirilmesinde de uygulanmaktadır. Ülkeler için yapılan bu tip analizlerde, 

ülkelerin borç ödeme kapasitesi ve borçluluk durumunu yansıtacak oranlar seçilmekte 

ve yorumlanmakta, daha sonra da bu ülkenin bir bütün olarak deQerlendirilmesi 

yapılmaktadır. Bu oranlan aşaQıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;(377) 

376) A.e., s.33 

377) Hayri Kozan<>Olu, •Oıke Afaki Analizi ve Türklye'nln Ödemeler Dengeal Ozertne Bir Projeksiyon Modeli", 

Marmara Üniversitesi Sos.yal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1987, s.24-31. 
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1. Borç-Servis Oranlan 

a) Cari Borç/Servis Oranı; Bu oran devlet ve devlet garantili faiz ödemelerinin, 

mal ve hizmet dış satımlarına oranıdır. Borç kapasitesinin ölçülmesinde en yaygın 

olarak kullanılan göstergedir. Borç/Servis oranının ideal düzeyi %20 olarak kabul 

edilmektedir. 

b) Cari Yatırım/Servis Oranı; Bu oran borç servis ödemeleri ile yabancı sermaye 

transferlerinin, mal ve hizmet dış satımlarına oranıdır. Bu oranın cari borç servis 

oranından farkı, pay kısmının yabancı sermaye yatırımlarının kArını ve kAr payı 

transferlerini de kapsamasıdır. 

c) Borç Servislerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Oranı ; Bu oran ülkenin 

ekonomik faaliyetlerinin boyutlarıyla, borç servisleri arasındaki oranı verir. 

d) Di~er Borç/Servis Oranları; Yatırım servis oranının GSMH'ya oranı, yabancı 

sermaye yatırımlarının önemli oldu'1u ülkeler için önerilmektedir. Böylelikle ülkenin borç 

ve yabancı sermaye yatırımına ilişkin bütün servis ödemeleri dahil edilmektedir. Di~er 

göstergeler ise; borç-servislerinin tasarrUflara oranı ile borç servislerinin kamu 

servislerine oranıdır. 

2. Uzun Vadeli Büyüme Hedefleriyle llglll Oranlar; Ülkenin ekonomik açıdan 

büyümesi için; uzun dönemde ülkenin ekonomik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 

gerekir. Ülkelerin ekonomileri için gerekli olan kaynaklar ise yurtiçi tasarruflar ve 

yabancı sermayedir. 
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Bunlan yansıtan önemli oranlar şunlardır; 

a) Gayri Safi Yurtiçi Sabit Yatırım (GSYİSY) / GSMH 

b) Bir yılın GSYISY'ı / Bir sonraki yılın GSMH'daki artış 

c) Net sermaye ithali / GSYİSY 

3. Borçluluk Oranları; Dış borcun nominal olarak ifadesinden çok, bu miktarın 

bazı temel ekonomik de~işkenlere olan oranlarıdır. Bu ekonomik göstergeler ülke riski 

analizi açısından önemlidir. Bu oranlar; 

a) Dış Borç/GSMH 

b) Dış Borç/Dış Satım Oranı 

c) Dış Borçlar/Dış Satım-Minimum Dış Alım Oranı 

d) Uluslararası Rezervler/Dış Borçlar 

e} Borç Geri Ödemeleri/Dış Borçlar 

4. Ödemeler Dengesi he llglll Oranlar; 

a} Dış Alım/GSMH Oranı 

b} Uluslararası Rezervlerin/Mal ve Hizmet Dış Alımlarına Oranı 

c} Cari işlemler Açı~ı/Dış Satım Oranı 
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Oran Analizlerinin yanında yatırımlarda diQer yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler deQişkenli analiz yoluyla ülkelerin risklerine sayısal de~erler tayin edilmesi 

şeklinde ve ülke riskini etkileyen faktörler tek tek ele alınarak bunları etkileyen 

deQişkenler belirlenmektedir. (3781 Günümüzde bu tip yöntemlere doQru bir eQilim söz 

konusudur. Niceliksel yöntemler genel olarak;<37
8l 

1. Puanlama Yöntemi, 

2. İstatistiksel Yöntemler 

şeklinde yapılmaktadır. 

1. Puanlama yöntemi 

Bu yöntem ülkelerin do~rudan rakamsal olarak ifade edilebilen de~erleri ile 

bunların toplam risk içindeki aQırlıkları göz önüne alınarak risk puanlarının bulunması 

temeline dayanmaktadır. Riski belirleyen deQişkenler ve aQırlıklarının bulunması 

yöntemin en önemli kısmıdır. Bu yöntemde bulunan puanlara göre ülkelerin risk 

dereceleri hakkında bir sonuç çıkarılmaktadır.Uygulamada genel olarak bir ülkenin 

toplam puanını belirlerken her faktör için alına puan ile bu faktörün aQırlıQı çarpılmakta 

ve sonuçta faktörlerin aldıkları aQırlık puanları toplayarak hesaplamaktadır. (380) Bazı 

deQişkenler diQerlerine oranla daha fazla aQırlıktadır. Sonuç olarak deQerlemede en 

yüksek ihtimal puanı 100 en düşük ihtimal puanı ise sıralamaya göre belirlenmektedir. 

Bu yöntemlerde genel olarak Delphi tekniQi kullanılmaktadır. (38
11 

378) Fatoş TuQay, A.g.e., s.33 

379) Hayri Kozane>Qlu. A.g.e., s.50 

380) A.e., s. 50 

381) Charles R. Kennedy. Jr. "Managlng The lnternatlonal Bualneaa Envlronment, Casea in Polltlcal and 

Country Rlak", Prentice Hali ine., USA. 1991, s.9 
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2. istatistik! Yöntemler 

Ülke riskini belirleme amacında kullanılan istatistiki modeller genellikle borçlu 

ülkenin borç ödeyememe olasılı~ının saptanması temeline dayanmaktadır. Ço~unlukla 

bu modellerde borç ödeyememe durumu, borç ödemeyi içerecek şekilde 

tanımlanmıştır. Bunun en önemli nedeni uluslararası finansal piyasalarda borç 

yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi ve borç ertelemesi gibi durumların 

ortaya çıkmaktadır. Yatırımlarda genellikle baQımlı deQişken borç ödeyememe olasılıQı, 

ba~ımsız de~işken olarak ise ekonomik faktörler kabul edilmektedir. Bu istatistiki 

yöntemlerde genel olarak iki analiz kullanılmaktadır.13121 

1. Dlskriminant Analizi (Ayırma Analizi) 

Bu analiz genel olarak, iki veya daha fazla sayıdaki grubun ayırımı ile ilgilenen 

bir çok de(;)işkenli ilgi analizidir.<3831 Diskriminant analizlerinde ülkeler borç 

yükümlülüklerini yerine getirebilenler ve yerine getiremeyenler olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır.Bu analizde her ülkenin bu iki gruptan birine dahil oldukları var 

sayılmaktadır. Genel olarak analizde amaç; ülkelerin ekonomik performansını yansıtan 

geçmiş dönemlere ait istatistiki de~erleri kullanarak bu ülkelerin gelecekteki borç 

erteleme veya ertelememe durumlarını ortaya çıkarmaktadır. 13841 

382) A.e., s. 53 

383) Kemal Kurtuluş "Pazarlama Araştırmalan• l.O. işletme Fakültesi Yayınlan, yayın No. 161, lstanbul, 1985, s.427 

384) Hayri Kozanooıu A.g.e., s.54 



202 

2. Loglt Analiz 

Logit analizlerde amaç ülkenin borç ödeyememe ve erteleme olasılıQını en iyi 

yansıtan deQişkenleri belirleyecek şekilde modeli kurmaktır. Logit analizleri genel 

olarak farklı olaylar için geliştirilmiş istatistik bir tekniktir. Logit analizlerinin diskriminant 

analizlerinden ayıran en önemli özelli~i bu tip analizlerin sonucunda borç ertelemesinin 

olasılı~ını vermektedir. (38!1) 

Örne~in bu analizler genellikle transfer riski tayin edilirken kullanılmaktadır. 

Analizin amacı belirlenen herhangi bir yılda ödeyememe olasıh~ının veya borç 

ertelenmesi talebini tahmin etmektedir. Analizlerde transfer riskini etkileyen yedi 

ekonomik gösterge ile ödeyememe olasılı~ı arasında e~risel bir ilişki kurulmakta ve 

modelin çözümü ile elde edilen olasılı~ın de~erine göre kredi verilmektedir. <3881 

Niceliksel yöntemlerin kullanılması, uygulamada esnek deQildir. Özellikle çok 

çeşitli alternatiflerin ortaya çıkması daha karmaşık bir analizin yapılmasını gerektirir. 

2.1.2. Nltellksel Yöntemler 

Niteliksel yöntemler uygulamada daha çok tercih edilen analiz teknikleridir. Bu 

yöntemler ülke riski analizleri konusunda uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Bunlar 

genelde; 

1. Saf Niteliksel Yöntemler 

2. Karar Matriksleri 

3. Kontrol Listesi Sistemi olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. 

385) A.e., 8.64 

· 386) Fatoş TuQay, A.g.e., 8.33 
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1. Saf Nltellkael Yöntemler 

Saf niteliksel yöntemlerde kredi deQerliliQi saptanarak ülkenin sistamatik ve 

bütünlüklüQünü gösteren bir analizi yapılmaz. Kararlar genellikle bir komite tarafından 

verilir. Bu komite ülkeden ülkeye deQişen ayrıntılı hazırlanan raporlar ışıQında ülkenin 

genel durumu ve sorunlarını tartışır. ÖrneQin borç durumu, likitide, döviz rezervleri ele 

alınır ve bunlar ülkenin sosyal ve politik durumu da gözönüne alınarak deQerlendirilir. 

Bu raporlar genellikle bankalar tarafından hazırlanmaktadır. Burada saptamalar daha 

çok geriye dönük olarak yapılmaktadır.c3871 

2. Karar Matrlkslerl 

Bu yöntemlerde ülkeler arasında karşılaştırmayı kolaylaştırıcı standart bir 

formant kullanılır. Bu formatlar politik ve ekonomik faktörleri kapsar ve istatistiki 

çözümlemelere, ekonomik göstergelere yer verir. Ayrıca konunun uzmanlarının 

görüşlerine başvurulur. Sonuçların bir matrikste ifade edilmesi, hem riski etkileyen 

ekonomik faktörlerle, sosyal-politik faktörlerin gözönüne alındıQını, hem de bunları tek 

bir model veya niceliksel bir sonuçta birleştirmenin güçlüQünün kabul edildiQini 

gösterir. Yatırım kararlarından sorumlu kişiler veya uzman kişilerden oluşan komiteler 

tarafından alınır.ı:ıaaı Uygulamada bu yöntemde politik risk ve transfer riskini gösteren 

matriksler hazırlanmaktadır. Dikey eksende politik risk, yatayda ise transfer riski 

gösterilir. Ülkeler sahip oldu klan politik ve transfer riski deQerine göre matriksin içine 

387) A.e., s.45 

388) A.e., s.46 
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yerleştirilir. Düşük riske sahip olan ülkeler aldıkları yüksek puanlarla matriksin sol üst 

köşesinde, yüksek riskli ülkeler ise saQ alt köşede yer alır. Matriks yönteminin 

saQladıQı en büyük avantaj bir ülkenin risk durumunun ne şekilde deQiştiQini rahatlıkla 

izlenmesidir. DiQer taraftan transfer riskini oluşturan faktörlerden likidite ve uzun vadeli 

ödeme kapasitesi risklerinin matrikste ayrı ayrı görülememesi bu yöntemin zayıf 

noktasını oluşturmaktadır. <389! Ayrıca bu yöntem ülkeler arasında bir karşılaştırma 

olanaQı vermekle birlikte bu ülkelerin sıralamasını yapmamaktadır. 

3. Kontrol Ustesı Sistemi 

Niteliksel yöntemlerde amaç son karar verilmeden önce gerekli sorunların ve 

istatistiki bilgilerin toplanması, bunlara ilişkin kısa yorumların kontrol listesinde 

gösterilmesidir. Bunlar ülke raporlarına ek olarak konabileceQi gibi, kendiside 

doQrudan ülke raporu niteliQi taşıyabilmektedir. Uygulamada puanlama yapmaksızın 

kontrol listesi göstergelerinin rakamsal deQerleri bulunmakta ve sadece kontrol listesi 

üzerinde yorumlanmaktadır.<380) 

Günümüzde uluslararası yatırım kararlarında bu tip analizler daha geniş 

alanlarda uygulanmakta ve genel olarak niteliksel ve niceliksel yöntemler birlikte ele 

alınmaktadır. Analizlerde daha önceden belirlenmiş faktörler. belirli sınıflandırılmaya tabi 

tutularak yapılmaktadır. Ülkelere göre belirlenmiş bu faktörler öncelik sırasına göre 

ayrılmaktadır. Böylece ülkeler arası karşılaştırma yapma olanaQı saQlamaktadır. 13811 Ülke 

risk analizlerinde belirlenen bu faktörler belirli sınıflandırmalar şeklinde Tablo 23, 24. 

25'de verilmiştir. 

389} Fatoş TuQay, A.g.e., s.35 

390) Hayri KozanoOlu, A.g.e., s.48 

391) Chtlstopher M.Korth, A.g.e., s.264-365 
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TABLO 23. Ülke Riskini Etkileyen Politik Faktörler 

1. iç Politik Faktörler 

A) Siyasi Sistem 
1 . Politik gücü 
2. İstikrarlılık ve deQişim gücü 

B) Hükümetin Politik Gücü 
1. Felsefesi 
2. Politikası 
3. Kişisel yetenek ve yatırım gücü 

a) Bilgili ve yetenekli kişilerin sayısı 
b) Kararların alınmasında istek, yetenek ve gücü 

4. Planları uygulamadaki gücü 

C) Muhalefet Gruplarının Politik Gücü 
1. Bu grupların kuweti ve gücü 

a) İstikrarsızlıQı yaratan bir anlaşmanın çıkma olasılıQı 
2. Güçlü olan muhalefet gruplarının felsefesi 

O) Hükümet Sistemi 
1. Verimlilik 
2. Bürokrasi 
3. Esneklik 
4. insiyatif ve yaptınm gücü 

2. Uluslararası Faktörler 

A) Ülkenin dışında istikrarsızlıQı yaratan bir savaşın çıkma olasılıQı 
1. Yatırım yapılan ülkenin kendi sorunları yüzünden ortaya 

çıkan anlaşmazlıklar 
2. Anlaşmalara uymama ve bir başka sorumluluklar 

yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlıklar 

8) Çeşitli ticari anlaşmalar ile iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulma 
olasıhQı 

C) işletmenin merkez ülke ile ilişkileri 

Kaynak; Chrlstopher M. Korth, A.g.e., s.266 
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TABLO 24. Ülke Riskini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler 

1 . İç Faktörler 

A) Sosyal Gruplar 
1. Toplumun Yapısı 

a) Etnik 
b) Dinsel 
c) Dil 
d) Sınıf yapısı 

2. Ba~lılık ve Bölücülük 

B) Toplumun Genel Psikolojisi ve iş Ahlakı 

C) İşsizlik 

D) Toplumun Siyasi Aktivitesi ve Etkisi 

E) Sosyal Hareketlerin Boyutları 
1) Grevler 
2) Protestolar 
3) İsyanlar 

2. Uluslararası Faktörler 

A) Ülkenin Komşu Ülkeleri ile İlişkileri 
1) Etnik 
2) Din 
3) Dil 
4) Tarihi 

B) Bu Di~er Ülkeler ile Karşılıklı Ba~lantdar ve Düşmanlıklar 
1) Etnik 
2) Din 
3) Dil 
4) Tarih 

Kaynak; 29) Christopher M. Korth, A.g.e., s.268. 
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TABLO 25. Ülke Riskini Etkileyen Ekonomik Faktörler 

1. İç Faktörler 
A) Ekonomik Büyüme Hızı 
B) Ekonominin Süreklili~i ve Çeşitlili~i 
C) Enflasyon 

1 . Para politikası 
2. Finans politikası, bütçe açıkları 

D) Yerel Pazarın Gücü ve Yatırımların Yüzde Kaçının Yerel 
Kaynaklardan Oluştu~u 

2. Uluslararası Faktörler 
A) Ödemeler Dengesi 
B) Uluslararası Ticaret 

1. Yerel bütçede uluslararası ticaretin payı 
2. Ticaretten kazanılan k&rın istikrarı 

a) thracat çeşitJeri 
b) ihracata olan talep ve esneklik 
c) ithalata olan talep ve esneklik 

1. Yatırım için gerekli araç ve gereçler 
2. Yatınm için gerekli ihtiyaçların karşılanması 

a) İhtiyaçları karşılamada yeterlilik gücü 

b) İthal edilen enerjiye ba~lılık oranı 
3. Uluslararası Tıcari Malların Pazara Yakınlı~ı 
4. Tıcari Kontrollerin Boyutları 

C) Uluslararası Sermaye 
1 . Nakit para 

a) Çlücü 
b) lstikrarlılı~ı 
c) Döviz piyasalarının derinli~i 
d) Döviz piyasaları üzerindeki kontroller 

2. Borç 
a) Toplam borcun miktan 
b} Toplam borçların/kısa vadeli borçlara oranı 
c) Borçların geri dönme hızı 
d) Borçların geri ödeme planları 

3. Uluslararası Finansal Kaynaklar 
a) Uluslararası rezervler ve piyasadaki altın fiyatları ve 

miktarı 
b) Uluslararası kredi alma kapasitesi 

1. Geri ödeme tarihi 
2. Kredi riski (limiti) 

c) Ba~ımsız sermaye girişleri 
4. Toplam vatınmın yurt dısından finanslanma payı 

Kaynak; 30) Christopher M. Korth, A.g.e., a.270. 
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Tablo 23, 24, 25'de görüldüQü gibi ülke risk analizleri belirli bir düzen şeklinde 

önceden yapılandırılmış formlarla incelenmektedir. Tablolarda belirtilen faktörlerin 

etkileri, uluslararası yatırım kararlarında birbirinden farklılık göstermektedir. Bundan 

dolayı her yatırım için bu faktörler yeniden gözden geçirilmekte ve ülkelerin çevre 

koşullarına bakılarak seçim yapılmaktadır. 

2.1.3. Nlcellksel Yöntemlerin Niteliksel Yöntemlere Göre Yarar ve Sakıncaları 

Ülke risk analizlerinde niceliksel ve niteliksel yöntemlerin birbirine göre yarar ve 

sakıncaları şu çekilde sıralanabilir. (382) 

Nicellksel Yöntemlerin Nltellksel Yöntemlere Göre Yararları 

1 . Bu yöntem dikkatin çok sayıda ekonomik. ve politik deQişken ve faktör 

üzerinde yoQunfaşmasını saQlar, böylelikle önemli noktalar göz ardı 

edilmez, 

2. Niceliksel yöntemler ülkeler arasında doQrudan istatistiksel temelde bir 

karşılaştırmayı olanaklı kılar. 

3. Bir uzmanlık sistemidir. Bu analizlerde maksimum girdinin deneyimli ülke 

risk analiz uzmanları tarafından yapılması sonucunda faydalı olabilecek 

göstergeler ortaya çıkmaktadır, 

4. Zamandan tasarruf saQlar, 

5. Öznel deQerlendirmelere karşı çifte kontrol saQlar, 

6. Ülke riski analizi ile uQraşanlar için bir sistem geliştirme son derece 

anlamlı bir eQitimdir, 

7. Bu sistem temeline göre yapılan ülke riski deQerlendirme sonuçları örgüt 

içinde daha yüksek güvenilirlilik saQlar, 

8. Karartarın verilmesi daha kolaydır. Aynca sonuçların deQerlendirilmesi 

basite iner, 

9. Ülke ziyaretlerini de kapsayan sistematik araştırmalar için formet 

oluşturur. 

392) Hayri KozanoClu, A.g.e., s.43-44 
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Nlcellkseı Yöntemlerin Nltellkseı Yöntemlere Göre Sakmcaıarı ise; 

1. Uygulamada bir ülke için anlam taşıyacak bütün istatistiki göstergelerin 

dahil edilmesi zordur. ÖrneQin gelişmekte olan bir ülkeyi iyi açıklayan bir 

sistem, az gelişmiş ülke için yeterli olmayabilir. 

2. Sistemin oluşturulması sırasında öznel faktörler kaçınılmaz olarak devreye 

girer. 

3. istatistiksel yöntemler, ilgili verilerin temeline baQlıdır. Bu verilerden 

ekonomik girdiler politik girdilere göre daha belirleyicidir. Veri elde 

edilmeyen veya zor elde edilen gelir daQılımı, reel ücretler ve rekabet gibi 

konuları deQerlendirilmeye tabi tutulamaz. 

4. Sisteme fazla güven duyma, yargı gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. 

5. Ülke riski analizi sadece geçmişe ait bilgilere dayalı deQil, ileriye dönük 

de olması gerekmektedir. 

2.2. Potansiyel Pazar Anallzlerlnde Kullanılan Yöntemler 

Potansiyel pazar analizlerinde yatırım yapılacak ülkenin ekonomik göstergeleri 

dışında ikinci derecede bilgiyi kullanmak amacıyla yapılan hesaplama tahminleri söz 

konusudur. Bu tip tekniklerde genel olarak tüm pazarın analizi şeklinde deQil, daha 

çok pazarı oluşturan alt pazarların analizi şeklinde yapılmaktadır. Bu tür analizler 

genellikle üç şekildedir.(383) 

* Talep Model Analizi 

* Bölgesel Pazara Sunum Zamanlama Analizi 

* Karşılaştırmalı Analizler 

393) Christopher M. Korth, A.g.e., s.258 
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2.2.1. Talep Model Analizi 

Bu analizler genel olarak sektöre! açıdan incelemeleri kapsamaktadır. ÖrneQin 

bir ülkedeki tarımsal tüketim maddelerine olan talep miktarı, ülkenin fert başına düşen 

milli gelirleri artıkça deQişime uQramaktadır. Bu talep modellerinin analizi uluslararası 

pazarlama araştırmalarında ülkenin ekonomik gelişim safhası ve gelecekteki sektöre! 

açıdan ne tip taleplerin olabileceQi hakkında bilgi vermektedir. (394} 

2.2.2. Bölgesel Pazara Sunum Zamanlama Analizi 

Bu tip analizler genel olarak üretilen ürünlerin pazar içindeki gelişim evrelerinin 

belirlenmesi ve uygun zamanın seçilmesi amacıyla yapılmaktadır. Uluslararası 

yatırımlarda bölgesel olarak ürünlerin pazar içindeki hayat evresi birbirinden farklıdır. 

Bunun yanında birbirine yakın ekonomik, kültürel ve politik faktörlerine sahip olan 

ülkelerde ise, ürün talep analizleri birbirlerine yakınlık göstermektedir. Bu teknik analiz 

sonucunda uluslararası pazarlamada üretilen mal veya hizmetin pazara giriş 

zamanlaması hakkında bilgi vermektedir. özellikle uluslararası pazarlamada stratejik 

kararlarda yöneticilere önemli bilgiler vermesi açısından önemlidir. (300) 

394} A.e., s.258 

395} A.e., s.258-259 
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2.2.3. Karşılaştırmalı Analizler; 

Bu analizlerde genel olarak uluslararası alanda pazar potansiyeli ve pazarlama 

performasını karşılaştırmalı olarak tetkik edilmektedir. Bu analizler uluslararası 

araştırmalarda göz önünde tutulması gereken iki unsur söz konusudur. 

a) İşletme içi veya işletmeler arası yurtiçi pazarlama performasında 

analizin tek ülke durumuna getirilmesi, 

b) Bir ülkenin tahmini pazarlama potansiyeli ve pazarlama performasında diQer 

bir ülke içinde aynı kabul edilip karşılaştırma yapılması, Ancak bu tip karşılaştırmalarda 

karşılaştırma yapılan ülkelerin rekabet, ekonomik ve sosyo-kültürel koşulların benzer 

olduQu kabul edilmektedir. 13981 

396) A.e., s.259 
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3. ULUSLARARASI YATIRIM KARARLARINDA RiSKLERiN BELiRLENMESİNDE 

YARARLANILAN BiLGiLER VE BiLGi KAYNAKLARI 

Uluslararası yatırım kararları verilmeden önce yatırım yapılacak ülke hakkında 

gerekli bilgilerin toplanması önemli bir husustur. Özellikle günümüzde deQişen ve 

gelişen konular içinde çevresel faktörlerin belirlenmesi oldukça güçtür. Yatırım 

kararlarında bilgilerin doQru kaynaklardan toplanması gelecekteki karşılaşabilecek 

risklerin derecesini etkilemektedir. Bundan dolayı uluslararası yatırımcılar yatırım 

yapacakları ev sahibi ülkede gerekli pazarlama araştırmalarını ayrıntılı bir şekilde 

gerçekleştirmelidir. Bu araştırmalar yatırım faliyetlerinin türüne ve kapasitesine göre 

birbirinden farklı göstermektedir. Pazarlama araştırmaları özellikle konuları itibariyle 

çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Bunlar Tablo 26'da ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

TABLO 26. Pazar Araştırmalarının Konuları itlbarlyle Sınıflandırılması 

1. Ekonomik Koşullarla iıglll Araştırmalar 
a) Kısa dönemli (1 yıla kadar) tahminlerle ilgili araştırmalar 
b) Uzun dönemli (1 yıldan fazla) tahminlerle ilgili araştırmalar 
c) Trend çalışmaları ile ilgili araştırmalar 
d) KAr ve/veya deQer analizleri ile ilgili araştırmalar 
e) Kuruluş yeri araştırmaları 
f) Dış pazarlama ile ilgili araştırmalar 
g) Satınalma ile ilgili araştırmalar 
h) Maliyetlerle ilgili araştırmalar 

2. Satış ve Pazarla llglll Araştırmalar 
a} Pazar potansiyeli araştırması 
b) Pazar payı araştırması 
c} Pazar nitelikleri araştırması 
d) Satış araştırması 
e) Satış kotası ve satış bölgeleri araştırması 
f) Pazar testi ve ma~aza denetlemeleri araştırmaları 
g} Tüketici paneli ile ilgili araştırmalar 
h) Farklı pazarlann kAr oranları ile ilgili araştırmalar 
i} Pazarlama maliyetleri ile ilgili araştırmalar 

Kaynak; Kemal Kurtuluş, "Pazarlama Araftırmalan•, l.0.1.1.E. Yayınlan No.6, lstanbul, 1985, s.1 ı 
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TABLO 26. (Devamı) 

3. Malla hglll Araştırmalar 
a) Yeni mamül geliştirme ile ilgili araştırmalar 
b) Yeni mamülün kabulü ve potansiyeli araştırması 
c) Rakip mallarla ilgili araştırmalar 
d) Mal testi araştırması 
e) Mamül hayat eQrisi ile ilgili araştırmalar 
f) Paketleme ve di~er fiziki nitelikler ile ilgili araştırmalar 
g) Mal maliyeti ile ilgili araştırmalar 

4. Fiyatla llglll Araştırmalar 
a) Genel fiyat düzeyi ile ilgili araştırmalar 
b) Kabul edilebilir fiyat düzeyleri ile ilgili araştırmalar 
c) Fiyatlandırma kararlarına etki eden gruplarla ilgili araştırmalar 
d) Fiyatlandırma yöntemleri ile ilgili araştırmalar 
e) Mamul hattının fiyatlandırılması ile ilgili araştırmalar 
f) Fiyatlandırma için gerekli maliyet araştırmaları 
g) Talep elastikiyetleri ile ilgili araştırmalar 

5. DaQıtımla lıglll Araştırmalar 
a) DaQıtım kanalı seçimi ile ilgili araştırmalar 
b) DaQıtım kanalının etkenliQi ile ilgili araştırmalar 
c) DaQıtım kanalı maliyetleri ile ilgili araştırmalar 
d) DaQıtım kanalının kontrolü ile ilgili araştırmalar 
e) Fiziki da~ıtım sisteminin seçimi ile ilgili araştırmalar 
f) Fiziki daQıtım sisteminin etkenli~i ile ilgili araştırmalar 
g) Stoklama ile ilgili araştırmalar 

6. Tutundurma ile ilgm Araştırmalar 
a) Tutundurma politikasının saptanması ile ilgili araştırmalar 
b) Tutundurma politikasının etkenliQi ile ilgili araştırmalar 
c) Tutundurma maliyetleri ile ilh,gili araştırmalar 
d) Motivasyon maliyetleri ile ilgili araştırmalar 
e) ReklAmla ilgili araştırmalar 
f) Satışlarla ilgili araştırmalar 
g) Satış teşvik ve tanıtma ile ilgili araştırmalar 

Kaynak; Kemal Kurtuluş, "Pazarlama Arafbrmalan•, 1.0.1.1.E. Yayınlan No.6, lstanbul, 1985, s.11-12 
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TABLO 26. (Devamı) 

Bir başka ayrıma göre pazarlama araştırmaları ise; 

A) Reklam Araştırmaları 

1) Motivasyon Araştırması 

2) Reklam kopyası araştırması 

3) Reklam aracı (Media) araştırması 

4) Reklam etkinliQi araştırması 

B) Ekonomik Araştırmalar 

1) Kısa süreli tahminler (1 yıla kadar) 

2) Uzun süreli tahminler (1 yıldan uzun) 

3) Ekonomik koşullarla ilgili trend çalışmaları 

4) Fiyat çalışmaları 

5) Kuruluş ve depo yeri çalışmaıan 

6) Mamul bileşimi çalışmaıan 

7) ihracat ve beynelminel pazarlama ile ilgili çalışmalar 

8) Firmanın işçileri ile ilgili çalışmalar 

C) Firma SorumluluQu ile ilgili Araştırmalar 

1) Çevre saglıgına ilişkin araştırmalar 

2) Tüketicinin korunmasına ilişkin çalışmalar 

O) Mamul Araştırmalan 

1) Yeni mamul araştırması 

2) Rekabete ilişkin Araştırmalar 

3) Mevcut mamullerin test çalışmaları 

4) Ambalajlama. mamul dizaynı araşt.ırmaları 

E) Satış ve Pazar Araştırmalan 

1) Pazar potansiyeli çalışmaları 

2) Pazar hissesi çalışmaları 

3) Pazar niteliklerinin saptanmasına yönelik araştırmalar 

4) Satış analizi 

5) Satış kollarının ve bölgelerinin saptanması çalışmalan 

6) OaQıtım kanalı çalışmalan 

7) Pazar testleri, magaza denetlemeleri 

8) Tüketici paneli çalışmaıan 

9) Satış teşvik çalışmaıan 

Kaynak; Kemal Kurtuluş, "Pazarlama Araftırrnalan", 1.0.1.1.E. Yayınlan, No.6, lstanbul, 1985, s.13-14 



215 

Uluslararası yatırımlar konusunda doQru kararlar alabilmek için gerekli veriler, 

yurt içinde kullanılanlardan pek farklı de'1ildir. Ancak uluslararası koşulların varlıQı ek 

boyutlar ve belirsizlikler getirdiQinden deQerlendirmelerde kullanılan kriterler biraz daha 

karmaşıklaşmaktadır. 

Günümüzde uluslararası yatırımlarda yöneticilerin ülkelere göre deQerlendirme 

yapabilmeleri için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. E~er yöneticiler yatırım yapacaktan 

ülke ve pazar koşulları hakkında daha önceden belli bir bilgiye sahip ise (şube, 

acenta, ihracat faaliyetler aracıhQıyla) o zaman karar verme daha kolaylaşmaktadır. Bu 

aşamada yöneticiler ev sahibi ülkede gerekli olan pazar araştırmaları sonucu karar 

verebilirler. Ancak yatırımlar birkaç alternatif ülke arasından seçilecekse o zaman 

yöneticilerin bir takım yöntemler kullanması gerekmektedir. 

Günümüzde bu yöntemlerden en çok kullanılanı pazar eleme yöntemidir. Pazar 

eleme yöntemi; az sayıda çekici pazarı bulabilmek için çekici olmayanları eleyerek 

analiz ve deQerlendirme olanaQı saQlayan bir yöntemdir. Bu işlem ülkelerin belirli 

koşullarını esas alan bir dizi elemeye tabi tutularak yapılmaktadır. Söz konusu koşullar 

herhangi bir sırayla ele alınabilir. Şekil 8 de gösterilen aşamalar, verilerin ulaşabililik 

ve verilerin özellikleri dikkate alınarak kolay analizden zora doQru yapılmaktadır. Bu 

yolla en zor eleme için geriye az sayıda alternatif ülke kalmış olacaktır.(387) 

• 

397} Donald B. Bali, Wendell H. Mc Culloch, Jr. A.g.e., s.310 
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ŞEKiL 8. 

1. Eleme 

Talebin Belirlenmesi ve/veya Dış Ticaret ve Yatınmlarla ilgili Bilgilerin Degerlendirilmesi 

11. Eleme 
Ekonomik ve Mali Koşullann DeQerlendirilmesi 

·. 
. ; ... . 

111. Eleme 
Politik ve Yasal Koşulların oegerlendirilmesi 

ıv. Eleme 
Sosyo-KOltürel Koşullann DeQerlendirilmesi 

V.Eleme 
Rekabet Koşullarının Degerlendlrilmesl 

Son Eleme 
Kişisel Ziyaretler, Yerel Piyasa Araştrn1ıaıan 

.. ... 
:· 

Kaynak; Donald B.Ball, Wendell H.Mc Culloch, Jr."lnternatıonaı Busıness" Business 
Publition ine, USA.1988, s.51 O 
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1. Eleme; Burada yapılması gereken en önemli husus, alternatifler arasında en 

fazla ihtiyacın belirlenmesidir. Bu da yatınm yapılması düşünülen ülkelerin üretilen mal 

veya hizmete göre potansiyel talebinin belirlenmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak bu 

aşamada potansiyel talebin kolaylıkla belirlenmesi bazı ürün veya hizmetlerde oldukça 

güçtür. Bunun için bu aşamada uluslararası alanda yapılan ticaret gelişimleri 

incelenmekte ve mal veya hizmetin talebinin hangi yönde ve veriminin boyutunun ne 

kadar olduQu belirlenmektedir. Ancak günümüzde yalnızca ithalat ve ihracat miktarları 

tek başına bir ülkede pazar potansiyelinin göstergesi deQildir. Bunun yanında birçok 

kontrol edilemeyen çevresel koşullar da söz konusudur.13891 

2. Eleme; İlk elemeden sonra yöneticiler mali ve ekonomik koşulların dışında 

diQer konularda tekrar bir elemeye tabi tutmaktadır. Burada enflasyon oranı, döviz 

kuru, faiz oranları dikkate alınması gereken önemli mali konulardır. Dikkate alınması 

gerken diQer koşullar ise kredi olanaklan, müşterilerin ödeme alışkanlıkları ve benzer 

yatırımlardaki verim oranlarıdır. Bu eleme tam bir mali analiz deQildir. 

Mali analizler ise bir ülkede gerekli yatırım potansiyeli saptandıktan sonra 

yapılmaktadır. Bu aşamada ekonomik veriler çok çeşitli şekilde kullanılmaktadır. 

Özellikle piyasa göstergeleri ve piyasa katsayılarının hesaplanması önemli 

ölçümlerdendir. Taleplerin belirlenmesinde kullanılan diQer yöntemlerde regresyon 

analizi ve eQilim analizidir.(3881 

398) A.e., 8.510-512 

399) A.e., 8.512-513 
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Üçüncü Eleme; Bu aşamada ülkeler politik ve yasal koşulları do"rultusunda bir 

elemeye tabi tutulmaktadır. Ülkelerin uyguladıkları politikalara ba~lı olarak oluşan bu 

faktörler uluslararası yatırımlar açısından önemli bir husustur. Özellikle yabancı 

yatırımlara getirilen birçok düzeltmeler ve kısıtlamalar sonucunda ülkelerin pazar 

potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun elenmelerine neden olmaktadır. Politik ve 

yasal faktörler işletmelerin faaliyetleri üzerinde oldukça etkili olduklarından yatırımcılar 

açısından ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. (400) 

Dördüncü Eleme; Bu aşamada ülkeler sosyo-kültürel koşullar bakımından 

de~erlemeye tabi tutulmaktadır. Oldukça güç olan bu de~erlemede veriler genellikle 

objektif verilere dayanmaktadır. bundan dolayı çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler 

bir araya getirilerek de~erlendirilir ve eleme yapılır.<.oıı 

Beşinci Eleme; Bu aşamada pazarlar rekabet koşulları bakımından 

incelenmektedir. Mevcut pazardaki rakiplerin kapasitesi ve gücü, üretilen ürünlerin 

çeşitleri ve kalitesi, faaliyetleri, da~ıtım kanalları ve uygulanılan reklam faaliyetleri ele 

alınmaktadır. <'ll2l 

Bu koşullar, işletmelerin kendi koşullan arasında karşılaştırma yapılarak 

de"erlendirilir. 

Buraya kadar olan aşamalarda yatırım yapılacak alternatif ülkelere çeşitli 

elemelerden geçirilmiştir. Bundan sonraki aşamada ise alternatif ülkeler arasında bir 

seçim yapılması gerekmektedir. Sonuçta eldeki veriler det)erlendirilmekte ve veriler 

incelenmektedir. Aynca bu bilgilerin toplanması için çeşitli bilgi kaynaklarına 

başvurulması gerekmektedir. 

400) A.e., s.515-516 

401) A.e., s.516-517 

402) A.e., s.517 
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Uluslararası yatırım karar .larında bilgilerin toplanması ve kaynaklara ulaşılması 

çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Genelde kullanılan veriler birincil ve ikincil kaynaklardan 

elde edilmektedir. Bazı araştırmalarda ise iki kaynaQa birden başvurulmaktadır. 

İkincil kaynaklar hazır verileri içermektedir. Bunlar; yurt dışındaki müşterilerle 

yapılan yarışmalar, proforma faturalar gibi firmanın kendi bünyesinde yer alan bilgilerin, 

firma dışında araştırma kurumlarından ulusal, uluslararası örgütlerden ücretli veya 

ücretsiz olarak saQlanabilen rapor, etüt, yıllık planlar gibi çok deQişik kökenli ve farklı 

amaçlarla toplanmış bilgileri içeren kaynaklardır. <403
> 

Birincil kaynaklar ise ikincil kaynaklarda yer almayan bilgilere ihtiyacı olan kişi 

veya kuruluşların, kendi özel gayretleri ile topladıkları orjinal bilgileri içermektedir. Aynı 

şekilde birincil veriler hazır olarak bulunmayan ve araştırma yöntemleri ile doQrudan 

doQruya toplanan bilgilerdir. '"°"ı 

Uluslararası yatırımlarda ikincil kaynaklar genellikle uluslararası örgütlerden 

saQlanmaktadır. Bunlara örnek olarak; 

* Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yayınlanan Birleşmiş Milletler istatistik 

YıllıQı 

* Uluslararası P~ra Fonu'nun aylık yayınladıQı uluslararası finansal istatistikleri ..... 
* Dünya SaQlı1Teşkilatı Yayınları 

* Dünya Bankası Yayınları 

* GA TT Yayınları 

* OECD Yayınları 

* EEC Yayınları'nı 

verebiliriz. 

403) Mehmet Karafaki<>Qlu, A.g.e., s.318-319 

404) A.e., s.319 
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Ayrıca ülke risk analizlerini belirleyen çeşitli yayın kuruluşları mevcuttur. Bunlar 

genel olarak ülke risk endeksleri şeklinde raporlar sunmaktadır. 

* BERi Enstitüsü (Busınesa Envlronment Risk lnformatlon) 

Çokuluslu işletmeler ve dış borç veren bankaların bir kısmı, ülke risk 

endekslerini kendileri hazırlamaktadır. Bir kısmı ise çeşitli kuruluşlar tarafından 

hazırlanan endekslerden faydalanmaktadırlar. Bu konuda çalışma yapan en eski 

kuruluşlardan biri BERi (Business Environment Risk lnformation) Enstitüsü'dür. BERİ 

Enstitüsü 1960'1arın sonunda ülkelerin ekonomik ve politik durumlarını yansıtan ve 50 

ülkeyi kapsayan ilk ülke risk endekslerini yayınlamıştır. Günümüzde BERİ Enstitüsü 

o~inal BERi Endeksleri dışında ülke analiz raporları ve uluslararası borç veren 

kuruluşlar için ülke risk tahminleri (Foraland) hazırlanmaktadır. 48 ülkeyi kapsayan ve 

yılda 3 defa yayınlanan orjinal BERİ endeksi ülke riskinin 3 elemanı olan yabancılar için 

iş çevresinin durumu, politik istikrar ve geri ödeme risklerinin de~erlendirilmesini 

içermektedir. Ülke analiz raporları, uluslararası bankacılık ve iş çevresinin çeşitli 

ülkelerde oluşan önemli politik, ekonomik ve mali deQişimlere hazırlıklı olmalarını 

saQlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Foraland sistemi ise niceliksel ve niteliksel metodların yardımı ile bir ülkenin 

kredi de~erlili~ini ölçmektedir. Sistemde niceliksel, niteliksel ve çevresel dereceleme 

adı altında 3 alt endeks hazırlanır. Niceliksel derecelemede bir ülkenin tüm dış 

borçlarına hizmet edebilme kapasitesi, ülkenin döviz kazancı, dış borç durumu, döviz 

rezervlerinin miktarı ve hükümetin kullandı~ı finansman yöntemleri incelenir. DeQişik 

a~ırlıklara sahip 4 alt endeks hazırlanır. Bu endekslerin belirli a~ırlıklarla toplama dahil 

edilm~siyle hesaplanan niceliksel derecelemenin toplamı etkileme oranı %50 

civarındadır. Toplam kredibiliteyi %25 oranında etkileyen niceliksel derecelendirmede 

ise, ülkede uygulanan ekonomi politikalarının başarısına, dış borcun yapısına (Kısa 

veya Uzun Vadeli) yurt dışına para transferine olanak tanıyan yasalar, ihtilal olasılıQına 

ve hükümetin dış borç ödeme politikasının ciddiyetine bakılır. incelenen tüm bu 

faktörler 1 'den 5'e kadar derecelerin yer aldı~ı bir endekse göre deQerlendirildikten 
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sonra deQişik a'1ırlıklarla toplam niteliksel derecelendirme oranının hesaplanmasında 

kullanılır. Son alt endeks olan çevresel derecelendirmenin toplamı olan etkiside 

%25'dir. Burada bir ülkenin dış borçlarına hizmet etmesini sa~layacak, dövizi 

kazanmasına olanak tanıyacak ihraç maJlarının üretimini etkileyen şartlar incelenir. 

Sosyo-kültürel, politik çevre, iş çevresi durumu ve politik riskin ölçüldüQü 3 alt endeks 

oluşturularak belirli a~ırlıklar verilir ve çevresel dereceleme hesaplanır. BU 3 

derecelemenin toplanması ise genel kredi de~erliliQi hesaplanır ve ülkelere 1 'den 1 OO'e 

kadar deQerler verilir. Foraland sistemi ele alınan ülkenin gelecek 5 yıl içindeki 

performansını incelemektedir. <405! 

* Euromoney 

Euromoney Dergisi yıllık olarak ülke risk de{)erlemeleri yaparak yayınlamaktadır. 

Ülkelerin mali piyasalardaki performansının gözönüne alındıQı deQerlendirmelerde 

performansı belirleyen etkenler arasında mali piyasaların başvurma kolaylı'1ı, kredilerin 

vadeleri ve piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin başarı derecesi bulunmaktadır. 

Euromoney endeksinde analitik göstergelerin içinde yer alan politik istikrarın payı %20, 

ekonomik riskin payı % 15 ve ekonomik göstergelerinkide % 15 olarak kabul edilir. 

Endekste kredi göstergeleri %20, uluslararası piyasalardaki göstergeler ise %30'1uk 

paya sahiptir. Ayrıca Euromoney endeksi 116 ülkeyi aldıkları sayısal de~erlere göre 

sıralamaktadır. (408) 

* lnstitutlonaı ınvestor 

lnstitutional lnvestor ise 2 yılda bir uluslararası işlemler yapan bankalara bir 

anket yollayarak ülkeleri 1 'den 1 OO'e kadar derecelendirmelerini istemektedir. O en 

fazla risk taşıyan ülkeleri göstermekte 100 ise kredi de~erlili~i yüksek olan ülkeler için 

kullanılmaktadır. Gelen cevaplann bir formülle birleştirilmesiyle elde edilen firma 

405) Fatoş TuQay, A.g.e., s.35 

406) A.e., s.35 
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analizinde, genel olarak en fazla dış borç veren ve en iyi ülke analiz sistemini kuran 

bankaların cevaplarına öncelik tanımaktadır. DoQal olarak çıkan sonuçlar uluslararası 

bankacılık ve ticaret alanında, o ülke hakkında yerleşik görüşü yansıtmaktadır.1~ 

* The lnternatlonal Country Risk Gulde 

Bu yayın ABD'de lnternational Report Group tarafından aylık 

raporlar halinde yayınlanmaktadır. 

Bilgi kaynaklarının toplanmasında yatırım yapılacak ülkelerde birçok araştırma 

yapılmaktadır. Bu araştırmalar genel olarak yatırım yapılacak ülkeye ziyaret yoluyla 

başlamaktadır. Bu ziyaretlerde amaç ev sahibi ülkenin mevcut koşullarını daha 

yakından belirleyebilmektedir. Bilgi toplama genellikle konuları ile ilgili fuarları ve ticaret 

elçilikleri ziyaret ederek yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde yurt dışındaki potansiyel 

müşterilere, aracılara, meslek kuruluşlarına gidilmekte ve yetkililerle tanışarak çeşitli 

görüşmeler yapılmaktadır. Özellikle bu ziyaretler daha önceki araştırmalardan toplanan 

verilerin ve tahminlerin ne ölçüde doQru olduQunu görmek için önemlidir. Burada 

kişisel ilişkilerde çok önemli bir husustur. Bunun yanında bilgi toplama yerel piyasa 

araştırması şeklinde de yapılmaktadır. Özellikle rakiplerin belirlenmesi ve pazar 

koşulları hakkındaki bilgiler bu tür araştırmalarla gerçekleşir. 

Bu araştırmalar yatırımların boyutlarına ve kapasitesine göre birbirinden farklılık 

göstermektedir. Zira yatırımların kapasitesi ve buna ba~lı olarakta risk derecesi arttıkça 

araştırmalara verilen önemde artmaktadır. Böyle durumlarda yatırımlar genellikle 

araştırmalan yerel bir pazar araştırma kuruluşuna vermekte ve aldıkları bilgileri kendi 

topladıklan bilgileri ile karşılaştırma yapmaktadır. Bu tür araştırmalar da zaman 

bakımından oldukça uzun bir süreyi kapsamakta ve maliyetleri yüksek olmaktadır. 

407) A.e., a.35 



V. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ 

DEGERLENDİRİLMESİ 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Dünyadaki küreselleşme doQrultusunda çokuluslu işletmelerin yabancı ülkelere 

yaptıkları yatırımlarda son yıllarda hızlı bir artış görülmektedir. Ayrıca bu tip işletmelerin 

yatırım yaptıkları ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal yapılarında etkin bir rol 

oynadıkları gözlenmektedir. Günümüzde uluslararası yatırımlardaki bu artışlar genel 

olarak gelişmekte olan ülkelerde yoQunlaşmaktadır. Bunun başlıca nedeni teknoloji 

seviyesindeki artış hızının yüksek olması, pazarın daralması ve uluslararası alanlardaki 

rekabetin yo~unluQudur. Böylece çokluluslu işletmeler yeni kaynak ve diQer olanakları 

arttırmak için bu tip yatırımlara yönelmektedir. Az. gelişmiş ve gelişmekte ülkeler ise 

yeni fon kaynaklarıyla yerel ekonomilerine girdi oluşturmak ve teknolojik yeniliklerden 

faydalanmak için bu tip işletmelere kapılarını açmaktadır. Yatırımcılar açısından ise bu 

tip ülkelere yapılan yatırımlar bir çok risk taşımaktadır.. Bu riskler yatırım kararlarının 

alınmasında ve daha sonra yatırımların kArlılıQının devam ettirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. 

Uluslararası alanda Türkiye'yi gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edersek 

uluslararası yatırımların yabancı sermayenin gelmesi açısından önemi büyüktür. 

Özelliklede ülkemizin gelişmesi için yeni teknolojilerin kullanılması ve gerekli fon 

kaynaklarının saQlanması gerekmektedir. 
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Bundan dolayı ülke ekonomisine direkt fon kaynaQı oluşturan sigortacılık 

hizmetleri uluslararası yatırımlar bakımından önem taşımaktadır. Özellikle hayat 

sigortası dalındaki sigortacılık hizmetlerin gelişmesi ülkelerin kaynak oluşturmasında 

etkin bir rol oynamıştır. Bu tip ülkelerde sigortacılık hizmetlerinden elde edilen gelirler 

yatırıma yöneltilmekte ve ekonomik bakımdan ülkelere bir çok yararlar sa~lamaktadır. 

Ülkemizde ise sigorta sektörü istenilen ölçüde gelişmemiş ve ülke ekonomisini 

önemli derecede etkileyecek kaynaklar oluşturulamamıştır. Sigorta sektörünün 

gelişmemesinin bir çok nedeni vardır. Bunların başında geçmiş yıllarda hükümetlerin 

uyguladıkları çeşitli politikalar sonucunda alınan kararlar ve bir çok düzenlemeler yeni 

sigorta şirketlerinin kurulmasını engellemiştir. ı.coaı Özellikle yabancı sermayeyi teşvik 

edici olmayan bu politikalar çokuluslu sigorta şirketlerinin ülkemize yatırımlarını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Mevcut yabancı sigorta şirketleri ise temsilcilik veya şube 

şeklinde faaliyetlerini yürütmüştür. Ancak d~işen siyasi ve ekonomik koşullar sigorta 

sektörünü de etkilemiş ve sigorta sektörünün ülkemizin gelişmesindeki katkısı göz 

önünde tutulmaya başlanmıştır. 1987 yılında 3379 sayılı kanun ile Sigorta Murakabe 

Kanunu'nda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre yabancı sigorta 

şirketlerinin kurulması ve mevcut iştirakleri güncelleştirilmiştir. Dolayısıyla alınan bu 

kararlar ülkemizdeki çokuluslu sigorta şirketlerinin yeniden bir şirket görünümünü 

almasını sa~lamış, ayrıca yeni yatırımlara çeşitli olanaklar tanımıştır. Bunun sonucu 

olarak bu tarihten itibaren Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu sigorta şirketlerinde 

önemli artışlar görülmektedir. Bu noktadan hareket edilerek Türkiye'ye yatırım yapan 

çokuluslu sigorta şirketleri (yabancı sermayeli şirketler) araştırma konusu olarak 

alınmıştır. Araştırmamızın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

* Çokuluslu Sigorta· Şirketlerinin Türkiye'ye yatırım kararları alırken çevre 

analiz yöntemlerinden hangisinin kullanıldı~ının belirlenmesi, 

• Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Türkiye'ye yatırım kararı alırken 

gözönünde tuttuktan çevresel faktörlerinin belirlenmesi, 

408) •Oıkemlzde Sigorta Sektörü ve Kaynak Oluşturmadald Rolü", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Ekim, 

1988, s.S 
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Alt amaçlar ise şu şekildedir; 

* Çevre analizi yaparken ülke risk analiz yöntemlerinden hangisinin 

kullanıldı~ının belirlenmesi 

* Çevre analizi yaparken potansiyel pazar analizinde hangi yöntemlerin 

kullanıldı~ının belirlenmesi 

2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMi 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve lstanbul il sınırları içinde bulunan 20 

_çokuluslu sigorta şirketi veya bunların şubeleri araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın bulguları ana kütlenin tamamına ilişkin olup dolayısıyla "Anakütlenin tam 

sayımına" dayanmaktadır. Araştırmaya ilişkin bilgilerin toplanması önceden 

yapılandırılmış anket formu kullanarak mülakat yoluyla elde edilmiştir. 

Araştırma formundaki sorular daha önce yukarıda belirtilmiş olan amaçlara 

uygun biçimde ön çalışma sonucunda elde edilen bilgiler do~rultusunda hazırlanmış 

ve çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen tüm faktörleri belirlemeye yönelik 

düzenlenmiştir. Araştırmamızda Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu sigorta 

işletmelerinin yatırım kararlarını etkileyen çevresel faktörler bir bütün dahilinde bir araya 

getirilerek incelenmeye çalışılmıştır. 

Anket formu anketi cevaplayacak yöneticiye hitaben yazılmış genel bir tanıtım 

yazısıyla başlamakta ve üç ana bölümden oluşmaktadır. (Anket Formu ek-2'de 

verilmiştir.) 
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Anket formunun birinci bölümü görüşme yapılan çokuluslu sigorta şirketleri ile 

ilgili genel bilgileri kapsamaktadır. Bu bölümdeki sorulara alınan cevaplarla araştırma 

kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin genel özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

ikinci bölümde ise çokuluslu bir sigorta şirketi olarak Türkiye'ye yatırım kararı 

alırken yaptıkları ön araştırmalann belirlenmesi amacı ile çevre analiz yöntemlerinden 

hangilerinin yapıldıQı sorulmuştur. Ayrıca bu analiz yöntemlerinden ülke riski ve 

potansiyel pazar analizlerinde hangi yöntemlerin kullanıldıQının belirlenmesi için iki ayn 

kısımda sorular sorulmuştur. Bu sorular doQrultusunda bölüm içinde aynca açık uçlu 

sorulara yer verilmiş ve yatırımcılann görüşleri alınmıştır. Bunun yanında yapılan 

mülakat sırasında eQer mevcut ise yapılan ülke analizf~rinin raporları istenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise yatırım kararlannı etkileyen çevresel faktörler ana başlıklar 

altında toplanmıştır. Bu bölümde her faktör ayn olarak ele alınarak mülakat yapılan 

kişinin bilgileri do~rultusunda önem derecelerine göre puanlama yapılması istenmiştir. 

Bu puanlama şu şekilde ifade edilmiştir; 

O: Hiç Önemli deQil 

1 : Önemli deQil 

2: Orta derecede önemli 

3: Önemli 

4: Çok önemli. 

Yöneticilerin görüşleri doQrultusunda verilen bu puanlar deQerlendirilmeye tabi 

Mulmuş ve önem sırasına göre faktörler derecelendirilmiştir. 

Ayrıca üçüncü bölümde her faktörle ilgili olarak konunun geneline yönelik açık uçlu 

soru ile kalitatif olarak derinlemesine bilgi edinmek hedeflenmiştir. Son olarakda 

ankete katılan yöneticilere araştırma hakkındaki genel düşünce ve görüşleri 

sorulmuştur. 



'227 

2.1. Araştırmada Ana Kütlenin Seçimi ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada seçilen ana kütlenin küçük olması nedeniyle üst kademe 

yöneticileri ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Kuşkusuz bu yöntem birim 

sayısının az olduQu araştırmalarda diQer bilgi toplama yöntemlerine (Telefon, Posta 

yoluyla anket v.b.) göre daha saQlıklı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla 

araştırmamız yukanda deQindiQimiz gibi "Kişisel Görüşmeye (Mülakata) Dayalı Bir 

Tamsayım"dır. Ayrıca araştırmamız keşfedici nitelikte olup derinlemesine mülakat 

yöntemi ile daha sonraki araştırmalara temel olabilecek verilerin tasarlanmasının faydalı 

olabileceQi düşünülmüştür. 

Ana kütlenin belirlenmesinde doQru bilgilerin alınması amacıyla birçok kaynaQa 

başvurulmuştur. Ayrıca ana kütlenin tümünün merkezi İstanbul oldu~u için araştırma 

kapsamı İstanbul Bölgesinde yapılmıştır. Araştırma kapsamına giren toplam 20 

çokuluslu sigorta şirketinin listesi T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlıQı 

yayını olan 'Yabancı Sermaye Raporu (1991-1992)" adlı kaynaktan alınmıştır. 

Ayrıca geçerli adresler ve sektör hakkında genel bilgiler Türkiye Sigorta ve Reasürans 

Şirketleri BirliQi, YASED ve Sigorta Murakabe Kurulu'ndan saQlanmıştır. Ana kütlenin 

çeşitli yerlerden edinilen bilgilere göre belirlenmesinin nedeni bazı işletmelerin tasfiye 

halinde olması ve bazılarının ise yalnızca şube veya temsilcilik şeklinde faaliyet 

göstermesidir. Dolayısıyla araştırmada toplanan bilgilerin karşılaştırılması yapılmış ve 

en saQlıklı bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. 
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3. ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN VERİLERiN DE~ERLENDIRİLMESI 

3.1. Araştırmada Kapsamına Giren Türklye'ye Yatırım Yapan Çokuluslu Sigorta 

Şirketleri İle lıgill Genel Bilgiler 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin ba?;;ılı bulundu?;;ıu 

ülkelere göre da~ılımı Tablo 27.'de gösterilmektedir 

TABLO 27. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerin Ba~lı Bulundukları 

Ülkelere Göre Oa~ılımı 

Çokuluslu Sigorta 

Şirketlerinin Ba~lı Anket 

Bulundu~u Ülkeler Yapılan Şirket Sayısı % 

ltalya 3 15 

İngiltere 2 10 

Fransa 4 20 

Almanya 3 15 

Japonya 1 5 

ABD 3 15 

Suudi Arabistan 1 5 

İsviçre 1 5 

Karma 2 10 

Toplam 20 100 
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Tablo 27.'de görüldüQü gibi araştırma yapılan çokuluslu sigorta şirketlerinin 

toplamı 20'dir. Yatırım yapan ülkeler arasında %20'1ik bir oranla en büyük payı 

Fransa'nın aldı~ı ortaya çıkmıştır. Sırasıyla ltalya, ABDve Almanya% 15'er pay, lngiltere, 

Suudi Arabistan ve Japonya % 1 S'lik paya sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca karma 

şeklinde belirtilen ülkeler ise İtalya, Almanya, Japonya 2 adet yatırım ile % 1 O'luk paya 

sahiptir. Bu deQerler Şekil 9.'daki grafikte ayrıntılarıyla verilmektedir. Türkiye'ye yatırım 

yapan çokuluslu sigorta şirketlerinin baQlı bulundukları ülkeler açısından 

deQerlendirdi~imizde karşımıza çıkan en önemli sonuç, bu şirketlerin ba?:Jlı bulundukları 

ülkelerin ço~unun gelişmiş ülkelerden oluşmasıdır. Özellikle Batı Avrupa Ülkeleri 

% 78'1ik bir paya sahiptir. Ayrıca ABD ve Japonya gibi uluslararası alanda yatırımlar 

açısından söz sahibi olan ülkelerinde Türkiye'deki sigorta sektörüne yatırım yaptıkları 

ortaya çıkmaktadır. 

ŞEKiL 9: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerin Bağlı Bulundukları 

Ülkelere Göre Oransal Dağılımı 

ITALYA 15% 

F RANSA 20% 
ALMANYA. 15% 

I SVICRE 5% 

ABD 15% S .ARABISTAN 5% 

JAPONYA 5% 

iN GILTERE 10% KA!=ıMA 10% 
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Tablo 28.'de araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin faaliyete 

başladı~ı yıllar itibariyle bilgiler verilmektedir. 

TABLO 28. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Faaliyete 

Başladı§ı Yıllar itibariyle Da§ıhmı 

Türkfye'de Faaliyete Anket Yapılan Şirket % 

Başladıöı Yıllar Sayısı 

1990 ve Sonrası 5 25 

1989 - 1985 9 45 

1984 - 1980 - -

1979 - 1975 1 5 

1974'den Öncesi 5 25 

Toplam 20 100 

Tablo 28. 'de görüldü~ü gibi araştırma kapsamına giren çokuluslu şirketlerin %45'i 

1985 yılından, %25'ide 1985 yılından sonra Türkiye'de faaliyete başlamıştır. Aynı 

şekilde %25'i ise 1974 yılından önce faaliyete geçmiştir. 1979 - 1975 yılları arasındaki 

süre içinde ise, yalnızca 1 işletme faaliyete başlamıştır. 

Yukandaki verilerde görüldü~ü gibi 1985 yılından sonra çokuluslu sigorta 

şirketlerinin %65'i Türkiye'de ilk olarak faaliyete başlamıştır. Yapılan görüşmelerde 

%45'1ik paya sahip olan işletmelerin 1985 yılından sonra faaliyete başladı~ı belirtildiQi 

halde, bu işletmelerin daha önceki yıllarda şube veya temsilcilik ~alinde faaliyet 

gösterdiQi tespit edilmiştir. Özellikle 1987 yılında sigorta sektörüne ilişkin yapılan bir 

takım düzenlemeler yatınmcıların faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesine neden 

olmuştur. Bu düzenlemelerde genel olarak sigorta sektöründe faaliyet gösterecek 

işletmeler ile ilgili genel hususlar ve yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin faaliyetleri 
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Tablo 27.'de görüldü~ü gibi araştırma yapılan çokuluslu sigorta şirketlerinin 

toplamı 20'dir. Yatırım yapan ülkeler arasında %20'1ik bir oranla en büyük paya Fransa 

sahiptir. Sırasıyla ltalya, ABDve Almanya %15'er pay, İngiltere, Suudi Arabistan ve 

Japonya %15'1ik paya sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca karma şeklinde belirtilen 

ülkeler ise ftalya, Almanya, Japonya 2 adet yatırım ile % 1 O'luk paya sahiptir. Bu 

deQerler Şekil 9.'daki grafikte ayrıntılarıyla tekrar verilmektedir. 

ŞEKİL 9: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şlrketlerln Ba§ll Bulundukları 

Ülkelere Göre Oransal Da~ılımı 

17AUA 1ô% 

Fi=:ıANSA 20% 

ı.s .. 'ıc r:. E 5% 

ABD 15% 

J APON YA 5% 

ı NGILT E ~ ~ iC% 
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ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Böylece 24 ocak kararları ile yabancı sermaye konusunda 

karşılaşılan bir takım güçlüklerin büyük bir bölümü ortadan kaldırılmış ve yabancı 

sermaye yatırımlarına güven veren siyasi ve ekonomik ortam yaratılmıştır. (409) Ayrıca 

sigorta sektöründe yabancı sermayeli kuruluşların tüzel bir kişilik kazanması 

yatırımların artmasında önemli bir etkendir. 

Sonuç olarak yapılan düzenlemeler doQrultusunda çokuluslu sigorta şirketlerinin 

Türkiye'ye yatırımlarının önemli derecede artmış olduQu ve mevcut şube ve temsilcilik 

olarak faaliyet gösteren işletmelerinde sermayelerini arttırarak tüzel bir görünüm 

aldıkları tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin Türkiye'de faaliyete başladı~ı 

yıllara göre oransal daQıhmı Şekil 1 O. 'da gösterilmiştir. 

ŞEKiL 1 o: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sf gorta Şirketlerinin Türkiye' de 

Faaliyete Başladıkları Yıllara Göre Oransal Da~ılımı 

1989 - 19S5 
45% 

1979 - 19 75 
5% 

ıQ74'DEN •JNC:Sı 
25% 

1990 VE SONRAS i 
25% 

409} "1980'den 1990'a Makro Ekonomik Politrkalar, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Analizi ve Bazı 

DeQerlendlrmeter-, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilan Yayınlan, Ankara, 1990, s.17 
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Aşa~ıda verilen Tablo 29.'da araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta 

şirketlerinin yabancı sermaye oranlarına göre dökümünü göstermektedir. 

TABLO 29. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yabancı Sermaye 

Oranlarına Göre Da~ılımı 

Yabancı Anket % 

Sermaye Oranı · Yapılan Firma Sayısı 

%1'0 - %39 1 5 

%40 - %69 9 45 

%70 - %99 2 10 

%100 8 40 

Toplam 20 100 

Tablo 29.'da görüldü~ü gibi Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu sigorta 

şirketlerinin yabancı ·sermaye oranlan na bakıldı~ında % 1 OO'üne sahip olan işletme 

sayısı 8 adettir. Bu işletmeler genel olarak Tablo 31 'de verildi~i gibi direkt yatırım 

şeklinde faaliyet göstermektedir. Bunun yanında %40 ile %69 olan yabancı sermayeye 

sahip işletmeler ile, % 70 ile %99 arasındaki ve % 1 O ile %39 arasındaki işletmede Ortak 

Girişim şekiinde faaliyet göstermektedir. Şekil 11.'de araştırma kapsamına giren 

çokuluslu sigorta şirketlerinin yabancı sermaye oranlarına göre oransal da~ılımı 

verilmiştir. 

Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu sigorta şirketlerini yabancı sermaye 

oranlanna göre da~ıltmını de~erlendirdi~imizde karşımıza çıkan en önemli husus; bu 

şirketlerin direkt yatırım şeklinde faaliyet gösterdiklerinde % 100 yabancı sermayeye 

sahip oldukları veya ortak girişim şeklinde faaliyet gösterdiklerinde ise %40 ile %69 

arasında bir oranla sermayelerini Türk Şirketleri ile paylaştıkları ortaya çıkmıştır. 



233 

ŞEKİL 11 : Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yabancı Sermaye 

Oranlanna Göre Oransal Oaöılımı 

(% 70 - %99) 
10% 

( % 100) 
4096 

{%10 - %39} 
5% 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin sermaye yapılarına 

göre daQıhmı Tablo 30.'da görüldüQü gibidir. 

TABLO 30. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Sermaye 

Mlk1anna Göre Oa~ılımı 

Sermaye Mlk1ar1 Anket Yapılan Şirket % 
(000.000.000) Milyar TL sayısı 

1-10 9 45 

11-20 5 25 

21-30 5 25 

31-40 - -
41-50 . -
51 -60 - -
61 -70 1 5 

Toplam 20 100 
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Yukarıda Tablo 30'da görüldüQü gibi anket yapılan çokuluslu sigorta 

şirketlerinin sermaye miktarlarına göre daQılımı şu şekildedir. 1 ile 1 O milyar arası 9, 

11 ile 20 milyar arası 5, 21 ile 30 milyar arası 5 ve 61 ile 70 milyar arası 1 şirket ile 

anket çalışması yapılmıştır. Bu işletmelerin Türkiye'de faaliyete başlaması için tesis 

edecekleri ödenmiş sermayenin 1 milyar TL'dan aşaQı olmaması Sigorta Murakabe 

Kanunu ile belirlenmiştir.'41°' Bundan dolayı Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin 

sermaye miktarlarının alt sınırı 1 milyar TL olarak alınmıştır. 

Tablo 30'da verilmiş olan araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta 

şirketlerinin sermaye miktarlarına göre daQılımlarının oranı Şekil 12.'de görülmektedir. 

ŞEKiL 12: Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Sermaye 

Miktarlarına Göre Oransal Da~ılımı 

1 - 10 Milyar 
.A5~ 

61 - 70 Milyar 
5% 

21 - 30 Mi ıyar 
25% 

1i - 20 Milyar 
25% 

Tablo 31 .'de araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatınm 

şekillerine göre daQılımı verilmiştir. 

410) Sigorta Murakabe Kanunu 
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TABLO 31. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Şekillerine Göre Da~llımı 

... 
Anket 

Yatırım Şekli Yapılan Firma Sayısı % 

1 

Direkt yatınm 

1 

8 

1 

40 

1 
Ortak Girişim 12 60 

Yukandaki Tablo 31. 'de görüldü~ü gibi Türkiye'ye yatırım 'yapan sigorta 

şirketlerinin %60'ı Ortak Girişim, %40'ı ise Direkt yatırım şeklinde faaliyet 

göstermektedir. Yapılan mülakat sonunda Ortak Girişim yapan işletmeler genellikle 

Türkiye'de güçlü bir kuruluş veya mevcut pazar hakkında belli bir potansiyeli olan 

işletmeler ile ortak girişimi gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Özellikle Bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla yapılan ortaklıklar toplam ortak girişim 

yatırımlan içinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca sektörün yapısı itibariyle potansiyel 

pazarın mevcudiyeti ve sektör içindeki işletmelerin yönetim tecrübeleri de önemli bir 

husustur. Mülakat sonucunda ortaya çıkan di~er bir hususta Ortak Girişimi 

gerçekleştiren yabancı sigorta şirketleri Türkiye'de sigorta sektörü konusunda 

tecrübeye sahip yöneticilerle yatırımlan paylaştı~ı tespit edilmiştir. Bunun yanında bazı 

işle~eler, üst kademedeki yöneticilere sorumluluklarını artırmak amacıyla düşük .. 
oranda hisse verilerek şirket orta~ı konumuna getirmişlerdir. Tablo 31. 'de verilmiş olan 

araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım şekline göre da~ılım 

oranı Şekil 13. 'de görülmektedir. 

ŞEKiL 13: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yatırım ŞekUne 

Göre Oransal Oa§ılımı 

ORTAK GIRISIM 
ô0% 

Dl ~E~ 7 ·-:'t..T : != , ~.1 . -- ~. 
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Tablo 32.'de araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinde istihdam edilen 

personel sayısına göre dökümü verilmektedir. 

~ 

TABLO 32. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin istihdam Ettikleri 

Personel Sayısına Göre Daöılımı 

Anket 
Personel Sayısı Yapllan Şirket Sayısı % 

10-50 11 55 

51-100 5 25 

101-150 2 10 

151-200 1 5 

201-250 - -
251-300 1 5 

Toplam 20 100 

Tablo 32.'de görüldü~ü gibi anket yapılan 20 çokuluslu sigorta şirketinin 11 'inde 10 

ile 50 arasında, 5'inde 51 ile 100 arasında, 2'sinde 101-150 arasında, 151-200 

arasında ve 251-300 arasında 1 'er şirkette personel istihdamı söz konusudur. Bu 

belirtilen sayıların oransal da'1ılımı Şekil 14. 'de verilmektedir. . . 
ŞEKİL 14: Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin istihdam 

Ettırdlkferl Personel Sayısına Göre Oransal Da~ıhmı 

10 - 50 55\g 

251 - 300 5$ 

151 - 200 5$ 

ıoı - 150 iO'tı 

s1 - 100 2s<tı 
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Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sigorta şirketlerinin 1991 yılı rakamlarına 

göre personel istihdamı 743 kişi olarak belirtilmiştir.1'111 Yapılan görüşmeler sonucunda 

ise 1992 yıl sonu itibariyle personel istihdamı 1291 kişiye ulaştı~ı tespit edilmiştir. Bu 

rakamların bir yıl önceki artış oranı ise %57'dir. Dolayısıyla çokuluslu sigorta 

şirketlerinin personel istihdamında bir yıl içinde önemli bir artış oldu~u görülmektedir. 

Bunun yanında yerel sigorta şirketlerinin toplam personel istihdamı ise 1991 yılı 

itibariyle 4.145 kişidlr.''121 1991 rakamlarına göre Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu 

sigorta şirketlerinin toplamı personel istihdamı içindeki oranı % 14 civarındadır. 

Tablo 33. 'de araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerine ba~lı 

olarak faaliyet gösteren acentelerin sayısal dökümü verilmiştir. 

TABLO 33. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerine Ba§ll Olarak 

Faaliyet Gösteren Acentelerin Sayılarına Göre Da~ıhmı 

Anket 

Acente Sayısı Yapılan Şirket Sayısı % 

1-50 4 20 

51-100 7 35 

101-150 2 10 

151-200 1 5 

201-250 1 5 

251-300 2 10 

301 ve Yukarısı 1 5 

Acentesi Olmayan 2 10 

Toplam 20 100 

411) "1991 Türkiye' de Sigorta Faalfyetl Hakkında Rapor", Sigorta Murakabe Kurulu Yayını No.38, lstanbul, 1992, 

s.157 

412) A.e., s.157 
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Yukandaki Tablo 33.'de görüldü~ü gibi çokuluslu sigorta şirketlerinden 4'ü, 1 

ile 50 arasında acente ile faaliyetlerini yürütmektedir. 51 ile 100 arasındaki acenteler 

ile faaliyet gösteren şirketlerin sayısı ise 7'dir. Di~er işletmelerde 101-150 arasında 

251-300 arasında acente ile faaliyetlerini yürütmektedir. Yapılan görüşme sonucunda 

1 'er işletmede 151 ile 200 arasında ve 300'den fazla acente ile, 2 tanesinin ise hiçbir 

acente ile faaliyette bulunmadı~ı tespit edilmiştir. Bu işletmeler kendi örgüt yapılan 

içinde pazarlama birimi oluşturmuşlar ve satışları direkt olarak gerçekleştirmektedir. 

Uygulamada sigortacılık sektöründe iki tip acenteler söz konusudur. Bunlar A 

ve B tipi acenteler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acenteler de~işen oranlarda 

komisyon alarak, (8 acentesi) ve sözleşme (A acentesi) yetkisine sahip 

kuruluşlardır. 1"131 

Türkiye'de acente şeklinde faaliyet gösteren kuruluşlar Türk Ticaret Kanununun 

116. maddesinde belirtilmiştir. Bu kuruluşlar sigorta şirketleri ile yaptıktan acentelik 

mukavele anlaşmasına göre faaliyette bulunurlar. Acente olabilme şartları ise 7397 

sayılı sigorta mukavele kanununda gösterilmiştir.<'141 Tablo 33.'de gösterilen şirketlerin 

acente sayılarının oransal da~ılımı Şekil 15.'de verilmektedir. 

ŞEKiL 15: Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerine Baöll Olarak 

Faaliyet Gösteren Acentelerin Sayılarına Göre Oransal Da~ılımı 

s1 - ıoo 35'.l. 

ıoı - 1so ıcıı 

2 51 - 300 ıo<ı 

1 - 50 20'! 

ACENTESi OLMAYAN 10'.l. 

301 VE YUl<ARISI 5$ 

413) Muhittin l<arabulut, "Sigorta Pazarlaması•, 1.0. işletme Fakültesi, 1.1.E. Yayınlan No.95, lstanbul, 1988, s.20 

414) Kamuran Pekiner, "Sigorta ltletmeclllQI", i.ü. işletme Fakültesi Yayınlan, No.124, lstanbul, 1981, s.112 
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Tablo 34. 'de araştırma kapsamma giren çokuluslu sigorta şirketlerinin 1992 

sonu itibariyle Türkiye'deki toplam prim miktarının dökümü verilmiştir. 

TABLO 34. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şlrketlerinin Toplam Prim 

Miktarlarına Göre Oa~ılımı 

Toplam Prim Miktarı Anket 

{000.000.000) Milyar TL Yapılan Firma Sayısı % 

Prim Miktarı Bilinmeyen 1 5 

1 ile 50 arasında 12 60 

51 ile 100 arasında 2 10 

101 ile 150 arasında 2 10 

150'den yukansı 3 15 

Toplam 20 100 

Tablo 34.'de görüldüQü gibi araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin 

%60'ı 1· ile 50 milyar arasında, %15'i 150 milyardan fazla ve %10'una 51 ile 100 milyar 

arasında ve yine % 1 O'u 101 ile 150 milyar arasında prim üretimi gerçekleşmiştir. 

Yapılan görüşme sonucunda 1 işletmenin ı 992 yılında faaliyete başladıQından dolayı 

toplam prim miktan belirlenememiştir. 

Yapılan araştırmada sigorta şirketlerinin toplam prim miktarları branşlara göre 

ayırımı gözönünde .tutulmamıştır. Bunun nedeni çalışmamızda işletmelerin yaptıkları 

faaliyetlere ·göre deQil bir bütün olarak deQerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ancak 

yöneticilerle yapılan mülakat sonucunda Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu sigorta 

şirketlerinin son yıllarda branşlara göre prim miktarlanndaki artış oranının oldukça 

yüksek oldu~u tespit edilmiştir. Bundan dolayı çokuluslu şirketlerin branşlara göre 

prim miktarlan ve yıllar itibariyle artış oranlarını göstermek ihtiyacını duyduk. Bu daQılım 

Tablo 35.'de verilmektedir. 
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TABLO 35. Türkiye' de Faalfyet Gösteren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Branşlara Göre 

Prim Miktarları ve Yıllar itibariyle Artış Oranlar. 

Sigorta Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Artış Oranları 
Dalları Toplam Prim Mlktarfan (000.000) TL ( % ) 

1990 1991 1992 1990-1991 1191·1992 

Yangın 55.549 91.058 346.814 64 280 

Nakliyat 50.030 50.030 203.449 - 306 

Kaza 130.136 263.628 1.058.679 102 301 

Mühendlsllk 11.167 22.748 78.507 103 245 

Saölık - 1.844 31.835 - 1.626 

Hayat 2.580 9.893 92.682 201 800 

Ziraat 142 2.169 78.507 1.427 3.509 

TOPLAM 249.604 441.370 1.890.473 76 328 

Kaynak; "1991 Türklye'de Sigorta Faaliyetleri Hakkındaki Rapor", A.g.e., s. , "Sigortacı Gazetear, Ocak 1993, 
Yıl.9, Sayı.93, s.25 

Not Alınan verilerin son 3 rakamlan yuvarlanmıştır. 

Yukandaki Tablo 35.'de görüldü~ü gibi çokuluslu sigorta şirketlerinin toplam 

prim miktarlarındaki cari artış oranları 1991-1992 yılları arasında %328 olarak 

belirtilmiştir. Bunun yanında Türk Sigorta Şirketlerinin toplam prim miktarları 1990-1991 

yıllan itibariyle %81 1991-1992 yıllan itibariyle ise %75'1ik artış göstermektedir. 

Yabancı ve Türk Sigorta Şirketlerinin prim miktarları arasındaki artış oranlarında 

belirgin bir farkın olması birçok nedene dayanmaktadır. Bu nedenlerin başında 

Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu sigorta işletmelerinin yerel pazar olanaklarını 

daha iyi de~erlendirmesi gelmektedir. Aynı şekilde; bu şirketler güçlü kuruluşlarla 

ortaklık kurarak pazar paylarını arttırma yollarına gitmişlerdir. Bunun yanında Türk 

Sigorta Şirketlerinin belirli branşlarda pazar paylan açısından önemli bir kısmını 

ellerinde tuttuktan bilinen bir gerçektir. 
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Sigorta sektörünün genel görünümüne bakıldı~ında 1992 yılı toplam prim 

üretimi bir önceki yıla göre %100 artarak yaklaşık 8 Trilyon 128 milyar TL'ye 

ulaşmıştır.<"51 Bu üretim içinde çokuluslu sigorta sektörünün payı oldukça yüksek 

görünmektedir. Dolayısıyla sigorta sektörü açısından yabancı sigorta şirketlerinin 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin 1992 yıl sonu itibariyle 

topladıkları prim miktarlarının oransal da~ılımı Şekil 16. 'da verilmektedir. 

ŞEKİL 16: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Toplam Prim 

Miktarlarına Göre Oransal Da§ılımı 

1 i LE 50 
ô0% 

415) "Sigortacı Gazetesi", Yd.9, Ocak, 1993, Sayı 93, s.25 

P.MIKTARI BiLiNMEYEN 
5% 

1SO'DE N 'f!JKARISI 
15% 

101 ı LE 1so 
10% 

5 1 tLE ıoo 
10$ 
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Araştırmanın birinci bölümünde sonuç olarak Türkiye'de yatınm yapan çokuluslu 

sigorta şirketlerinin genel özellikleri hakkında bilgiler elde edildi. Bunun yanında 

şirketlerin yatırım şekilleri ve büyüklüQünün belirlenmesi amcıyla mevcut durum 

hakkında çeşitli veriler toplandı. Bu toplanan bilgilerin deQerlendirilmesinde bir takım 

kolaylıklar saQlaması amacıyla, oransal da~ıhmlar şeklinde birinci bölüm içinde 

şekillerle verilmeye çalışılmıştır. 

Bu bölümdda toplanan bilgilerin genel bir de~erlendirmesini yapacak olursak 

birçok hususlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle çokuluslu sigorta şirketlerini baQlı 

olduklan ülkeler açısından de'1erlendirdiQimizde; birçok gelişmiş ülkedeki çokuluslu 

sigorta şirketlerinin yeni pazar olanaklan açısından yatırıma yönelmiş oldukları, ayrıca 

Suudi Arabistan gibi fon kaynaQı açısından da zengin ülkelerin Türkiye'de yeni yeni 

bu tip yatırımlara yöneldi~i sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketleri faaliyete 

başladı~ı yıllar açısından de~erlendirdi~imizde ise ortaya çıkan di~er önemli bir 

hususta; şube veya temsilcilik şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin, 1988 yılında sigorta 

sektörü ile ilgili yapılan bir takım düzenlemeler ile yeni bir görünüm kazanmasıdır. 

Ayrıca bu düzenlemeler sigorta sektörüne yeni yatırımların yönelmesine de neden 

olmuştur. Şirketleri yaptıkları yatırım şekillerine ve sermaye miktarlarına göre de 

degerfemeye tabi tuttugumuzda genel olarak iki tip yatırım şekli ile karşılaşılmıştır. 

Özellikle ortak girişim şeklinde faaliyet gösteren şirketler çogunlu~u oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde direkt yatırım şeklinde faaliyet gösteren şirketlerinde önemli bir paya sahip 

olduQu ortaya çıkmıştır. Bu şirketlerin yatırım şekillerine göre yabancı sermaye oranları 

birbirinden farklılık göstermektedir. Ortak girişim şeklinde faaliyet gösteren şirketler 

genel olarak potansiyel pazar açısından Türkiye'deki di~er güçlü kuruluşlarla ortak 

yatınma yöneldikleri yapılan mülakat sonucunda belirlenmiştir. 
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3.2. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Ştrketlerlnln Türkiye'ye Yatırım 

Kararı Alırken Yaptıkları Ön Çalışmaların Belirlenmesi ile ilgili Bilgiler 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararı alırken 

çevre anaJiz yöntemlerini kullanma durumuna göre daQılımı Tablo 36. 'da verilmektedir. 

TABLO 36. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Türkiye'ye 

Yatırım Kararı Alırken Çevre Analiz Yöntemlerinin Kullanma Durumuna Göre 

Oa~ılımı 

Anket 

Çevre Anaflz Yöntemleri Yapılan Şirket Sayısı % 

Ülke Risk Analizi - -

Potansiyel Pazar Analizi 9 45 

Her ikisi Birden 6 30 

Hiçbiri 5 25 

Di~er Bir Yöntem - -
Toplam 20 100 

Tablo 36.'da görüldü~ü gibi Türkiye'ye yatırım karan alırken çokuluslu sigorta 

şirketlerinden 9'u potansiyel pazar analizini, 6'sı ise hem ülke risk analizini hem de 

potansiyel pazar analizini birlikte yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca 5 şirket yukarıda 

belirtilen çevre analiz yöntemlerinin hiç birini kullanmadıkları yapılan mülakat 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun başlıca nedeni bu şirketlerin Türkiye'ye ilk 

yatırımlarının geçmiş yıllarda yapılmasıdır. Özellikle 3 şirketin Türkiye'de şube şeklinde 

faaliyete başlaması 1800'1ü yılların sonuna dayanmaktadır. 
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Bu şirketlerle yapılan mülakat sonucunda yöneticilerin yatırım kararları 

konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadı~ı belirlenmiştir. DiQer şirketlerle yapılan 

görüşmelerde yatırımlar hakkında yapılan ön çalışmalar konusunda belirli bilgilere 

sahip oldukları gözlenmiştir. Özellikle son yıllarda yatırımı gerçekleştiren üst kademe 

yöneticileri, potansiyel pazar analizlerini kendilerinin gerçekleştirdiQini belirtmişlerdir. 

Ülke risk analizini yapan 6 şirket yöneticisi ise analizleri merkez ülkedeki danışman bir 

firma ile birlikte gerçekleştirdi~ini belirtmiştir. Araştırma kapsamına giren çokuluslu 

sigorta şirketlerin yatırım kararı alırken çevre analiz yöntemlerini kullanma durumuna 

göre oransal daQılımı Şekil 17.'de verilmiştir. 

ŞEKiL 17: Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Türkiye'ye Yatırım 

Kararı Alırken Yaptıkları Çevre Analiz Yöntemlerini Kullanma Durumuna Göre 

Oransal Da~ılımı. 

?.?AZA;:! ANALI Z I 
45" 

i-IE!=I i KiSi a ı ~OEN 
30't> 

HICBIRI 
25'(. 
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Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin belirli özellikleri ile 

yatırım kararı alırken kullandıkları çevre analiz yöntemlerinden ne ölçüde etkilendi~ini 

saptamak üzere Tablo 37, Tablo 38 ve Tablo 39 düzenlenmiştir. Çokuluslu sigorta 

şirketlerinin bu tablolarda ele alınan özellikleri şunlardır; 

1. Ba~lı oldu~lan ülkeler açısından, 

2. Yabancı sermaye oranları açısından, 

3. Yatırım şekilleir açısından. 

Ele alınmayan di~er özellikler ise, daha çok şirketlerin mevcut durumu hakkında 

bilgi verdi~inden dolayı de~erlendirmemizde tercih edilmemiştir. 

TABLO 37. Araştırma Kapsamına Giren Çokufuslu Sigorta Şirketlerinin Ba~lı Oldukları 

Ülkelertn Yatmm Kararı Alırken Kullandıkları Çevre Analiz Yöntemlerine Göre Da§ıhmı 

Çevre Analiz Yöntemleri 

Şirketi erin Ba~lı 
Ülke Risk 

Oldukları Ülkeler Potansiyel İkisi Birden Hiçbiri Toplam 

Analizi Pazar Analizi 

ltaıya - 1 - 2 3 

lnglltere · - 2 - - 2 

Fransa . - 2 2 4 

Almanya . 2 - 1 3 

Japonya . . 1 . 1 

ABD - 1 2 - 3 

Suudi Arabistan - 1 . - 1 

lsvlçre . 1 - . 1 

Karma - 1 1 . 2 

Toplam - 9 6 5 20 
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Tablo 37'de görüldüQü gibi araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta 

şirketlerinin baQlı oldukları ülkeler ile yatırım karan alırken kullandıktan çevre analiz 

yöntemlerine göre da'1ılımına bakıldı~ında; ülke risk analizleri ile potansiyel pazar 

analizlerini birlikte kullanan şirketlerin, daha çok sigorta sektörüne ilk yatırımları oldu'1u 

için bu yöntemleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla daha önce Türkiye'de 

sigorta sektörüne yatırımı gerçekleştiren şirketlerin ço~unlukla potansiyel pazar 

analizlerini tercih ettikleri deQerlendirmemiz sonucu görülmektedir. Yatırım karan alırken 

hiçbir yöntemi kullanmayan olarak belirtilen 5 şirketin sigorta sektöründeki ilk yatırımlan 

oldukça eski yıllarda gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı araştırmamız esnasında bu 

şirketlerin yöneticileri yatırım kararı alırken kullandıkları yöntemler konusunda bir 

bilgileri olamdı~ında bu şekilde belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak çokuluslu sigorta şirketlerinden kullandıkları yöntemler konusunda 

bilgi sa~lanamayanlann dışında diQerleri potansiyel pazar analizini daha çok tercih 

ettikleri görülmektedir. Fransa, Japonya ve ABD'lerinden gelen diQer şirketler ise heı:n 

ülke risk analizlerini hem de potansiyel pazar analizlerini birlikte kullandıkları yapılan 

deQerleme sonucu ortaya çıkmaktadır. Tablo 38'de görüldü~ü gibi araştırma 

kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yabancı sermaye oranlan ile yatırım 

karan alırken kullandıkları çevre analiz yöntemlerine göre da~ılımı incelendi~inde göze 

çarpan en önemli husus % 100 yabancı sermayeye sahip olan 6 şirketten 4'ü yatırım 

karan alırken ülke risk analizlerini ve potansiyel pazar analizlerini birlikte kullandıklan 

ortaya çıkmaktadır. 
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TABLO 38. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta ŞlrketJerinln Yabancı Sermaye 

Oranlarının Yatırım Kararı Alırken Kullandıkları Çevre Analiz Yöntemlerine Göre Da~ılımı 

Şirketlerin Şirketlerin Kullandıkları Çevre Analiz Yöntemleri 

Yabancı 

Sermaye Ülke Risk Potansiyel ikisi Hiçbiri Toplam 
Oranları Analizi Pazar AnallzJ Birden 

%10 - %39 - 1 - - 1 

%40- %69 - 5 2 2 9 

%70 - %99 - 1 - 1 2 

%100 - 2 4 2 8 

Toplam - 9 6 5 20 

Aynı şekilde %40 ile %69 arasında yabancı sermayeye sahip 9 şirketten ikiside iki 

grupta toplanan analizleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bunun yanında daha 

önceki yıllarda yatınmı gerçekleştiren % 100 yabancı sermayeli 2 şirkette yalnızca 

potansiyel pazar analizlerini gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. Aynı şekilde çeşitli oranlarda 

yabancı sermayeye sahip diQer daha çok Türkiye'deki sigorta sektörünü ve potansiyel 

pazarın belirlenmesi açısından potansiyel pazar analizlerini gerçekleştirdikleri yapılan 

deQerleme sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hiç bir yöntemi kullanmayan şirketlerin 

S'inde yabancı sermaye oranlan birbirinden farklılık göstermektedir. 



248 

TABLO 39. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinde Yatırım 

Şekillerin, Yatırım Kararı Alırken Kullandıkları Çevre Analiz Yöntemlerine Göre Da~ılımı 

Yatırım Çevre Analiz Yöntemlerl 

Şeklllerl 
Ülke Risk Potansiyel ikisi Hiçbiri Toplam 

Analiz! Pazar Analizi Birden 

Direkt Yatırım - 2 4 2 8 

Ortak Girişim - 7 2 3 12 

Toplam - 9 6 5 20 

Tablo 39'da görüldü~ü gibi araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta 

şirketlerindeki yatırım şekillerinin yatırım karan alırken kullandıkları çevre analiz 

yöntemlerine göre daQılımı incelendi~inde karşımıza çıkan hususları şu şekilde 

belirtebilriz. Özellikle ortak girişim faaliyetlerinde bulunan 12 şirketten 9'u potansiyel 

pazar analizini gerçekleştirmekte hemde bunlardan 2'sininde ülke risk analizini 

gerçekleştirdi~i görülmektedir. Direkt yatırım şeklinde faaliyet gösteren işletmelerden 

4'ünün iki analizi birden yaptıkları ve 2 şirketinde daha önce Türkiye'de faaliyet 

gösterdi~inden dolayı potansiyel pazar analizini gerçek.leştirdiQi ortaya çıkmaktadır. 

Aynca direkt yatınm yapan 2 şirket ile ortak girişim faaliyetinde bulunan 3 şirket 

yatınmlannı çok önceki yıllarda gerçekleştirdikleri için hangi analiz yöntemlerini 

kullandıklan belirlenememiştir . Sonuç olarak de~erlendirdiQimizde ortak girişim 

şeklinde yatınm karan alan şirketlerin ço~unun potansiyel pazar analizini 

gerçekleştirdi~i. direkt yatınm karan şeklinde yatırım karan alan şirketlerin yarısınında 

ülke risk analizi ve bunun yanında potansiyel pazar analizini gerçekleştirdikleri yapılan 

deQerlendirme sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin ülke riski analizi 

yöntemlerini kullanma durumuna göre da~ılımı Tablo 40.'de verilmektedir. 

TABLO 40. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Ülke Riski Analizi 

Yöntemlerini Kullanma Durumuna Göre Dağılımı 

Ülke Risk Analiz Anket Yapılan Şirket % 

Yöntemleri Sayısı 

Niceliksel Yöntemler 1 16.7 

Niteliksel Yöntemler 1 16.7 

Karma Yöntemler 4 66.6 

Di~er bir Yöntem - -

Toplam 6 100 

Yukarıdaki tablo görüldü~ü gibi ülke riski analiz yöntemlerini kullanan 6 şirketin 

4'ü karma yöntemler olarak belirtilen niceliksel ve niteliksel yöntemleri birlikte 

kullanmışlardır. Bunun yanında niteliksel ve niceliksel yöntemleri tek başına kullanan 

şirketlerde mevcuttur. Yapılan görüşmelerde yöneticilere bu yöntemlerin nasıl 

uygulandı~ı hakkında bilginiz varmı şeklinde yöneltilen soruya 6 şirketin 

yöneticilerinden olumlu yanıt alinmışttr. Niteliksel yöntemleri kullananların genellikle 

politik risk analizini bu konuda gerekli bilgilere sahip uzmanlar tarafından yapıldıQı ve 

bu uzmanlann Türkiye hakkında belirli bir bilgi birikimine sahip kişilerden oluştuQu 

şeklinde yanıtlar alınmıştır. Ayrıca bu uzmanların Türkiye'nin ülke risklerini oluşturan 

faktörleri deQerlendirdikleri ve Türkiye hakkında bir rapor hazırladıklan belirtilmiştir. 
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Bunun yanında şirketlerin ba~lı bulundukları merkezde bir çok uzmanın biraraya 

geldiQi bir komite oluşturdu~u bazı şirketlerin ise komiteleri önceden belirlediQi ve ülke 

riskini etkileyen faktörler tek tek ele alınarak deQerlendirme yapıldıQı ve nihayet üst 

yönetime bir rapor halinde sunulduQu verilen yanıtlar sonucunda belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin ülke riski analiz 

yöntemlerini kullanma durumuna göre oransal da~ılımı Şekil 18.'de verilmiştir. 

ŞEKiL 18: Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Ülke Riski Analiz 

Yöntemlerini Kullanma Durumuna Göre Oransal Da~ılımı 

NI •:!... VQN7 : :vı 
i7 ~ 

( 

ı 

~ ;1 '\ . 
\ '·. . /; 
\,"·---~"/ 

' . ' / ... ,~, 

K ..:.~ MA Y0N7E M 
67 '5 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin potansiyel pazar 

analizlerini kullanma durumuna göre daQılımı Tablo 41 .'de verilmektedir. 



251 

TABLO 41. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Potansiyel Pazar 

Analizlerini Kullanma Durumuna Göre Da~ılımı 

Potansiyel Pazar Analfz Yöntemleri Anket Yapılan Şirket Sayısı 

1 Talep Model Analizi 
1 

15 
1 

Piyasa Göstergeleri Analizi 

a) Pazarın büyüklü~ü 10 

b} Pazarın yo~unlu~u 7 

c} Pazarın gelişme süreci 13 

1 Rakiplerin Durumu ve Rekabet Analizi 
1 

12 
1 

1 Ürün Hayat Evresi 
1 

8 
1 

1 Ekonomik Trend Analizi 
1 

13 
1 

1 Regresyon Analizi 
1 

9 
1 

Tablo 41. 'de görüldü~ü gibi potansiyel pazar analizini gerçekleştiren 15 sigorta 

şirketinden mevcut pazar hakkında bilgiler elde edebilmek için birbirinden farklı 

analizlerin yapılmış oldu~u tespit edilmiştir. Bu analizlerde daha çok Türkiye'deki 

sigorta hizmetlerine olan talebin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen veriler genel 

olarak mevcut pazarın özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Özellikle sigorta 

sektöründe faaliyet gösteren di~er şirketlerin branşlara göre toplam prim miktarları, 

hasar miktarları ve oranlarıda gözönünde tutulmuştur. 

Yapılan görüşmeler sonucunda sigorta sektörü içinde faaliyet gösteren tüm 

. şirketlerin (Yerli ve Yabancı} birbirlerine benzer hizmetler sundukları ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında Türkiye'ye yatırımı gerçekleştiren çokuluslu sigorta şirketlerindeki 

yöneticilerin pazarın gelişim sürecine çok önem verdikleri yapılan mülakat sonucu 

belirlenmiştir. Yöneticilerin yatırım kararlarını vermeden önce yaptıkları inceiemelerde 

Türkiye'deki sigorta sektörünün yıllar itibariyle gelişim süreci dikkate alınmış, özelliklede 



252 

1980'den sonraki yıllar gözönünde tutulduQu ve buna baQlı olarakde gelecekteki 

pazann durumu hakkında tahminlerde bulunulduQu yapılan açıklamalar sonucunda 

tespit edilmiştir. Sigorta sektörünün gefışim düzeyini ölçmede kullanılan en önemli 

göstergeler ülkenin toplam primleri, kişi başına düşen prim miktarı ve yıllık prim 

miktarının GSMH'ya göre oranıdır. Ayrıca talebin belirlenmesinde Türkiye'nin nüfus 

yapısı ve di~er demografik özellikleri gözönünde tutulmuş, böylece sigorta hizmetlerini 

sunacak hedef pazar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Türkiye'de faaliyetlerine yeni başlayan sigorta şirketleri ile yapılan görüşmelerde, 

yaptıkları pazar araştırmaları içinde Türkiye'deki mevcut acente sisteminin özelliklerinin 

belirlenmesi için bilgi topladıkları ortaya çıkmıştır. Bu incelemelerde acente karlılıkları, 

borçlan ve yükümlülükleri gözönünde Mulan önemli hususların başında gelmektedir. 

Bazı şirket yöneticileri ise daha önceleri Türkiye'de temsilcilik veya şube şeklinde 

faaliyet gösterdikleri için mevcut acente sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu şirketler pazarın büyüklü~ü ve yo~unlu~u hakkında 

belirli bilgilere sahip işletmelerdir. Di~er işletmeler ise pazarın büyüklü~ünün 

belirlenmesi için gelir da~ılımı ve kişi başına düşen tüketim harcamaları gibi çeşitli 

göstergeleride gözönünde tutarak analizi gerçekleştirmişler. 

Rakiplerin durumu ve mevcut rekabet koşullarının analizinde ise 12 işletmenin 

ço~u toplam prim miktarları ve toplam hasar miktarlarının oranına (Teknik Karlılı~a) 

bakmışlar. Aynca mevcut rakiplerin maliyet yapıları ve poliçelerin özellikleride 

gözönünde tutulan önemli kriterlerden bazılarıdır. Bunun yanında rakiplerin sundukları 

hizmetlerin özellikleri sigorta sektörü için önemli hususlardan bir diQeridir. Günümüzde 

deQişen koşullar birçok alternatif sigorta hizmetinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Özellikle uygulamada müşteri istekleri do~rultusunda paket poliçeler 

hazırtanmakta ve bu hizmetler her şirkete göre farklılıklar göstermektedir. Böylece 

sunulan hizmetlerdeki farklılıklar fiyatların oluşmasında da etkin bir rol oynamaktadır. 

Farklı fiyat uygulamalan rakiplerin pazar paylarını ve tüketicilerin taleplerini 

etkilemektedir. Sonuç olarakta rekabetin yoQunlaşmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı yöneticiler rakiplerin verdikleri hizmetlerin özelliklerini (Kalitesini, pazarlama 

faaliyetlerini, fiyatını) ayrıntılı bir şekilde ine.elemeye tabi tuttuklarını belirtmişlerdir. 
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Yapılan mülakatta sigorta şirketlerinin yaptıkları potansiyel pazar analizlerinde 

hangi teknikleri kullandıktan sorusuna genel olarak Ekonomik Trend analizleri ve 

Regresyon analizi şeklinde cevap alınmıştır. Bu analizlerden ekonomik trend 

analizlerinde sektörün ekonomi içindeki gelişim süreci hakkında bilgi edinilmiş ve 

gelecek hakkında tahminlerde bulunulmuş. Ayrıca diQer trend analizleri ile pazar içinde 

sunulan hizmetlerin yaşam süresi belirlenmiştir. Böylece sunacakları hizmetlerin pazara 

giriş zamanlaması hususunda çeşitli incelemeleri gerçekleştirmişlerdir. Aynı şekilde 

regresyon analizleri ile potansiyel pazarı tahmin etmek için tek bir deQişkenli analiz 

yerine birçok de~işkenide gözönünde tutarak aralarındaki ilgi derecesi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Örne~in yalnızca nüfus daQılımı deQil bunun yanında e~itim seviyesi ve 

di~er demografik özelliklerde gözönünde tutulmuştur. Sonuç olarak yapılan tüm bu 

araştırmal~rdaki amaç hedef tüketicilerin özelliklerini ortaya çıkarmak ve potansiyel 

pazar hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmaktır. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım karan alırken 

yaptıkları araştırmalarda başvurdukları bilgi kaynaklarına göre daQılımı Tablo 42.'de 

gösterilmektedir. 

TABLO 42. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerin Yatırım Kararlarına 

ilişkin Araştırmada Başvurdukları Bilgl Kaynaklarına Göre Dağılımı 

Bilgi Kaynaklan Anket Yapılan Şirket Sayısı 

Kişisel Ziyaret 15 

Yerel Piyasa Araştırmaları 9 

Özel Bir Piyasa Araştırması 5 

İkincil Kaynaklardan 4 

Di~er 4 

Tablo 42. 'de görüldü~ü gibi araştırma kapsamına giren 20 çokuluslu sigorta 

şirketinden 15'i kişisel ziyaret yoluyla Türkiye'deki sigorta sektörü hakkında bilgi 

toplamıştır. DiQer 5 şirketin yöneticileri ise bu konuda bilgileri olmadı~ını belirttiler. 
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Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigor_ta şirketlerinin bazılannın daha 

önceden Türkiye'de şube veya temsilcilik şeklinde faaliyet göstermesinden dolayı 

ziyaret yoluyla di~er araştırmaları gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu şirketler elde 

ettikleri ikincil kaynakların yanında ziyaret yoluyla birincil kaynak araştırmasınıda 

gerçekleştirmiştir. ikincil kaynak araştırmaları genel olarak, sigorta sektörü hakkında 

Sigorta Murakabe Kurulu'nun yıllık olarak yayınladıkları raporlarda DİE'nün yayınladı~ı 

yabancı sermaye ile ilgili bir toplu istatistiki verilerden ve sektör ile ilgili yayınlardan 

elde edilmiştir . Bunun yanında sigorta sektörü içinde faaliyet göstermek için gerekli 

olan giriş şartları ve di~er yasal düzenlemeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı~ı'ndan 

elde edilmiştir. 

Yapılan mülakatta yöneticiler; genel olarak mevcut durum ve düzenlemeler 

hakkında bilgi edinmek için ziyaret ettiklerini belirttiler. Aynı şekilde ortak girişim 

şeklinde faaliyet gösteren şirketlerdeki yöneticiler de ortakların ı daha iyi tanıyabilmek 

için bu yolu tercih ettikleri şeklinde bir açıklama getirdiler. Yöneticilerden 9'u yaptıkları 

araştırmalarda yerel piyasa araştırmalarından yararlandıklarını S'i ise kendilerinin özel 

bir piyasa araştırması yaptıklarını belirttiler. Bu yöneticiler genellikle ikincil kaynaklardan 

yararlandıklarını ve kendi özel araştırma tekniklerini Türkiye'nin pazar koşulları üzerinde 

uyguladıklarını belirttiler. 

Yöneticilere 11Bu araştırmaların ayrıntıları hakkında bilginiz varmı?11 sorusuna; 

merkez ofislerinde bu konuda uzman kişilerden oluşan bir komitenin oldu~u ve 

dünyadaki çeşitli ülkelere yapılan yatırımlan bu komitenin deQerlendirdiQi şeklinde 

cevap verdiler. Bu komitede belirli periyodlarla bir araya gelip her ülke için mevcut 

durumun yeniden deQerlendirilmesinin yapıldıQını, aynı uzmanlann bu deQerlendirmede 

ülkelerin yerel piyasa araştırmaları yanında uluslararası istatiki verilerden de 

yararlandıklarını ve bu verilerin ganellikla çeşitli kuruluşların yayınladıkları ülkelerin risk 

derecelerini belirten endeksler ve uluslararası faaliyetleri içeren göstergelerden 

alındı~ını belirtmişlerdir. 



255 

Araştırmamızın ikinci bölümünde sonuç olarak ço~uluslu sigorta şirketlerinin 

yatırım kararı alırken yaptıkları ön çalışmaların neler oldu~u tespit edilmiştir. Ayrıca bu 

bölümde , kullandıkları çevre analiz yöntemleri ile şirketlerin yatırım kararı alırken sahip 

oldu~u özellikler arasında bir ilişkinin olup olmadıQı belirlenmeye çalışılmıştır. Yaptı~ımız 

araştırmada elde etti~imiz bulgular sonucunda, çokuluslu sigorta şirketlerinin 

Türkiye'ye yatırım kararı alırken çevre analiz yöntemlerinden potansiyel pazar 

analizlerine daha fazla önem verdikleri ve bu şirketlerin ülke risk analizlerini tek başına 

kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Türkiye'de sigorta sektörüne ilk defa 

yatırım yapan şirketlerin her iki analiz yöntemini birlikte kullandıkları görülmektedir. 

Ayrıca bazı şirketlerin ilk yatırım tarihi çok eski yıllara dayandıQından dolayı bu 

yöntemlerden hangisini kullanmış oldukları yaptıQımız araştırma esnasında tespit 

edilememiştir. 

Araştırma kapsamına giren şirketlerin yatırım kararı alırken kullandıkları çevre 

analiz yöntemleri ile şirketlerin yatırım kararı alırken sahip oldukları özellikler arasında 

bir ilişki olup olmadıQını deQerlendirdi~imizde; bu şirketlerin baQlı oldukları ülkelerin 

genel olarak gelişmiş ülkeler oldukları belirlenmiştir. Bu ülkelerdeki şirketlerin ÇoQu 

yatırım kararı alırken potansiyel pazar analizlerini kullandıkları görülmektedir. 

Ülke risk analiz yöntemlerini tercih eden şirketler daha çok karma yöntemler 

olarak belirtti~imiz niceliksel ve niteliksel yöntemleri birlikte kullanmışlardır. Potansiyel 

pazar analizlerini tercih eden şirketler ise daha çok Türkiye'deki genel ekonomik 

koşullar ile buna ba~lantılı olarak gelişen talep koşullarının belirlenmesi amacıyla birçok 

analizi birli~e gerçekleştirmiş lerdi r. Ayrıca sigorta sektörünün genel yapısı ve rakiplerin 

özelliklerinin belirlenmesi için çeşitli analizleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu bölümde 

son olarak araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararı 

alırken elde ettikleri bilgileri hangi kaynaklardan sa~ladıkian tespit edilmiştir. Böylece 

Türkiye'ye yatırım yapan bu şirketlerin genel olarak kişisel ziyaret yoluyla birincil ve 

ikincil kaynaklardan elde ettikleri bilgilerden yarariandıklan görülmektedir. Aynı şekilde 

şirketlerin bazılarının yerel piyasa araştırmalarından yararlandıkları bazılarının ise 

kendileri tarafından özel olarak piyasa araştırması yaptıkları belirlenmiştir. 
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3.3. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Türkiye'ye Yatırım 

Kararlarına Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi ile ilgili Bilgiler 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlarını 

etkileyen politik ve · yasal faktörlerin önem derecelerine göre daQılımı Tablo 43. 'ta 

verilmektedir. 

Tablo 43. 'te görüldüQü gibi yasal ve politik sektörlerin yüzdesel daQılımına 

bakılarakta önem dereceleri hususunda bir yargıya varılabilir. Ancak daha somut bir 

sonuca varabilmek için Tablo 44.'de her faktöre verilen önem derecesine göre 

O'dan .. .4'e doQru puanlama yöntemi ile deQerlendirilme yapılmıştır. Bu yöntemde; 

O: Hiç önemli deQil 

1 : Önemli de~il 

2: Orta dereceli önemli 

3: Önemli 

4: Çok önemli 

olmak üzere puanlar verilmiştir. 

Tablo 45.'de ise politik ve yerel faktörler sıralamada aldıklan puanlamalara göre 

önem sırasına göre derecelendirmeye tabi tutulmuştur. 



257 

TABLO 43. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Kararlarını Etkileyen Politik ve Yasal Faktörlerin Önem Derecelerine Göre Da§ılımı 

Önem Derecesi 

Çok Önemli Önemli Orta Önemli Hiç Önemli 
Politik ve Yasal Faktörler Derece DeOil DeQil 

Önemli 

Firma % Firma % Firma % Firma % Firma % 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

Uygulanan 9 45 6 30 3 15 2 10 
Yönetrm Sekli 

Hükümetin 11 55 9 45 
lstikrarlılıO ı 

Yapılan 18 90 2 10 
Düzenlemelerin SıklıOı 

Hükilmetln 3 15 5 25 10 50 2 10 
Polltrk Gücü 

Muhalefet 4 20 5 25 11 55 
Partilerinin Gücü 

Mal ve Mülkiyet 7 35 13 65 
he ilgili Düzenlemeler 

16 80 4 20 
Ambarao 

SaQlık 7 35 13 65 
Güvencesi 

Vergi 2 10 6 30 10 50 2 10 
Yasalan 

Döviz 16 80 4 20 
Kuru Deafşlmlerl ,, 6 30 13 65 1 5 
Kanunlan 

Tarife 17 as 3 15 
ve Kotalar 

Fiyat 10 50 10 50 
Kontrolleri 

Antl·Damplng 6 30 4 20 10 50 
ve Antl·Trc5st 

Uluslararası 14 70 1 5 5 25 
Bölaesel Anlaşmalar 
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TABLO 44. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şl~ketlerinin Yatırım 
Kararlarım Etkileyen Politik ve Yasal Faktörlerin Önem Derecelerf ne Göre 
Aldıklan Puanların Daöıhmı 

Önem Derecesi 

Çok Ön emil Orta Önemli Hiç Önemli 
Politik ve Yasal Önemi! Derece DeQll DeQil 

Faktörler T Önemli 

Firma 4 Firma 3 Firma 2 Firma 1 Firma o 
Savısı Savıaı Sıvısı Savısı Sıvısı 

Uygulanan 39 9 27 6 12 3 1 2 o 
Yönetim 

Hükümetln 62 11 44 9 27 1 
lstikrarlılıöı 

Yapılan 74 18 72 2 6 
Düzenlemelerin 
Sıklıöı 

Hükümetln 45 3 12 5 15 10 20 2 2 
Politik Gücü 

Muhalefet 49 4 16 5 15 11 22 
Partilerinin 
Gücü 

Mal ve Mülkiyet 44 7 21 13 26 
ile lıgill 
Düzenlemeler 

Ambargo 15 16 1 4 o 
6 

SaQlık 63 7 28 13 39 
Güvencesi 

Vergi 44 2 8 6 18 10 20 2 2 
Yasalan 

Döviz Kuru 72 16 64 4 12 
DeCUslmlerl 

ı, 23 6 12 13 , 1 o 
Kanuni an 3 

Tarife 73 17 68 3 
ve Kotalar 

Fiyat 66 10 40 10 30 
Kontrolleri 

Antl·Damplng 14 6 12 4 4 10 o 
ve Antl·Tröat 

Uluslararası 27 14 28 1 1 5 o 
Bölgesel 
Anlasmalar 

T: Toplam 
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TABLO 45. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Slgorta Şirketlerinin Yatırım 
Kararlarına Etkileyen Politik ve Yasal Faktörlerin önem Derecelerine Göre 
Aldıkları Puanların Derecelendirilmesi 

Pofrt.ı"k ve Yasal Fakt0r1er ônem Derecelerine O nem 
Göre Aldıklan Dereceleri 

Puanlar 

Yapılan DOzenlemelerin SıklıQı 74 1 

Tarife ve Kotalar . 73 2 

DOvtz Kuru DeQişimleri 72 3 

F"ıyat Kontrolleri 66 4 

SaQlık ve Guvenlik Hususundaki 63 5 

OQzenlemeler 

HOkümetin lstlkrar1ıhgı 62 6 

Muhalefet Partilerinin GOcü 49 7 

HıJkametin Politik Gaca 45 8 

Mal ve Mülkiyet ile ilgili Düzenlemeler 44 9 

Uygulanan Yönetim Şekli 39 10 

Uluslararası Bölgesel Anlaşmalar 27 11 

iş Kanunlan 23 12 

Ambargo 15 13 

Antf Damping ve Antitrôst Yasalar 14 14 
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Tablo 43.'de görüldüQü gibi çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlannı 

etkileyen politik ve yasal faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 18 

işletme; hükümetler tarafından yapılan düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin sıklı~ının 

çok önemli olduQunu belirttiler. Bunun en önemli nedeninin Türkiye'deki sigorta 

faaliyetlerinin devlet tarafından kontrolüdür. Bu kontroller çokuluslu sigorta şirketlerinin 

Türkiye'de faaliyete başlaması için gerekli iznlerin alınmasından başlayarak, 

uygulamadaki faaliyetlerin denetlenmesine kadar devam etmektedir. 

Türkiye'deki sigorta sektörünün gelişmesi Cumhuriyet'in ilanı ile başlamıştır. 

Daha sonraki yıllarda ise IT!evzuatıarda yapılan de~işiklikler sonucu yerel sigorta 

şirketlerinin gelişimi artış göstermiş, yabancı sermayeli şirketlerin gelişmesi ise 

gerilemiştir.""sı 1980 yılından sonra, özellikle 24 Ocak kararlarının $onucu yapılan 

düzenlemeler, yabancı sermayenin Türkiye'de yeniden gelişmesi yolun etkin bir rol 

oynamıştır. Ancak yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'ye giriş şartları 7397 sayılı 

Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkındaki Kanunun 1.1.06.1987 tarihinde 3379 sayılı 

kanunla yeniden düzenlemesiyle gerçekleşmiştir. Bu kanuna göre yabancı sigorta 

şirketlerinin Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için birtakım şartlar getirilmişti r. Bir 

sigorta şirketinin kurulabilmesi veya yabancı bir şirketin şubessi olarak faaliyete 

geçebilmesi için Devlet BakanlıQı, Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlıQının BaQlı 

BulunduQu Bakanlık'tan izin alınması gerekmektedir. Türkiye'de şube şeklinde faaliyet 

gösterecek sigorta şirketleri kanunda belirlenen şartlara göre'"71
; 

a) Tabiyetinde bulunduktan ülke kanunlarına göre anonim şirket veya muadili 

bir statüye sahip olması, 

b) Türkiye'de tesis edecekleri ödenmiş sermayenin 1 milyar TL'dan aşaQı 

olmaması, 

416) Haydar Arseven, ·sıgorta Hukuku", Beta Basım Yayın DaQıtım, lstanbul, 1987, s.12· 14 

417) 3379 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu 
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c) Kurmuş olduklan veya faaliyette bulundukları ülkelerdeki yürürlükteki 

mevzuata aykırı hareketten dolayı sigortacılık iş lemleri ile iştigal etmekten menedilmiş 

olmamaları, 

d) Halen faaliyette bulundukları yabancı ülkedeki sigortacılıkla ilgili şirketlerin 

son üç yıllık bilançosunun Müsteşarlı~a ibrası, 

e) Şubeyi temsil ve ibraza yetkili müdürün Türkiye'de mukim olması, 

g) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek di~er bilgi ve belgelerin ibrazı 

gerekmektedir. 

Yapılan görüşmelerde kanun gere~ince uygulanan birçok yasaların yanında 

sektörün faaliyetlerini düzenleyici birtakım unsurların oldu~u ortaya çıkmıştır. Bu 

düzenlemeler genel olarak şirketlerin faaliyetlerinde bazı uygulamaları kısıtladı~ı 

belirlenmiştir. 

Tablo 45.'de görüldü~ü gibi yatırımcılar 2. sırada tarifelere önem verdiklerini 

belirtmişler. Türkiye'de sigortacılık faaliyetlerinde yasal düzenlemelerle fiyatlar serbest 

bırakılmıştır. Araştırma esnasında tekrar yeni bir düzenleme yapılmış ve bazı ürünler 

üzerinde tarifelerin uygulanması (Deprem ve terör ile ilgili sabit fiyat uygulamaları) söz 

konusudur. Bunun sonucunda yapılan mülakatlarda yatırım kararlarını etkileyen 

faktörlerden 4. sırada fiyat kontrolleri önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu tarifeler ile yapılan fiyat kontrolleri yalnızca yabancı sigorta şirketleri için de~il di~er 

yerel işletmeler içinde geçerlidir. Tarife uygulamaları şirketlerin rekabet koşullarını 

etkilemekte, böylece sektör içinde faaliyet gösteren şirketlerin, birbirleri arasındaki fiyat 

farklıhklan sonucu alınan avantaj ve dezavantajları yok edilmektedir. 

3. derecede önem verilen yasal koşullar ise döviz kur deQişimi ile ilgili 

hükümetJerin uyguladıklan politikalardır. Daha önceki yıllarda hükümetin döviz kuru 

üzerindeki müdahaleci gücünün yatırım kararlannı etkilemesinden dolayı, döviz kuru 

ile ilgili düzenlemelerle sigorta faaliyetlerinin uluslararası alanda uygulanmasında bir 

takım riskler ortaya çıkmıştır. Bu açıdan yatırımcılar hükümetleri uyguladıkları politikalan 

yakından incelemektedir. Yatırımcılar açısından döviz de~işiminin risk oluşturmasının 
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bir başka nedenide karlılıklarını etkilemesidir. Ayrıca çokuluslu sigorta şirketleri kar 

transferlerindede döviz kuru riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Tablo 45. 'de sırada yer alan sa~lık ve güvenlik hususundaki yasal düzenlemeler 

sigorta sektörü açısından günümüz koşullarında büyük önem taşımaktadır. Özellikle 

Türkiye'deki, bu konulara olan genel yaklaşımlar ve hükümetlerin politikaları, sa~lık ve 

güvenlik hususunda sigorta sektörünün gelişmesi için bir takım avantajlar 

sa~lamaktadır. Buna örnek olarak mecburi trafik sigortası gibi yasal düzenlemeleri 

verebiliriz. Yapılan görüşmeler sonucunda yatırımcıların Türkiye'yi bu açıdan büyük bir 

pazar potansiyeline sahip bir ülke olarak gördükleri ve gelecekte bu gibi 

düzenlemelerin sektörün gelişmesinde etkin bir rol oynayaca~ı ortaya çıkmıştır. 

6. sırada yer alan hükümetlerin istikrarlılı~ı. sigorta sektörü için yapılan birtakım 

düzenlemeler açısından önemlidir. Ayrıca yabancı sermayeli şirketlere karşı tutumlar 

hükümetlerin uyguladıkları politikalara ba~lı olarak düzenlendi~i için ayn bir önem 

taşımaktadır. Özellikle 1980'den önceki yıllarda yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'ye 

gelmesinde uygulanan birtakım kısıtlayıcı koşullar yatırımcıları etkilemiştir. Bundan 

dolayı hükümetlerin de~işmeleri sonucunda uygulamadaki düzenlemelerin farklı olması 

yabancı yatınmcılan yakından ilgilendirmektedir. Aynı şekilde 7. sırada yer alan 

muhalefet partilerinin gücü ve sektör hakkındaki görüşleri çokuluslu sigorta şirketlerinin 

yatınm kararlarını etkileyen bir başka faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

yanında 8. sırada yer alan Hükümetin politik gücüde yapılan düzenlemeler ve 

istikrarlılıQı açısından önem taşımaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda 9. sırada yer 

. alan vergi yasal an ile ilgili düzenlemelerin ise yatırım kararlarında fazla önemli olmadı~ı 

ortaya çıkmıştır. Tablo 43.'de görüldü~ü gibi araştırma kapsamına giren 20 şirketin 

%50'si orta derecede önemli olarak % 1 O'uda önemli de~il olarak de~erlendirmiştir. 

Bunun başlıca nedeni Türkiye'de uygulanan vergi yasalarının diQer gelişmiş ülkelere 

nazaran daha esnek olmasıdır. Bazı durumlarda yabancı sermayeli şirketlere 

uygulanan vergi yasaları yatınmcılar açısından avantaj olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 

sigorta sektörü açısından gelecekte yapılması planlanan vergi yasalarındaki birçok 

düzenlemeler şirketlerin topladıkları primlerin yeni yatırım olanaklarına dönüştürülmesi 
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açısından önem taşımaktadır. Aynı şekilde Tablo 45.'de 9. sırada yer alan mal ve 

mülkiyet ile ilgili düzenlemelerin yabancı yatırımcılar açısından yatırım kararlarında fazla 

etkin bir rol oynamadı~ı belirtilmiştir. Yatırımcılar bunun nedenini Türkiye'de uygulanılan 

ekonomik politikalar ve özel sektörün ekonomi içindeki yerinin daha önceden 

belirlenmiş oldu~u şeklinde bir açıklama getirdiler. 1 O. sırada yer alan uygulanan 

yönetim şekli ise Türkiye koşulları için fazla önem taşımamaktadır. Bunun başlıca 

nedeni Türkiye'nin demokratik bir sistemle yönetilmesi ve bu sistemin özel sektörün 

gelişmesinde olumlu katkılarının bulunmasıdır. 11 . sırada yer alan uluslararası bölgesel 

anlaşmalar ise çokuluslu sigorta şirketlerinin Türkiye'ye yatırım kararlan açısından 

dolaylı yoldan etkili oldu~u belirtilmiştir. 12. sırada yer alan iş yasaları ile ilgili 

düzenlemelerde ise yatırım kararlarını etkileyen önemli bir faktör olmamakla birlikte 

birçok düzenlemeler çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırımlarında ve organizasyon 

yapılarının belirlenmesinde rol oynamıştır. Bu düzenlemeler Sigorta Murakabe 

Kanununda belirtilmiştir. Bu kanuna göre;14181 

* Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için tabiyetini 

taşıdıkları ülkelerin yasalarına göre anonim veya kooperatif muadili bir statüye sahip 

olmaları zorunludur. 

* Yabancı sigorta şirketlerinin ülkelerin sigorta mevzuatına göre kurmuş ve icra 

etmek istedikleri faaliyetleri kendi ülkeelerinde 1 O seneden beri fiilen aynı ünvan altında 

yapmakta olduklarını belirten resmi belge ve son üç senelik bilançolarını getirmelerini 

gerekir.(m4/b) 

* Türk sigorta şirketlerinin o ülkede çalışmalarına izin verildiQini gösteren yetkili 

makamlardan verilmiş belge.(m4/c} 

418) 3379 Sigorta Murakabe Kanunu 
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* Türkiye'de çalışmak isteyen sigorta şirketlerinin mensup oldu~u ülkelerde 

Türk sigorta şirketlerinin çalışmak istemeleri halinde o ülke mevzuatına göre tabi 

olacakları şartları bu kanunun yabancı sigorta şirketleri için belirtmiş oldu~u şartlardan 

daha aQır oldu~u takdirde veya sonradan aQırlaştı~ı takdirde Ticaret BakanlıQı ile ilgili 

yabancı şirketin aynı şartları yerine getirmesini isteyebilir. Buna uymayanların 

ruthatnameleri iptal edilebilir.(m.6) 

* Yabancı sigorta şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının belirtmiş oldu~u 

şartlara sahip bir umumi; vekil tayin edecektir. Umumi vekil Türk veya yabancı 

olabilir.(m4/d) 

• Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'deki işlemlerine ait bilanço, kar ve zarar 

hesaplarını ve merkezlerine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarınıda Ticaret BakanlıQına 

bildirmeye ve ilana zorunludurlar.(m39/2) 

13 ve 14. sırada yer alan Ambargo ve Anti-damping ve Antitröst yasalar ise 

Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarında önemli olmadıkları 

yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlarını 

etkileyen ekonomik faktörlerin önem derecelerine göre oransal daQıhmı Tablo 46.'da 

verilmektedir. 
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TABLO 46. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Kararlarını Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Önem Derecelerine Göre Oa§ıhmı 

Önem Derecesi 

Çok Önem il Orta Derece Önemli Hiç Önemli 
Ekonomik Faktörler Önemli Önemli OeQU OeQil 

Firma 4 Firma 3 Firma 2 Firma , Firma o 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

GSMH 3 15 12 60 5 25 

Gellr Oagılımı 6 30 14 70 

Klşlael Tük. Harcamalan 5 25 15 75 

Sektöre! DaQılım 10 50 5 25 3 15 2 10 

Doöal Kaynaklar 4 20 10 50 6 30 

Özel Mülkiyet 3 15 16 80 1 5 

Ödemeler Dengesi 9 45 4 20 4 20 3 15 

Enflasyon 19 95 1 5 

Para ve Mali Politikalar 3 15 14 70 3 15 

istihdam Koşullan 4 20 10 50 6 30 

Sermaye Piyasası 16 80 4 20 

Nüfus Y<>CunluQu 17 85 2 10 1 5 

Yaş DaQılımı 17 ô5 2 ıo 

Pazar Koşullan 19 95 1 5 

Tablo 46.'da görüldü'1ü gibi ekonomik faktörlerin yüzdesel da'1ılımına bakılarak önem 

dereceleri hususunda bir yargıya varılabilir. Ancak daha somut bir sonuca varabilmek 

için Tablo 47.'de her faktör verilen önem derecesine göre O'dan 4'e kadar puanlama 

yöntemi ile de~erlendirme yapılmıştır. 
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TABLO 47. Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Kararlarını Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Önem dereecelerlne Göre 

Aldıkları Puanların Da~ılımı 

Önem Derecesi 

Çok Önemli Orta Derece Önemli Hiç Önemli 
Önemi! Ön emil Ekonomik Toplam DeQll DeQil 

Faktörler Puan 
Firma 4 Firma 3 Firma 2 Firma 1 Firma o 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

54 3 12 12 36 5 10 
GSMH 

Gelir 62 6 24 14 42 
DaQılımı 

Kltlsel Tük. 61 5 20 15 45 
Harçamalan 

Sektöre! 40 10 30 5 10 3 3 2 o 
DaQılım 

Do§al 16 4 8 10 10 6 o 
Kaynaklar 

Ozeı 39 3 9 16 32 1 1 6 o 
Mülkiyet 

Ödemeler 39 9 27 4 8 4 1 3 · o 
Dengesi 

75 19 76 1 3 
Enflasyon 

Para ve Mail 56 3 12 14 42 3 6 
Polltlkalar 

istihdam 16 4 8 10 10 6 o 
KotuHan 

Sennaye 72 16 64 4 12 
Piyasası . 

Nüfus 72 17 68 2 6 1 2 
YoQunluQu 

72 
Yat DaQıhmı 

Pazar 74 18 72 2 6 
Koşullan 

Tablo 48. 'de ise ekonomik faktörler sıralamada aldıkları puanlar önem sırasına göre 

derecelendirilmiştir. 
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TABLO 48. Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Kararlarını Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Önem Derecelerine Aldıkları 

Puanların Derecelendirilmesi 

Ekonomik faktörler Önem Derecelerine Önem Dereceleri 
Göre Aldıkları 

Puanlar 

Enflasyon 75 1 

Pazar Koşullan 74 2 

Sermaye Piyasaları 72 3 

Yaş Da~ılımı 72 3 

Nüfus Yo~unluQu 72 3 

Gelir Da~ılımı 62 4 

Kişisel Tüketim Harcamaları 61 5 

Para ve Mali Politikalar 56 6 

GSMH 54 7 

Sektöre! Da~ılım 40 8 

Özel Mülkiyet ve Yatırımlar 39 9 

Ödemeler Dengesi 39 10 

Do~al Kaynaklar 16 11 

istihdam Koşulları 16 11 

Tablo 46. görüldüQü gibi araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketleri yatınm 

kararalnnda etkili olan ekonomik faktörlerden biri olan enflasyonu, 20 şirketten 19'u 

çok önemli bir şirkette önemli olarak deQerlendirdiler. Aynı şekilde ekonomik faktörleri 

önem derecelerine göre aldıkları puanlar sıralamaya tabi tutuldu~unda, enflasyon 

yatınmlar için 1. derecede önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. (Tablo 48.) 
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Yöneticiler yapılan mülakat sonucunda enflasyonun Türkiye'deki sigorta 

sektörünün gelişmesine önleyen önemli bir unsur oldu~u ortaya çıkmıştır. Uygulamada 

daha çok enflasyonun etkisi ödenen prim miktarlarının geri dönme süresinde söz 

konusudur. Fiyatların serbest bırakılması ve primlerin geri dönme sürecindeki farklılıklar 

rekabeti etkilemektedir. Böylece sigorta şirketleri rekabet koşullarına ayak 

uydurabilmek için uzun vadede primleri tercih etmektedir. Kısa sürede primlerini 

toplayamadıkları içinde enflasyon sonucu paraların deQeri düşmektedir. Ayrıca 

Türkiye'ye yatırımı gerçekleştiren çokuluslu sigorta şirketleri enflasyonun getirdi~i bir 

takım ekonomik sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında şirketlerin 

sermaye gereksinimlerinin sürekli artması ve özsermayelerinin erimekte olması 

gelmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin topladıkları primlerin yatırıma dönüşmesi, 

özellikle de üretim sektörüne dönük yatırım yapmalarını engellemektedir. Enflasyonun 

getirdi~i maliyet artışlarıda üretimle ilgili yatırımları elverişsiz bir hale sokmaktadır. 

Sigorta sektörü açısından bakıldıQında toplanan primler fon kayna~ı şeklinde 

ekonomik olan yatırımlara yöneltilmedi~i için verimli bir şekilde 

de~erlendirilememektedirler. Bunun sonucu olarakta şirketlerin karlılı~ı etkilenmektedir. 

Çokuluslu sigorta şirketleri kar transferinde de enflasyonun oluşturdu~u birtakım 

sorunlarlar karşılaşmakta ve bu ortamda döviz kurlarındaki artışlar k~r transferini 

olumsuz yönden etkilemektedirler. Uygulamada karşılaşılan bir diQer sorunda hasar 

ödemelerinin hemen yapılması bunun yanında prim ödemelerinin ise uzun vadede 

gerçekleşmesidir. Ayrıca enflasyonist ortam müşterilerin sigorta yaptırmaya karşı 

motivasyonun düşmesine neden olmaktadır. Bunun yerine müşteriler faizlerin yüksek 

oldu~u yatırım araçlarını tercih etmektedir. Dolayısıyla bu konu sigorta sektörünün 

gelişmesinde önemli bir engel oluşturmaktadır. 
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Yapılan mülakatta yatırım kararı verirken enflasyon ortamından etkilenmemek 

için rie gibi tedbirler aldınız sorusuna yöneticiler; ilk olarak primlerin toplama süresini 

kısa sürede tutmaya çalıştıklarını , toplanan primlerin kısa sürede dövize çevirmeleri 

gerekti~ini ve aynca sermaye piyasalarında de~erlendirmeyi strateji olarak 

benimsedikleri şeklinde cevap verdiler. Bunun yanında uygulamada hazine bonosu 

ve banka faizleri ile fon kaynaklarını de~erlendirdiklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan araştırmada ekonomik faktörlerden pazar koşulları enflasyonun hemen 

arkasından 2. derecede önem taşıyan bir unsur olarak karşınıza çıkmaktadır. 

Yatınm kararlarında önemli bir unsur olan mevcut pazar koşulları Türkiye'de 

yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Bundan dolayı çokuluslu sigorta şirketleri 

kanun ve yönetmeliklerin gerektirdi~i şekilde pazara girmekte ve faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Türkiye'de 1993 Ocak ayı itibariyle sigorta sektöründe 52 adet sigorta 

şirketi faaliyet göstermektedir. Bunlardan 20'si yabancı sermayeli şirketlerdir. Pazar 

payları branşlara göre belirlenmektedir. Bunun yanında Türk sigorta şirketleri belirli 

branşlarda pazar paylarının önemli bir kısmını ellerinde tutmaktadır. 

Bunlar Hayat Sigortası ve Kaza Sigortasıdır. Sigorta sektöründe çok eski 

yıllardan beri faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerde pazar payları 

önemsenmeyecek boyuttadır. Ayrıca bazı sigorta şirketlerinin bankalarla ve güçlü 

holdinglerle ortaklık şeklinde faaliyet göstermesi sonucunda pazar paylarını önemli 

derecede arttırmaktadır. 

Çokuluslu sigorta şirketleri pazar p~ylarını arttırmak amacıyla ve ülke çapında 

yaygınlaşmak için ülke dışında uygulanılan yeni branşlar, teminatlar ve ülkemiz 

insanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni anlayışlar getirmektedir. Aynca bu 

şirketferin uluslararası güvenceye sahip olması bir takım avantajlar saQlamaktadır. 

Günümüzde rekabetin yoQun olması ve gelecekte piyasaya girecek şirketlerle birlikte 

bir takım yeni sigortacılık olgusunun benimser:ımesi sektörün gelişmesi açısından 

önemli bir unsurdur. Ayrıca verilen hizmetlerin daha geniş alanlara yayılmasını 

sa~layacaktır. 
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3. Derecede önem taşıyan ekonomik unsur ise sermaye piyasasının ve di~er 

finansal araçların varlıQıdır. Sigorta şirketleri genelde güvence satan bir kuruluş olma 

yanında topladıkları primler sayesinde ekonomiye fon oluşturmaktadır. Bu fonlann 

de~erlendirilmesi ise sermaye piyasalarında ve finansal kuruluşlarda portföy 

oluşturularak yapılmaktadır. Bundan dolayı yatırım kararlarında güçlü bir sermaye 

piyasasının vartı~ı önemli bir husus olarak karşımıza çıkmıştır. Portföy oluşturulmasında 

sigorta şirketleri genel olarak güvence ve yüksek geliri birlikte elde etmek istemektedir. 

Di~er finansal araçların kullanılması ise şirketler arasında birbirinden farklılıklar 

göstermektedir. Bu faktör hükümet uygulamaları ve enflasyon ile yakından ilişkilidir. 

Özellikle elde edilen gelirlerin fon şeklinde yeni yatırımlara yönelmesi Türkiye'ye yatırım 

yapan ~kuluslu işletmelerde portföy yatırımı şeklinde gerçekleştirmektedir. Bunun 

yanında menkul de~erler toplanan fonların de~erlendirilmesinde oldukça küçük bir 

paya sahip olsada, sermaye piyasasının gelişmesi çokuluslu yatırım kararlarında 

olumlu bir etki yaratmaktadır . 

Tablo 48.'de görüldü~ü gibi de~erlendirmede aldı~ı puanlarla nüfus yo~unlu~u 

ve da~ılımı ekonomik faktörler arasında önem derecelerine göre 3. sırada yer 

almaktadır. Yapılan mülakat sonucunda sigorta sektörünün potansiyel pazarı açısından 

Türkiye'deki nüfu:un özellikleri ve yapısı oldukça önemli bir unsur olarak görüldü~ü 

ortaya çıkmıştır. Art:ın nüfus oranının gelecek potansiyelin gelişmesi açısından mevcut 

pazar olanaklarınd3n daha önemli bir yer tuttu~u görülmektedir. Aynı şekilde nüfusun 

yo~unlu~unun belli bölge!erde yo~unluk kazanması çokuluslu sigorta şirketleri için 

pazara ulaşabilirı:~ i kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında acentelerin denetimi ve 

organizasyonu n::f~sun yo~un olduOu şehirlerde çeşitli bölge müdürlükleri kurularak 

saoıanmıştır. .A.y:-;c3 Türkiye'deki genç nüfus oranının fazla olması pazar açısından 

olumlu bir etki yar~!maktadır. Genç nüfusun ihtiyaç ve isteklerine karşılık verebilecek 

çeşitli alternstif h:::netler sunulmaktadır. Aynca geleneksel sigortacılık anlayışının 

deOişmesi günümC.:::de genç nüfusun artması ile sa~lanmaktadır. Tüm bu unsurlardan 

dolayı nüfus yo~unlu~u ve daOılımı çokuluslu sigorta şirketlerinin Türkiye'ye yatırım 

karan almac;; . :~da :!umlu bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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DeQerlendirmede 4. sırada yerafan Gelir Da~ılımı ise çokuluslu sigorta 

şirketlerinin yatırım kararlarında ürettikleri ürüne olan talep açısından önemli bir unsur 

olarak görülmektedir. 

Bir ülkede gelir daQılımı genel olarak tüketicilerin satın alma davranışını 

belirleyen ekonomik unsurların başında gelmektedir. Aynı zamanda gelir tüketicilerin 

satın alma kapsitesinin bir göstergesidir. Bu veriler bazı ülkelerde (Nüfusun az üretimin 

çok olduQunda) gerçek da~ılımı göstermemektedir. Bunun için yatırımcılar gelir 

daQılımının yanında fert başına düşen gelir miktarına da bakmaktadır.· 

Sigorta sektöründe yatırımcılar genel olarak ülkelerin gelir da~ıfımına bakarak 

pazardaki talebin tahmin edilmesinde bir fikir edinmiştir. Bunun yanında mevcut pazarı 

belirlemek için toplam primlerin GSMH oranına qakmışlardır. Örne~in Türkiye'de 1991 

yılında sigorta sektörü toplam üretimin GSMH'ya oran %87 olarak belirtilmiştir. Bu oran 

1989 yılında %45 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında toplam üretimde fert başına 

düşen miktar 1990 yılında 39.153 TL iken 1991 yılında 75.069 TL'ya çıkmıştır.14191 

5. sırada yaralan kişisel tüketim harcamaları da çokuluslu sigorta şirketleri için 

önemlidir. Özellikle tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen bir unsur olarak 

görülmektedir. Gelir daQılımına paralel olarak artış gösteren bu oran potansiyel pazarın 

belirlenmesinde ve hedef pazarın seçiminde yatırımcılar açısından önemli bir ekonomik 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye'de yatırım karan alan çokuluslu sigorta şirketlerinin ekonomik 

faktörlerden gözönünde tutulması gereken unsurlardan bir di~eri de, 

de~erlendirmemizde 6. sırada yeralan para ve mali politikalann uygulanış biçimidir. 

419) "1991 Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor•, Sigorta Murakabe Kurulu, fstanbul, 1992, s.11 
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Yatırım kararlarında ve uygulamada önemli bir yeri olan para ve mali politikalar 

sigorta şirketlerinin faaliyetlerini birçok yönden etkilemektedir. Özellikle toplanan 

primler sonucu oluşan fonların ne şekilde de~erlendirilece~i ve de~erlendirmede 

kullanılan araçların verimlili~i üzerinde etkisinin belirlenmesi önemli bir husustur. 

Türkiye'de uygulanan para ve mali politikalar sigorta sektörünün yanında di~er 

sektörlerin faaliyetlerini de etkilemektedir. ıBundan dolayı yatırımlarda kullanılan 

araçların seçimi bu politikaların uygulanmasındaki istikrar derecesine ba~lı olarak 

de~işime u~ramaktadır. Aynı şekilde mali politikalarda görülen çeşitli uygulamalar 

sermaye piyasalarını olumlu veya olumsuz yönde etkilemekte, bunun sonucu olarakta 

sigorta sektörünün yatırımları açısından birtakım farklılıklara neden olmaktadır. Ayrıca 

uygulanan para politikaları döviz kurlan üzerindede etkili olmaktadır. 

Yatırım kararlarında yöneticilerin bu konuda üzerinde durdukları en önemli 

husus devletin denetim uygulamaları ve sigorta sektörü üzerindeki deste~i hakkında 

bilgilerin edinilmesidir. 

Tablo 48.'de görüldüQü gibi deQerlendirmede 7. sırada yer alan ekonomik 

faktörlerden GSMH, ülkelerin toplam gelirlerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Aynı zamanda ülkelerin birbirleri ile karşılaştırmasında ekonomik gelişim düzeyinide 

göstermektedir. Dolayısıyla yatırımcılar yatırım kararlarını vermeden önce Türkiye'nin 

ekonomik gelişim düzeyi hakkında bilgi edinmek için bu göstergelerden yararlanmışlar. 

Bunun yanında sigorta sektörünün toplam üretim miktarının GSMH içindeki payıda 

yatınm kararlannda gözönünde tuttuklan önemli unsurlardan biridir. 

DeQerlendirmede 8. sırada yer alan sektöre! daQılımda yatırım kararlarında 

önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Yöneticiler Türkiye'deki sigorta sektöründe 

pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla bu daQılıma baktıkfannda, di~er sektörlere 

oranla fazla gelişmemiş bulduklarını ve sonuç olarakta mevcut pazar koşullannda 

çokuluslu sigorta şirketleri için rekabet avantajı olarak kabul ettiklerini belirttiler. Yapılan 

araştırmada 9. sırada yer alan Özel Mülkiyet ve Yatırım oranlarını yatırımcılar açısından 

fazla önemli bulunmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni Türkiye'de 

yabancı sermayeli yatırımlara karşı uygulanan politikalardır. 
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1 o. sırada yer alan Ödemeler Oengesi'ni yatınmcılar daha önce belirtilen 

enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere baQlı olarak deQişime uQradıQı için önemli fakat 

yatınm kararlarında etkin bir rol oynamadıQını belirttiler. 

11. sırada yaralan DoQal Kaynakların daQılımı ise sigorta sektörünü dolaylı 

yönden etkiledi~i için çokuluslu sigorta şirketleri yatırım kararlannda göz önünde 

tuttuklarını belirttiler. 

Yine aynı şekilde de~erlendirmede 11. sırada yer alan istihdam koşullarıda 

yatırım kararlarında fazla bir önem taşımadıQı yapılan araştırma sonucunda 

belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeni Sigorta Murakabe Kanununda belirtilen 

çokuluslu sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve istihdam koşulları ile ilgili esasların daha 

önceden yatırımcılar tarafından göz önünde tutulmuş olmasıdır. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlarını 

etkileyen sosyo-kültürel faktörlerin önem derecelerine göre daQılımı Tablo 49'da 

verilmektedir. 
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TABLO 49 Araştırma Kapsamına Giren Çokuluslu Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

· · Kararlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin Önem Derecelerine Göre 

DaOılımı 

ÖNEM DERECELERi 

Çok · Önemli Orta Derece Önemli Hiç Önemlf 
SOSYO KÜLTÜREL Önemli Önemli DeOll DeOll 

FAKTÖRLER 
Firma % Firma % Firma "' Firma "' Firma % 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

16 ao 3 15 1 5 
Maddi Kültür 

Dil 18 90 2 1 
o 

Estetik 4 20 14 70 2 1 
o 

6 30 10 50 4 20 
Din 

19 95 1 5 
Davranış ve Tutumlar 

3 15 17 85 
Motivasyon 

Sınıf Yapılan ve 6 25 15 75 
Özellikleri 

EQitlm Yapısı ve 15 75 5 25 
Özellllderl 

Tablo 49.'da görüldü~ü gibi sosyo-kültürel faktörlerin yüzdesel da~ılımına bakarak 

önem dereceleri hus~sunda bir yargıya varılabilir. Ancak daha somut bir sonuca 

ulaşabilmek için Tablo 50. 'de her faktör verilen önem derecesine göre O' dan 4'e do~ru 

puanlama yöntemi ile d~erlendirme yapılmıştır. 



275 

TABLO 50 Araştırma Kapsamına Giren Çokulusru Sigorta Şirketlerinin Yatırım 

Kararlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin Önem Derecelerine Göre 

Aldıkları Puanların Da~ırımı 

ÖNEM DERECELERi 

Çok Önemli Orta Derece Önemli Hiç Önemli 
SOSYO Önemli Önem il De~ll DeQll 

KOLTOREL TOPLAM 
FAKTÖRLER PUAN Firma % Firma % Firma % Firma % Firma % 

Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

Maddi 71 16 68 3 9 1 2 
Kültür 

17 18 18 2 o 
on 

20 4 8 14 14 2 o 
Estetik 

39 6 18 10 20 4 4 

Din 

Davranış 75 19 76 1 3 
ve Tutumlar 

59 3 12 17 51 
Motivasyon 

Sınıf Yapılan 61 6 20 15 45 

ve Ozelllkleri 

E§ltim Yapısı 71 15 60 5 15 

ve Özelllkferf 

Tablo 51 'de ise sosyo-kültürel faktörler sıralamada aldıkları puanlar önem sırasına 

göre derecelendirilmiştir. 
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TABLO 51 Araştırma Kapsamına Giren Çokulusıu Sigorta Şirketlerinin Yatınm 

Kararlarım Etkileyen Sosyo·Kültürel Faktörlerin Önem Derecelerine Göre 

Aldıklara Puanların Derecelendirilmesi 

Sosyo-Kültürel Faktörler Önem Derecelerine Göre Önem Dereceleri 

Aldıkaln Puanlar 

Davranış ve Tutumlar 75 1 

Maddi Kültür 71 2 

E~itim 71 2 

Sınıf Yapıları . 61 3 

Motivasyon 59 4 

Din 39 5 

Estetik 20 6 

Dil ~7 7 

Tablo 51'de görüldü~ü gibi araştırma kapsamına giren şirketler sosyo-kültürel 

faktörlerden davranış ve tutumları 1. derecede yatırım kararlarında etkin bir faktör 

olarak belirtmişlerdir. Tablo · 49 'daki verilere bakıldıQında davranış ve Mumları 

yöneticilerden 19'u çok önemli 1 'ide önemli faktör olarak deQerlendirdikleri 

görülmektedir. 



Türkiye'de yatırım kararlarında çokuluslu sigorta şirketlerinde kültürel özelliklerin 

belirlenmesi için bir takım çalışmaların yapıldı~ı ve . bu çalışmalarda davranış ve 

Mumlara gereken önemin verildi~i yapılan mülakat sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

mevcut pazar olanaklarını de~erlendirebilmek ve pazar payını arttırabilmek için 

müşterilerin davranış ve tutumları hakkında gerekli bilgilere sahip olunması rekabet 

ortamında etkin bir faktör olarak görülmektedir. Bunun yanında sigorta 

pazarlamasında müşterilerin farklı özellikler taşıması sonucunda, müşteri ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için bir takım hazırlıkların yapılması di~er önemli bir unsurdur. Aynı 

zamanda uygulamada bu faktörler dikkate alınarak pazarlama bileşenleri {poliçe, prim, 

acenta ve Mundurma) stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece pazarlama 

politikalarının uygulanması başarıya ulaşmaktadır. 

De~erfendirmede 2. sırada yer alan maddi kültür unsurlarının çokuluslu sigorta 

şirketlerinin yatırım kararlarında etkin bir rolü olmaktadır. Bunun en önemli nedeni 

yatınmcı ülke ile ile Türkiye arasında teknolojinin uygulanmasında, ortaya çıkan 

eserlerde ve üretim aşamasında bir çok farklılıklann olmasıdır. Yatırımcılar bu farklılıkları 

göz önünde tutarak gerekli uyumun saQlanması için önceden bir takım tedbirler 

almıştır. ÖrneQin sigorta sektörü açısından önemli bir unsur olabilecek yeni yöntemler 

geliştirmişlerdir. 

De~erlendirmede 2. sırada yer alan di~er faktörde e~itimdir. Çokuluslu sigorta 

şirketleri yatırım kararlannda Türkiye'deki mevcut eQitim seviyesi hakkında önceden 

bir takım bilgiler edinmeye çalışmışlardır. Bu bilgiler genel olarak potansiyel tüketicilerin 

belirlenmesinde kullanılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda eQitim seviyesi ile kişilerin 

sigorta yaptırmaya olan talebi arasında önemli bir baQ olduQu ortaya çıkarılmıştır. 

Böylece hedef müşterilerin belirlenmesinde ve mevcut durumun de~erlendirilmesinde 

eQitim seviyesi önemli bir kıstas olarak kabul edilmişti~. 

Bunun yanında yatınmcılar sigorta sektöründe faaliyet gösteren personelin 

eQitim seviyeleri hususunda bir araştırma yaparak kendi organizasyon yapılannın 

belirlenmesinde bu bilgilerden yararlanmışlardır. 
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De~erfendirmede 3. sırada yer alan faktör ise sınıf yapılan ve özellikleridir. 

Çokuluslu sigorta şirketleri genel olarak yatırım kararlarında sınıf yapılarını eQitim 

faktörü ile birlikte de~erlendirmektedir. 

Günümüzde sigorta sektöründe pazarlama faaliyetleri açısından farklı sınıf 

yapılarının olması ve bir takım özellikler göstermesi önemli bir husustur. Özelliklede 

hedef tüketicilerin belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Örne~in hayat sigortası 

dalında hedef tüketicilerin belirlenmesinde sınıf yapılarındaki farklılıklar en belirgin 

özelliktir. Ayrıca sınıf yapılan ve taşıdı~ı özellikler kişilerin ihtiyaçlarının bir göstergesidir. 

Böylece yatırımcılar sınıf yapılarını belirleyerek ve onların ihtiyaçlarını göz önünde 

Marak çeşitli hizmet alternatiflerini sunmaktadır. 

De~erfendirmede 4. sırada yer alan di~er bir sosyo-kültürel faktörde 

motivasyondur. 

Yapılan mülakat sonucunda yöneticiler yatırım kararlarında motivasyon 

faktörünü iki farklı şekilde ele aldıklarını belirttiler. Bunlardan birincisi verdikleri hizmete 

karşı potansiyel müşterilerin motivasyonları, ikinci ise çalışan personelin ve acentelerin 

motivasyonu şeklinde bir yaklaşım getirdiler. Aynca Türkiye'deki sigorta sektörünün 

gelişmemesinin en önemli nedenlerinden biri olarakta halkın sigorta hizmetlerine karşı 

motivasyonun düşük olması ve bu motivasyonu arttırıcı tedbirlerin alınmaması şeklinde 

görüşlerini belirttiler. DeQerfendirmede 5. sırada yer alan Din faktörü Türkiye'ye yatırım 

yapan çokuluslu sigorta şirketleri açısından çok fazla önem taşımamaktadır. Ancak 

Türkiye'deki sigorta sektörünün gelişmemesinde önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Özellikle halkın kaderci bir tutum izlemesi ve çeşitli riskler için önceden 

tedbir alınmaması dini faktörlere baQlı olarak geliştiQi düşünülmektedir. 

6. sırada yer alan Estetik özelliklerde sigorta sektörü açısından yatınm 

kararlannda önem taşımamaktadır. Aynı şekilde 7. sırada yer alan dil faktörüde 

Türkiye'ye yatınm yapan çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlannda etkin bir rol 

oynamadı~ı yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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Araştırmamızın ana amacını oluşturan çokuluslu sigorta şirketlerini Türkiye'ye 

yatırım karan alırken etkileyen çevresel faktörler önem derecelerine göre 

de~erlendirilmiştir. Bu bölümde çevresel faktörleri oluşturan, politik-yasal, ekonomik 

ve sosyo-kültürel faktörlerden hangilerinin, şirketlerin yatınm kararlannda daha önemli 

bir rol oynadı~ı yapılan de~erleme sonucunda ortaya çıkanlmıştır. Politik ve yasak 

faktörler içerisinde Türkiye'de uygulanan yasak düzenlemelerin sık aralıklarla 

de~işikli~e u~raması yatırım kararlarında birinci derecede önemli oldu~u. yine 

uygulamada karşılaşılan di~er bir yasal düzenleme ise tarifeler ikinci derecede bir 

unsur olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Türkiye'deki döviz kuru de"işimlerinde çeşitli 

müdahalelerin olması ve sigorta faaliyetlerinde fiyat kontrollerinin olması üçüncü ve 

dördüncü derecede önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. ikinci alt bölüm 

şeklinde sınıflandırılan ekonomik faktörlerden Türkiye'deki enflasyon oranının yüksek 

olması, yatırımcılar açısından birinci derecede önemli faktör olarak görülmektedir. 

Ayrıca mevcut pazar koşulları da yatırım kararlarını etkileyen ikinci derecede önemli 

bir faktördür. Türkiye'deki sermaye piyasalarındaki gelişim süreci sigorta sektörünü 

yakından ilgilendirdi~i için yatırım kararlarını etkileyen üçüncü derecede önemli unsur 

olarak sermaye piyasaları karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde potansiyel pazarın ve 

hedef kütlenin belirlenmesinde önemli bir unsur olan nüfus içindeki yaş da~ılımı yatırım 

kararlannda üçüncü derecede etkin bir öneme sahip oldu~u araştırmamız da elde 

edilen bulgular sonucunda ortaya çıkmıştır. Üçüncü alt bölümde ise sosyo-kültürel 

faktörler önem derecelerine göre de~erlendirilmiştir. Bu deQerleme sonucunda sosyo

kültürel faktörlerden davranış ve tutumlar çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım 

kararlarında Türkiye açısından en önemli unsur olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında 

maddi kültür olarak tanımladıQımız teknoloji düzeyi ve insan eliyle yapılan tüm eserler 

yatırımcılar açısından ikinci derecede önemli gördükleri di~er bir unsurdur. Di~er 

faktörler ise de~erleme sonucunda derecelendirmede alt sıralarda yer almaktadır. 



SONUÇ 

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik koşullardaki gelişim paralelinde 

işletmeler, ulusal düzeydeki faaliyetlerini uluslararası düzeyde sürdürebilme ihtiyacını 

hissettikleri için yabancı bir ülkede yatırımlara yönelmektedir. Özellikle uluslararası 

alanda yaygın bir şekilde faaliyet gösteren ve il.Dünya Savaşı sonrasında ekonomik 

ve sosyal de~işimler sonucu yeni bir boyut kazanan çokuluslu işletmelerin günümüzde 

önemi her geçen gün giderek artmaktadır. 

Çokuluslu işletmelerin en belirgin özelli~i birden fazla ülkede 

faaliyetlerini sürdürmeleridir. Bu tip :işletmelerin genellikle merkezi belli bir ülkede 

olmakta ve ba~lı şubelerle karşılıklı işbirli~i çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 

görülmektedir. Bu işbirli~i süreci içinde çokuluslu işletmelerde, merkez ve şubeler 

arası kaynak, sermaye teknoloji transferi ve personel deQişimi söz konusudur. 

Dolayısıyla çokuluslu işletmeler, geniş üretim kapasiteleri ile dünya ticaretine yön 

vermekte ve ülkelerin ödemeler dengesi üzerinde, rekabet ortamının oluşmasında ve 

yeni istihdam olanaklarının yaratılmasıyla da ülkelerin kalkınmasında önemli rol 

oynamaktadır. Bunların yanında çokuluslu şirketler ülkeler arası sermaye , yeni 

teknolojilerin ve know-how'ın taşınmasına da neden olmaktadır. Aynca yaptıklan 

araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucu uyguladıkları yüksek teknoloji ile yatırım 

yaptıkları ülkelerin sanayilerininde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 



281 

Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik koşulların olumlu gelişimi 

sonucunda pazar koşullarında yo~un bir rekabet ortamı sözkonusudur. Bu rekabet 

ortamında çokuluslu işletmeler gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla uluslararası 

yatırımlara yönelmekte, yurt dışından sa'11adıkları gelirlerlede uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü attnmaktadır. 

Az. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gelişim süreçlerini 

tamamlayabilmeleri ve ekonomilerini sa~lam temellere oturtarak gelişmişlik seviyesine 

ulaşabilmeleri için yeni yatırım olanaklarının yaratılması gerekmektedir. Bu yatırımlar için 

gerekli sermaye iç kaynakalrdan sa~lanamıyorsa, ülkeler yabancı sermayeye kapılarını 

açmak zorunda kalmaktadır. Bir ülkeye yabancı sermayenin giriş şekillerinden biri olan 

çokuluslu işletmeler günümüzde bu görevi üstlenmektedir. Bunun yanında dünyadaki 

refah seviyesindeki hızlı artış ve tüketici taleplerindeki de~işim, çokuluslu işletmelerin 

bu tip ülkelere yatırımlarını yönelten di~er önemli bir husustur. 

işletmelerin uluslararası alanda faaliyet göstermesi durumunda 

yerel çevre koşullarının yanında yatırım yaptıkları ülkelerin çevresel faktörlerininde etkisi 

altına girmektedir. Bunun sonucu olarakta çokuluslu şirketler dünyanın çeşitli 

ülkelerinde faaliyet gösterdiklerinden dolayı birçok ülkede politik, yasal, ekonomik ve 

sosyo-kültürel faktörlerin oluşturduQu bir takım risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Aynca bu ülkelerin baQlı oldukları ülke sınırlan dışında yatırım karan alması ile çeşitli 

belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

siyasal ve ekonomik istikrarsızlık çokuluslu yatırımcılar açısından göz önünde Mlması 

gereken önemli bir husustur. 

Çokuluslu işletmelerin uluslararası faaliyetlerde karşılaştıkları riskler, ulusal 

sınırlan içinde karşılaştıkları risklerden tür ve derece bakımından farklılık 

göstermektedir. Bu riskleri genel olarak hukuki risk, Döviz kurundaki deQişim riski, 

para ve sermayenin kontrol riski, ticari risk ve egemenlik veya politik risk olarak çeşitli 



282 

şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Risk çeşitleri bir bütün olarak genel ülke riskinin 

parçalarını oluşturmaktadır. 

Yatınm kararlarında çevresel faktörlerin oluşturdu~u genel ülke 

riskleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Aynca 

yatırım şekillerine görede işletmelerin bu risklerden etkilenme dereceleri birbirinden 

farklılık göstermektedir. Özellikle ortak girişim ve direkt yatırımlar,· çokuluslu işletmelerin 

faaliyetleri arasında en fazla risk taşıyan yatırım şekilleridir. Dolayısıyla çokuluslu 

şirketler yatırım yaptıktan ülkelerde ekonomik ve siyasal istikrar aramaktadır. Yatırım 

yapılacak ülkedeki ekonomik politikaların istikrarlı olmaması ve böylece oluşan 

ekonomik ortamın elverişsiz bir durum göstermesi ve aynca siyasal istikrann olmaması 

çokuluslu şirketlerin yatırım kararlarını engelleyici bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Çokuluslu şirketler ekonomik ve politik riskleri minimum düzeyde 

tutabilmek için yatırımlarını çeşitli ülkelere yayma çabasındadır. Aynca şirketler 
uluslararası pazarlarda yo~un bir rekabet ortamı içinde olduklar.ından, rakiplerine karşı 

daha avantajlı bir duruma geçebilmek için, yatırım yaptıkları ülkelerde potansiyel pazan 

ve mevcut kaynakları en verimli şekilde de~erlendirmek ve karşılaşılacak riskleri 

da~ıtmak iç!n birçok risk analiz yöntemlerini gerçekleştirmektedir. 

Çokuluslu şirketler yatırım kararlarını vermeden ·önce, yatırım yapmak 

istedikleri ülkeleri, çeşitli analiz ve yöntemlerle de~erlendirmektedir. Bu analizlerden 

birincisi ülke risk analizleri, ikinciside potansiyel pazarın belirlenmesi için yapılan 

analizlerdir. Günümüzde yatırım kararlan genel olarak bu iki araştırmanın analiz 

sonuçlan do~rultusunda verilmektedir. 
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Ülke risk analizleri, şirketlerin uluslararası faaliyette bulunduktan 

çevrelerde ve bu faaliyetleri engelleyecek olayların önceden belirlenmesi için 

yapılmaktadır. Ülke riskleri politik, yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerden 

oluşmaktadır. Dolayısıla ülke risk analizlerinde genel olarak yatınm yapılacak ülkenin 

ekonomik, politik-yasal ve sosyo kültürel faktörleri bir bütün olarak incelenmekte, 

böylece bu faktörlerin oluşturdu~u riskler ortaya çıkarılmaktadır. Çokuluslu şirketler 

yatınmlannda bu tip analizlerin sonucunda ülkeleri çeşitli açılardan de~erlendirmeye 

tabi tutmaktadır ve di~er alternatif ülkeler arasında karşılaştırma yapma olana~ına 

sahiptirler. 

Uluslararası yatırım karan verilmeden önce yatırım yapılacak ülke 

hakkında bilgi toplamak günümüzde de~işen ve sürekli gelişim gösteren çevre 

koşulları içinde oldukça güçtür. Bundan_ dolayı çokuluslu şirketler yatırımlannda 

karşılaşılacak risklerin belirlenmesi için çeşitli bilgi ve bilgi kaynaklarından 

yararlanmaktadır. Bu bilgiler genel olarak işletmelerin elde ettikleri birincil ve ikincil 

kaynaklardan oluşmaktadır. Ayrıca risklerin belirlenmesinde uzman kişilerden de 

yararlanılmaktadır. Bunun yanında dünyada bu konuda çalışma yapan çeşitli kuruluş 

ve enstitüler vardır. Çokuluslu şirketler genel olarak bu kuruluş ve enstitülerden elde 

ettikleri bilgilerin yanında kendi edindikleri bilgilerle birlikte deQerlendirme yapmaktadır. 

Günümüzde birçok gelişmekte olan ülkeler gelişimlerini tamamlayabilmek 

için gerekli olan fon kaynaklarını gelişmiş ülk~lerdeki çeşitti şirketlerin yatınmlannı kendi 

ülkelerine çekerek gerçekleştirmektedir. Böylece yeni yatınmlar için gerekli olan fon 

kaynaklarını bu şirketlerin yatırımlarından saQlama amacındadırlar. Dolayısıyla 

ülkemizide gelişmekte olan bir ülke olarak deQerlendirdiQimizde, yabancı sermayeli 

yatırımlann ülkemize gelmesini saQlamak için 1980 yılında 24· Ocak kararları olarak 

bilinen çeşitli tedbir ve düzenlemelerle yatırımcılara bir takım kolaylıklar saQlanmıştır. 
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Böylelikle SO'li yıllarda ülkemize yabancı sermayenin gelmesinde hızlı bir artış oldu~u 

görülmektedir. Buradan yola çıkarak Türkiye'de 1986 yılından sonra ve günümüzde 

ekonomik hayatta giderek artan bir öneme sahip olan çokuluslu sigorta şirketleri 

araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Yapılan araştırmada Türkiye'ye yatırım yapan çokuluslu şirketlerin 

yatırım kararlarını alırken çevresel faktörlerin oluşturdu~u risklerin neler oldu~u ve 

yatırım kararlarında çevresel faktörlerin oluşturdu~u riskleri tespit etmek için hangi 

analiz yöntemlerini kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırma için sigorta sektörünü seçmemizde en önemli husus 

ülkemizin, sigorta portföylerinde görülen hızlı artış ve son yıllarda ekonomimize kaynak 

oluşturmada rolü etken bir faktör olmuştur. Ayrıca sigorta sektörü içinde faaliyet 

gösteren 52 şirketten 20'sinin de çokuluslu sigorta şirketlerinden meydana gelmesi 

seçimimizi etkileyen diQer bir husustur. 

Yaptı'1ımız anket sonucunda araştırma kapsamına giren çokuluslu 

sigorta şirketlerinden elde edilen bulguları de~erlendirdi'1imizde karşımıza çıkan 

sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz; 

Tü~kiye'ye yatırım yapan çokuluslu sigorta şirketleri genel olaral 

1986 yılından sonra sigorta sektöründe yapılan çeşitli düzenlemeler sonucunda 
, 

Türkiye'ye yatırıma töneldikleri tespit edilmiştir. Ayrıca şube veya temsilcilik şeklinde 

faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin bu yıldan itibaren yeni sermaye getirerek tüzel 

bir görünüm kazandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında bu işletmelerin yatırım şekilleri 

genellikle direkt yatırım ve ortak girişim şeklinde gerçekleşmiştirç Faaliyetleri esnasında 

gösterdikleri çabalar ile pazar paylarını gün geçtikçe arttırdıkları gözlenmiştir. 
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Çokuluslu sigorta şirketlerinin topladıklan prim miktarlan açısından 

de~erlendirdi~imizde ise yerli sigorta şirketleri ile başabaş bir noktaya geldikleri göze 

çarpmaktadır. Bu şirketler pazara hızla girmekte ve sunduktan hizmetlerle rekabeti 

arttırmaktadırlar. Ayrıca, bazı şirketler dünyanın çeşitli ülkelerinde uyguladıkları 

bilgisayar teknolojilerinide nolojilerinide beraberinde getirdiklerinden acentelerle 

ilişkilerinde çeşitli kolaylıklar sa~lamkatadır. Risk yönetimi konusunda merkezleri ile 

yakından ilişkide bulunduklarından teknik karlılıkları oldukça yüksek çıkmaktadır. 

Çokuluslu sigorta şirketlerinin büyüklü~ünün belirlenmesi için 

yaptı~ımız araştırma sonucunda orta ve küçük işletme görünümünde oldukları 

belirlenmiştir. Bunun yanında şirketlerin çalışma kapasitesi ve verdikleri hizmetlere 

ba~lı olarakta istihdam ettikleri personel miktarı birbirinden farklılık göstermektedir. 

Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketleri yatırım 

karan alırken genel olarak pazarın belirlenmesi için çeşitli analiz yöntemleri 

kullanmışlardır. Bunun yanında ülke risk analizini kullanan şirketler ise daha çok karma 

yöntemler olarak bellrtti~imiz nicel:}~sel ve niteliksel yöntemleri birlikte kullandıkları 

tespit edilmiştir. Bunun yanında potansiyel pazarı belirlemek için yapılan analizlerde 

daha çok hedef pazarın ve mevcut durumun belirlenmesi amacıyla talep analizleri ve 

genel ekonomik yapının belirlenmesi içinde ekonomik trend analizleri yapıldıOı elde 

edilen bulgular sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çevresel faktör!~rin cl:.ışturdu~u riskleri belirlemek için çokuluslu 

yatırımcılar genel olarak ziyaret yolt.:yla biı incit ve ikincil kaynaklardan yararlaiımıştır. 

Aynca bazı şirketlerin çeşitli analiz yön~emlerini gerçekleştirmek için özel piyasa 

araştırmalarına ve çeşitli kuruluşlara başvurdukları belirlenmiştir. 
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Araştırma kapsamına giren çokuluslu sigorta şirketlerini Türkiye'ye 

yatırım kararı alırken etkileyen çevresal faktörlerin neler oldu~unu yapılan çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular ile tespit edilmiştir. Çevresel faktörleri oluşturan politik

yasal faktörler yatırımcıların verdikleri önem derecelerine göre sıralanmıştır. Burada ilk 

sırayı şirketlerin faaliyetlerini kısıtlayıcı olan yasal düzenlemelerin sık aralıklarla 

gerçekleşmesi almaktadır. Ayrıca fiyatlar üzerinde uygulanan tarifeler de ikinci sırada 

çok önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu da işletmelerin rekabetini kısıtlayıcı bir 

unsurdur. Aynı şekilde döviz kurlarındaki deQişimler yatırımcıların elde ettikleri fonların 

de~erlendirilmesinde ve kar transferinde bir takım risklerin oldu~u yatınmcılar 

tarafından belirtilmiştir. Bundan dolayı üçüncü derecede önemli bir unsur olarak döviz 

kuru de~işimleri yer almaktadır. Üçüncü derecede önemli faktör olarak di~er bir unsur 

da fiyat kontrolleridir. 1990'11 yıllara kadar Türkiye'de sigorta sektöründe sabit fiyat 

uygulamaları yatırım kararlarında önemli bir risk unsuru oluşturmuştur. Günümüzde ise 

bu uygulama kalkmış yerine serbest tarifeler gelmiştir. 

Ekonomik faktörlerden enflasyon çokuluslu yatırımcıları Türkiye'ye 

yatırım yapmasını olumsuz yönde etkileyen en önemli unsur oldu~u el~e etti~imiz 

bulgular sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca mevcut pazar koşulları yatırımcılar açısından 

ikinci derecede önemli bir unsur olarak belirtilmiştir. Son yıllarda ülkemizdeki sigorta 

sektöründeki gelişim yatırımcıların bu sektöre olumlu bakmalarına neden olmuştur. 

Aynı şekilde hükümetlerin sigona se~törüne verdikleri önem ve yapılan yasal 

düzenlemeler yatırımları teşvik edici b::- faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Elde ettiQimiz bulgular sonucunda ekonomik faktörler içinde 

üçüncü derecede öneme sahip olan Türkiye'deki sermaye piyasalarının oluşumu ve 

gelişimi yatırım kararlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bunun yanında potansiyel pazarın 

ve hedef kütlenin belirlenmesinde önemli bir unsur olan nüfus içindeki yaş da~ılımının 

yatırım kararlarında üçüncü derecede etkin bir öneme sahip oldu~u belirlenmiştir. 

Türkiye'deki nüfusun hızla artması ve genç nüfusun fazla olması sigorta sektöründe 
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potansiyel pazarın belirlenmesinde önemli bir etken olmakta ve yatırım kararlarını 

olumlu yönde etkiledi~i görülmektedir. 

Sosyo-kültürel faktörleri önem derecelerine göre 

de~erlendirdi~imizde Türkiye'deki insanların sigorta hizmetlerine karŞı davranış ve 

tutumlarının çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlarında en önemli unsur oldu~u 

tespit edilmiştir. Bunun yanında maddi kültür olarak tanımladıQımız kullanılan teknoloji 

düzeyi ve insan eliyle yapılan tüm eser!er yatırımcılar açısından ikinci derecede önemli 

faktör olarak görülmektedir. Aynca Türkiye'deki e~itim düzeyi yatırımcıların ikinci 

derecede önemli gördükleri di~er bir unsurdur. Di~er sosyo-kültürel faktörler ise 

de~erleme sonucunda aldıkları puanlarla derecelendirmede alt sıralarda yer almakta 

ve yatırım kararlarında fazla etkin bir rol oynamadıkları elde edilen bulgular sonucunda 

ortaya çıkmıştır. 
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EK-1 
ÜLKELERE GÖRE RiSK ENDEKSLERi 

RANK EKONOMiK PO~K 
ÜLKELER TOPLAM PERFORMANS ASK 

1992 1991 l1M\ {10\ f')n\ 

1 1 .lllnnnva QQı:;ı:; RR "1.0 

2 3 Hollanda 99.08 9.2 19.8 

3 2 lsvicre 98.49 8.5 20.0 

4 4 AJmanva 98.20 8.5 19.7 

5 5 Fransa 98.18 Q.O 192 

6 7 Amerika 98.M 8.5 19.8 

7 6 Avusturva 97.48 8.4 19.0 

8 10 Kanada 97.14 8.5 18.8 

g 14 lnoiltere QR,AQ 7.4 19.5 

10 13 Belcika 95.99 8.8 17.9 

11 11 Norvec 95.01 8.6 18.5 

12 9 Danimarka 94.71 9.0 18.5 

13 12 İsvec Q.'lAQ 7.4 1R.8 

14 19 Sinoaour 92.83 10.0 18.0 

15 20 Avustralva 92.67 7.8 18.04 

16 15 Finlandiva 91.88 7.4 17.6 

17 17 lsoanva 91,M a.o 17.1 

18 8 Lüksembura 91.36 9.8 19.6 

19 23 Yeni Zelanda 90.83 8.1 17.3 

20 21 Tavvan 90.10 10.0 17.3 

21 1A iri anda M.R? 7.6 16.4 

22 16 ltalva 88.72 8.3 15.9 

23 24 Portekiz 87.69 7.6 15,9 

24 22 izi anda 87.08 7.0 15.9 

!)1' ~A Hona Kona A.l\.m AA 18.2 

26 37 Suudi Arabistan 78.59 7.9 16.1 

27 42 B. Arao Emirlikleri 76 . .&A 7.9 14.9 

28 30 Yunanistan 75.85 8.6 12.6 

2Q 25 Günev Kore 75.4.1; 8.8 18.R 

30 41 Bahrevn 74.99 7.5 14.1 

31 26 Mala7Va 73.61 8.6 15.~ 

32 38 lsrail 72.57 5.7 11.5 



ULKELERE GORE R SK ENDEKSLER - <Devamı) 

AJNK EKONOMiK POLiTiK 
ÜLKELER TOPLAM PERFORMANS RiSK 

1992 1991 11ftft\ 11n\ '''" 
33 72 Kuvevt 72.46 6.9 13.0 

34 33 Brunel 71.90 8.4 17.7 

~ı.:; 47 ~ili AA,1'1' 7.0 14.3 

36 27 Tavland 67.11 8.7 13.6 

37 40 Türkive 66.20 8.2 11.8 

38 50 Katar 64.40 7.5 14.6 

~ ~ Matta 84.AA 7.2 14.7 

411 32 Endonezva AA.53 7.7 12.5 

41 39 Kıbns 61.12 7.8 12.7 

42 48 Umman 60.88 7.2 14.4 

4.-:t 4..-:t Cin M.72 7.8 1~~ 

44 . Bahama M.17 7.0 13.7 

45 34 Meksika 59.40 8.8 13.7 

46 44 Macaristan 54.47 6.4 11.5 

47 AA Günev Afrika "'-~.QO 5.4 11.9 

48 61 Kolombia 53.83 6.4 11.5 

49 35 Vatikan 53.36 5.7 10.5 

50 64 Tunus 52.52 5.7 10.4 

51 4.1\ Venezuella 51.13 8.4 10.2 

52 62 Uruauav 47.88 4.6 10.0 

53 46 Botswana 46.55 7.1 8.9 

54 78 Ariantin 45.00 5.4 10.6 

55 67 Yeni Gine 44.87 5.0 a.2 

AA 60 Fas 44.29 5.5 10.4 

57 61 Hindistan 44.07 5.3 6.4 

58 35 Slovaıcva 44.02 3.7 7.4 

5A !il) Zlmbabve 42.67 4.1 7.3 

60 63 Fiii 41 .67 2.7 11.9 

61 49 Barbados 41.49 5.8 12.8 

62 54 . Trinldad 41 .31 5.9 10.1 

R':t 5..Q Mairitus 4n.A? 5.2 10.5 

84 76 Boilwa 4n.68 6.0 8.5 

65 55 Pakistan ~.61 4.4 8.2 

66 66 Cezavlr 37.78 4 .1 5.8 



ö ULKELERE G RE R SK ENDEKSLER - <Devamı) 

R~NK EKONOMİK POL.hiK 
ÜLKELER TOPLAM PERFORMANS RiSK 

1992 1991 t1nn\ t1n\ ı~n\ 

67 73 Gabon 37.71 4.7 8.2 

68 69 Kenva 37.70 3.6 7.0 

RQ 74 Gabana 37.44 4.6 B.7 

70 65 Brezilva 37.19 4.3 7.8 

71 57 Polonva 36.47 5.0 8.6 

72 89 Romanva 35.84 4.0 7.2 

73 77 Kosta Riko ?...c;.~R 4.5 10.2 

74 - Slovenva 34.22 4.1 7.8 

75 103 Surive 34.14 4.2 8.5 

76 68 Sri Lanka 33.88 4.6 7.4 

77 81 Filioinler ?...'J..77 5.1 a.a 
78 - St. Vincent 33.07 4.3 9.7 

79 - Vesunto 32.87 4.0 7.0 

80 93 Lesotho 32.78 0.8 8.6 

81 AA Kamerun ~.13 3.1 7.0 

B2 - Neoal 32.07 2.8 8.7 

83 - Savohelles 32.05 3.1 9.3 

84 B2 Senenal 31.83 3.7 7.0 

A.r; QQ Boliwa 31.M 3.9 7.R 

146 - Kıraizistan 17.70 1.0 5.7 

147 108 Zambiva 17.88 1.9 4.8 

148 - Georaia 17.62 0.9 4.7 

1.d.Q - Mooolistan 17S9 1.1 4.B 

150 - Sao Torne 17.07 o.a 5.3 

151 11'l4 Kona o 16.91 1.1 4.5 

152 - Tacikistan 16.65 1.0 4.7 

1~~ . Azerbevcan 1520 1.4 2.8 

154 - Ermenistan 15.06 1.0 3.1 

155 - Banin 14.71 2.1 3.2 

156 . Modowa 14.55 1.0 2.6 

1S7 117 Mwınmar 1.4 ful 2.1 2.9 

158 . Afaanistan 13.73 0.5 1.3 

1~Q 100 Sierra Laone 13.17 0.8 3.6 

160 123 Guvan 12.53 1.1 5.8 



ULKELERE GORE R SK ENDEKSLER - lDevamıl 

RANK EKONOMiK POLiTiK 
ÜLKELER TOPLAM PERFORMANS RiSK 

1992 1991 (100\ (10\ t?n\ 

161 116 Nikaraaua 12.45 0.9 4.0 

162 129 Uberva 12.19 0.6 1.3 

1Ft~ 124 Sudan 11.AA 0.7 0,3 

164 119 Mozambik 10.46 0.6 1.9 

165 118 Kuba 8.08 0.8 4.5 

166 - Somali 7.67 o.o o.o 
167 - Kuzev Kore 6.~ 0.1 3.2 

168 130 Irak 6.07 1.8 1.7 

169 - Kambocva 2.59 0.8 1.3 

Kaynak;Euromoney Dergisi, Ekim, 1992, s.65-68 



EK-2 

Sayın Yönetici, 

Bu anket formu lstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme 
Politikası Doktora Programını tamamlamak için yapılmakta olan bu araştırma Türkiye'ye 

yatırım yapan çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararları ile ilgili bilgilerin toplanması 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırmanın amacı, Türkiye'deki çokuluslu sigorta şirketlerinin yatırım kararlarını alırken 

hangi tip çevresel analizlerin yapıldı~ını ve bu analizlerde etken olan çevresel 

faktörlerin belirlenmesi hususunda bilgilerin toplanmasıdır. 

Anket formunda yaralan soruları cevaplamak için ayırdı~ınız ve bu bilimsel çalışmanın 

başarılı olmasında gösterdi~iniz ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Anket formunda verdiQiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak ve deQerlendirmeler genel 

sayılar üzerinden yapılacaktır. 

Saygılarımla, 

Ar. Gr. Yonca ACAR 

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
iŞLETME FAKÜL TESi 



1. iŞLETME HAKKINDA GENEL BiLGİLER 

1.1. Ünvanı 

1.2. Adresi 

{ 1.3. Ba~lı Bulundu~u Merkez ve Ülkesi 
1 1 l 1.4. Türkiye'de Faaliyete Başladı~ı Yıl 
1 1 

1.5. Yatırım Şekli 

a) Lisans Anlaşmaları 

b) Ortak Girişim 

c) Direkt Yatırım 

d) Di~erleri 

ı 1.6. Yabancı Sermaye Oranı 
1 1 

1.7. Ortakları ve Sermaye Oranı 

1.8. Büyüklü~ü 

a) Sermayesi 

b) Çalışanlarının Sayısı 

c) Şubelerinin Sayısı 

d) Toplam Prim 



2.1. Çokuluslu Bir Sigorta Şirketi Olarak Türkiye'ye Yatırım Kararı Alırken Aşa~ıdaki 

Hangi Çevre Analiz Yöntemlerinde Yararlandınız, 

a) Ülke Risk Analizi 

b) Potansiyel Pazar Analizi 

c) Her İkisinden de 
d) Hiçbiri 
e) Di{Jer Bir Yöntem ..................................................................................... . 

2.2. E{Jer Yatırım Karan Alırken Çevre Anali Yöntemlerinden Herhangi Birini 

Kullandıysanız Lütfen Bunun Nedenini Kısaca Açıklayınız. 



2.3. işletmeniz Yatırım Kararı Alırken EQer Ülke Risk Analizlerinden Faydalandı İse, 

AşaQıdaki Yöntemlerden Hangisini Kullandınız, 

a) Sayısal 

b) Niteliksel 

c) Niceliksel 

d)Oi~erBirYöntem .......................................................................................... .. 

2.4. EQer Ülke Riski Analizlerinden Herhangi Birini Kullandı iseniz Lütfen Bunun 

Nedenini Kısaca Açıklayınız. 
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···· ············································································································································ 
........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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. .. . .. .. .............. ................ ................ ................................................................. ......................... . 

. . . ...... ·································· .................................................................................................... . 
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. .. ... . . .... ......... ................ ................ ........ .. ...................... .......................................................... . 

. ....................... ............................ ................ ·············· ............................................... ······· ········· 



2.5. İşletmeniz Yatırım Kararı Alırken, E~er Potansiyel Pazar Analizlerinden 

Faydalandı iseniz AşaQıdaki Araştırmalardan Hangisini Veya Hangilerini 

KullandıQınızı Lütfen Belirtirmisiniz. 

1. PAZARIN ARZ VE TALEBİNİN BELİRLENMESİ 

1. Pazar Arz ve Talep Analizi ........................................................ () 

2. Dış Ticaret ve Yatırırn.AııalizL ................................................... ( } 

il. EKONOMİK VE MALI KOŞULLARIN BELiRLENMESi 

1. Piyasa Göstergeleri.Analizi ........................................................ ( ) 

1.1. Pazarın BüyüklüQü ....................................................... ( ) 

1.2. Pazarın YoQunluQu ..................................................... ( ) 

1.3. Pazarın Gelişim Süı:eci.. .............................................. () 

2. Rakiplerin Durumu ve Rekabet.Analizi .................................... ( ) 

3. Ekonomik Trend Anatizj ............................................................. () 

4. Regresyon Analizi ....................................................................... ( ) 

2.6. işletmeniz Yatırım Kararı Alırken, YaptıQınız Araştırmadaki Bilgileri AşaQıdaki 

Kaynakların Hangilerinden Elde EttiQinizi Belirtirmisiniz. 

a} Kişisel Ziyaret Yolu İle ........................................................................... () 

b) Yerel Piyasa Araştırmalarından Yar.arJanar.ak ..................................... ( ) 

c) Özel Bir Piyasa Araştırması Yaparak. .................................................. () 

d) ikincil Kaynaklardan Yararlanarak. ....................................................... ( ) 

e) Dit)er ............................................................................................... () 

................................................................................................................................................ 

. .. . . ... . ................................ .. .................................................................................................... . 
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3.1. Yatırım Kararlarında Çevresel Faktörlerin Etkileri Hakkında Bilgiler 
Yatırım Kararlarını Etkileyen Çevresel Faktörler Belirli .. Başlıklar Altında 
Toplanmıştır. Lütfen Yatırım Kararlarınızı Etkileyen Faktörleri Onem Derecelerine 
Göre; 

o .. = Hiç Önemli De~il .............. 4 = Çok Önemli 
Ol k U S 1 ma zere ıra ayınız. # 

Politik Ve Yasal Faktörler 4. 3. 1 2 1 o 
.. Çok Önemli Orta Önemli .. Hiç 
O nemli Derecede De~il On emil 

Önemli Değil 

Uygulanan Yönetim 
Sekli 

Hükümetlerin istikrarlılıöı 

Yapılan Düzenlemelerin 
Sıklı~ı 

Hükümetin Politik Gücü 

Muhalefet Partilerinin 
Gücü 

Mal ve Mülkiyet İle İlgili 
Düzenlemeler 

Ambarqo 

Sa~lık ve Güvenlik 
Düzenlemeleri 

Verqi Yasaları 

pöviz Kuru DeQişimi İle 
llaili Düzenlemeler 

. 

İş Kanunları 

Tarife ve Kotalar 

Fiat Kontrolleri 

Antidamping ve Antitröst 
Kanunları 

Uluslararası ve Bölgesel 
Antlaşmalar 

3.2. Yukarıda Belirtilen Politik ve Yasal Faktörlerle ilgili Olarak Uygulamada 
Karşılaştı~ınız Problem ve Beklentilerinizi Lütfen Belirtiniz . 

............................................................................................................................................ ...... 

. ... . ... . ... .. .................. ······ ........................... ············································ .................................. . 

....... .. ... .... .... ·················· ......................................................................................................... . 

.. ........ .......... .................. .. ............ .... .... .. ...... .............................. ..... ........... ........ ................... .. .... . 

. . . .. . . ................................................ ............... .................................................... ... . . .. . ... .... .. . .. .. 

.. . . . . ... ................. .............. ................ ............... .............................................. ... ·················· ....... . 

.. ....... ············· ......................................................................................................................... . 



-
Ekonomik Faktörler 4 3 ·.2. .1 ·o -

.. Çok Önemli or.a Önemli .. HiÇ 
On em il Derecede DeOll O nemli 

Önemli . De~il 

GSMH . . 
Gelir Da~ılımı 

Kişisel Tüketim 
Harcamaları 

Sektöre! Oaöılım 

Doöal Kavnaklar Gücü 

Özel Mülkiyet ve Yatırım 
Oranı 

Ödemeler Denqesi 

Enflasyon 

Para ve Mali Politikalar 

İstihdam Kosulları 

Sermaye Piyasaları ve 
Finansal Kuruluşlar 

Nüfus Yoöunluöu 

Yas Daöılımı 

Pazar Koşulları 

3.3. Yukarıda Belirtilen Ekonomik Faktörlerle İlgili Olarak Uygulamada KarşılaştırJınız 

Problem ve Beklentilerinizi Lütfen Söylermisiniz. 



SOSYO-KÜL TÜREL . 4 3 .2 1 o· 
.. Çok Önemli Orta Önemli .. Hlç 

FAKTÖRLER Onemli Derecede oeoıı Onemlf 
Önemli De~il 

Maddi Kültür 

Dil 

Estetik 

Din 

Davranıs ve Tutumlar 

Motivasyon 

Sınıf Yapıları ve 
Ozellikleri 

Eöitim Yapısı ve Oranı 

3.4. Yukarıda Belirtilen Sosyo-kültürel Faktörlerle İlgili Olarak Uygulamada Karşılaştı~ırnz 
Prnblem ve Beklentilerinizi Lütfen Belirtiniz . 

....... ............................................... ........................................................................................... 

................................................................ ................................................................................ 

··································· ············································································································· 
................................................................................................................................................ 

·············································································· ·································································· 
........................................ ......................................................................................................... 

3.5. Araştırma Hakkında Genel Düşünce ve Görüşlerinizi Belirtiniz. 
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Anketi Cevaplandıranın 

Adı Soyadı 

Ünvanı 
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