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GİRİŞ 

 Dünya çapında finansal piyasaların entegrasyon faaliyetleri 1980’lerin sonu 

ve 90’larda önemli bir şekilde arttı. Bu sürecin gerisinde yatan temel faktör, 

uluslararası düzeyde risk çeşitlendirme fırsatı ve daha yüksek getiri oranı arayan  

yatırımların globalizasyonunun artmasıydı. Aynı zamanda, birçok ülke kısıtlamaları 

kaldırarak, yurtiçi finansal piyasaları deregüle ederek ve kendi ekonomik evrimlerini 

ve bakış açılarını piyasa-odaklı reformların yapılması doğrultusunda değiştirerek, 

ülkeye sermaye girişini teşvik ettiler. Özellikle, Doğu Asya, Latin Amerika ve Doğu 

Avrupa’daki birçok gelişmekte olan ülke ve geçiş ekonomileri  uluslararası finansal 

işlemler üzerindeki kısıtlamaları kaldırdılar. Bu ülkeler yurtiçi finansal piyasa 

üzerindeki düzenlemeleri gevşeterek,  engelleri kaldırdılar1. 

 Bu sürecin sonucu olarak, uluslararası sermaye hareketleri hızla arttı ve 

günümüzde malların ve hizmetlerin uluslararası ticaretinin boyutunu büyük ölçüde 

aştı. Böylesi bir evrimin ve değişimin temel özellikleri, finansal serbestleşme, 

finansal yenilikler ve uluslararası sermaye hareketlerinin bileşiminin değişmesiydi. 

 Finansal küreselleşmenin itici gücü olan finansal liberalleşmeye baktığımızda 

bunda, 70’lerin başında Bretton Woods sisteminin çökmesiyle beraber, kur 

kontrollerinin terk edilerek, yerine esnek kur sisteminin benimsenmesinin, 60’ların 

ortalarında bazı sanayileşmiş ülkelerin göreli olarak daha liberal politikalar 

uygulamalarının ve 70’lerden başlayarak 80’li yıllarda daha da genişlik kazanan 

liberal politikaların etkili olduğunu görürüz.  

 1980’lerdeki liberalizasyonla beraber finansal yenilikler de başladı. Finansal 

aracılar müşterilerine minimum işlem maliyetiyle ve birçok piyasada işlem görebilen 

                                                 
1 Pierre Richard Agenor,  Benefits and Costs of International Financial Integration: Theory and 
Facts, Washington, World Bank, 2001, s.3. 



 2 

finansal araçlar sunmaya başladılar.  Yeni  borç araçlarının farklı çeşitleri ilk önce 

Amerika’nın yerel piyasalarında ve Eurodolar piyasalarda ortaya çıktı ve diğer 

ülkelerin yerel finansal piyasalarına kadar yayıldı. Türev ürünler piyasası da hızlı bir 

gelişme gösterdi. Bunlarla beraber, iletişim ve veri aktarımı alanındaki yaşanan 

teknolojik gelişmeler de finansal yeniliklerin gerçekleştirilmesinde önemli rol 

oynadı. Bilgisayar teknolojisindeki ve telekomünikasyon alanındaki hızlı gelişmeler, 

bilginin hızlı bir şekilde yayılmasını ve işlemlerin düşük maliyetle gerçekleşmesinin 

sağladı2. 

 Doğallıkla,  son yıllarda ortaya çıkan bu ekonomik olguları ve bunların 

baskın olduğu ekonomik süreci, literatürde ve ekonomik yaşamda  egemen olan 

iktisadi düşünceden soyutlayamayız. Finansal liberalizasyonun ve bunun uzantısı 

olan uluslararası sermaye hareketlerin serbestleştirilmesinin benimsenmesinde neo-

klasik iktisadi düşüncenin etkisi büyük olmuştur. Neo-klasik teori, ele alınan bu 

konuda, yerli tasarrufların yetersiz kaldığı durumlarda yabancı tasarrufların yerli 

yatırımlar ve büyüme için önemli bir kaynak oluşturacağı görüşünü benimsemiştir. 

Bu görüşe göre, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, tasarrufların sermaye 

darboğazı çeken ülkelere doğru  hareketini kolaylaştıracak, diğer bir deyişle, 

ekonomik etkinliği artırarak, büyüme ve istihdamı gerçekleştirmek için, gerekli 

yatırımların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Tüm bu sürecin sonunda her iki taraf 

da kazançlı çıkacak ve böylece, dünya refahı artacaktır. 

 Finansal entegrasyondan beklenen faydaları özetle  şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

 

                                                 
2 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 2001, s. 8. 
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1. Tüketimin sabit bir düzeyde tutulması (consumption smoothing), 

2. Yurtiçi yatırımların artması ve büyümenin teşvik edilmesi,  

3. Makroekonomik disiplinin artması,  

4. Bankacılık sisteminin etkinliğinin artması ve finansal istikrar3. 

 Finansal entegrasyonun faydalarını dolaylı-doğrudan ayırımı yaparak da 

ortaya koyabiliriz: 

 Doğrudan faydalar: Yurtiçi tasarrufların artması, sermayenin düşük maliyetli 

kullanımı, teknoloji transferi, finansal sektörün gelişmesi. 

 Dolaylı faydalar: Uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, daha iyi politikaların 

üretilmesi, etkin politikalar üreterek sermaye girişinin artması, işlem maliyetlerinin 

düşürülmesi vs.4. 

 Neo-klasik düşüncenin finansal entegrasyona ilişkin olarak ön plana çıkardığı 

bu faydalar teoriktir ve yapılan ampirik çalışmalar sonucunda elde edilen ekonomik 

bulgularla desteklenen ekonomik gerçekler, zaman zaman teori ile çelişebilmektedir 

(bunlara ileriki aşamalarda değinilecektir). Bu konuda ortaya atılan eleştiriler, 

sadece, teori ile ekonomik gerçeklerin bağdaşmamasından hareketle ortaya konan 

eleştirilerin dışına taşarak, çok geniş bir çerçevede yankı bulmuştur.   

 Bu konudaki Marksist görüş,  spesifik bir konu üzerinde yoğunlaşmaktansa, 

adeta tümevarım yöntemiyle hareket ederek, tüm bu kavramları içeren 

“küreselleşme” kavramına değinmiş ve eleştirilerini bu kavrama yöneltmiştir. Bu 

açıdan, Marksist görüşlere değinmek yararlı olacaktır. 

  Genel olarak, ulus devletin anlam ve işlevlerinin değiştirilmesi için yapılan 

baskıların, kapitalizmin 1970’li yıllardan itibaren biçim değiştirmesiyle başladığı 

                                                 
3 Pierre Richard Agenor, 2001, s.11. 
4 Eswar Prasad , Kenneth Rogoff, Shang-Ji Wei, Ayhan Köse, Effects of Financial Globalization on 
Developing Countries: Some Emprical Evidence, Washington, IMF, 2003, s.24.  
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söylenebilir. Fordizmden esnek birikime geçiş şeklinde özetlenen kapitalizmin 

politik-ekonomik dönüşümünde devletin işlev ve yapılanmasındaki değişiklikleri 

Swyngedouw şöyle özetlemektedir5:  

 

Tablo 1. Devletin Zaman İçindeki Değişimi. 

Fordist Üretim   Just-in-time üretim (Esnek Birikim) 

-Düzenleme    Deregülasyon/yeniden düzenleme 

-Katılık    Esneklik 

-Refahın toplumsallaşması  Kollektif ihtiyaçların ve sosyal güvenliğin  
  (refah devleti)                                   özelleştirilmesi 

-Merkezileşme                            Ademi merkezileşme; bölgeler ve kentler 
arasında 
                                                                keskinleşen rekabet                                              
-Sübvansiyon devleti                             Girişimci devlet 

-Ülke çapında belirlenmiş                  Alana bağlı bölgesel politikalar 
bölgesel politikalar 

 
(Kaynak: David Harvey , Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları, 
1999, s.204.) 

 

 David Harvey, Swyngedouw’un yukarıdaki tespitlerini Marx’ın analizinden 

yola çıkarak doğrulamakta ve esnek birikime geçişin zaman-mekan sıkışmasını 

çözülmesi gereken sorun olarak kapitalizmin önüne çıkardığını vurgulamaktadır. 

Marx’a göre herhangi bir kapitalist üretim tarzının üç ana özelliği/koşulu, (1)- 

kapitalizmin yüzünün büyümeye dönük olması, (2)-gerçek değerlerde artışın emeğin 

                                                 
5 David Harvey , Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları, 1999, 
s.204. 



 5 

üretimde sömürülmesine dayanması ve (3)- kapitalizmin, teknolojik ve 

organizasyonel bakımdan zorunlu olarak dinamik olması birbirleriyle tutarsız ve 

çelişiktir. Dolayısıyla kapitalizmin dinamiği zorunlu olarak krize eğilimlidir. Marx’ın 

tahliline göre bu üç zorunlu koşul hiçbir biçimde düzenli ve sorunsuz bir   büyümeyi 

sağlayacak bir bileşim içinde bir araya gelemez. Kapitalizmin kriz eğilimleri somut 

gerçeklikte dönemsel olarak aşırı birikim evrelerinin ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı 

birikim, atıl sermaye ile atıl emeğin yan yana varolduğu, ama bu atıl kaynakların 

toplumsal bakımdan yararlı işler yapma amacıyla hiçbir biçimde bir araya 

getirilemediği bir durum olarak tanımlanır. Harvey’e göre Marxist tez, aşırı birikim 

eğiliminin kapitalizm altında hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacağıdır (aşırı 

sermaye temerküzü olgusu). Her tür kapitalist üretim tarzı için bu sorun, hiç sona 

ermeyecek ebedi bir sorundur. Dolayısıyla tek sorun şudur: aşırı birikim eğilimi, 

kapitalist toplumsal düzeni tehdit etmemesi için ifadesini nasıl bulmalı, nasıl denetim 

altına alınmalı, massedilmeli ya da yönetilmelidir? David Harvey’e göre, zamansal 

ve mekansal kaydırma yoluyla aşırı birikimin emilmesi, aşırı birikim sorununun 

kontrol altına alınmaya çalışılması bakımından en makul ve uzun soluklu bir çözüm 

yolu olarak görülmektedir6. Konumuzun çerçevesinde, zaman sıkışması ve zamansal 

kaydırmadan ziyade mekan sıkışması ve mekansal kaydırma kavramlarına 

yoğunlaşmamız daha doğrudur. Bu bağlamda en basit anlamıyla, mekansal kaydırma 

sermaye ve emek fazlasının coğrafi yayılma içinde emilmesi anlamına gelir. Aşırı 

birikim sorununa karşı geliştirilen bu mekansal çözüm, kapitalist üretimin içinde 

gelişebileceği yeni mekanların (örneğin, altyapı yatırımlarıyla) üretimini, ticaretin ve 

doğrudan yatırımların büyümesi için yeni olanakların araştırılmasını gerektirir. İşte 

                                                 
6 ibid, s. 198-206. 
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bu noktada klasik anlamıyla ulus devletin yapılanması ve işlevleri uluslararası 

sermayenin önünde engel oluşturmaktadır. Şöyle ki, mekan sıkışmasını giderebilmek 

için mekansal kaydırma yoluyla sermayenin yönlenebileceği daha fazla mekan 

üretebilmek için ulus devletin korumacılığı, katılığı, fonksiyonları ve en nihayetinde 

egemenliği gevşetilmelidir. Bu, ulus devletin içeride ademi merkezileşmesi, dışarıda 

ise, egemenliğinden uluslar üstü ve/veya uluslararası kuruluşlar lehine kısmen taviz 

vermesini gerektirmektedir.  

 Özetle, küreselleşme, kapitalizmin sorunu olan zaman-mekan sıkışmasını 

büyük ölçüde ortadan kaldırabilecek ideal bir yoldur ve bu bakış açısından 

değerlendirildiğinde, küreselleşme kapitalizm ile çelişmemektedir. Aksi bir durumda, 

zaman-mekan sıkışmasını en çok gelişmiş ülkeler yaşayacağından, küreselleşmeden 

bu ülkelerin daha fazla çıkar elde ettiği söylenebilir. 

 Neo-klasik teoriye göre, vergiler sermaye hareketleri üzerinde olumsuz etki 

yaratarak, bunların mobilizasyonu düşürmekte, çeşitli ülkeler arasında sermayenin 

getiri oranını farklılaştırmakta ve aynı zamanda ekonomide ek kayıp yaratmaktadır. 

Getiri oranlarının farklılaşması ve sermaye hareketlerinin mobilizasyonunun 

düşmesi, ülkelerin büyüme oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda 

getiri oranlarının farklılaşmasıyla da, global bir dengenin gerçekleşmesi 

zorlaşmaktadır. Bu teoriye göre, vergiler sermaye hareketleri üzerinde büyük 

olumsuz etkilere sahip ve bu olumsuz etkilerin giderilmesinde birinci en iyi çözüm 

vergilemenin ortadan kalkmasıdır. İkinci en iyi çözümler ise, vergi uyumlaştırması 

üzerinde yoğunlaşmaktadır.     

 Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak 2 tür sermaye hareketinden 

oluşmaktadır. Bunlar, uluslararası portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye 
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yatırımlarıdır. Her iki sermaye hareketini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

DYSY (doğrudan yabancı sermaye hareketleri), portföy yatırımlarına göre daha çok 

faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler hem yurtiçi ve hem de yatırım yapılan 

ülkedeki çeşitli göstergelerden oluşabilmektedir. DYSY’yi etkileyen faktörlerin 

çokluğu, doğal olarak vergilerin göreli etkisini azaltmaktadır. Öte yandan, portföy 

yatırımları daha az faktörden etkilenmektedir. Bu ise, vergilerin göreli önemini daha 

da ön plana çıkarmaktadır. Vergileme sermaye hareketlerinin farklı bileşimlerini 

farklı şekilde etkilemektedir. 

 Çalışmamızın amacı, vergilemenin DYSY üzerindeki etkilerini gerek teorik 

ve gerekse de uygulamadaki durum açısından incelemektir. Teoride diğer faktörlerin 

ihmal edilmesi, vergilerin etkisinin çok yüksek  olduğunu gösterse de, gerçek 

dünyada bu faktörler vergilemenin önüne geçebilmektedir. Çalışmamızın amacı 

çerçevesinde, bu faktörlerin önemi de vurgulanacaktır. Ayrıca, teşvikler (tersine 

vegileme) gibi  yatırımcı üzerindeki vergi yükünü azaltacak uygulamaların da ne 

kadar etkin olduğu incelenecektir. Günümüzde devletlerin verdiği teşviklerin 

çokluğu, vergisel teşvikler yanında diğer teşviklerin de etkisini incelememizi 

gerektirmektedir. Bu bağlamda, devletlerin verdiği teşvikler genel hatlarıyla ele 

alınacak, bunların yabancı yatırımcıyı nasıl etkileyebileceği tartışılacak ve vergisel 

teşviklerin bu teşvikler içindeki yeri ve önemine değinilecektir. Vergilerin, teoride 

ele alındığı kadar, yabancı yatırımlar üzerinde ne kadar etkili oldukları bu şekilde 

belirlenecektir.  

 Çalışmamızda DYSY hareketleri incelenecektir. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerin bazı  temel ekonomik sorunları için, DYSY’ye daha çok ihtiyaç duymaları, 

bunlar üzerinde daha da yoğunlaşmamızı gerektirmektedir.  Bu çerçevede Türkiye 
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bölümünde, ülkeye gelen doğrudan yatırımlar ele alınacak ve bunlar üzerinde diğer 

faktörlerle beraber, vergilerin ve vergisel teşviklerin ne kadar önemli ve etkili 

oldukları incelenecektir. Çalışmamızın amacı doğrultusunda Türkiye örneğini 

incelemek, uygulamada vergilerin ne kadar etkili olduklarını görebilmemiz açısından 

yararlı olacaktır. 

 Kısacası, çalışmanın amacı, vergilerin DYSY üzerindeki etkilerini incelemek, 

vergilerin bunlar üzerindeki yaratabileceği etkilerin büyüklüğünü belirlemek ve 

günümüzde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, ülke içine çekme doğrultusunda 

şiddetli bir biçimde rekabet ettikleri DYSY’nin vergilerden ve vergisel teşviklerden 

ne kadar etkilendiklerini belirlemek ve bu bağlamda elde edilen sonuçların teorideki 

sonuçlarla karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, özellikle de 

küreselleşme süreciyle beraber gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma vs. gibi 

amaçlarla DYSY’ye ihtiyaç duymaları ve bu yatırımlar üzerinde rekabetin artmasıyla 

beraber gündeme gelen vergilemenin, bu ülkelerdeki etkilerinin nasıl olduğu, çeşitli 

parametreleri göz önünde bulundurulmadan verilecek vergisel teşviklerin ilave 

DYSY girişi sağlayacak potansiyele sahip olup olmadığı ve bunların ekonomi ve 

toplum üzerindeki etkilerinin ne olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.  

 Türkiye örneğinin, bu bağlamda incelenmesi, çalışmamızın amacı ile 

örtüşmekte ve geçek dünyadaki durum ile teoriyi karşılaştırmamıza yardımcı 

olacaktır. 

 Vergilemenin uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki etkilerinin 

araştırılacağı bu çalışmada ilk önce, Birinci Bölüm’de, temel bir çerçeve oluşturması 

açısından, uluslararası sermaye hareketlerinin tanımı yapılacak, bileşimlerine 
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değinilecek, zaman içindeki seyri ve bölgesel dağılımı incelenecek, ortaya  çıkardığı 

ve literatürde tartışılmakta olan olumlu ve olumsuz özelliklerine yer verilecektir. 

 İkinci Bölümde, tezin konusunu oluşturan vergilemenin, uluslararası 

doğrudan sermaye hareketleri üzerindeki etkisi geniş bir biçimde incelenecektir. İlk 

önce “uluslararası üretim teorisi”ne değinilerek, günümüzde çokuluslu şirketlerin dış 

piyasalarda yatırım yapmalarının arkasındaki nedenler araştırılacak ve bunu takiben 

sermaye hareketlerinin ülke ve dünya refahı üzerindeki etkileri bu teori ile 

ilişkilendirilerek anlatılacaktır. Daha sonra  sermaye hareketlerinin 

vergilendirilmesine karşı geliştirilen tepkilere (vergi cenneti,  transfer fiyatlaması vs.) 

yer verilecektir. Vergilemenin sermaye hareketlerini nasıl etkilediğinin görülmesi 

açısından bu kavramlar önem arzetmektedir. Tez çalışmamızda  doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkisi özellikle 

vurgulanacağından, vergilemenin ve vergi sistemlerinin bu yatırımlar üzerindeki 

vergi yükünü ne ölçüde azaltabileceği, ülkeyi DYSY için nasıl cazip hale 

getirebileceği ve bunların  hangi yönde ve nasıl şekillenmesi gerektiği sorunsalı da 

incelenecek ve öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca diğer teşvik unsurlarına 

değinilecek ve vergisel teşviklerin, diğer teşvikler içinde ne kadar etkin olduğu 

sorusu araştırılacaktır. 

 Üçüncü Bölümde, Türkiye’deki mevcut ve tarihsel durum bu açıdan 

incelenerek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisi üzerindeki 

etkilerine değinilecektir. Daha sonra Türkiye üzerine yapılmış çalışmalar incelenecek 

ve sonuçları irdelenecektir. Türkiye’de  vergilerin ve vergi yükünü düşürecek 

vergisel teşviklerin DYSY üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri araştırılarak, teori ile 

uygulama arasındaki farklılık ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki 
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DYSY önündeki engellere de değinilerek, vergilerin bu faktörler içindeki yeri 

araştırılacak ve vergilerin DYSY üzerindeki etkileri bu şekilde de ortaya konacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ 

 

 Bu bölümde uluslararası sermaye hareketleri ile ilgili temel bir çerçeve 

çizilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere, uluslararası sermaye hareketlerinin birçok 

bileşimi veya türü vardır. Çalışmamızın içeriği ve amacı doğrultusunda bunların açık 

bir şeklide tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bölümde, 

ilk önce sermaye hareketlerinin çeşitlerinin tanımı yapılmıştır. Bunların ülke 

ekonomileri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine kısaca değinilmiştir. DYSY ve  

portföy yatırımları ayrıntılı bir biçimde tanımlanarak, çalışmamızda hangi tür 

sermaye hareketlerinin ele alınacağı net bir şekilde ortaya konmuştur. 

 Daha sonra uluslararası  sermaye hareketlerinin zaman içindeki seyrine 

değinilerek, bunların günümüzde daha yoğun bir şekilde gerçekleşmesinin nedenleri 

kısaca belirtilmiştir. Küreselleşme sürecinin başlangıç aşamalarındaki durum ile 

günümüzdeki durum arasındaki miktar, bileşim  ve yabancı sermayenin  gittiği 

ülkeler ve bölgeler açısından farklılık, kısa bir şekilde ortaya konmuştur. Daha sonra, 

uluslararası sermaye hareketlerini etkileyen ve yönünü, bileşimini belirleyen 

faktörlere değinilmiştir. Temel olarak, hangi faktörlerin ön plana çıktığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Son olarak ise, günümüzde, sermaye hareketlerinin hangi bölgelerde 

yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, hangi bölgelerin daha çok sermaye 

çektikleri ve hangi bölgelerde ne tür sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı verilen 

tablo aracılığıyla ortaya konmuştur.  
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            I. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN BİLEŞİMİ  

 Sermaye hareketleri temel olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 

portföy yatırımları, ticari borçlar, resmi borçlar ve diğer borç hareketlerinden oluşur7. 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) ise, sermaye hareketlerini, doğrudan yatırımlar, 

portföy yatırımlar ve diğer sermaye hareketleri başlığı altında üçe ayırmaktadır8. 

 Uluslararası sermaye hareketlerini vade açısından, kısa-uzun vadeli sermaye 

hareketleri şeklinde bir ayırıma da tabi tutabiliriz. Kısa vadeli sermaye hareketleri, 

uluslararası sermaye hareketleri içinde özel veya kamu kesimi tarafından 

gerçekleştiren ve vadesi bir yıldan kısa olan, banka mevduatlarını (döviz tevdiat 

hesapları da dahil), finansman bonolarını, prefinansman kredilerini vb. işlemleri 

kapsamaktadır. Bu kapsama giren varlıkların likiditesi uzun vadeli olanlara göre 

yüksektir ve kısa sürede nakde dönüşme özelliği göstermektedirler. Kısa vadeli 

sermaye hareketleri faiz farkının oluşturduğu arbitraj imkanını değerlendirme 

ilkesiyle hareket eden ve geriye dönüş kabiliyeti yüksek hareketlerdir. Uzun vadeli 

sermaye hareketleri ise vadesi bir yıldan daha fazla olan uluslararası sermaye 

hareketlerini ifade etmektedir. Uzun vadeli sermaye hareketleri, ülkeler arasında 

gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile mali piyasalarda tahvil ve 

hisse senetlerine yönelik yapılan uluslararası portföy yatırımlarını kapsamaktadır. 

Portföy yatırımlarını sadece uzun vadeli olarak değerlendirmek doğru değildir. Az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde portföy yatırımlarının vadesinin daha düşük 

olduğu görülmektedir. Burada, ülkenin risk seviyesinin vadeler üzerinde etkisi büyük 

olmaktadır. Risk seviyesi arttıkça, vadelerin daha da kısalacağı açıktır.  Kısa vadeli 

ve uzun vadeli sermaye hareketleri arasındaki tanımsal fark; ilkinin spekülatif  

                                                 
7 Chen Zhaohui , S.Mohsin Khan, “Patterns of Capital Flows to Emerging Markets: A Theoretical 
Perspective”, IMF Working Papers, No. 97/13, Washington, 1997, s.5. 
8 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 1992, s.15.  
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amaçlı ve geriye dönüş kabiliyetini yüksek (kalıcılığı düşük) olan sıcak para, 

ikincisinin ise istikrarlı ve ekonomik temellere göre hareket eden soğuk para (cold, 

cool money) olduğu yönündedir. 

 Kısa vadeli sermaye hareketleri bazı ülkelerin ödemeler dengesi bilançosunda 

önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bazı kısa vadeli sermaye hareketleri kurlarda 

oluşabilecek ani değişikliklerden kaçınmak veya kazanç elde etme beklentisi 

tarafından harekete geçirilir. Örneğin; yatırımcı ülkenin parasında bir devalüasyon 

yapılacağı beklentisine girince, şimdiki düşük fiyattan  döviz alarak ve ileriye dönük 

kontratlar yapmadan, yurtdışında yatırım yaparak, sonraki süre zarfında fiyatların 

yükselmesiyle dövizi ülke içinde satıp kazanç elde etmeyi bekler.  

 Bu davranış spekülatiftir, çünkü sermaye hareketi ileriye dönük kontratlar 

tarafından kapsanmamaktadır. Diğer bir deyişle, bu tür bir sermaye hareketi, karlılık, 

sabit kontrata göre değil de, beklenti temeline dayanarak hesaplandığı için 

spekülatiftir9. 

 Diğer bir kısa vadeli sermaye hareketi çeşidi, tanımlanması zor olan “sermaye 

kaçışı” (capital flight) kavramıdır. Sermaye kaçışı dışarıya doğru akan özel kısa 

vadeli sermaye çeşididir.  

 Spekülatif sermaye hareketleriyle karşılaştırdığımızda sermaye kaçışının, 

amaç, hareket yönü ve etik açıdan farklılık arzettiğini görmekteyiz. İlk olarak, 

spekülatif sermaye hareketi paranın değerine bağlı olarak iki yönlü (içeriye ve 

dışarıya doğru) olabilmektedir. Eğer devalüasyon beklentisi varsa, sermaye dışarı 

doğru, revalüasyon beklentisi varsa sermaye içeri doğru hareket eder. Sermaye kaçışı  

ise, gelişmekte olan ülkeden hareket eden tek yönlü harekettir. Dışarı çıkan sermaye 

                                                 
9 Kim Taeho, International Money & Banking, London & New York, Routledge, 1993, s.19. 
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genellikle yurtdışında kalmaktadır. İkinci olarak, spekülatif sermaye hareketleri ülke 

parasında meydana gelebilecek olası değişiklik güdüsüyle hareket etmekteyken, 

sermaye kaçışı gelişmekte olan ülkedeki elverişsiz yatırım ortamından ve sermayeyi 

rahatsız eden diğer olgulardan kaçma güdüsüyle hareket etmektedir. Üçüncü olarak, 

spekülatif sermaye hareketleri resmi hesaplamalardan ve resmi gözlemlerden 

kaçınmayabilirler. Oysa, sermaye kaçışları böylesi gözlem ve hesaplamalardan 

isteyerek kaçınabilmektedirler10. Örneğin, sermaye kaçışları ülkenin sermaye stoku 

hesaplarında yer almamaktadırlar. Sermaye kaçışı  ile ilgili farklı tanımlar da 

mevcuttur. Dünya Bankası, yurtiçinde sermayeye duyulan ihtiyacı vurgulayarak, 

sermaye kaçışını, gelişmekte olan ülkeden dışarıya doğru hareket eden toplam özel 

sermaye hareketi olarak tanımlamaktadır. Lessard ve Williamson’a göre ise, sermaye 

kaçışı, yurtiçindeki anormal riski kabul etmekten kaçınan yerli sermayedir. 

 

A. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI   

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yatırımcının bulunduğu ekonominin 

dışında faaliyet gösteren teşebbüs aracılığıyla sürekli kazanç elde etmesi için  yapılan 

yatırımı ifade etmektedir. Burada yatırımcı, teşebbüsün yönetiminde söz sahibi 

olmaktadır. Ana şirkete bağlı yabancı şirket ve bağlı şirket yatırımcının istekleri 

doğrultusunda yatırım yapmaktadır. Bu şirketler şube veya bağlı ortaklık şeklinde 

olabilir.  

 Doğrudan yatırım şeklindeki sermaye hareketleri, doğrudan yatırım ilişkisi 

içinde bulunan teşebbüsler arasındaki tüm sermaye işlemlerini kapsamaktadır. Bu tür 

sermaye hareketleri şirketlerin hisselerini satın alma, elde edilen kazançlardan 

                                                 
10 ibid, s.20. 
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yeniden yatırım yapma, şirketlerarası borç ( ticari krediler ve diğer borçlar gibi) 

verilmesi gibi yatırım çeşitlerini içermektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı 

birçok yolla yapılabilir. Ana şirketin  yardımcı şirkete borç verme şeklinde veya 

hisselerini satın alarak yurtdışına yaptığı fon transferi doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının görülen en açık biçimidir11. 

 Günümüzde doğrudan yabancı sermaye yatırımları genel olarak çok uluslu 

şirketler tarafından yapılmaktadır.  Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

büyüme , istihdam vs. üzerinde doğrudan olumlu etkileri yanında, “olumlu 

dışsallıklar” olarak tanımlayabileceğimiz dolaylı diğer olumlu etkileri de vardır. 

Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

a. Ekonomik etkinliği geliştirmek, 

b. Daha sonraki dönemlerde yerli firmalarda istihdam edilebilecek olan 

işçilerin eğitimi ve böylece işçi kalitesinin artması, 

c. Teknoloji transferi, 

d. Monopolistik yapıların kırılması ve rekabetin teşvik edilmesi, 

e. Kalite kontrol, standardizasyon alanlarında yeni tekniklerin transfer 

edilmesi, 

f. Yerli firmalara, yönetimsel etkinliklerini arttırmaları ve çok uluslu 

şirketlerin kullandıkları pazarlama tekniklerini benimsemeleri 

doğrultusunda dolaylı bir baskı yapmak12.  

  

                                                 
11 David Hartman, “Tax Policy and Foreign Direct Investment”, NBER Working Papers,  No. 689, 
1981, s.6. 
12 Magnus Blomström , Ari Kohko, “The Economics of Foreign Direct Investment Incentives”, NBER 
Working Papers, No. 9489, 2003, s.10. 
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 Yukarıda belirtilenlerin yanısıra başka diğer doğrudan yabancı sermaye 

yatırımı çeşitleri de mevcuttur.  

 

1- Özel Amaçlı Kuruluşlar 

 Özel amaçlı kuruluşlar temel olarak uluslararası işlemlerde faaliyet gösterirler 

ve yurtiçi ticarette çok az yer alırlar ya da  hiçbir şekilde faaliyette bulunmazlar. Özel 

amaçlı kuruluşlara finansal bağlı ortaklıklar (financial subsidiaries) ve holding 

şirketleri örnek gösterilebilir. Finansal bağlı ortaklıkların amacı yatırımları yurtdışına 

kanalize ederek, mevcut fon değerini artırmaktır. Holding şirketleri ise, üçüncü 

ülkelerde yatırım yaparlar ve yatırımları değerlendirirler. Bu şirketler genelde off-

shore finansal merkezlerde yerleşmektedirler. 

 

2- Gayrimenkul Yatırımı   

 Bu tür yatırım, yurtdışında satın alınan arazi veya bina gibi yapıları içerir. 

Doğrudan yatırım hanehalkının yurtdışında ikinci bir konut edinme şeklinde “ticari 

olmayan” yatırım şeklinde olabileceği gibi, ticari bir yatırım şeklinde de 

olabilmektedir. Nitekim, son bir-iki yıl yıldır, yabancılara yönelik gayrimenkul 

satışında çeşitli serbestleştirmelerin de etkisiyle, özellikle turistik bölgelerde, 

gayrimenkul yatırımlarının arttığı gözlemlenmektedir. 

 

3- Ters Yönlü İşlem 

 Bu tür doğrudan yatırım, bağlı ortaklık tarafından ana şirketin hisselerini  

satın alma veya bu şirkete  borç verme şeklindeki bir yatırımı ifade etmektedir. İşlem 
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niteliği aynı kaldığı ve ters yönlü olduğu için, bu işlemlere “ters yönlü işlemler” 

denmektedir13.  

 

 B. PORTFÖY YATIRIMI 

 Portföy yatırımları hisse senetleri, tahvil ve mevduat sertifikalarından 

oluşur14.  Doğrudan yatırım kapsamında bulunan hisse senedi yatırımları portföy 

yatırımlarının kapsamı dışında tutulur. Uzun dönemli tahviller satılabilir tahvilleri 

(marketable bonds), teminatsız tahvilleri (debentures) ve 1 yıldan fazla vadesi olan 

senetleri içerir. Uzun dönemli ciro edilebilir sertifikalar da (negotiable certificate) 

tahvil gibi değerlendirilir. Hisse senetleri şirket hisselerine, yatırım fonlarına ve 

tasarruf senetlerine yapılan yatırımı kapsar. Doğrudan yatırım ile ilişkili menkul 

kıymet işlemleri ve resmi rezervler bu kapsamın dışındadır. Çünkü ödemeler 

bilançosunda finansal araçlar, araç türüne göre değil de, fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılır15.  

 Portföy yatırımları gelişmiş ülkeler arasında daha büyük miktarlarda  

gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki büyük finansal kuruluşlar ( özel emeklilik 

şirketleri, sigorta şirketleri ve finansal yatırım şirketleri) menkul değerlerin sermaye 

hareketlerinde önemli bir araç olmasına neden olmaktadırlar.  

 Gerek portföy ve gerekse de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının her 

ikisi de uluslararası sermaye hareketleri niteliğinde olmakla birlikte aralarında 

önemli  farklılıklar bulunmaktadır. 

 En önemli fark, yabancı ülkede yapılan yatırımın yönetimi konusunda 

kendisini gösterir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı durumunda yabancı ülkede 

                                                 
13 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 1992, s.29. 
14 P. R. Agenor, 2001, s.3. 
15 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 1992, s.35. 
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kurulan şirket (bağlı ortaklık) ana şirketin doğrudan denetimi altındadır. Çoğu kez bu  

şirketin üst yönetim kadrolarında ana şirket tarafından atanan yöneticiler yer alır.  

 Oysa uluslararası portföy yatırımları durumunda, yabancı tahvil ve hisse 

senedi satın alınırken şirket yönetiminin doğrudan denetimi söz konusu değildir. 

Yani, ulusal şirket bu yolla uluslararası piyasalardan fon sağlamış olur, yönetim 

eskisi gibi yerel yöneticilerin ellerinde sürdürülür. 

 İkinci olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımları durumunda yabancı 

yatırımcı sermayesinin dışında, genellikle üretim teknolojisini ve işletmecilik 

bilgisini de birlikte getirir. Portföy yatırımlarında ise yabancı yatırımcının 

sermayesinden başka bir katkısı yoktur.  

 Üçüncü olarak, yatırımcıların kimlikleri de birbirinden farklıdır. Portföy 

yatırımlarını tasarruf sahibi  gerçek kişiler de yapabilirler. Oysa, uygulamada 

doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapanların büyük bir bölümünü çokuluslu 

şirketler oluşturmaktadır.  

 Dördüncü fark, yatırımın ana para ve getirisinin geri ödenmesiyle ilgilidir. 

Portföy yatırımlarında gelir ve amortismanların geri ödenme koşulları önceden 

belirlidir. Borç alanlar bakımından tahvil, sabit bir döviz borcu niteliğindedir ve 

ekonomik koşullara göre değişmez. Oysa doğrudan yatırımlarda genellikle belirli bir 

amortisman yoktur. Transfer edilen karlar işletmenin kazanç durumuna ve hükümetin 

transferler üzerine koydukları kısıtlamalara bağlıdır16. 

 

 

 

                                                 
16 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori ve Uygulama, 11. Baskı, İstanbul, Gizem Yayınları, 
1996, s.647. 
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C. RESMİ SERMAYE HAREKETLERİ 

 Resmi sermaye hareketleri, gelişmiş ekonomilerin az gelişmiş ekonomilere 

yaptıkları bağış ve krediler şeklindeki yatırımlardır. Yardımlar bağış şeklinde olursa, 

uluslararası bir transfer,  kredi şeklinde olursa  devletlerarası bir borçlanma 

sözkonusu olur.  

  Kredi ve bağış şeklindeki bu fonların verilmesinde ekonomik, sosyal ve 

siyasi bir takım faktörler etkili olmaktadır. Genellikle dış devletler, Dünya Bankası, 

IMF gibi mali kuruluşlar ya da Avrupa Yatırım Bankası gibi bölgesel kalkınma 

bankalarınca gerçekleştirilen bu yardımlardan faydalanan ülkeler döviz ve tasarruf 

açıklarını kapatarak daha yüksek bir büyüme hızına ulaşmaya çalışmaktadırlar. 

 Kısacası, sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru resmi 

transferler ve krediler ekonomik, sosyal ve askeri yardımlar gibi, bir dizi amaçları 

içermektedirler. Resmi borçlar iki taraflı bir kredi ilişkisi (bilateral) şeklinde 

olabileceği gibi, çok taraflı (multilateral) da olabilir. Bazı kalkınma kredileri uzun 

vadeliyken, diğer resmi sermaye hareketleri genelde kısa veya orta vadelidir.  

 Bazı resmi sermaye hareketleri ekonomik olmayan faktörler üzerine 

yoğunlaşabilmekteyken (askeri yardımlar gibi) , diğerleri global tasarruf ve 

yatırımların yeniden dağılımını değiştirmek ve finansal piyasalarda oluşan fiyatların 

(özellikle kurların) etkilenmesi amacını taşımaktadır17.  

 

 

 

 

                                                 
17 IMF, “Determinants and Systemic Consequences of Internatioanal Capital Flows”, Occasional 
Paper, No. 77, Washington, 1991, s.37.  
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D. DİĞER SERMAYE HAREKETLERİ 

 Diğer sermaye hareketleri yukarıda vurgulanan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, portföy yatırımları, resmi sermaye hareketleri ve resmi rezervler dışında 

kalan sermaye hareketlerini içermektedir.  

 Diğer sermaye hareketleri geniş ve heterojen bir kategoriyi oluşturmaktadır. 

Bu kategori finansal araçlara göre değil de, sektörlere göre bölünmekte ve sektörler 

bazında değerlendirilmektedirler. Bu sektörler, mevduat bankalarından (deposit 

money banks), resmi sektörden (resident official ?) ve diğer sektörlerden 

oluşmaktadır. Bu sektörler çeşitli analizler için gerekli olan istatistiksel verileri 

toplamak için uygun bir yapı oluşturmaktadırlar.  

 Diğer sermaye hareketleri yabancı bankalar tarafından verilen ticari kredileri, 

yabancı banka mevduatlarını, yabancı bankalardan ve banka dışı kuruluşlardan 

(sigorta ve özel emeklilik fonları gibi) alınan borçlar şeklinde birçok ve çeşitli 

finansal aktiviteyi içerir18. 

 

            II. ULUSLARARASI  SERMAYE HAREKETLERİNİN ZAMAN      

İÇİNDEKİ SEYRİ 

 İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde politika yapıcılar savaşın neden 

olduğu ekonomik yaraların sarılmasının en iyi yolunun finansal piyasalar üzerinde iç 

ve dış regülasyon yapmak olduğuna inanıyorlardı. Bu yolla otoriteler ucuz yurtiçi 

finansman olanakları sağlayarak, yerel ekonomin iyileşmesi için gerekli desteğin 

sağlanacağını savunuyorlardı.  

                                                 
18 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 1992, s.11. 
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 1950’lerde sermaye hareketlerini serbest bırakma yönünde hakim olan 

görüşler, 1961’de OECD’nin kurulmasıyla birlikte daha da güçlenmiştir. Çünkü, 

OECD’nin ilk uygulaması, üye ülkelerin bazı sermaye hareketleri üzerindeki 

kısıtlamaları kaldırmaları ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin yapılması 

yönünde olmuştur. Buna rağmen, 1960’larda ödemeler bilançosu problemlerinin 

ortaya çıkması uluslararası deregülasyonun yüksek seviyede değil de, düşük veya 

vasat seviyede kalmasına neden olmuştur. Liberalizasyon ise, 1970’li yıllarda ivme 

kazanmış, 1980’lerde daha da hızlanmış ve 1990’ların ortasında büyük ölçüde 

tamamlanmıştır19. 

 Sermayenin tam olarak mobil olması, sermaye sahibinin her hangi bir bölgede 

ve her hangi biriyle yapılan finansal ticarette hiçbir resmi engelle ve bu işlemleri 

yaparken işlem yaptığı ülkenin vatandaşından daha fazla bir işlem maliyetiyle 

karşılaşmadığı durum anlamına gelmektedir. Gerçek dünyadaki durum ise, 

uluslararası sermaye hareketinin tam mobilitesi görüşünden farklılık göstermektedir. 

Hükümetler sınır ötesi finansal hareketler ve ödemeler üzerine vergi koyabilmekte, 

belli limitler içeren rezerv gerekliliği uygulayabilmekte ve çeşitli yasaklar 

getirebilmektedirler20.  

 Her ne kadar finansal liberalizasyonun 1990’ların ortasında büyük ölçüde 

tamamlandığı vurgulansa da, 1980’lerin sonunda ve 1990’lı yıllarda ortaya çıkan 

ekonomik problemler sonucu bazı ülkeler yukarıda vurgulandığı şekilde sermaye 

hareketleri üzerinde kısıtlamalar koyarak, sermayenin mobilitesini olumsuz yönde 

etkilemişlerdir. Bu ise, benimsenen liberal görüşle büyük ölçüde çelişmekteydi. 

                                                 
19 Lars Oxelheim, Financial Markets in Transition, London, Thomson Business Press, 1996, s. 45. 
20 Maurice Obstfeld, “International Capital Mobility in the 1990’s”, NBER Working Papers, No. 
4534, 1996, s.2. 
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 1970’lerin başından itibaren, kullanılan teknolojilerin emeğin verimliliğini 

artırma kapasitesinin düşmesi, hammadde fiyatlarının artması gibi nedenler, gelişmiş 

ülkelerde kar oranlarının düşmesine neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki 

yatırımcılar kriz ortamının etkisiyle düşen karlar nedeniyle, reel yatırımdan kaçarak, 

finans sektörüne kaymaya başlamışlardır. 

 Sanayileşmiş ülkelerin finans piyasalarını serbestleştirmeye ve her türlü 

müdahaleden arındırmaya başlamalarıyla birlikte, uluslararası finans piyasaları çok 

daha geniş bir şirket ve birey yelpazesine açık hale gelmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerin sermaye yetersizliğinden kaynaklanan dış kaynak ihtiyacı, Avrupa 

ülkelerindeki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki teknik ve kurumsal gelişmelerin 

sermayenin hareket olanaklarını arttırması, OPEC üyesi ülkelerin cari işlemler hesabı 

fazlalarının gelişmekte olan ülkelere yönelmesi ve uluslararası likiditenin yüksek 

olması sermaye hareketlerinin serbestleşmesini hızlandıran diğer nedenler olmuştur. 

Bu nedenlerle ve finansal alanda yaşanan finansal yeniliklerle beraber, 80’li yıllar 

boyunca sermaye hareketleri hızlı bir şekilde artmıştır.  

 1982’den sonra sanayileşmiş ülkelerdeki cari hesap açığı sermaye 

hareketlerindeki önemli büyüklükteki hareketlerle finanse edildi. 1982-1983 

yıllarında sanayileşmiş ülkelerde ortalama olarak 60 milyar dolar olan cari hesap 

açığı, 80’lerin sonuna doğru 200 milyar dolar ulaşmıştır. Brüt sermaye hareketlerinin 

ölçeği, sınır ötesi bankacılık ve menkul kıymet aktivitelerinin teşvik edilmesi, off-

shore piyasaların gelişmesi ve yurtiçi piyasalara yabancı kuruluşların girmesi sonucu 

daha da büyümüştür. Özel sermaye hareketleri uluslararası sermaye hareketlerinin en 

dinamik biçimiydi ve bunlar sanayileşmiş ülkeler arasındaki cari hesap açıklarının 

finansmanında önemli rol oynamışlardır. 1980’lerde bankaların yurtdışına verdikleri 
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borçlarda da önemli artışlar olmuştur. Uluslararası banka kredileri 1973’lerin 

sonunda 175 milyar dolar iken, 1990’ın sonunda 3 trilyon 430 milyar dolar çıkmıştır. 

Bu rakam sanayileşmiş ülkelerin yıllık gayri safi milli hasılalarının yaklaşık olarak 

%20’sine denk gelmekteydi. 1989’da interbank işlemlerinin liberalizasyonuyla 

beraber, döviz piyasalarında günlük işlemlerin hacmi 120 milyar dolar ulaşmıştır. 

Banka dışı kuruluşların bankalardan aldıkları borç miktarlarında da artışlar olmuştur 

ama, bu artış nispeten daha küçük miktarlarda gerçekleşmiştir. 1982’de borç krizinin 

başlaması gelişmekte olan ülkelere bankalar tarafından verilen borç miktarlarının 

hızla azalmasına neden olmuştur.  

 1980’lerin sonuna doğru ve 90’ların başında sermaye hareketleri menkul 

kıymetlere duyulan güven tarafından karakterize edilmiş ve tahvillerin ve diğer borç 

araçlarının kullanımı daha da artmıştır. Örneğin, ABD’de sınır ötesi bono ve tahvil 

işlemlerinin GSYİH’a göre yüzdelik oranı 1980 ile 1995 yılları arasında %9’dan 

%164’e yükselmiştir.  

 1980’lerde uluslararası finansal piyasalarda sınır ötesi hisse senedi ticareti 

(cross border equity trading) de sermaye hareketlerinin en dinamik biçimini 

oluşturmaktaydı. 1989’da uluslararası hisse senedi işlemleri 1 trilyon 500 milyar 

doları aşmıştır. 80’lerin başında  bu rakam sadece 73 milyar dolardı. Yabancı 

yatırımcılar yurtdışındaki olası kazançlardan yararlanmak için, portföylerinde 

yabancı menkul kıymetlere daha da ağırlık vermişlerdir21. 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları da büyük uluslararası kuruluşlar ve 

uluslararası ortak girişimler sayesinde hızla artmıştır. 

                                                 
21 IMF, Report on the Measurement of International Capital Flows, Washington, 1992, s.8.   
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 1998-2000 yılları arasında doğrudan yabancı sermaye yatırımları rekor bir 

seviyeye ulaştı, ama bu süreci 2001 yılında keskin bir düşüş izlemiştir. 1996-1999 

yılları arasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değeri yıllık olarak %40.8 

civarında artmıştır. 2000’de bu büyüme yavaşlamasına rağmen, bu oran %18 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu yıl içinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değeri 1.3 

trilyon dolardı. Bu rakam 1980’de sadece 60 milyar dolar, 1990’da ise 210 milyar 

dolardı. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ilk aşamada gelişmiş ekonomilere 

yöneldi. 2000 yılında toplam 1.3 triyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının 1.05 trilyon doları gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşti. Bu 

yatırımların %70’si ise, dünyanın en büyük ekonomisi; ABD, Japonya ve Avrupa 

Birliği içinde yer almıştır22. Aşağıda DYSY’nin zaman içindeki seyri ülke grupları 

ve dünyadaki toplam hareketler çerçvesinde verilmiştir. 

                                                 
22 Charles Hill, Global Business,  Second Edition, Boston, Mc Graw Hill, 2003, s.1-4. 
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 1990-2000 yılları arasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

genişlemesi esasen 2 nedene dayandırılabilir. İlk olarak, bu süreç zarfında bireysel 

girişimciler artan bir şekilde global üretim sistemleri (global production system) 

kurarak, ekonomik aktivitelerini en etkin üretim yapabilecekleri yerler arasında 

dağıttılar. İkinci olarak, girişimciler diğerlerinin piyasaya girerek, ürettikleri mallar 

ve hizmetler için, yeni global piyasalar yaratma girişimlerini artırdılar. 

 Buraya kadar ele alınan tarihsel süreçte uluslararası sermaye hareketlerinin 

gerek bileşim ve gerekse de miktar yönünden sürekli değiştiği açıkça görülmektedir. 

Sermaye hareketleri ilk olarak gelişmiş ülkeler arasında daha büyük ölçeklerde 

gerçekleşmekteyken, bu hareketlerinin önemli bir bölümü banka kredileri 

şeklindeydi. 1982’de yaşanan dünya borç krizi bunu büyük ölçüde değiştirmiştir. 

Orta ve Doğu 
Avrupa 

Gelişmekte olan 
ülkeler 

dünya 

Gelişmiş ülkeler 

Orta ve Doğu Avrupa Gelişmekte olan 
ülkeler 

Gelişmiş Ülkeler 

(Kaynak: UNCTAD, FDI/TNC Databse (www.unctad.org/fdistatistics)) 

 
 Global ve Ülke Grupları Bazında DYSY Girişleri (milyar dolar) 
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Daha sonra Latin Amerika ve Asya ülkelerinde yaşanan finansal serbestleşme ve 

Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla beraber ortaya çıkan yeni piyasalar (emerging 

markets) ve geçiş ekonomileri, bu piyasalara  doğru akan sermaye hareketlerinin 

miktarını artırmıştır.    

 Sonuç olarak, finansal liberalizasyonla ve gelişen siyasi süreçle beraber yeni 

piyasaların ortaya çıkması ve finansal alanda yeniliklerin yaşanması uluslararası 

sermaye hareketlerinin toplam miktarında zaman zaman hızlı bir artışa ve bazen de 

keskin bir düşüşe neden olmuştur. Yaşanan ekonomik problemler, finansal krizler, 

değişen ekonomi politikaları ve uluslararası yatırımcıların ve şirketlerin 

davranışlarının değişmesi zamanla sermaye hareketlerinin bileşimini değiştirmiştir.    

 

III. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİ 

BELİRLEYEN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Uluslararası sermaye hareketleri potansiyel olarak ekonomik etkinliğin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynasa da, bu olumlu etki, finansal piyasalar 

tasarrufçuların portföy tercihlerini doğru bir biçimde değerlendirdiğinde, en verimli 

yatırımları belirleyip fonladığında, aktif fiyatını içerdiği risk ve getiri oranını doğru 

bir biçimde yansıtıp belirlediğinde ve eksik ve kesin olmayan enformasyonun neden 

olduğu sınırlamaların üstesinden geldiğinde görülebilir. Buradan hareketle, bozucu 

etkilerin olmadığı durumda sermaye hareketlerinin temel belirleyicilerinin, global 

ekonomide mevcut yatırım fırsatları seti, çeşitli yatırım projelerinin beklenen getirisi, 

farklı ülkelerin milli gelirlerinin artması, farklı ülkelerdeki hanehalklarının cari ve 

gelecekteki tüketim tercihleri ve onların risk alma isteği olduğu söylenebilir. 

Vurgulanan bu temel faktörlerin geçerliliğiyle beraber, ekonomik yaşamda sermaye 
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hareketlerini etkileyen diğer önemli  faktörler de mevcuttur. Bu faktörlerin en 

önemlileri resmi politikalar ve tam rekabetçi olmayan piyasalar, başlıkları altında ele 

alınabilir. 

 Resmi politikalar kavramı altında ilk önce sermaye kontrollerine değinecek 

olursak, bu tür önlemlerin piyasaya girişi engelleyen en önemli faktör olduğunu 

görmekteyiz. Sermaye kontrolleri uluslararası işlemleri oldukça maliyetli hale 

getirerek, sermaye hareketlerini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. 

 Resmi garantiler (mevduat sigortaları) ve  kriz zamanlarında borç veren son 

merciinin bulunması (lender of last resort) bulunması finansal sistemde istikrarı 

artırarak risklerin düşmesine neden olmaktadır. Böylesi resmi garantiler 

yatırımcıların piyasaya olan güvenini arttırarak, piyasaya doğru akan sermaye 

hareketlerinin miktarını artırır.  

 Vergileme de sermaye hareketlerinin bileşimini ve miktarını önemli derecede 

etkileyebilir. Vergilerin yüksek olduğu ülkelerde sermaye vergilerin düşük olduğu 

ülkeler ve off-shore piyasalara doğru hareket eder.  

 Para politikaları yurtiçi faiz oranlarında değişikliğe neden olarak, döviz 

kurunu, enflasyon haddini vs. etkileyerek farklı döviz cinsinden yapılan yatırımların 

ve aktivitelerin beklenen getirisini değiştirebilir. Bunun yanı sıra yaşanan mali 

dengesizlikler de sermaye hareketlerini etkileyebilir. Kamu harcamalarının kamu 

gelirlerini aşacak şekilde artması, ülkeye sermaye girişini artıracaktır (yurtiçi 

tasarrufların bu açığı kapatamayacak kadar yetersiz kalması durumunda). 

 Kur düzenlemeleri özellikle, kur aşırı değerlendiğinde veya düştüğünde, hem 

sermaye hareketlerinin boyutunu ve hem de yönünü değiştirebilir. Örneğin, 

1960’ların sonu ve 70’lerin başında ABD dolarındaki aşırı değer artışı üretim 
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maliyetlerini yükselterek, sanayileşmiş ülkeler arasındaki doğrudan yabancı sermaye 

yatırımının dağılımını ve bileşimini değiştirmiştir.  

 Piyasa başarısızlıklarının veya piyasanın barındırdığı çeşitli unsurların da 

sermaye hareketleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu unsurlar temel olarak, 

işlem maliyetleri ve asimetrik bilgidir. 

 Uygulamada, finansal varlıklarla ilgili çeşitli işlemler yapıldığında önemli 

işlem maliyetleriyle karşılaşılabilmektedir. Bu maliyetler alıcılar ve satıcıların hangi 

finansal araçların ticaretini yapacakları konularındaki kararlarını etkilemektedir. 

Ayrıca, böylesi maliyetler benzer finansal araçların getirilerini de 

farklılaştırmaktadır. Bu maliyetler, ticari aktivitelerinin yoğunlaştığı finansal 

merkezlerin, finansal varlıkların standardizasyonuyla maliyetlerin düşmesinin ve 

broker, dealer ve çeşitli uzman kuruluşlar gibi, finansal hizmet sağlayan firmaların 

var olmalarının nedenini büyük ölçüde açıklamaktadır. İşlem maliyetleri özellikle, 

çeşitli ülkeler arasında, bireylerin portföylerini hangi finansal varlıklardan 

oluşturacaklarını etkilemektedir. Sınırlı zenginliğe veya servete sahip olan bireyler 

için, işlem maliyetleri çok önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir. Gerçekten de, 

işlem maliyetleri 80’ler boyunca sanayileşmiş ülkeler arasındaki portföy 

yatırımlarının büyük bir bölümünün neden kurumsal yatırımcılar (örneğin, emeklilik 

fonları, sigorta şirketleri, yatırım fonları gibi) tarafından gerçekleştiğinin temel 

yanıtlarından birisidir.  

 Ödünç alan birey veya kurumun yatırım aktivitelerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için gerekli olan enformasyonun elde edilmesi de oldukça 

maliyetlidir. Bunun ve bunun gibi başka faktörlerin sonucu olarak, finansal piyasada 

yer alan yatırımcılar sık sık asimetrik bilgiyle karşılaşabilmektedirler. Asimetrik ve 



 29 

eksik enformasyonun olması ekonomik ajanların karşılaştığı belirsizliklerin sayısını 

artırarak, tasarrufçuların yüksek risk primi istemelerine, kredibilite durumu iyi 

olmayan şirketlerin kolay kaynak bulmalarına (ters seçim) veya tam tersi gibi 

durumlara neden olabilmektedir23. 

 Bir ülkede yaşayan ve çalışan  yatırımcılar yaşadığı ülkenin ekonomik 

koşulları hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyken, diğer ülkelerin ekonomik koşulları 

hakkında  genellikle fazla bir bilgi sahibi olmazlar. Bu tür yatırımcılar yurtdışında bir 

firma kurmak istediklerinde çeşitli endişeler taşırlar. Örneğin, yerli bankalarla 

çalışma koşulları, yerli dağılım sistemi (domestic distribution system) yurtiçi arz 

yapısı vb. gibi faktörler yatırımcıların kararlarını etkilemektedir. Bunun yanı sıra, 

vergi sistemi, kanunlar, işçi-yönetim ilişkileri vs. gibi unsurlar da yatırımcıların 

kararları üzerinde etkili olabilmektedir.  

 G. Roger ve L. Bovenberg sermayenin mobilitesini etkileyen bir diğer 

faktörün de üretim şokları olduğunu vurgulamışlardır. Buna göre, ülkede ortaya 

çıkan üretim şokları veya diğer şoklar arzulanan tasarruf ve yatırım seviyesini 

değiştirerek, sermayenin mobilitesini etkileyebilecektir24. 

 Diğer bir hipotez , dünya sermaye piyasasında yer alan ülkenin büyüklüğü ile 

ilgilidir. Büyük bir ülkede ortaya çıkacak olan tasarruf fazlası, sözkonusu ülkeyi fiyat 

kabul edici (price taker) konumdan çıkaracaktır. Fiyatları büyük ölçüde 

etkileyebilecek olan bu ülke, dünya faiz oranlarını etkileyerek, sermayenin 

mobilitesini, yönünü vs. değiştirebilecektir. 

                                                 
23 IMF, Determinants and Systemic Consequences of Internatioanal Capital Flows, Occasional Paper, 
No. 77, Washington, 1991, s.20-25. 
24 Gordon Roger, Lans Bovenverg , “Why is Capital so Immobile Internationally? Possible 
Explanations and Implications for Capital Income Taxation”, NBER Working Papers, No: 4796, 
1994, s.4-8. 
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 Literatürde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye 

hareketlerinin belirleyicileri, genel olarak itekleyici faktörler (push factors) ve çekici 

faktörler (pull factors) çerçevesinde incelenmektedir.  

 Calvo, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru hareket eden 

sermayenin belirleyicilerinin, gelişmiş ülkedeki ekonomik konjonktürün mü, yoksa 

gelişmekte olan ülkenin ekonomik koşullarında meydana gelen bir iyileşmenin mi, 

olduğunu test etmiştir. Çalışmanın sonucunda, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere doğru hareket eden sermayenin belirleyicisinin büyük ölçüde gelişmiş 

ülkedeki ekonomik konjonktür olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmaya göre, gelişmiş 

ülkedeki yatırımların getirisi düştüğünde,  sermaye yurtdışında daha yüksek bir getiri 

aramaya başlayacaktır.  

  Arias ve Montiel ülkenin kredibilitesinin sermaye hareketleri üzerinde 

önemli rol oynadığını vurgulamıştır. Chuhan, ABD’den dışarıya doğru akan portföy 

yatırımlarını ve hisse senedi hareketlerini inceleyerek, portföy borç hareketlerinin 

(portfolio debt flows) kredi derecesi ve ikincil piyasa fiyatından (secondary market 

price), hisse senedi akımlarının (equity) ise, fiyat-getiri oranından (price-earnings 

ratio), borsadaki getiriden ve GSMH’nın büyüme oranından etkilendiği sonucuna 

ulaşmıştır25. 

 Diğer itekleyici faktörler; 

- Bölgesel ticaret anlaşmaları. Örneğin, 1992’de imzalanan Kuzey 

Amerika Dış Ticaret Anlaşması (NAFTA), Latin Amerika 

ülkelerine yönelen sermaye hareketlerini olumlu yönde 

etkilemiştir. 

                                                 
25 Mark Carlson ,Leonardo Hernandez, “Determinants and Repercussions of the Composition of 
Capital Flows”, IMF Working Papers, No. 02/86, 1986, s. 5-6. 
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- Finansal liberalizasyon: Gelişmiş ülkelerdeki finansal 

liberalizasyon  bu ülkelerdeki sermaye piyasalarını gelişmekte 

olan ülkeler açmıştır.   

- Ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki yeniliklerin getirdiği 

maliyet düşüşleri. 

 

 Diğer çekici faktörler  ise,  

- Gelişmekte olan ülkelerin sermaye hareketleri üzerindeki 

kontrolleri kaldırmaları. 

- Gelişmekte olan ülkelerin kredibilitesinin artması. 

- Gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik göstergelerinin 

iyileşmesi, 

şeklinde ortaya konabilir.   

 Uluslararası sermaye hareketlerini etkileyen faktörlerden biri de ülkedeki 

yasal sistem ve bu sistemin içerdiği yasalardır. Schleifer vd. yaptıkları çalışmada 

“neden Amerika ve İngiltere’nin Fransa ve Almanya’dan daha gelişmiş ve daha 

büyük bir hisse senedi piyasası vardır?” sorusu çerçevesinde, ülkeleri genel hukuk 

(common law) ve medeni hukuk ülkeleri (civil law) şeklinde ikiye ayırarak, genel 

hukuk ülkelerinin yatırımcıları (özellikle küçük ve yabancı yatırımcıları) daha iyi 

koruduğu sonucuna ulaşmışlardır. Amerika ve İngiltere genel hukukun uygulandığı 

ülkeler oldukları için, yatırımcıları daha fazla korumakta, Fransa ve Almanya gibi 

ülkeler ise, medeni hukukun uygulandığı ülkeler oldukları için, yatırımcıları daha az 

korumaktadırlar. Yasalar ve onların uygulanabilirliği iyi olduğu zaman, sermaye 

piyasaları daha da  gelişmektedir. Çünkü iyi bir yasal sistem potansiyel finansman 
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sağlayıcıları herhangi bir olumsuzluğa karşı (örneğin, şirketin büyük hissedarlarının 

küçük hissedarların hisselerini ele geçirmesi) daha iyi koruyarak, ülkeye daha çok 

miktarda sermaye girişini sağlayacaktır26. 

 Medeni hukukun uygulandığı ülkelerde yasalar yazılı haldedir ve hangi 

durumlar karşısında ne gibi bir müeyyidenin uygulanacağı yasalarca bellidir. 

Dolayısıyla herhangi bir ceza verildiği zaman bu yasaların dışına çıkacak şekilde 

karar verme olanağı oldukça kısıtlıdır. Bu durumda yasadaki boşluklar kolayca 

kullanılabilmektedir. Oysa, genel hukukun uygulandığı ülkelerde yargıç herhangi bir 

uyuşmazlık durumunda kendi insiyatifini çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirip 

kullanarak, daha doğru ve etkin kararlar verebilmektedirler. Örneğin, yargıç karar 

verirken,  daha öneceki emsal olaylara bakabilir veya bir  yerde kendi insiyatifini 

kullanabilir. Medeni hukuk ülkeleri yasalarda yer alan mevcut durum (statüko) 

kurallarına güvendiğinden, zaman zaman yasalardaki boşlukların kullanılarak 

menfaat sağlanması durumu ortaya çıkmaktadır. Aksine, genel hukuk ülkeleri 

adaletin anlamına atıfta bulunurlar27. 

 Yasal sistemlerdeki bu belirgin farklar, yabancı ve küçük yerli yatırımcıların 

hak ve hisselerinin şirketlerin büyük hissedarları tarafından sömürülmesi veya 

istismar edilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.    

 

 

 

                                                 
26 Andrei Schleifer, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Robert Vishny, “Legal 
Determinants of External Finance”, NBER Working Papers, No. 5879, 1997, s.3-6. 
27  Simon Johnson, Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes, Andrei Schleifer, “Tunneling”, 
NBER Working Papers, No. 7523, 2000, s. 4 -8. 
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 IV. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN COĞRAFİ 

DAĞILIMI    

 Global finansal entegrasyonun temel özelliklerinden biri, yakın geçmişte 

sanayileşmiş ülkelerden (Kuzey Ülkeleri) gelişmekte olan ülkelere (Güney Ülkeleri) 

doğru özel sermaye hareketlerinde önemli derecede artış olmasıdır. Temel artış 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları kalemlerinde olmuştur. 

Asya krizinden etkilenen banka kredilerinde ise düşüşler olmuştur. Gelişmiş 

ülkelerden hareket eden doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının önemli 

bir bölümü daha çok finansal olarak entegre olmuş ülkelere (more financially 

integrated countries- MFI) gitmekteyken,  daha az entegre olmuş ülkeler (less 

financially integrated countries- LFI) bu sermaye hareketlerinin küçük bir kısmından 

yararlanabilmişlerdir. Asya Krizi süresince sermaye hareketlerinde önemli düşüşler 

olmuştur ve günümüz itibariyle bu rakamların eski seviyesine dönmediğini 

görmekteyiz. Kuzey-Güney sermaye hareketlerinin artmasının altında yatan nedenler 

“itekleyici” ve “çekici” faktörlerle açıklanabilir. Bunlar temel olarak; (1) 

MFI’lerdeki politik ve diğer gelişmeler , (2) Global finansal piyasalardaki değişimler 

şeklinde iki kategoride toplanabilir. İlk kategori, menkul kıymet borsalarının 

liberalizasyonunu, yabancı sermaye girişini teşvik eden uygulamaları içermekteyken, 

ikinci kategori, yeni piyasalara doğru hareket eden uluslararası sermaye 

hareketlerinde temel rol oynayan kurumsal yatırımcıların ortaya çıkması gibi, 

unsurlardan oluşmaktadır28.   

 Günümüzde sermaye ihraç eden ülkelere baktığımızda burada Japonya, 

Almanya,  gibi gelişmiş ülkelerin temel rol oynadığını görmekteyiz. Bunun yanısıra 

                                                 
28 E. Prasad , K. Rogoff, S. Wei, A. Köse, 2003, s.16-23. 
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İsviçre, Norveç ve Kanada gibi ülkeler de önemli miktarlarda sermaye ihracında 

bulunmaktadırlar. IMF’in 2004 yılında yayınladığı Global Finansal Stabilite 

Raporu’nda (Global Financial Stability Report) ülkelerin cari fazlaları ve cari açıkları 

göz önüne alınarak 2003 yılında ne kadar sermaye ihraç ve ithal ettikleri yüzdesel 

ortaya konmuştur. Cari fazla veren ülke sermaye ihracatçısı iken, cari açık veren ülke 

sermaye ithalatçısı konumunda değerlendirilmiştir.  
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Sermaye İhraç Eden Ülkeler

Hong Kong 2,5

İsv eç 3

Singapur 4,3

Norv eç 4,4

Tay van 4,5

S.Arabistan 4,6

İsv içre 5

Rusya 5,5

Çin 7,1

Almany a 8,2

Japonya 21

Diğer Ülkeler 25,2

Kanada 2,6Malezy a 2,1

  
 

Sermaye İthal eden Ülkeler

ABD 71,5

Birleşik Krallık 4,5

Avustralya 4,1

İspanya 3,2

İtalya 3

Yunanistan 1,3

Meksika 1,2

Diğer Ülkeler 11,2

 
 

 2003 yılında Global Sermaye Hareketleri: Kaynaklar ve Kullanımları (Net) 

Sermaye İthal Eden Ülkeler 

(Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report: Market Development and Issues,  
Washington, 2004, s. 171.)  
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 Burada dikkat edilmesi gereken husus, değerlerin yüzdesel olarak ele alındığı 

ve grafiğin  cari hesap fazla ve açıklarının göz önünde bulundurulmasıyla 

oluşturulduğudur. Sermaye ihraç eden diğer ülkeler kategorisinde yer alan ülkeler, 

cari hesap fazlaları %2.1’in altında yer alan ülkelerden oluşmaktadır. Sermaye ithal 

eden “diğer ülkeler” kategorisinde yer alan ülkeler ise, cari hesap açıkları %1.2’den 

az olan ülkelerden oluşmaktadır.  

 Tablo.2’den hareketle sermaye girişlerinin (capital inflows) tarihsel süreçteki 

hareketine baktığımızda ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri, yeni piyasalar ve 

gelişmekte olan ülkelerin daha belirgin ve baskın olduğunu görmekteyiz. 

 1990’lar boyunca yeni piyasalara doğru hareket eden net ve brüt sermaye 

miktarında önemli artışlar olmuştur. 2000 yılında ise net sermaye hareketleri önemli 

ölçüde düşmüştür. 90’lı yıllar boyunca yeni piyasalara yapılan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımı 1997 yılına kadar sürekli artmıştır. Ortaya çıkan kriz ile beraber, bu 

kalemde bir düşüş olsa da, bu rakam çok büyük miktarlarda olmayıp, diğer 

kalemlerdeki düşüşün çok altında gerçekleşmiştir.  Örneğin krizler ile beraber yeni 

piyasalarda portföy yatırımları düşerek, günümüzde, zamanında ulaştığı en yüksek 

seviyenin çok altında kaldığı görülmektedir. Buradan ise, portföy yatırımlarının 

krizlerden daha çok etkilendiği ve krizlere karşı finansal kırılganlığı yüksek olan yeni 

piyasalarda bu etkinin daha belirgin olarak hissedildiği sonucuna varılabilir.  

 Tablo.2’nin incelenmesi sonucu ABD’nin toplam sermaye girişlerinde en üst 

sırada olduğu görülmektedir. ABD’yi, Avrupa devletleri ve Birleşik Krallık 

izlemektedir. Japonya’ya baktığımızda ise, ülkeye olan sermaye girişlerinin bu 

ülkeler nazaran çok düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle doğrudan 
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yabancı sermaye yatırımları çok düşük boyutta gerçekleşmiştir. Bu ise, Japonya’nın 

günümüzde önemli derecede sermaye ihracatçısı olduğunu göstermektedir.  

 Genelleyecek olursak, uluslararası sermaye hareketlerinin coğrafi olarak 

dağılımı genel olarak, ABD, Avrupa, Birleşik Krallık, yeni piyasalar ve gelişmekte 

olan ülkeler, Japonya gibi ülkeler tarafından şekillendiği söylenebilir.    
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 Tablo 2. Sermaye Girişi (milyar $)    
 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ABD            
FDI 51.4 46.1 57.8 86.5 105.6 179.0 289.4 321.3 167.0 72.4 39.9 
Portföy 
Yatırımları 

111.0 139.4 210.4 332.8 333.1 187.6 285.6 436.6 428.3 427.9 544.5 

Diğer Yatırımlar 119.7 120.5 170.4 131.8 268.1 57.0 165.2 289.0 187.5 268.0 244.8 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

282.1 306.0 438.6 551.1 706.8 423.6 740.2 1,046 782.9 768.2 829.2 

KANADA            
FDI 4.7 8.2 9.3 9.6 11.5 22.7 24.8 66.1 27.5 20.9 6.3 
Portföy 
Yatırımları 

41.4 17.2 18.4 13.7 11.7 16.6 2.7 10.3 24.6 13.4 13.2 

Diğer Yatırımlar -6.7 16.0 -3.9 15.7 28.0 5.4 -10.8 0.8 7.5 5.0 10.9 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

39.4 41.4 23.9 39.1 51.2 44.8 16.6 77.2 59.7 39.3 30.3 

JAPONYA            
FDI 0.1 0.9 ------- 0.2 3.2 3.3 12.3 8.2 6.2 9.1 6.2 
Portföy 
Yatırımları 

-6.1 64.5 59.8 66.8 79.2 56.1 126.9 47.4 60.5 -20.0 81.2 

Diğer Yatırımlar -32.7 -5.6 97.3 31.1 68.0 -93.3 -265 -10.2 -17.6 26.6 34.1 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

-38.7 59.8 157.1 98.1 150.4 -34.0 -125.9 45.4 49.1 15.7 121.5 

BİRLEŞİK 
KRALLIK 

           

FDI 16.5 10.7 21.7 27.4 37.4 74.4 89.5 122.2 53.8 29.2 15.5 
Portföy 
Yatırımları 

43.6 47.0 58.8 68.0 43.5 35.2 183.9 255.6 69.6 76.6 149.3 

Diğer Yatırımlar 191.4 -10.8 106.2 254.4 328.5 103.9 83.6 423.2 333.2 91.1 410.4 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

251.6 46.9 186.7 349.7 409.4 213.7 357.1 801.0 456.6 196.9 575.3 

AVRUPA            
FDI … … … … … … 209.7 404.8 182.5 138.2 117.9 
Portföy 
Yatırımları 

… … … … … … 282.9 270.7 311.3 273.7 342.7 

Diğer Yatırımlar … … … … … … 208.3 337.2 241.1 62.6 185.3 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

… … … … … … 700.8 1,012.
7 

734.8 474.6 645.9 

YENİ 
PİYASALAR 
VE 
GELİŞMEKTE 
OLAN 
ÜLKELER29 

           

FDI 70.0 95.7 124.0 145.0 182.3 179.4 207.5 213.5 224.0 166.5 175.7 
Portföy 
Yatırımları 

94.7 93.5 37.5 113.4 86.2 35.0 113.3 74.4 -8.1 -22.0 62.0 

Diğer Yatırımlar 40.2 18.8 137.7 86.7 168.4 -108.5 -64.4 -11.6 -43.6 25.5 95.0 
Toplam Sermaye 
Harekatı  

204.9 208.0 299.1 345.1 437.0 105.9 256.3 276.6 172.3 170.0 332.8 

 

 (Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report: Market Development and Issues, Washington, 
2004, s. 183.) 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Bu kategoride aynı zamanda Hong Kong, İsrail, Tayvan, Kore ve Singapur da yer almaktadır.  
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            V.  Bölüm Özeti 

 Uluslararası sermaye hareketlerinin birçok çeşidi vardır. bunlar genel olarak, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları, resmi hareketler ve diğer 

uluslararası sermaye hareketlerinden oluşmaktadır. Doğrudan yatırım şeklindeki 

sermaye hareketleri, doğrudan yatırım ilişkisi içinde bulunan teşebbüsler arasındaki 

tüm sermaye işlemlerini kapsamaktadır. Bu tür sermaye hareketleri şirketlerin 

hisselerini satın alma, elde edilen kazançlardan yeniden yatırım yapma, şirketlerarası 

borç ( ticari krediler ve diğer borçlar gibi) verilmesi gibi yatırım çeşitlerini 

içermektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı birçok yolla yapılabilir. Ana 

şirketin  yardımcı şirkete borç verme şeklinde veya hisselerini satın alarak yurtdışına 

yaptığı fon transferi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının görülen en açık 

biçimidir. Günümüzde DYSY’lerin büyük bir bölümü çokuluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Portföy yatırımları hisse senetleri, tahvil ve mevduat sertifikalarından 

oluşur. Doğrudan yatırım kapsamında bulunan hisse senedi yatırımları portföy 

yatırımlarının kapsamı dışında tutulur. Resmi sermaye hareketleri, gelişmiş 

ekonomilerin az gelişmiş ekonomilere yaptıkları bağış ve krediler şeklindeki 

yatırımlardır. Diğer sermaye hareketleri ise, yukarıda vurgulanan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları, portföy yatırımları, resmi sermaye hareketleri ve resmi rezervler 

dışında kalan sermaye hareketlerini içermektedir. 

 Sermaye hareketleri kısa ve uzun vadeli olarak da ayırıma tabi tutulabilir. 

Portföy yatırımlarının ve DYSY’nin genelde uzun vadeli oldukları kabul edilir. ama, 

özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki risk seviyesinin yüksek  olması, 

bu tür yatırımların vadesini düşürebilmektedir. Bu nedenele, bunlar zaman zaman 

kısa vadeli olarak da değerlendirilebilirler. Kısa vadeli ve uzun vadeli sermaye 
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hareketleri arasındaki tanımsal fark; ilkinin spekülatif  amaçlı ve geriye dönüş 

kabiliyetini yüksek (kalıcılığı düşük) olan sıcak para, ikincisinin ise istikrarlı ve 

ekonomik temellere göre hareket eden soğuk para (cold, cool money) olduğu 

yönündedir.  

 Sermaye hareketlerinin serbest bırakılması yönündeki görüşler 1961 yılında 

OECD’nin kurulmasıyla daha da artmıştır. Ama, 1960’larda ülkelerin ödemeler 

bilançosu sorunları yaşaması bunu kısmen engellemiştir. Liberalizasyon, 1970’li 

yıllarda ivme kazanmış, 1980’lerde daha da hızlanmış ve 1990’ların ortasında büyük 

ölçüde tamamlanmıştır 

 Her ne kadar finansal liberalizasyonun 1990’ların ortasında büyük ölçüde 

tamamlandığı vurgulansa da, 1980’lerin sonunda ve 1990’lı yıllarda ortaya çıkan 

ekonomik problemler sonucu bazı ülkeler sermaye hareketleri üzerinde kısıtlamalar 

koyarak, sermayenin mobilitesini olumsuz yönde etkilemişlerdir.  

 Sanayileşmiş ülkelerin finans piyasalarını serbestleştirmeye ve her türlü 

müdahaleden arındırmaya başlamalarıyla birlikte, uluslararası finans piyasaları çok 

daha geniş bir şirket ve birey yelpazesine açık hale gelmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerin sermaye yetersizliğinden kaynaklanan dış kaynak ihtiyacı, Avrupa 

ülkelerindeki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki teknik ve kurumsal gelişmelerin 

sermayenin hareket olanaklarını arttırması sermaye hareketlerinin seviyesini 

yükseltmiştir. 

 İletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler portföy yatırımlarını daha 

kolay hale getirmiştir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları da büyük uluslararası 

kuruluşlar ve uluslararası ortak girişimler sayesinde hızla artmıştır. 
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 Uluslararası sermaye hareketlerini belirleyen ve etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bunlar ülkelerin, sermaye kontrolleri, resmi garantiler, para ve 

maliye politikaları, kur düzenlemeleri gibi, resmi politikalarından etkilenebilecekleri 

gibi, piyasa odaklı faktörlerden de etkilenebilirler. Örneğin, ülke ekonomisinin 

büyüklüğü, ekonominin büyüme hızı, eğitimli işgücü miktarı, ucuz işgücü ve 

hammadde  vs. Sermaye hareketlerini etkileyen faktörler genel olarak, “itekleyici” ve 

“çekici” faktörler olarak iki grup altında değerlendirilir. “İtekleyici faktörler”e, 

bölgesel ticaret anlaşmaları, finansal liberalizasyon, ulaşım, iletişim ve bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler örnek gösterilebilir. “Çekici faktörler”e ise, ülkenin 

sermaye kontrollerini kaldırması, ülkenin kredibilitesinin artması, risk düzeyinin 

düşmesi, ülkedeki yasal sistem örnek gösterilebilir. 

 Uluslararası sermaye hareketlerinin büyük bir bölümü gelişmiş ülkelerde 

gerçekleşmektedir. Bu ülkelerdeki piyasa ve ülke koşullarının diğer ülkelere nazaran 

iyi olması, bunda en büyük etkendir. Öte yandan, gelişmekte  olan ülkelerin payının 

gittikçe arttığını görmekteyiz. Bu ülkelerin hızlı reform sürecine girmeleri, hızla ülke 

koşullarını iyileştirmeleri ve yabancı yatırımcı lehine olan düzenlemeleri yapması, bu 

ülkelerle doğru sermaye hareketlerini artırmıştır. Bunda gelişmiş ülkelerdeki 

yatırımcıların tutumu da önem kazanmaktadır. Örneğin, son yıllarda, gelişmiş 

ülkedeki yatırımcılar tarafından üretim faaliyetlerinin gelişmekte olan ülkelere doğru 

kaydırmaları, bu ülkelerdeki DYSY miktarını önemli ölçüde artırmıştır. Gelişmekte 

olan ülkelerdeki hızlı özelleştirme hareketlerinin de bunda önemli etkileri vardır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASI FAKTÖR FİYATLARI EŞİTLENMESİ VE VERGİLEME 

 

 Bu bölüm, çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır. Bu bölüm kapsamında 

ilk önce “uluslararası üretim teorileri”ne değinilerek günümüzde çokuluslu 

şirketlerin yatırım yapmalarının arkasındaki nedenler incelenmiştir. Daha sonra  

sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sonucu, ülke refahının ne şekilde 

etkileneceği teorik olarak ortaya konmuştur. Sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesinin, temel iki üretim faktörü (emek ve sermaye) üzerindeki 

bölüşümsel   etkileri açık bir şekilde belirlenerek, sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesinin ülke refahı üzerinde pozitif etkisi olduğu vurgulanmıştır. Daha 

sonra, vergilemenin tek bir sermaye faktörünün ele alındığı teorik durumda, 

etkilerinin ne yönde ve nasıl olacağı irdelenmiştir. Bu bağlamda vergilemenin ayrıca, 

yarattığı ek kayıp, sapma (wedge) gibi kavramlara da yer verilmiştir. Kapalı ve açık 

ekonomide vergilemenin etkilerinin ne olacağı da belirtilmiştir. Buna ilişkin son 

olarak, bu teorik yaklaşımın gerçek dünyada gerçekleşebilirliği incelenerek, global 

dengenin gerçekleşmesinin olasılığı tartışılmıştır. 

 Çalışmamızda temel olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ele 

aldığımız için, bunlar üzerindeki vergisel etkiler  geniş bir biçimde incelenmiştir.  

 Çalışmamızda daha çok DYSY üzerinde yoğunlaşacağımız için, ilk öne 

DYSY’yi etkileyen başlıca faktörlere yer verilmiş ve birincil faktörler (piyasa hacmi, 

politik istikrar, ekonomik istikrar, ülkedeki adalet sistemi vs.) ön plana çıkarılarak, 

bunların DYSY üzerindeki temel etkileri ortaya konmuştur. Daha sonra teorik 

analize girerek, çeşitli vergi sistemleri altında, vergilerin DYSY’yi nasıl etkiledikleri 
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araştırılmıştır. Teorik analizin yanında, literatürde yapılmış olan ampirik çalışmaların 

sonuçlarına da değinilmiş ve bunların teorik durum ile karşılaştırmaları yapılarak, bu 

çalışmaların sonuçlarına ilişkin görüşler belirtilmiştir. Daha sonra literatürde 

uluslararası vergilemeye ilişkin optimalite koşullarına değinilmiş ve bölüm sonunda 

bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılarak, bu koşulların gerçek dünyada 

uygulanabilirliği incelenmiş ve ülke bazında değerlendirilmesi ele alınmıştır. 

 Daha sonra, vergilemenin neden olduğu olumsuz etkilerinin minimize 

edilebilmesi için, vergi harmonizasyonuna değinilmiş ve bölüm sonunda bunun da 

gerçekleştirilebilirliği tartışılmıştır.  

 Uluslararası sermaye hareketlerinin vergilendirilmesine ve temel olarak 

sermaye hareketlerinin vergilendirilmesine yönelik karşı tepki olarak bazı kavramlar 

incelenerek, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinin başka hangi  kavramlara ve 

olgulara yer açtığı irdelenmiştir. Bu bağlamda, vergi cennetleri ve transfer 

fiyatlaması ele alınmıştır. Sermaye kaçışına birinci bölümde değinildiği için, bu 

kavram kapsam dışında tutulmuştur. Bunların ülke ekonomisi üzerinde olumsuz 

etkilerine de değinilmiştir. 

 Yatırımcı üzerinde vergi yükünü azalttığı ve karlılığını etkilediği için, DYSY 

için verilen teşviklere de yer verilmiştir. İlk önce, verilen vergisel teşviklere ve 

bunların diğer teşvikler (finansal, diğer ve organizasyonel teşvikler) içindeki yerine, 

ülke bazında uygulamalar baz alınarak değinilmiştir. DYSY teşvikleri ile ilgili temel 

stratejiler, finansal, diğer ve organizasyonel teşvikler, vergi teşviklerinin temel 

kategorileri, DYSY teşvikleri ile ilgili değerlendirme kriterleri, çeşitli vergisel 

teşviklerin  olumlu ve olumsuz özellikleri de, bu çerçevede değerlendirilmiştir. 

Vergisel teşviklerin etkisi ile ilgili olarak Endonezya örneğine kısaca yer verilerek, 
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vergisel teşviklerin etkisi, yatırım büyüklüğü, yatırım türü ve çeşitli kriterler 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda ise, vergi ve teşvik mevzuatları 

değerlendirilecek ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 I. SERMAYE HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİSEL ETKİLER 

 Vergileme uluslararası sermaye hareketlerini birkaç şekilde etkilemektedir. 

Vergiler sermaye hareketlerinin yönünü, miktarını, bileşimini vs. etkilemenin yanı 

sıra, dünya refahını, ülke refahlarını, ülke içindeki gelir dağılımını vb. 

makroekonomik göstergeleri etkilemektedir.  

 Günümüzde DYSY’lerin büyük bir bölümü çokuluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Dolayısıyla bu şirketlerin yatırım yapmalarının ardında yatan temel 

faktörleri teorik çerçevede ele almak yararlı olacaktır. 

 

A. ULUSLARARASI ÜRETİM TEORİLERİ VE SERMAYE 

HAREKETLERİNİN ETKİLERİ 

Uluslararası üretim teorileri temel olarak dört teoriden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Firmanın Piyasa Gücü Kuramı 

2. İçselleştirme Kuramı 

3. Makroekonomik Kalkınma Yaklaşımları 

4. Rekabetçi Uluslararası Endüstrilerde Karşılaştırmalı Firma Büyümesi 

Yaklaşımı’dır. 
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1. Piyasa Gücü Kuramı. 

 Geleneksel neo-klasik yaklaşımda ekonomik olarak gelişmiş ülkenin sermaye 

fazlasına ama, emek kıtlığına sahip olacağı böylece, bu ekonomilerde uluslararası 

işlemlerden önce düşük kar ve yüksek ücret seviyesinin gerçekleşeceği kabul 

edilmektedir. Bu ülkelerin daha sonra yüksek seviyede emek faktörüne sahip olan 

ülkelere sermaye yoğun mallar ihraç edeceği veya bunun kısmi ikamesi olarak, 

DYSY aracılığıyla doğrudan sermaye yatırımı yapacakları vurgulanmaktadır. Sonuç 

olarak, sermaye düşük getirili ülkeden (bol olan ülkeden) yüksek getirili ülkeye (kıt 

olan ülke) doğru hareket edecektir.  

 Geleneksel yaklaşım ile Marksist yaklaşım benzer sonuçlara ulaşmaktadır. 

Marksist yaklaşıma göre, gelişmiş kapitalist ülkelerde kar oranlarının düşme eğilimi 

vardır. Bu ise, kalkınmalarının ilkin aşamalarında olan ve sermaye faktörünün daha 

karlı olarak tahsis edilebileceği geri kalmış ülkelerde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını artıracaktır.  

 2.Dünya Savaşı’ndan önce uluslararası üretim büyük ölçüde gelişmiş ülkeden 

gelişmekte olan ülkelere doğru giden DYSY aracılığıyla gerçekleşmekteydi. Daha 

sonra ise, özellikle 1970’li yıllarda bu tür yatırımlar daha çok gelişmiş-sanayileşmiş 

ülkeler arasında gerçekleşmeye başladı. Bu ise, uluslararası üretim teorisinin revize 

edilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Çünkü, bunlar aynı endüstriler arasındaki 

uluslararası  yatırımları açıklamamaktaydı.  

 Hymer’in bu çerçevede geliştirdiği yaklaşım mikro temelli olarak kabul 

edilebilir30. Hymer, firma teorisini firmanın içinde bulunduğu ekonomide 

uygulayarak, içselleştirmenin belirleyicilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 

                                                 
30 John Cantwell, “A Survey of Theories of International Production”, The Nature of the 
Transnational Firm, der. C.N. Pitels, R.Sugden, 2.edt, London, Routledge, 2000, s.14.  
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 Firmlar başlangıç aşamalarında birleşmeler ve kapasite genişletmeleri yoluyla 

pazar paylarını genişletirler ve böylece, endüstriyel yoğunlaşma ( ve piyasa gücü) ve 

buna bağlı olarak da karlar yükselir. Ama, zamanla monopol gücünün sınırlarına 

dayanınca yani, yurtiçi piyasada daha fazla yoğunlaşma seviyesi sağlanamadığında, 

firmalar yabancı piyasalarda yoğunlaşma amacıyla yabancı yatırımlarının artırarak, 

dış piyasalara yönelirler. Çokuluslu şirketler yatırım yaparak rekabeti düşürecekler 

ve  faaliyette bulundukları endüstrilere girişi engelleyerek monopolcü güç elde etmek 

isteyeceklerdir. 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ilgili piyasa gücü teorileri 

ekonomideki yapısal eksikliklere yönelmiştir. Burada, firmanın gücü ölçek 

ekonomileri, bilgi avantajları, ağ dağılımı (network distribution), ürün farklılaşması, 

kredi avantajı, üstün yönetim vs. aracılığıyla artmaktadır. Bu faktörlere sahip olan 

çokuluslu şirket içinde bulunduğu piyasaya girişleri engelleyerek, kendi piyasa 

gücünü artırabilir. Böylece, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının daha çok 

monopolcü rekabetçi şirketler (monopolistically competitive companies) tarafından 

gerçekleştirildiği kabul edilebilir. Böylesi firmalar yurtdışında çeşitli monopolcü 

avantajları kullanarak yurtiçinden daha fazla gelir etmedikleri sürece, yurtdışında 

yatırım yapmazlar31.  

 Hymer’in görüşlerini temel üç kategoride ele alınabilir. İlk olarak, piyasa 

başarısızlıkları /eksiklikleri (market imperfections) üç temel unsurdan oluşmaktadır. 

Bunlar, risk ve belirsizlik, dalgalı kur ve enformasyonun elde edilmesinin 

                                                 
31 Teppo Voutilainen, “Foreign Direct Investment (FDI) Theories Explaining the Emergence of 
Multinational Enterprises (MNE’s)”, Seminar in Strategy and International Business, Helsinky 
University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Institute of Strategy 
and International Business,  TU-91.167, 28.01.2005, s.5. 
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maliyetidir. Bu tür piyasa başarısızlıklar firmaların davranışlarını ve yabancı 

piyasada faaliyet gösterme stratejilerini etkilemektedir.  

 İkinci olarak Hymer, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kaynakların, 

teknolojinin, yönetimsel becerinin, girimciliğin vs. transferini içerdiğini öne 

sürmüştür. Firmalar, yurtdışında ekonomik kar beklentisi güdüsüyle üretim yaparlar.  

 Üçüncü olarak Hymer, doğrudan yabancı yatırımda transfer edilen 

kaynakların vs. mülkiyetinin değişmediğini vurgulamıştır. 

 

2. İçselleştirme Kuramı 

 Bu kuram neo-klasik iktisadın eleştirisi temeline oturmaktadır. Analizin çatısı 

bireyler ve bireylerin oluşturduğu gruplar arasındaki değişim temeline oturan neo-

klasik yatırım ve ticaret teorisi ile benzeşmektedir. Yönetimsel değişimin 

(administreted exchange) işlem maliyeti piyasa değişiminin işlem maliyetinden 

düşükse, piyasa içselleşmiş demektir. Yani, kollektif (veya grubun) etkinlik artmıştır. 

 Faaliyetler üzerindeki ölçek ekonomilerinin varlığından başka, işlemlerin 

doğrudan koordinasyonu sınırlı rasyonellik, belirsizlik, opportunizm ve enformasyon 

temininden kaynaklanan maliyetleri düşürebilir. Yani, ölçek ekonomilerinin yanısıra, 

maliyetleri düşürmenin diğer bir yolu da, işlemlerin doğrudan koordinasyonundan 

geçmektedir32. 

 Özellikle teknoloji gibi maddi olmayan varlıkların (intangible assets) “arm’s 

lenght” işlemleri çerçevesinde değişimleri maliyetlidir. Firmalar yönetimlerini yatay 

olarak birleştirdiklerinde, teknoloji değişimi şeklindeki işlemleri içselleştirmiş 

olurlar. 

                                                 
32 J. Cantwell, 2000, s.17. 



 48 

 Yurtdışındaki piyasaların birçok düzensizlik ve riskler içermesi firmaları bu 

piyasada DYSY yapma yoluyla içselleştirmeye yönlendirmektedir. İçselleştirmenin 

firmalara sağladığı faydalar gecikme, pazarlık ve müşteri belirsizliklerinden 

kaçınabilme, hükümetlerin yaptığı düzenlemelerin etkisini transfer fiyatlaması 

yoluyla en aza indirebilme ve piyasalar arasında fiyat farklılaşması uygulayabilme 

olanağı şeklinde sıralanabilir. Aynı şekilde, uluslararası firmaların yaptığı 

içselleştirmeler; 

- Yatay olarak bütünleşmiş çok işletmeli firmaların patent gibi firmaya 

özgü üstünlüklerini korumak için yaptıkları yatırımlar, 

- Dikey olarak bütünleşmiş çok işletmeli/tesisli firmaların bir malın bütün 

üretim aşamalarını içermek için yaptıkları yatırımlar şeklinde de 

olabilmektedir. 

 İçselleştirme teorisi organize edilmiş ara mallardaki uluslararası işlemler 

aracılığıyla çokuluslu şirketlerin ortaya çıkmasını ve büyümesini açıklamaktadır. 

Uluslararası hiyerarşiler (international hierarchies) ilgili ekonomik aktivitelerini ve 

bundan kaynaklanan işlemleri koordine etmek isterler. Çokuluslu şirketlerin 

aktiviteleri ara mallar piyasasındaki piyasa başarısızlıkları ile pozitif ilişkilidir. 

Çünkü, piyasa başarısızlıkları nedeniyle, firmalar içselleştirmeler yoluyla 

faaliyetlerini artırabileceklerdir33. 

  

 3. Makroekonomik Kalkınma Modeli 

 Makroekonomik Kalkınma Modelleri DYSY ile ticaret ve yerleşim faktörleri 

arasında ilişki kurmaktadır. DYSY özellikle, yerleşim yeri ve ticaret gibi faktörlere  

                                                 
33 John Dunning, “The Theory of International Production”, International  Trade: Existing Problems 
and Prospective Solutions, der. K., Fatemi, New York, NY, Taylor & Francis, 1989, s.56.   
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ilişkin maliyetler ve talebi teşvik edici yenilikler açısından incelenmektedir. Burada 

DYSY, ulusal karşılaştırmalı avantajlardaki (national comparative advantage) 

değişikliklere olan duyarlılıkları çerçevesinde ele alınmaktadır.Vernon’un “üretim 

evreleri” yaklaşımı, uluslararası  yatırımların kalkınmışlık derecesine ve yeni 

ürünlerin pazarlanmasına duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. 

 İçselleştirme yaklaşımı esas olarak, mikro temelli bir yaklaşımdır. Burada ise, 

genel olarak ülkeden kaynaklanan makro faktörler ele alınmaktadır.  

 Burada, Kiyoshi Kojima’nın ‘DYSY’nin makroekonomik teorisi”ne 

değinmekte yarar vardır. Bu teori esas itibariyle, ara malların ticaretinin 

açıklanmasında kullanılan noe-klasik faktör donanımı teorisinin genişletilmiş 

şeklidir. 

 Kojima temel olarak, DYSY’nin ara malların ticaretinde etkin yol olacağına 

inanmaktaydı. Ama, bu yatırımların zamanlaması ve yönü hiyerarşik kontrolden 

(hierarchical control) ziyade piyasa güçleri tarafından belirlenmektedir. Kojima’ya 

göre, firmalar kaynaklar açısından karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ülkelerde  ara mal 

üretimlerini yapmalı ama, katma değer yaracak aktivitelerini karşılaştırmalı 

dezavantaja sahip ülkelerde gerçekleştirmeliler. Öte yandan, DYSY çeken ülke eğer 

karşılaştırmalı dezavantaja sahipse, ülkedeki DYSY ara mal ithal etmelidir34.  

 Görüleceği gibi, bu yaklaşımda ülkeden kaynaklanan faktörler ele 

alınmaktadır. 

 

 

   

                                                 
34 ibid, s.73. 
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 4. Rekabetçi Uluslararası Sanayi Yaklaşımı 

 Bu teori nihai ürün piyasasını ele almakta ve bunu oligopolistik endüstri 

çerçevesinde incelemektedir. Bu yaklaşıma göre, uluslararası üretimin genişlemesi 

rakiplik/rekabet ve çokuluslu şirketler arasındaki teknolojik rekabet sürecinin 

sürdürülmesi ile ilgilidir35.  

 Bu yaklaşım, Knickerbocher tarafından ortaya atılan ve özellikle de gelişmiş 

ülkelerdeki DYSY’lerin oligopolistik bir tepkinin sonucunda ortaya çıktığını iddia 

eden bir yaklaşımdır. Herhangi bir ülkede pazar payını artırmak için, rakip bir 

firmaca yapılan yatırım, ardından paylarını korumak isteyen, oligopol durumdaki 

diğer firmaları da bu ülkede yatırım yapmaya itecektir. Bununla birlikte, bu teori 

başlangıç aşamasındaki bir firmanın nasıl yatırım kararı verdiğine ilişkin bilgi 

vermemektedir.  

 1971 yılında Vernon orijinal ürün devreleri hipotezinin açıklayıcı 

kapasitesinin kaybolduğunu vurgulayarak, 1974’te bu hipotezi oligopolistik yapıları 

içerek şekilde revize etmiştir.  

 İlk ürün geliştirme aşamasından sonra, firmaların teknolojik önderlikten 

ziyade ölçek ekonomileri aracılığıyla mevcut pozisyonlarını korumak isterler. 

Teknoloji genelde taklit edilebildiği için, şirketler sonraki aşamalarda budan 

kaynaklanan avantajlarını yitirirler36.  

 Vernon’un “ürün dönemleri” hipotezine göre, yeni malın üretimi önce düşük 

seviyede yapılır. Üretim sürdükçe ve üretime ilişkin sorunlar çözüldükçe ürün daha 

da gelişir.  

                                                 
35 John Cantwell, 2000, s.25. 
36 ibid, s.24. 
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 İkinci aşamada ürün hemen hemen olgunlaşmıştır. Bu aşamada üretim 

hızlandırılır. Satışlar önce iç piyasa yöneliktir. Sonra ise, ihracata başlanır. Üretici 

firma halen yeni teknolojiyi tek başına elinde tutmaktadır.  

 Giderek üretim yöntemi, deneme-yanılma veya deneyleme konusu olmaktan 

çıkar ve üretim teknolojisi standartlaşır. Böylece, üçüncü aşamaya geçilir. Artık 

yenilikçi firma ölçek ekonomilerinden yararlanarak karını yükseltmenin yollarını 

arar. Standart üretimin maliyetini düşürmek için üretim, örneğin işçi ücretlerinin 

düşük olduğu öteki ülkelere kaydırılır. Üretimin başka ülkelere aktarılması daha 

ekonomik duruma gelir. Dördüncü aşama bu şekilde şekillenir. 

 Yenilikçi ülkenin iç piyasası, yerli üretim yerine ithalatla karşılanmaya 

başlanınca beşinci aşamaya geçilmiş olur.   Teknoloji dünya ülkelerinin tümüne 

yayılır ve bir tür serbest mal haline gelir37. 

 Kısacası, şirketler ilk önce teknolojik avantajlarının kullanacaklardır. Daha 

sonra ise, ölçek ekonomilerinden yararlanmanın yollarının aramaya başlayacaklardır. 

Bu, şirketlerin üretimlerini çeşitli ülkelere kaydırmalarına ve sözkonusu ülkelerde 

pazar paylarını artırma arayışına itecektir. Bu firmayı takiben diğer firmalar da pazar 

paylarını en azından kaybetmemek için, o sözkonusu ülkede yatırım yapmaya 

başlayacaklardır. 

 Günümüzde DYSY çokuluslu şirketler tarafından yapılmaktadır. Sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilmesi neo-klasik analize göre, ülke ve dünya refahını, 

global etkinliği, global refahı artıracaktır. Bu analiz çerçevesinde ilk önce  

uluslararası sermaye hareketlerinin hem sermaye ihraç eden ve hem de sermaye ithal 

                                                 
37 Halil Seyidoğlu, 1996, s.75.  
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eden ülkelerdeki gelir dağılımı ve refah üzerindeki etkilerine değinmekte yarar 

vardır. Bu analiz daha sonraki aşamalarda bize ışık tutacaktır.   

 Bunu temel bir modelle ortaya koymaya çalışalım. Burada iki varsayım 

sözkonusudur.  1) Sermayenin azalan marjinal verimi; diğer üretim faktörleri sabit 

kaldığında, sermaye miktarındaki bir artış sermayenin marjinal veriminin düşmesine 

neden olmaktadır, 2) Fonksiyonel gelir dağılımı marjinal verimlilik tarafından 

belirlenmektedir. 

 Grafik 1.’de AA’ eğrisi 1. ülkedeki sermayenin marjinal ürününü, BB’ eğrisi 

ise, 2. ülkedeki sermayenin marjinal ürününü göstermektedir. Bu eğriler her ülkenin 

teknoloji seviyesi hem de sermayenin tamamlayıcısı olan diğer faktörler tarafından 

belirlenmektedir. Ülkenin dış dünyaya kapalı olduğu durumda, 1. ülkedeki sermaye 

miktarı OF, 2. ülkedeki sermaye miktarı ise, O’F’dir.   

 1. ülkedeki toplam gelir OFfA alanı ile, 2. ülkedeki toplam gelir ise, O’FmB 

alanı ile gösterilmektedir. Gelir dağılımının marjinal verimlilik teorisine göre, 1. 

ülkedeki sermaye sahiplerin geliri, sermayenin marjinal verimliliği, Ff, ile 

sermayenin miktarının, OF, çarpımı sonucu elde edilen OFfg alanı kadardır. Emek 

faktörünün geliri ise, sermaye verimliliği altında ve sermaye sahiplerinin geliri 

dışında kalan, gfA alanı kadardır.  

 1. ülkedeki sermayenin marjinal verimliliği 2. ülkedeki sermayenin marjinal 

verimliliğinden düşük olduğu için, daha yüksek getiri oranı arayan sermaye, 1. 

ülkeden 2. ülkeye doğru hareket etmeye başlayacaktır. Sermaye hareketinin miktarı 

FE kadar olacaktır. Böylece,  her iki ülkedeki marjinal verimlilik eşit hale gelecektir. 

Sermaye hareketi sonrası, 1. ülkedeki sermaye sahiplerinin geliri, emek faktörünün 

kaybından dolayı ve sermayenin her iki ülkede daha  etkin olarak tahsis edilmesi 
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sonucu artmaktadır. Aynı şekilde, sermaye hareketi öncesi 2. ülkedeki sermaye 

sahiplerinin geliri O’Fmk, emek faktörünün geliri ise, kmB kadardır. Sermaye 

hareketi sonrası emek faktörünün geliri, sermaye sahibinin kaybından ve sermayenin 

her iki ülkede de daha etkin olarak tahsis edilmesinden dolayı artmaktadır. 

 

 

 

Grafik 1: Sermaye Hareketlerinin Oluşturduğu Sonuçlar 
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 Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi dünya genelinde ek bir fgme alanı 

kadar bir kazanç (refah artışı da denebilir) ortaya çıkaracaktır. fge alanını 1. ülkedeki 

sermaye sahibi, gme alanını ise, 2. ülkedeki emek sahibi elde etmektedir. Sermaye 

ihraç eden ülkede emeğin gelirden aldığı pay düşerken, sermaye ithal eden ülkede 

emek faktörü önceki duruma göre daha çok kazanç elde  etmektedir. Tablo 3. 

uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin gelir dağılımı üzerindeki 

toplam etkisini göstermektedir. 

 

Tablo 3:  Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin sonuçları  

 Sermaye 
hareketi 
öncesi 

Sermaye 
hareketi 
sonrası 

Kazanç veya kayıp 

1.ülke     
Emek qfA neA Yerli sermaye sahiplerinin yurtiçinde 

yatırım yapması sonucu qpen kadar 
kayıp ortaya çıkar. 
Yerli sermaye sahiplerinin yurtdışında 
yatırım yapması sonucu pfe kadar kayıp 
ortaya çıkar. 

Sermaye OFfq OEen+EFge qpen + pfe kadar yerli emekten sağlanan 
kazanç, sermayenin dünya genelinde 
daha etkin olarak tahsis edilmesi sonucu  
fge kadar kazanç 

2. Ülke    
Emek kmB heB Yerli sermaye sahiplerinden sağlanan 

hgmk kadar kazanç, sermayenin dünya 
genelinde daha etkin olarak tahsis 
edilmesi sonucu gme kadar  kazanç 

Sermaye  O’Fmk O’Fgh Yerli emeğin gelirinin artması sonucu 
hgmk alanı kadar kayıp 

(Kaynak. T. Kim, 1993, s.15.) 

 

 Tablodan da görülmektedir ki, uluslararası sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi toplumun her kesiminin refahını arttırmayacaktır. Dünya refahında 

ise, toplamda bir artış olabilecektir. Bu refah artışı, toplumun kazanan kesiminin 
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kaybeden kesiminin zararlarını tazmin etmesi durumunda yine pozitif bakiye  

verebilecek seviyededir. Ancak, bu tazmin hipotetik olacaktır. 

 Benzer bir analiz de, Cullis ve Jones’in analizidir. Bu analizde yukarıdaki 

analizden farklı olarak, sermaye hareketlerinin toplumun kesimleri üzerinde değil de, 

sadece ülke refahı üzerindeki etkilerine yer verilmiş ve ayrıca vergileme yoluyla 

sermaye hareketlerinin kısıtlanması durumu yine, ülke ve dünya refahı açısından 

incelenmiştir. Vergilemenin uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki etkilerini 

ayrıntılı bir biçimde incelemeden önce, bu grafiksel anlatıma yer vermek yararlı 

olacaktır . 

Grafikte (2)’de dikey eksen yurtiçinde ve yurtdışında sermayenin marjinal 

getirisini göstermektedir. Bu iki ülkedeki sermaye stoku ise yatay eksende 

gösterilmiştir. Önce, sermaye tahsisi yurtiçinde OK1, yurtdışında O*K1 kadardır. 

Yurtiçinde sermayenin getirisi rn, yurtdışındaki sermayenin getirisi olan rf’den 

küçüktür. Bu şartlar altında, eğer sermayenin uluslararası hareketi üzerinde bir 

kısıtlama yoksa, K1-K2 kadar sermaye yurtdışına gidecektir. Bu akış,  her iki ülkede 

sermayenin getirisi eşitlenene kadar devam edecektir. Bu noktada, kaynakların dünya 

üzerindeki tahsisinde etkinlik sağlanmıştır.  

Bir ülkedeki  sermayenin getirisini arttırmak, diğer ülkedeki sermayenin 

getirisini azaltmadan mümkün olmayacaktır. İlk durumda  (OK1 kadar sermaye 

yurtiçinde iken) bu mümkündür. Sermaye hareketi sonucu, yurtiçindeki çıktı K121K2 

kadar  düşmüştür (yurtiçindeki marjinal üretim eğrisinin altında kalan alan). Buna 

rağmen yurtdışındaki çıktı K1K213 kadar artmıştır.  

Eğer yerli ülke, yurtdışındaki yatırım getiri oranını kabul ederse, o zaman 

yerli ülke her birim sermayeden re kadar gelir elde edecektir. Bu durumda yerli 
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ülkenin refahında 142’lik bir alan kadar artış olacaktır. Eğer sermaye yurtdışına 

gitmeseydi ülke, 142’lik bir refah artışından mahrum kalacaktı. Diğer ülke re(K1K2) 

kadar bir kazanç ödese de  431 alanı kadar bir getiriye sahip olacaktır. Böylece her 

iki ülke de daha iyi bir duruma gelmektedir.   

Dünya refahı maksimize edildikten sonra ülke,  kendi refahını artırmak için 

yurtdışı sermaye akışına bir sınırlama getirebilir. Diyelim ki, ülke K1-K3 kadarlık 

sermayenin yurtdışına çıkmasına kısıtlama koydu. Bu durumda yurtdışındaki 

yatırımın getiri oranı rf’den rf'’ne düşer. Ülkenin kaybı (Y) alanı ile gösterilebilir. Bu 

alan; (K351K2- K361K2) farkıdır. Bu ise bize, yurtiçinde yatırım yapıldığı için 

sermayenin getirisinde ortaya çıkan kaybı göstermektedir. Ülkenin kazancı ise (X) 

alanı ile gösterilmiştir. X alanı Y’den büyük olduğuna göre sermaye hareketine bir 

sınırlama koymak, ülkeyi daha kazançlı hale getirmiştir. Tüm dünyayı ele 

aldığımızda ise kayıplara (Z) alanını da dahil etmemiz gerekmektedir. Toplam kayıp 

(Y+Z) alanı kadar olacaktır ki, bu da X alanından büyüktür. Görüldüğü üzere burada 

ülke kazanırken, tüm dünya göz önüne alınarak analiz edilen refahta kayıp meydana 

gelmektedir.  
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Dünya refahı  ile ulusal refahın beraber maksimize edilmesi meselesi, 

gündeme çifte vergileme kavramını getirmektedir. Eğer yatırımın yapıldığı yabancı 

ülke, elde  edilen kar üzerinden vergi alırsa, aynı şekilde bu karın yurtiçinde de 

vergilendirilmesi gerekir mi? Burada  ulusal refah ile dünya refahı kavramları 

birbirinden ayrıştırılarak, eğer dünya refahının maksimizasyonu amaçlanıyorsa 

sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalı ve vergi iadesi / vergi alacağı 

(tax credit rule) uygulamaları hayata geçirilmelidir.  

Uluslararası sermaye piyasalarında alternatif vergi sistemleri altında dengenin 

nasıl sağlanacağını basit bir matematiksel modelle ortaya koyalım. 

Uluslararası koşullarda geliri vergilendirmek için iki ilke vardır. Bunlar  

ikamet (residence) ve  kaynak (source) ilkeleridir. İkamet ilkesi gereği, ülke 

 
(Kaynak: John Cullis, Philip Jones, Public Finance and Public Choice, New York, Oxford 
University Press, 1998, s.348.) 

Grafik2. Uluslararası gelirin vergilendirilmesi 
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vatandaşının geliri kaynağının nereden geldiğine, gelirin yurtiçi ve yurtdışından elde 

edilip edilmesine  bakılmaksızın, tek bir biçimde vergilendirilir. Ülkede ikamet 

etmeyenlerin geliri vergilendirilmez. Kaynak prensibi ise, gelirin hangi coğrafi sınır 

içinde elde edildiğini esas alır ve gelir nerede elde edilmişse, orada da vergilendirilir. 

Burada ülkede ikamet etmeyenin de geliri vergilendirilir.  

Sermaye piyasalarının entegrasyonu varsayıldığı zaman, bir ülkede ikamet 

eden birey diğer ülkede yatırım yapar hale gelecektir. Burada uluslararası vergileme 

konusunda ortaya çıkacak olan sorunların çözülmesi gerekmektedir.  

Bunu göstermek için bir örneğe başvuralım. 2 ülke varsayalım; yerli ve 

yabancı ülke. Yabancı büyüklükler (*) ile gösterilsin. (Yurtiçi faiz oranı r, yurtdışı 

faiz oranı ise r*’dır). Faiz gelirine bağlı olarak, literatürü  3 farklı efektif  vergi 

oranını baz alarak ayıralım. 

1. Yurtiçi kaynaklardan gelir elde eden ve burada ikamet eden 

bireyin üzerine konan vergi (trd) ile, 

2. İkamet edenin yabancı kaynaklardan elde ettiği gelirin 

üzerine konan ilave verginin efektif oranı (tra) ile, 

3. İkamet etmeyenin geliri üzerine konan vergi ise (trn) ile 

gösterilsin. 

Yabancı ülke için benzer büyüklükler (trd*),  (tra*),  (trn*) şeklinde olacaktır. 

Bu vergilerin her iki ülkede de aynen uygulandığını (faiz gelirleri üzerine) 

varsayalım. 

Denge düzeyinde yerli yatırımcı yurtiçinde yatırım yapmakla yurtdışında 

yatırım yapmak arasında kayıtsız olacaktır. Kardaki dalgalanmaları dışarıda 
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tuttuğumuzda, uluslararası faiz vergilendirmesi anlaşması, yerli yatırımcı için her iki 

ülkedeki yatırımların getirisinin eşitlenmesini gerektirir.  

r(1-trd)= r*(1-trn*-tra) 

Benzer şey, yabancı yatırımcı için de geçerlidir.  

r*(1-trd*) = r( 1-trn-tra*) 

Bu eşitliklerden hareketle; 

 (1-trd)(1-trd*) = (1-trn-tra*)(1-trn*-tra)                (1) 

Elde edilen bu eşitlik şunu anlatır; yerli ülke veya yabancı ülke açık olarak vergi 

politikalarını koordine etmeseler dahi, uluslararası düzenlemeler vergi 

uyumlaştırmasını gerçekleştirecektir. Bunu görmek için, her iki ülkenin de 

vergilemede ikamet ilkesini benimsediğini varsayalım. Bunun sonucu; 

 trd= tra + trn*     ,     trd*= tra* + trn      ,  trn=trn*=0    elde ederiz. 

Öte yandan kaynak ilkesini uygularsak; 

 trd= trn      ,        trd*= trn*        ,       tra=tra*=0 

Her iki durumda da (1) eşitliği sağlanmış olur. Eğer ülkelerden biri kaynak ilkesini, 

diğeri  ikamet ilkesini uygularsa, doğal olarak bu eşitlik sağlanmayacak ve 

dolayısıyla sermaye piyasalarında denge oluşmayacaktır.  

 Ayrıca vurgulanması gereken başka bir nokta, eğer her iki ülke ikamet 

ilkesini benimserse, (1) eşitliğini temel alarak, r = r* olması gerektiğidir. Bu 

durumda her ki ülkedeki sermayenin getirisi (brüt oranları) birbirine eşit olacaktır.  

 Bu koşul sermayenin uluslararası tahsisinde Pareto Optimalitesinin 

sağlanması anlamına gelir. Bununla beraber, eğer trd=trd* gerçekleşmezse, 

sermayenin net getirisi eşitlenmeyecektir. Aynı şekilde  r(1-trd)= r*(1-trd*) 

gerçekleşmezse sermaye getirisi arasında farklılaşma oluşacaktır. 
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 Eğer her iki ülke kaynak ilkesini kullanırsa, sermayenin net getirisinin eşit 

olması için  r(1-trd) = r*(1-trd*) koşulunun gerçekleşmesi gerekir. Bununla beraber, 

eğer vergi oranları eşit değilse, bu durumda sermayenin net getirisi eşit olmayacaktır. 

Bu koşulların her ikisinin gerçekleşmesi durumunda ise uluslararası sermaye 

piyasalarında denge  gerçekleşecektir38.  

 Bu denge koşulu tabi ki, basit denge koşulunu sağlamaktadır ve bunun 

gerçekleşmesinin günlük yaşamda neden zor olduğu konusuna ilerde değinilecektir. 

 Buraya kadar yapılan analiz, uluslararası sermaye hareketlerinin ekonominin 

gelir dağılımı ve vergilemenin uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki etkileri ile 

ilgili temel bir yaklaşım ortaya koymaktaydı. Bundan sonraki analizlerimizde ise bu 

durum daha detaylı ele alınacak, kapalı-açık ekonomi durumları incelenecek, küçük-

büyük ekonomi ayırımına değinilecek ve farklı vergileme sistemlerinin uluslararası 

sermaye hareketleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı  irdelenecektir.      

 Açık ekonomide vergi politikalarının doğurduğu farklılıkları görmek için, ilk 

önce kapalı ekonomi durumunu incelemekte yarar vardır. Grafik. 3’de faiz 

gelirlerinin , bir başka deyişle tasarrufların getirisinin vergilendirilmesinin ekonomi 

üzerindeki etkileri basit bir şekilde gösterilmiştir.  Vergileme toplam tasarruflar 

üzerinde olumsuz bir etki  yaratmaktadır. Tasarruf seviyesindeki bir  azalışın 

sermaye stokunda bir azalışa neden olacağı, işçi başına düşen çıktının azalacağı ve 

sonuçta yaşam standardının düşeceği varsayılmaktadır.(Burada, biz vergilemenin 

etkilerini daha çok sermaye hareketleri açısından inceleyeceğiz) 

 Grafik. 3’te yatırım talebi eğrisi faiz oranının ve tasarrufların bir fonksiyonu 

olarak çizilmiştir. Bu eğrilerin kesiştiği nokta ilk durumdaki dengeyi göstermektedir. 

                                                 
38 Raghbendra Jha, Modern Public Economics, London, Routledge, 1998, s.432. 
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Bu noktada faiz oranı r1 , yatırım düzeyi ise, I1’dir. Böyle bir durumda faiz geliri 

üzerine vergi konduğunu varsayalım. Vergi, yatırım ve tasarrufun arasında bir sapma 

(wedge) yaratacaktır. Denge yatırım düzeyi I2’ye düşecektir. Daha düşük yatırım 

sonucu sermaye stoku giderek azalacak ve sonuçta  refah düzeyi düşecektir. 

 
   Grafik 3. Kapalı Ekonomide Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Denge Yatırım Seviyesi 

Üzerinde Etkileri.  
 

 

(Kaynak: Joseph Stiglitz, Public Sector Economy, 3.rd Edt, New York, W.W. Norton & Company, 

2003, s.583.) 

 

 Hem açık ve hem de kapalı ekonomilerde tasarrufçuların yatırımlarının vergi 

öncesi marjinal getirileri ve vergi sonrası marjinal getirileri arasında yer alan toplam 

vergi sapması, sermaye piyasaları üzerindeki vergilerin bozucu etkisini ve sermaye 

gelirlerinin vergilendirilmesiyle ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel engelleri 

gösteren en önemli göstergedir. Sermaye piyasaları istikrarlı bir şekilde çalıştığında, 

yani diğer faktörler yatırımcıların likidite kısıtlarını olumsuz ve şiddetli bir biçimde 

etkilemediğinde, kapalı ekonomide  vergilerin, kurumlar vergisi şeklinde şirket 

üzerine veya bireysel gelir vergisi şeklinde bireysel yatırımcıların üzerine konması 
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çok farklı etkilere yol açmayacaktır. Bunun nedeni, kapalı ekonomide sermaye 

piyasalarının dengede olduğu durumda planlanan yatırımların planlanan tasarruflara 

eşit olması gerekliliğidir. Böylece, sermaye gelirleri üzerindeki  vergiler hem 

tasarrufları ve hem de yatırımları olumsuz bir şekilde etkileyeceğinden, vergilerin 

hanehalkı veya şirket üzerine konması sonuç itibariyle farklılık yaratmayacaktır39. 

 Açık ekonomi durumunda ise, vergileme sonucu düşen tasarruf seviyesi, 

ülkeye sermeye girişiyle daha üst seviyeye çıkabilmektedir. Grafik. 4’ü ele alacak 

olursak, ilk önce vergilemenin olmadığı durumu ve yabancıların r* faiz oranından 

fon arz etmeye razı olduklarını varsayalım. Bu durumda, fon arzı sonsuz esnektir. 

Denge faiz oranı r*, yurtiçi tasarruf seviyesi S1 , yurtiçi yatırım seviyesi ise, I1’dir. I1- 

S1 arasındaki fark yurtdışından gelen fonlarla finanse edilmektedir.  

Grafik4.  Açık Ekonomide Yatırım ve Tasarruflar 

 

 (Kaynak: Joseph Stiglitz, s. 587.) 

                                                 
39 OECD, Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues, Paris, 1991, s. 
265. 
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 Tasarruflardan elde edilen gelirler üzerine vergi konduğunda tasarruf eğrisi 

sola doğru  kaymaktadır (S’). Yatırım seviyesi ise aynı kalmaktadır. Ama, bu 

durumda yatırımların daha büyük bir bölümü yabancı yatırımcılar tarafından finanse 

edilmektedir. Yani, S3-I1 kadar yatırım yabancı fonlar tarafından finanse 

edilmektedir. Başka bir deyişle, ülkeye olan sermaye girişi (S3-I1) aralığı kadardır. 

Yurtiçindeki vergi idaresinin yerli tasarruflar üzerine vergi koyması ülkeye giren 

sermaye miktarını arttırmıştır. Burada ülke sermaye ithalatçısı durumundadır.  

 Sonuç olarak, tasarruflar üzerine vergi konması faiz oranlarını ilk başta 

yükseltecektir. Ama daha yüksek getiri oranı arayan yabancı yatırımcılar dolayısıyla 

ülkeye yabancı sermayenin girmesi, sermayenin bollaşmasına neden olarak, faiz 

oranlarını düşürecektir. Faiz oranları eski seviyesine geri dönecektir. Yurtiçi 

tasarruflar üzerine vergi konduğunda, sermayenin mobil olması ve mükemmel global 

sermaye piyasasının varlığı durumunda, yatırım seviyesinin değişmeyeceği, 

yatırımların daha çok bölümünün yabancı sermaye ile finanse edileceği kabul 

edilebilir.  

 Kuşkusuz ki, uluslararası sermaye hareketlerinin temelini ve büyük bir 

bölümünü tasarruflar oluşturmaktadır. Dolayısıyla vergilemenin sermaye hareketleri 

üzerindeki etkilerini incelerken, vergilerin tasarruflar üzerindeki etkilerinden yola 

çıkarak, sonuca ulaşmak uygun bir davranış olacaktır. 

 Yukarıdaki durumda sermaye ithalatçısı ülkeyi ele almıştık. Şimdi ise 

sermaye ihracatçısı küçük-açık ülke durumunu inceleyelim.  

 Grafik 5.’de sermaye ihracatçısı olan küçük - açık ekonomide vergilemenin 

yatırımlar, tasarruflar ve sermaye hareketleri üzerinde etkisi gösterilmiştir. Yatırımlar 

için yurtiçi talep I eğrisi ile, tasarruflar için yurtiçi arz eğrisi ise, S ile gösterilmiştir. 
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Sermayenin uluslararası getirisi, r*, ülke için dışsal (exogen) bir parametredir. Yani, 

ülke küçük olduğu için bu parametreyi etkileyememektedir. Vergilemenin olmadığı 

durumda,  sermayenin getirisi r* olduğu sürece, firmaların yatırım yapacağı miktar I* 

kadar olacaktır. Yurtiçi tasarruf arzı, S*, r* getiri oranı tarafından belirlenmektedir. 

Bu oran, yerli tasarrufların uluslararası piyasalarda işlem yapacakları zaman elde 

edecekleri getiri oranıdır. Bu tasarruflar (S*-I*) yurtiçi yatırım ve yabancı aktif satın 

alımları arasında tahsis edilmektedir.  

 Küçük açık ekonomide, kurumlar üzerine konan vergilerle, bireyler üzerine 

konan vergiler arasındaki farkın ortaya konması çok önemlidir. Çünkü, kapalı 

ekonomiden farklı olarak, bu iki vergi, sonuçları itibariyle farklı etkiler 

yaratmaktadır. Bireysel gelir vergisi ikamet temellidir. Ülke vatandaşlarının gelirleri 

vergilendirilmekteyken, yabancı vatandaşların gelirleri vergiden istisna edilmektedir. 

Böylece, bireysel gelir vergisi sadece yurtiçi tasarrufları etkilemektedir. Öte yandan, 

kurumlar vergisi yurtiçi yatırımlardan elde edilen gelirler üzerine konmaktadır. 

Böylece, kurumlar vergisi yabancı ve yerli tasarrufların her ikisinin de getirisini 

etkilemektedir. Kurumlar vergisi kaynak (source) temellidir. 
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Grafik 5. Küçük-Açık Ekonomide Vergilerin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki 
Etkisi       

 (Kaynak: Jack Mintz, “Is There a Future for Capital Taxation”, OECD Economics Department 
Working Papers, No. 108, Paris, 1992, s.37.) 
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borçlanabildikleri için yatırım miktarı I* seviyesinde gerçekleşir. Bireysel gelir 

vergisi tasarrufları ve ülkeden çıkan sermaye miktarını S*I*’dan S**I*’a 

düşürmektedir.  

 Küçük-açık ekonomi analizinden çıkarılacak sonuç; kurumlar vergisiyle, 

bireysel gelir vergilerinin yurtiçi yatırım ve tasarruf kararları, dolayısıyla sermaye 

hareketleri üzerindeki etkisinin aynı olmadığıdır. Kurumlar vergisi yurtiçi yatırımları 

doğrudan etkilemekteyken, bireysel gelir vergisi, yurtiçi tasarrufları etkilemektedir40.   

İlk durumda ülkeden dışarıya sermaye akışı gerçekleşmekteyken, ikinci durumda 

ülkeye sermaye girişi olmaktadır.  

 Büyük bir ekonomide,  yukarıda incelenen temel durumlar; kurumlar ve gelir 

vergisinin yarattığı fark, geçerli olmakla beraber analiz daha da karışıktır. Ekonomi 

büyük olduğunda, fonların uluslararası maliyeti ülkeden sermaye çıkışına (capital 

outflow) bağlı olacaktır. Yurtiçi yatırım talebinin artması büyük ekonomiden dışarıya 

akan sermaye miktarında azalma yaratacaktır. Böylece, sermayenin uluslararası arzı 

düşeceğinden, fonların uluslararası maliyeti yükselecektir.  

 Büyük ekonomide uygulanan kurumlar vergisi yukarıda ele alındığı gibi, 

yatırımları düşürecektir. Yurtiçi yatırımların düşmesi finansal aktiflerin uluslararası 

getiri oranını düşürecektir.  Tasarrufçular, aktiflerinden daha az gelir elde etmeye 

başlayacaklardır. Böylece büyük ekonomide hem yurtiçi ve hem de yurtiçi tasarruflar 

düşecektir. Kısacası; 

- Büyük ülkelerin tasarruf ve yatırım kararları (bunlar vergilerden 

etkilenebilir) dünya faiz oranlarını etkileyebilmektedir. Bu ise, 

sermaye hareketlerini büyük ölçüde etkileyebilmektedir. 

                                                 
40 J. Mintz, 1992, s.7. 
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- Büyük ekonomiler sermaye ihracatçı veya ithalatçısı olabilirler. 

Ülkelerin sermaye giriş ve çıkışlarını etkileyen kararlar 

uluslararası sermaye piyasalarını etkilemektedir41. 

 Kısacası, eğer ülkeler dünya piyasalarında fiyat kabul edici değilseler, 

bunların uygulayacakları vergi politikaları, yatırımcılar tarafından elde edilen 

dengedeki net (vergi sonrası) getiri oranını etkileyecektir. Ülkenin fiyat kabul edici 

olmamalarının nedeni, bunların ekonomilerinin sermayenin uluslararası düzeyde 

getirisini etkileyebilecek kadar büyük olmasıdır.  

 Reagan döneminde Amerika’da vergi oranlarının düşürülmesi,  sermaye 

ithalatını önemli miktarda artırmış, dünya genelinde sermaye miktarının azalması 

sonucu faiz oranları yükselmiştir. Almanya’da vergi reformu sonrası, dünya 

genelinde olmasa dahi, en azından Avrupa piyasalarında faiz oranlarının yükseldiği 

görülmüştür. 

 Eğer ülke faiz oranlarını etkileyebilecek kadar büyükse, ülke net sermaye 

hareketlerini kısıtlayabilme gücüne sahip olacak ve sonuç itibariyle bunu yapmaya 

istekli olacaktır. Şöyle ki, eğer büyük ülke sermaye ihracatçısı ise, sermaye 

ihracatının düşmesi ülkeyi daha kazançlı hale getirecektir. Eğer ülke sermaye 

ithalatçısı ise, ithalatın azalması sonucu ülke kazançlı çıkacaktır. Örneğin, büyük 

ülke vergi oranlarını düşürüp, net getiri oranını yükselttiğinde, eğer sermaye 

ihracatçısı ise, sermaye ihracatı düşecek ve ülke içindeki sermaye miktarı 

bollaşacaktır. Düşen faiz oranlarıyla beraber ülkede yatırımlar artacak ve ülke 

nispeten yüksek faiz oranında yatırım yapan diğer ülkelere ve ülke firmalarına göre 

daha avantajlı hale gelecektir. 

                                                 
41 J. Mintz, 1992, s.25. 
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 Gordon’a göre bu yaklaşım, tarihsel perspektiften bakıldığında, yani vergi 

oranlarının zaman içindeki değişim kalıbı ele alındığında, ortaya çıkan durum ile 

uyuşmamaktadır. Yukarıda vurgulanan argümanın aksine, sermaye ithalatçısı ve 

sermaye ihracatçısı ülkelerde yatırım ve tasarruf üzerindeki vergiler birbirine 

yakındır ve vergi politikalarının ülkelerin net ticari akımlarından (net trade flow) 

büyük bir seviyede etkilendiği söylenemez42. 

 Gerçek dünyada vergilemenin neden olduğu refah kaybı, teoride olduğu kadar 

büyük olmayabilir. Sermaye hareketlerinin hacmi, sermaye tabanının vergi 

esnekliğine bağlıdır. Bu esneklik düşük olduğu zaman ortaya çıkan refah kaybı daha 

az olacaktır. Çünkü vergileme sonucu ekonomik ajanların tercihlerinde daha az 

sapma olacaktır. Ayrıca, elde edilen vergi gelirlerinin kamusal tüketimi artırması ve 

bunların tekrar ekonomiye dönmesi, ortaya çıkan bu refah kaybını azaltıcı bir etki 

yaratmaktadır.  

 Devletler tarafından uygulanan vergiler, aynı zamanda diğer ülkelerin refah 

kaybını da azaltabilir. Bu iki mekanizma aracılığıyla gerçekleşmektedir.  

 İlk etki “kamusal tüketim” etkisidir. Ülke sermaye üzerine vergi koyduğunda, 

sermaye vergisi tabanı genişler, buna dayanarak da ülkenin vergi geliri artar. Artan 

gelirlerle beraber kamusal tüketim de artar. Açık ekonomide kamusal talep diğer 

ülkelerin mallarına da yönelebilir. Böylece, diğer ülkelerin refahı, ihracatlarının 

artması dolayısıyla, artabilir.  

 İkinci etki ise, “özel tüketim” etkisidir. Sermayenin ve malların uluslararası 

ticaretinde fiyatlar değiştiği için, bu, ülkelerin özel tüketimine de yansıyacaktır. 

                                                 
42 Roger Gordon,  “Taxation of Capital Income vs. Labour Income: An Overview”, The Theory of 
Taxation for Developing Countries, ed. David Newberry, Nicholas Stern, A World Bank Research 
Publication, Washington, 1998, s.30. 
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Burada yatırımlar ve tasarruflar üzerine konan vergiler arasında farklılık göz ardı 

edilmemelidir. Kurumlar vergisi firmaların sermaye talebini düşüreceğinden, yurtiçi 

sermaye getiri oranı düşecek, dışarıya çıkan sermaye artarak, sermayenin uluslararası 

maliyetini düşürecektir. Bu durumda sermaye ithal eden ülkeler kazançlı, sermaye 

ihraç eden ülkeler ise, zararlı çıkacaktır. Öte yandan, tasarruflar üzerine konan vergi 

uluslararası sermaye hareketlerini düşürecektir. Sermaye arzı düşerek, uluslararası 

faiz oranı yükselecektir. Sermaye ithal eden ülke bundan daha zararlı çıkacaktır. 

Kısacası, bir ülkenin vergi koyması, diğer ülkenin refah seviyesini de etkileyecektir.  

 Farklı vergileme yöntemlerinin tasarrufların uluslararası tahsisi üzerinde nasıl 

bir etki yaratacağına kısaca değinelim. Sermaye gelirleri iki şekilde 

vergilendirilmektedir. İkamet ilkesinin uygulanması durumunda ülkede ikamet 

edenlerin dünya genelinden elde ettikleri gelirlerin tümü vergilendirilmektedir. 

Bununla beraber, vergi cennetlerinin varlığı ve elde edilen gelir ile ilgili bilgi 

toplamadaki genel zorluklar, ülkede ikamet edenlerin gelirlerinin tümünün her zaman 

vergilendirilememesine neden olmaktadır.  

 Bazı vergiler kaynak ülke tarafından alınmaktadır. Burada yatırımcı hangi 

ülkeden gelir elde ettiği esasına dayanarak vergi ödemektedir. Bu vergiler genellikle 

faiz gelirleri üzerinden yapılan kesinti/stopaj şeklindedir. Yerli ülkede herhangi bir 

gelir beyanında bulunulmadığında veya yapılan stopaj tutarı yerli ülkede ödenen 

vergiyi aştığında, stopaj, vergileme seviyesini bütünüyle belirleyecektir. Stopaj 

oranlarının genelde düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, düşük vergili 

alternatif yerlerin var olması nedeniyle portföy yatırımlarının ülkeye girişinin 

düşecek olmasıdır. (OECD üyesi bazı ülkelerde; Fransa, Almanya, İzlanda,  İrlanda, 

Lüksemburg, Hollanda vs. stopaj oranı %0’dır).  
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 Eğer, kaynak ülkede uluslararası sermayenin vergilendirilme biçimi  ağırlıklı 

olarak stopaj ile yapılıyorsa, bu durumda uluslararası ekonomide vergi sonrası getiri 

oranlarının eşitlenmesi eğilimi ortaya çıkacaktır. Tersi bir durumda ise, yani sermaye 

gelirleri ikamet temeline göre vergilendirildiğinde, uluslararası  ekonomide vergi 

öncesi getiri oranlarının eşitlenmesi eğilimi ortaya çıkacaktır. 

 Ülkeler arasında tasarrufların etkin olarak tahsisi vergi sonrası getiri 

oranlarının her yerde eşitlenmesiyle sağlanır. Bu kaynak vergilendirmesi ile mümkün 

olabilir. Ülkede yapılan yerli ve yabancı yatırımlar üzerinden aynı oranda stopaj 

yapılsa, etkinlik sağlanabilir. Ama, bu, ülkeler arasında etkin yatırım tahsisi 

sağlamayacaktır. Çünkü, yatırımlar düşük vergili, özellikle kurumlar vergisi düşük 

olan ülkelere  yönelecektir. İkamet ilkesi esasına göre vergilendirme, yatırımların 

etkin tahsisini, kaynak prensibine göre vergilendirme ise, tasarrufların etkin tahsisini 

sağlamaktadır43. İkamet ilkesi, “sermaye ihraç tarafsızlığı” (capital export neutrality), 

kaynak prensibi ise, “sermaye ithalat tarafsızlığı”(capital import neutrality) olarak da 

bilinirler. (Bu iki kavrama ayrıntılı olarak ilerde değinilecektir).  

 Buraya kadar  sadece kurumlar vergisi ve gelir vergisinin sermaye hareketleri 

üzerindeki etkilerine değindik. Sermaye, bu iki vergileme şeklinde 

vergilendirilebileceği gibi, sermaye gelirleri stopaja da tabi tutulabilir. Stopajın her 

iki vergiden belirli açılardan farkı vardır. Gelir vergisi ikamet temelliyken, yani, 

sadece ülkede ikamet edenlerin gelirini vergilendirmekteyken, stopaj, bu ayırımı 

gözetmeksizin, sermaye geliri elde eden herkesin geliri üzerinden yapılmaktadır. 

Kurumlar vergisi kurumların gelirlerini vergilendirmekteyken, stopaj bireyleri de 

                                                 
43 OECD, Taxation and Household Saving, Paris, 1994, s.176. 
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vergi kapsamına almaktadır. Bu açıdan ele alındığında, stopajın etkilerinin ayrı bir 

şekilde gösterilmesi yararlı olacaktır. 

 Aşağıda stopaj oranlarını yerli ekonomi ve sermaye hareketleri üzerinde etkisi 

araştırılmıştır. Burada ülkenin dünya sermaye piyasalarındaki piyasa gücünü 

analizden soyutlayarak, ülkenin fiyat kabul edici konumda olduğunu varsayıyoruz. 

Aksi taktirde faiz oranını gösteren eğri yatay eksene paralel değil de, negatif eğimli 

olurdu. Yani, ülke fiyat kabul edici olmasaydı, faizin vergilemeye olan esnekliği 

sonsuz esnek, başka bir deyişle faizin vergi esnekliği tam esnek olmazdı.  

 Grafik 6’da yatay doğru, SF1, orijinal finansal sermaye arz doğrusunu 

göstermektedir. Fiyat kabul edici varsayımıyla beraber, arzın dünya faiz oranında (r1) 

tam esnek olduğunu görmekteyiz. MPC doğrusu sermayenin marjinal verimini, OCS 

ise, tasarrufların fırsat maliyetini vermektedir. Bu iki doğru yurtiçi yatırım ve yurtiçi 

tasarrufların fonksiyonudur. Stopajın ve diğer vergilerin olmadığı durumda, sermaye 

piyasasındaki denge, yurtiçi tasarrufların, SD1, yurtiçi yatırımlara, ID1, eşit olduğu ve 

ID1- SD1 kadar sermaye ithal edildiğinde, sağlanacaktır. 
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 Eğer ülke stopaj uygulamaya başlarsa, yabancı yatırımcılar önerilen vergi 

öncesi getiri r 2 = r 1/( 1-tw) olmalıdır. (tw), stopaj oranını göstermektedir. Vergi 

öncesi getiri oranı, en azından yabancı yatırımcılar için, başka her hangi bir yerde 

yatırım yaptıklarında el edecekleri getiri oranına eşit olmalıdır. Vergi öncesi getiri 

oranı yükseltilmezse, stopaj sonucu yabancı sermayenin düşmesi kaçınılmaz 

olacaktır. Vergi öncesi getiri oranı yükseltildiğinde, yani en azından, yabancıların 

alternatif getiri oranları eşitlendiğinde, yabancıların fon arz eğrisi SF2’ye 

yükselmektedir. Yüksek getiri oranı yatırım talebini ID2’ye düşürmekte, yerli 

tasarrufları ise, teşvik ederek SD2’ye getirmektedir. Finansal sermaye ithalatı 
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(Kaynak: Lawrence Gaulder, “Implications of Introducing U.S Witholding Taxes on 
Foreigners’ Interest Income”, Tax Policy and the Economy, ed. Lawrence Summers, 
Cambridge, NBER MIT Press, 1990, s.114.) 

Grafik 6. Stopajın Ekonomi Üzerinde Etkileri (Basit Analiz) 
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düşmektedir. Çünkü yatırım düşmekte ve aynı zamanda, yurtiçi tasarruf seviyesi 

yükselmektedir. 

 Şimdi vergilemenin refah etkisini irdeleyelim. Yüksek getiri oranı 

tasarrufçular için refah artışı anlamına gelmektedir. Bu A alanı ile gösterilmektedir. 

Yerli firmalar ise, yüksek fon maliyetiyle karşılaşacaklarından, refah kaybına maruz 

kalacaklardır. Bu A+B+C+D alanları ile ifade edilmektedir. Devletin elde ettiği vergi 

gelir C alanı kadardır. Sonuç olarak, vergilemenin neden olduğu net refah kaybı B+D 

alanı kadar olacaktır. B alanı, yerli ekonominin SD2-SD1 kadarlık yurtiçi yatırımı, 

dünya faiz oranlarının üzerinde bir faiz oranıyla finanse ettiği için, ortaya çıkan ek 

kaybı göstermektedir. D alanı ise, ID2-ID1 kadarlık bir yatırımın artık yapılmamasıyla 

ortaya çıkan ek kayıptır.  

  Önemle vurgulanmalıdır ki, bu analiz fiyat kabul edici ülke için yapılmıştır. 

Yapılan bu analiz fiyat kabul edici ekonominin ithalat tarifesi uygulaması sonucu 

oluşan durum ile aynıdır. Büyük ekonomi durumunda vergi sonrası getirinin en az 

vergi tutarı kadar artacağı beklenemez. Çünkü, ülke ayrıcalıklı konumunu 

kullanacaktır44. Vergi sonrası faiz oranlarını etkileyebilen ülke, stopaj uygulamakla, 

toplam refahı (dünya refahını) azaltmış olacaktır. Büyük ülkenin faiz oranlarını aşağı 

çekme gücü vardır. Eğer ülke net sermaye ithalatçısı ise, düşen faiz oranları net 

sermaye ithalatının maliyetini de düşürecektir. Bunun sonucu olarak, ülke refah artışı 

sağlayacaktır. Eğer ülke net sermaye ihracatçısı ise, net sermaye ihracatının getirisini 

düşürmek istemediğinden, stopaj uygulamaya yanaşmayacaktır.  

 Tam olarak ikame edilememe (imperfect substitutability)  stopaj yöntemini 

ülke için çekici hale getirmektedir. Yatırımcılar tasarruflarını tam olarak başka 
                                                 
44 Lawrence Gaulder, “Implications Of Introducing U.S Witholding Taxes on Foreigners’ Interest 
Income”, Tax Policy and the Economy, ed. Lawrence Summers, NBER, MIT Press, 1990, s. 116. 
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ülkedeki tasarruflarla ve tasarruf seçenekleriyle  ikame edemediklerinde, ülkenin 

stopaj uygulaması onun refahını arttıracaktır.  

 Vergilemenin yarattığı refah etkisini etkileyen unsurlardan biri de, yabancı 

vergi alacağıdır (foreign tax credit). Yurtdışında ödenen vergiler için yurtiçinde 

alınacak vergi alacağı stopajın refah etkisini değiştirecektir. Bu durumda ülke içinde 

konan vergiler, yabancı ülkedeki vergi oranlarını aşmadığı sürece, (ödenen tüm 

vergiler için yabancı yatırımcı  kendi ülkesinde vergi alacağından yararlanmaktadır) 

sermaye hareketlerinde/girişlerinde önemli bir düşüş olmayacaktır.   

 Yerli tasarruflar ve yatırımlar üzerinde önceden mevcut olan bazı vergiler de 

stopajın ortaya çıkardığı refah etkisini etkileyebilecektir. Bireysel gelir vergisi 

hanehalklarının tasarruflarının brüt ve net getirisi arasında bir sapma yaratırken, 

kurumlar vergisi de, yatırımların brüt ve net getirisi arasında sapma yaratmaktadır. 

Bu vergilerin varlığı durumunda, stopajın uygulanmasıyla ortaya çıkan refah etkisi, 

Grafik 6’daki durumdan farklı olabilir. Önceki vergiler hem toplam vergilerin ve 

hem de gelir ve kayıpların dağılımını etkilemektedir. Önceki vergilerin var olması, 

stopajın refah üzerinde pozitif etkilere yol açmasına neden olabilir. Stopaj faiz 

oranlarını yükselterek ek yurtiçi tasarrufu teşvik eder. Bu tasarruf üzerinden alınan 

vergilerden daha çok gelir anlamına gelebilir. Ek gelir refah artışını göstermektedir. 

Refah artışı, tasarrufların vergilendirilmesiyle, marjinal sosyal fırsat maliyet 

seviyesinin, marjinal sosyal fayda seviyesinin altına düşmesinden kaynaklanır. 

Marjinal sosyal fayda, bireylerin ve mükelleflerin tasarruf yaparak elde edecekleri 

gelirin, tüketiminden vazgeçmeleri sonucu oluşan maliyetten daha yüksek olması 

nedeniyle artar. Böylece, stopaj uygulamakla artan yurtiçi tasarruftan refah artışı 

sağlanır.  
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 Stopaj uygulamakla ilgili iki görüşe burada değinmekte fayda vardır. Bu bize 

stopaj uygulamasının arkasındaki ekonomi politik ile ilgili bilgi verecektir.  

 Yabancı yatırımcıların faiz gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiğini 

savunanlar, bu politikanın “ikili açığı” azaltmaya yardım edeceğini vurgulamışlardır. 

Stopaj uygulamasıyla kamu gelirleri artacak, bütçe açığı azalacak, ayrıca, sermaye 

girişinin düşmesiyle sermaye hesabı dengesizlikleri azalacak ve bu da sonuç olarak 

ticaret açığının küçülmesine neden olacaktır. Sermaye girişlerinin düşmesi döviz 

cinsinden aktiflere olan talebi düşürerek, döviz değerinin düşük olmasını sağlayacak 

ve ihracat – temelli yerli endüstrilerin uluslararası rekabet gücünü arttıracaktır. 

 Ayrıca stopaj oranlarının artırılması vergiden kaçınma sorunun azaltacak ve 

özellikle az gelişmiş ülkelerin daha çok yara aldığı, sermaye kaçışını önleyecektir. 

 Karşı görüş ise, stopaj oranlarının artırılmasının düşük bir gelir artışına yol 

açacağını savunmuşlardır. Ayrıca, böylesi bir uygulama durumunda yatırımcıların 

vergilemeden kaçmak için, birçok alternatif yol bulabilecekleri ve daha da önemlisi 

yabancı yatırımcıları çekmek için, vergi öncesi getirilerin yükselmesiyle, yerli 

firmalar için sermayenin  maliyetinin artacağını ve böylece de yatırımların düşeceği 

savunulmuştur45.   

 Buraya kadar vergilemenin uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki 

etkilerini, yarattığı ek kaybı ve daha sonra oluşan denge durumlarını teorik açıdan ele 

aldık. Gerçek dünyada ise, dengenin oluşmasını engelleyen veya yukarıda 

incelendiği şekilde dengenin varlığını etkileyen bir çok neden vardır. Bunlara kısaca 

değinmek ve ihmal edilen veya gözardı edilen unsurların ekonomik olarak farklı 

etkilere yol açacağını göstermek yararlı olacaktır.  

                                                 
45

 ibid, s. 105. 
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 Buraya kadar yapılan analizde, riskin olmadığı ve yatırımcıların farklı ülkeler 

arasındaki getiri oranları arasında kayıtsız oldukları varsayılarak, denge 

oluşturulmuştur. Yatırımcıların daha yüksek bir vergi sonrası gelir elde etmek için, 

sermayelerini ve bundan oluşan yatırımlarını dünya genelinde farklılaştırdıkları 

kabul edilmiştir. Denge koşulu, her hangi bir ülkede ikamet eden bireyin herhangi bir 

ülkedeki vergi sonrası getirisinin diğer bireylerin gelirleriyle aynı anda eşit olmasını 

gerektiriyordu.  

 İki ülkeli durumu ele alarak, bu koşulun gerçekleşmesinin zorluğunu ortaya 

koymaya çalışalım.  

 rd – yurtiçindeki vergi öncesi getiri oranı 

 rf – yurtdışındaki getiri oranı 

 tijk – j ülkesinde ikamet eden bireyin k ülkesinde sahip olduğu sermayeden 

elde ettiği gelir üzerine i ülkesinde konan vergi oranı 

 i, j, ve k hem d (yurtiçi) ve hem de f (yabancı) olabilir. Böylece, 8 farklı olası 

vergi oranı ortaya çıkmaktadır. Eğer, ülkelerin başka bir ülkede ikamet edip de, bu 

ülkedeki sermayelerinden elde ettikleri gelirin, bu ülkedeki (vergi koyan) 

vergilendirme durumunu analizden çıkarırsak, geriye 6 vergi oranı kalacaktır.  

 tdff – d, yerli ülkenin koyduğu vergi; f, yabancı ülke vatandaşının f ülkesinde 

(yabancı ülke) yaptığı yatırımın getirisi, f, yatırımcının yabancı ülkede sermaye 

sahibi olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda yerli ülkenin vergi uygulamadığı 

kabul edilmektedir. Yani,  tdff = 0. 

 tfdd – f, yabancı ülkenin koyduğu vergi, d, yerli vatandaşın yurtiçinde yaptığı 

yatırımın getirisi, d, yatırımcının d ülkesinde (yurtiçinde) sermaye sahibi olduğunu 
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göstermektedir. Bu durumda yabancı ülkenin vergi uygulamadığı kabul edilmektedir. 

Yani, tfdd = 0 olduğu kabul edilmektedir. 

 tdff  ve tfdd’nin analiz kapsamı dışında tutulmasıyla geride 6 farklı vergi oranı 

kalacaktır.  Eğer yerli yatırımcı yurtiçinde ve yurtdışında yatırım yapma arasında 

farksız ise; 

 rd(1-tddd)=rf(1-tddf–tfdf) ……………………………………………………..(1) 

koşulu geçerli olacaktır.  

 Benzer bir şekilde, yabancılar da kendi ülkelerinde ve yurtdışında yatırım 

yapma arasında farksız olacaklardır; 

 rd(1-tdfd–tffd)=rf(1-tfff)………………………………………………………(2) 

her iki koşulu  (1 ve 2) birbirine oranlarsak; 

(1- tddd ) / (1- tdfd – tffd ) = ( 1- tddf – tfdf ) / (1- tfff ) 

sonucunu elde ederiz. Bu ise, elde ettiğimiz denge koşuludur. Görülmektedir ki, 

denge koşulu 6 farklı vergi oranı içermektedir. Herhangi iki ülke tarafından seçilecek 

vergi kanunlarının bu koşulu sağlaması oldukça zordur. Ülke sayıları arttırıldığında, 

yani gerçek dünyayı göz önüne aldığımızda ise, bu koşulun gerçekleşme ihtimali 

daha da düşmektedir46. Bu ise, dengeye ulaşmayı zorlaştırmaktadır. 

 Matematiksel zorluktan başka, dengenin oluşmasını engelleyen veya 

zorlaştıran başka faktörler de mevcuttur. İlk olarak, birey ve firmaların davranışlarını 

ele alabiliriz. Genel olarak vergilerin, bireylerin, ülkede ikamet etme veya ülke 

vatandaşı olma isteklerini etkiledikleri kabul edilir. İstisnai durumlarda, bu varsayım 

geçerli olmakla beraber, bireylerin bu konuda vergi politikalarına olan duyarlılıkları, 

başka bir deyişle esneklikleri, düşüktür. Yani, bireyler ve firmaların ve dolayısıyla 

                                                 
46 Hugh Ault, David Bradford , “U.S. Taxation of International Income”, Taxation in a Global 
Economy, ed. Assaf Razin, Joel Slemrod, Chicago, The  University of Chicago Press, 1990, s. 34.  
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onların yatırımlarının mobilitesi dengenin sağlanması için yeterli olmayabilir. Başka 

bir deyişle, birey ve firmaların ve onların yatırımlarının mobilitesi denge koşulunu 

sağlayacak kadar yüksek olmayabilir. Ayrıca birey ve firmaların yatırımları “tam 

ikame” (perfect substitute) koşulunu sağlamayabilir. Yani, başka bir ülkede 

sermayenin getirisi yüksek ise, birey ve firma getirisini eşitleyene kadar, yurtiçindeki 

yatırımını yurtdışındaki yatırım ile ikame etmesi gerekliliği koşulu sağlanmayabilir. 

“Tam ikame”nin sağlanması oldukça zordur. 

 Dengeyi etkileyen diğer bir husus da ülke ekonomisinin büyüklüğü ile 

ilgilidir. Eğer ülke ekonomisi monopolcü konuma erişebilecek kadar büyükse, ülke 

bunun getireceği faydadan yararlanmak isteyecektir. Örneğin, ülke ihracat fiyatını 

yüksek tutarak, ithalat üzerine tarife koymak isteyecektir.Bu durumda dengeden 

sapma olacaktır. Öte yandan, sermaye kontrollerinin uygulanması da, dengenin 

oluşumunu etkileyecektir47.   

   

           B. VERGİLEMENİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE      

YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

  Bu başlık altında vergilerin DYSY (doğrudan yabancı sermaye yatırımları) 

üzerindeki etkileri hem teorik açıdan incelenecek ve hem de literatürde yapılmış 

ampirik çalışmaların sonuçlarına değinilecektir.  

 

 

 

 

                                                 
47 ibid, s. 36. 
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           1- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler. 

 DYSY sadece vergilerden değil, aynı zamanda başka birçok faktörden de 

etkilenmektedir. DYSY’yi etkileyen faktörler temel olarak aşağıdaki şekilde ortaya 

konabilir. 

1. GSMH: Kişi başına düşen milli geliri yüksek olan ve büyük piyasaya sahip 

olan ülkeler daha fazla DYSY çekmektedirler. 

2. Doğal kaynak ve  insan kaynaklarını içeren kaynak donanımları yabancı 

firmaların karar verme sürecini etkilemektedir. Kaynak donanımları iyi olan 

ülkelerin daha fazla yatırım çekecekleri açıktır. 

3. Ulaşım ve iletişim ağlarını içeren altyapı kolaylıkları DYSY’nin önemli 

belirleyicilerindendir.  

4. Makroekonomik istikrar, istikrarlı kur seviyesi ve düşük enflasyon oranı 

yabancı yatırımcıları çeken önemli faktörlerdendir.  

5. Politik istikrar. 

6. DYSY’ye yönelik politikaların sabit ve şeffaf olması. 

7. Verilen mali ve parasal teşvikler. (Ekonomik koşulların istikrarlı olmadığı 

durumda bunların etkileri azdır).  

8. Bölgesel ilişkiler ve ticaret anlaşmaları. Yatırım yapılan ülkenin komşu 

ülkelerle olan ilişkileri iyiyse ve bölgesel ticaret anlaşmaları varsa, ülkeye 

giren DYSY miktarı yüksek olacaktır48. 

 UNCTAD ise daha ayrıntılı bir analiz yaparak, DYSY belirleyicilerini, temel 

3 kategoriye ayırarak ve bu kategorileri de çeşitli faktörlere ayırarak belirtmiştir. 

 

                                                 
48 V.N. Balasubramanyam, , “Foreign Direct Investment in Developing  Countries: Determinants and 
Impacts", Global Form on International Investment: New Horizons for FDI, ed. OECD, Paris, 
2002, s. 188.  



 80 

TABLO 4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri 

Faktör Grupları Ev Sahibi Ülkelerdeki Belirleyiciler 

I. Politik Faktörler 
• Ekonomik, politik ve sosyal istikrar. 

• Yabancı yatırımlara ilişkin uluslararası anlaşmalar. 

• Vergi politikası. 

• Ticaret politikası (tarifeler vs.) ve DYS yatırımlarının tutarlılığı. 

• Özelleştirme politikası.  

• Piyasaların yapısı ve işleyişine ilişkin politikalar (özellikle; 
rekabet ve şirket satın ve birleşme politikaları).  

• Yabancı iştiraklerin anlaşma standartları.  

• Piyasaya giriş ve piyasada faaliyette bulunmaya ilişkin yasalar. 

II. Yatırım Ortamına 
İlişkin Faktörler 

• Yatırımların promosyonu (imaj yaratılması, ülkenin pazarlanması vb.). 

• Yatırım teşvikleri.  

• Maliyetler (rüşvet, bürokratik etkinlik vb). 

• Yatırım sonrası hizmetler. 

• (Yaşam kalitesi vb.) Sosyal etkenler.  

Yatırım Stratejileri Faktörler 

Pazara ilişkin faktörler 
• Pazar büyüklüğü ve kişi başına milli gelir.  

• Piyasanın büyüme hızı.  

• Bölgesel ve global piyasalara giriş imkanları.  

• Tüketici tercihleri.  

• Piyasaların yapısı.  

Kaynağa ilişkin 
faktörler 

• Hammaddeler.  

• Düşük ücretli vasıfsız işgücü. 

• Vasıflı işgücü. 

• Fiziki altyapı (havaalanları, enerji, yollar ve 
telekomünikasyon).  

• AR-GE.  

• Teknolojik, yenilikçi ve diğer yaratılmış 
varlıklar (markalar vb.).  

III.Ekonomik 
Faktörler 

Etkinliğe ilişkin 
faktörler 

• Kaynakların/varlıkların maliyeti ve 
işgücünün 
verimliliği.  

• Diğer girdilerin maliyeti (iletişim, ara 
mallar).  

• Bölgesel entegrasyon anlaşmasına üyelik, 
ölçek ekonomisi.  

(Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 1998: Trends and Determinants,  New York and 
Cenova, 1998, s.91.) 



 81 

 DYSY’yi etkileyen diğer bir faktör de şeffaflıktır.  Ekonomi politikalarının 

şeffaflığı kamu politikaları üzerinde etkili olan faaliyetlerin belirgin ve etkin olması 

anlamına gelmektedir. Ekonomi literatüründe şeffaflık ile ilgili tartışmalar genel 

olarak iki ana başlık- yolsuzluk ve rüşvet ve mülkiyet haklarının korunması- üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

 Drabek, bunu daha geniş anlamda ele almıştır. Düşük derecede şeffaflığın beş 

farklı kaynağı vardır. Bunlardan ilki, rüşvet ve yolsuzluktur.  

 Düşük seviyede şeffaflığın diğer bir kaynağı da mülkiyet haklarının yeterli 

derecede korunmamasıdır. Bu unsur genel anlamda, telif haklarının düşük seviyede 

korunması, patent ihlalleri ve sözleşmelerin uygulanmasındaki eksiklikler 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Mülkiyet haklarının korunması firmaların yeni yatırım 

yapabilmeleri ve yatırımlarından elde edecekleri getirilerinin tahmin edilmesi 

bakımından hayati önem taşımaktadır. 

 Üçüncü ve dördüncü unsurlar ise, bürokratik etkinsizlik seviyesi ile 

kanunların uygulanmasının, bağlayıcılığının ve müeyyidesinin düşük seviyede 

gerçekleşmesidir. Bu faktörler de yatırımcılar üzerinde ciddi engeller 

oluşturmaktadır.  

 Beşinci unsur ise, ekonomi politikalarının kendiliğinden işlememesi, yani 

siyasi müdahalelere açık olmasından oluşmaktadır. Çünkü, siyasi otoritenin iradesine 

fazlasıyla bağımlı ekonomi politikası yatırımcılar üzerinde bazen ters etki 

yapabilmektedir. Örneğin, yeni işbaşına gelmiş hükümet, eski hükümetin yatırımcı 

lehine verdiği kararların tersi yönünde bir politika izleyebilir.   

 Drabek’e göre şeffaflık beş açıdan önem taşımaktadır. 

- Düşük seviyede şeffaflık firmalar için ek maliyet anlamına gelmektedir. 
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- Şeffaf ekonomi politikaları uluslararası aracıların ve şirketlerin 

kurulmasının kolaylaştırarak DYSY girişini artırabilmektedir. 

- Yatırımcıların fikri, mülkiyet ve telif haklarının korunması onları olumlu 

yönde teşvik etmektedir.  

- Şeffaf ekonomi politikaları işletmelerin davranışlarını etkilemektedir. 

Şeffaf, belirgin ve öngörülebilir ekonomi politikalarının varlığı maliyetli 

sürprizlerin yaratacağı riskleri minimize etmektedir.  

- Son olarak, ekonomi politikalarının şeffaf olmaları gerektiğinin belki de 

en önemli nedeni, bunların çeşitli uluslararası kuruluşlar (örneğin, IMF, 

çeşitli kredi derecelendirme kuruluşları vs.) tarafından izlenmeleri ve 

yabancı yatırımcıların bu tür uluslararası kuruluşların görüşlerine oldukça 

duyarlı olmalarıdır49.  

 

Model, 

DYSY/GSMH = α+β1 şeffaflı endeksi + β2 GSMH büyüme oranı + β3 faiz 

oranları+ β4 enflasyon oranı + β5 kurdaki dalgalanmalar + β6 liberal ticaret 

rejimi göstergeleri+ β7 ülke göstergeleri değişkenleri (country indicator 

variablae) 

şeklinde ortaya konulmuştur. 

Şeffaflık göstergeleri Politik Risk Servisi (Political Risk Service) tarafından 

aylık olarak yayınlanan ve 162 ülkeyi kapsayan “Uluslararası Ülke Risk Kılavuzu 

(International Country Risk Guide)”ndan alınmıştır.  

                                                 
49 Zdenek Drabek, Warren Payne, “The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment”, WTO 
Staff Working Paper, ERAD-99-02, August 1999, s.6-8. 
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 Çalışma sonunda şeffaflık derecesinin marjinal etkisinin pozitif olduğu 

sonucuna varılmıştır. Şeffaflık derecesinin, başka bir deyişle DYSY girişlerinin 

şeffaflığa olan esnekliği 0.0106 olarak bulunmuştur. Ülkeler şeffaflık derecelerini 

artırdıklarında daha çok DYSY çekmektedirler50.  

 DYSY’lerin likiditeleri ve mobiliteleri düşük olduğundan, herhangi bir 

olumsuzluk durumunda (politik istikrarsızlık, ekonomik kriz vs.) ülkeyi terk etmeleri 

kolay olmayacaktır. Dolayısıyla DYSY yapan şirketler vergilemeden önce, politik 

istikrar, siyasal ortam, adalet sistemi, piyasa yapısı, ülkenin ekonomik koşulu, 

ekonomik öngörüler vs. unsurları göz önünde bulunduracaklardır. Kanımızca, bunlar 

DYSY için birincil koşulları oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, vergi 

oranlarının birincil koşul olarak ele alınması gerçekçi bir davranış olmayacaktır. 

 Yapılan analizlerde yukarıdaki faktörlerin tamamını sayısallaştırıp analize 

dahil etmek olanaksızdır. Buna rağmen, belli dönemler arasındaki vergisel 

değişiklikleri ele alıp, bunları DYSY miktarındaki değişikliklerle karşılaştırıp, 

vergilerin DYSY üzerindeki etkilerini bu şekilde ortaya koymak da sanırım, çok 

doğru bir sonuç vermeyecektir. Unutulmamalıdır ki, vergisel değişiklikler genelde, 

bir reform harekatının bir parçasını oluştururlar. Günümüzde birçok ülke DYSY 

çekmek için, sadece vergi oranlarını değiştirmezler. Yabancı sermaye için yapılan 

bütünsel reform birçok parçadan oluşmaktadır. Örneğin, vergi idaresinin 

etkinleştirilmesi, yabancı sermaye yatırımı ile ilgili çeşitli kamu kuruluşlarının 

kurulması, çeşitli yasalar çıkarılması ve bunlar gibi birçok düzenleme bu reform 

harekatının bir parçasını oluşturmaktadır. Vergi oranlarındaki indirim takdir 

edilmelidir ki, bu reform harekatının küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

                                                 
50 ibid, s.18. 
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yapılan analizlerde elde edilen sonuçların geçerliliğini birebir kabul etmek 

kanaatimizce, doğru olmayacaktır.   

           2- Yurtiçi  Vergilerinin DYSY Üzerindeki Etkisi: Teorik Analiz 

 Yabancı yatırımcılar vergilemenin etkilerini göz önünde bulundurarak, vergi 

sonrası getiriye göre sermayelerini farklı ülkeler arasında tahsis ederler. Ülkelerin 

vergi politikaları sermaye tahsisinde önemli rol oynar. Yapacağımız analizde DYSY 

üzerindeki vergisel etkilere değineceğiz.  

 Gelişmekte olan ülkede, yabancılar için fırsat maliyeti, bu ülke dışında 

yapacakları yatırımlardan elde edecekleri marjinal getiridir. Yatırım yapılan ülkede 

/ev sahibi ülke (host country) yabancı yatırımların optimal vergilendirilmesinin 

belirlenmesinde, ülkenin, fırsat maliyetini etkileyip etkileyemediği durum bir 

birinden ayrıştırılmalıdır. 

 Uluslararası faktör mobilitesi üzerine çalışma yapan teorisyenler, yabancı 

yatırımcıların elde ettiği getirinin sadece arz ettikleri yabancı sermaye miktarına 

bağlı olması durumunda, evsahibi ülkenin monopolist olarak davranacağını 

vurgulamışlardır. Ev sahibi ülke vergileme yoluyla tercih ettiği miktar-getiri oranını 

seçebilecektir. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için geçerli değildir. Çünkü, tipik 

bir  gelişmekte olan ülke, dünya sermaye stokunu ve buna bağlı olarak sermaye 

hareketini etkilemekten yoksundur.  

Yabancı yatırımlar üzerinde vergi konması durumu: Evsahibi ülke yabancı 

sermayeyi vergilendirmediğinde veya ona sübvansiyon vermediğinde, yatırımcılar 

için fırsat maliyetinin sabit olduğu varsayılır. Böylesi bir sonuç birkaç varsayıma 

bağlıdır. 1. yabancı sermaye üzerindeki vergi oranı sıfırdır. 2. yabancı yatırımcıların 

elde edecekleri gelir, önceden yapılan anlaşmalarla bellidir.  
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 Bu varsayımlar altında, yabancı sermaye üzerine konacak vergi, tamamıyla 

evsahibi ülke tarafından taşınacaktır ve yabancı sermayenin kullanımının azalmasına 

bağlı olarak ortaya ek kayıp çıkacaktır.  

 Grafik.7’de yerli sermaye kullanılmayan endüstride vergisel etkilerin nasıl 

olacağı incelenmiştir. Yerli/yurtiçi emek (L) sabit miktarda olup, Kf kadar yabancı 

sermaye ile, sabit bir fiyattan satılmak üzere tek bir mal üretimi için, bir araya  

getirilmektedir. Sermayenin yurtdışındaki getirisi, yani yabancı sermayenin evsahibi 

ülkedeki getirisi r* kadardır. AA’  eğrisi sermayenin marjinal ürününü 

göstermektedir. 

 

 Kar üzerine konan (t) kadar vergi yatırımcıların brüt getirisini r*/ (1-t)’ye 

yükseltir. Yabancı sermaye miktarı K*’dan Kf’ye düşer ve milli gelir ise, ABC’den,  

Sermayenin marjinal ürünü / verimi 

B 

B’ 

A 

T 

Yabancı sermaye 

C 

r*/(1-t) 

C’ 

r* 

A’ 

Kf K* 

Grafik 7. Yabancı Yatırımların Vergilendirilmesi Durumu 

(Kaynak: Mark Gersovitz, “The Effects of Domestic Taxes on Foreign Private Investment”, The 
Theory of Taxation for Developing Countries, ed. David Newberry, Nicholas Stern, Washington, 
World Bank Research Publication, 1988, s.617.) 
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AB’C’ artı B’BTC’’ye düşer. Ek kayıp C’TC  alanı kadar gerçekleşir. Hükümet elde 

ettiği geliri artırmak istediğinde, emek faktörü sabit miktarda arz edildiği için, 

emeğin üzerine vergi koyması gerekecektir. Emek-dinlenme saati / boş zaman 

arasındaki ödünleşimden (trade-off) dolayı emek üzerine konan vergi emek arzını 

düşürse de, bu durum sermaye üzerine konan vergiye tercih edilmelidir. Emek tam 

esnek olarak arz edilmediğinden  ve sabit sermaye arz fiyatı varsayımı, sermayenin 

sonsuz esnek anlamına geldiğinden, emek üzerine vergi konması hükümet için daha 

uygun bir davranış olacaktır. Gerçek dünyada bu durum bazı açılardan geçerli 

olabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, işsizlik sorunu nedeniyle emeğin arz 

esnekliği düşmekteyken, yabancı yatırımların hareket alanlarının genişlemesi 

nedeniyle, yabancı sermayenin arz esnekliği ise, yükselmektedir. Dolayısıyla, böylesi 

ülkelerde, yabancı sermaye üzerine konan vergi daha fazla ek kayba neden 

olabilecektir.  

Gelişmekte olan ülkelerde yabancı firmaların “ayrı hesaplar” (seperate 

accounting)ilkesi altında vergilendirilmesi. 

 Gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunan çokuluslu şirketlerin kendi 

ülkelerinde nasıl vergilendirilecekleri, bunların yatırım yaptıkları ülkede nasıl 

vergilendirileceklerine bağlıdır. Vergisel nedenlerden dolayı, her çokuluslu şirketin 

bağlı bulunduğu bir ülke vardır. Ülke, bu şirketi yurtdışında ödediği vergileri hesaba 

katarak, dünya genelinden elde ettiği gelirler üzerinden veya sadece şirketin bağlı 

bulunduğu ülkedeki faaliyetlerden elde ettiği gelir üzerinden vergilendirebilir. Yerli 

ülkenin vergileme tercihine bakmaksızın, “ayrı hesap” gereği, gelişmekte olan 

evsahibi ülke, sadece bu ülkede yer alan firmaların faaliyetlerine duyarlı olacak ve bu 

faaliyetleri üzerinden vergi alacaktır.   
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 Firmalar, yurtiçi ve yurtdışında ödedikleri vergileri düşerek, dünya genelinde 

elde ettikleri (Пw) karlarını maksimize edecek şekilde davranırlar. İlk başta firmanın 

(K*) kadar sabit sermayesinin olduğu, bunun Kf kadarlık bölümünü yurtdışında, (K*- 

Kf) kadarını ise, yurtiçinde değerlendirdiği varsayılmaktadır. Yurtiçinde yatırılan her 

birim sermaye, vergi öncesi r* seviyesinde, vergi sonrası ise, (1-θ)r* seviyesinde bir 

getiri sağlamaktadır. θ, yurtiçindeki / yerli ülkedeki kurumlar vergisi oranıdır.  

 Yabancı firmaların optimal olarak nasıl vergilendirilecekleri, bu firmaların 

tabi olduğu ülkelerin vergi alacağı veya vergi indirimi uygulamalarına bağlı 

olacaktır. İndirim uygulamasında, ülke firmayı, yurtdışında ödediği vergileri 

indirerek, elde ettiği net getiri üzerinden vergilendirir. Vergi alacağı uygulamasında 

ise, firmanın ödeyeceği vergi, yurtdışında ödediği vergilere bakılmaksızın, brüt geliri 

üzerinden hesaplanır. Daha sonra ise, yurtdışında ödediği vergi yurtiçindeki vergi 

matrahından düşülür veya  ödediği vergi kadar devletten vergi iadesi alır. Her iki 

durumda evsahibi ülkenin (yabancı firmanın yatırım yaptığı ülke) vergisel davranışı 

farklı olacaktır.  

 1. Eğer yerli ülke (firmanın tabi olduğu ülke) vergi indirimi uyguluyorsa, 

evsahibi ülke yabancı firmayı vergilendirmemelidir.  

 2. Eğer yerli ülke vergi alacağı sistemini uyguluyorsa, bu durumda evsahibi 

ülke yabancı firmayı (θ) oranında (firmanın ait olduğu ülkedeki kurumlar vergisi 

oranı) vergilendirmelidir.   

 Bunun ispatı aşağıdaki gibi yapılabilir. Vergi indirimi uygulamasında, firma 

yurtdışında yatırım yapması sonucu Пf kadar bir gelir elde edecektir. Dünya 

genelinde elde ettiği gelir  Пf kadar artacaktır. Yerli ülkede yatırım yaptığında ise, (1-
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θ)r* kadar bir gelir elde edecek ve bu tutar kadar dünya genelinde elde ettiği karına 

katkıda bulunacaktır.  

 Пf = (1-θ)(1-t)[pF(Kf, L) - wL] – (1-θ)r* Kf 

L- w ücret seviyesinde istihdam edilen yerli emek 

t- yatırım yapılan ülkedeki kurumlar vergisi oranı 

θ- yerli ülkedeki kurumlar vergisi oranı 

p- çıktı fiyatı 

F- üretim fonksiyonu 

(1-t)[ pF-wL] kadar gelir yurtiçi/yerli ülke vergilendirmesine tabi olacaktır. Пf’nin 

Kf’ye göre türevi alındığında; 

 (1-θ)(1-t)pFk-(1-θ)r* = 0 olacaktır. 

Bunu düzenlersek,  

 (1-t)pFk = r* sonucu elde ederiz. 

Yani, firma (1-t)pFk ifadesi r*’a eşit olana kadar yatırım yapmalıdır. Bu yatırım, 

firmanın yurtdışında yaptığı veya yapacağı yatırımı ifade etmektedir. Yurtdışındaki 

kurumlar vergisi oranının (t) artması Kf’yi azaltacak, pFk’yı ise, yurtdışındaki vergi 

öncesi getiri oranına kadar yükseltecektir.  

 Sonuç olarak, vergi konduğunda yabancı sermaye azalacak ve firmalar eski 

kar oranlarını tutturmak için, fiyatlarını artıracaklardır. Buradaki amaç, üretilen 

çıktının değerini (pFk) yükseltmektir. Bu ise, fiyat artışı ile mümkündür.  

 Öte yandan, yerli ülke vergi alacağı sistemi uyguladığında, firma için, 

Пf = [ 1- θ – t + min(t,θ) ] [pf (Kf, L) - wL] – (1- θ)r* Kf  

eşitliği geçerli olacaktır51.  

                                                 
51 min(t,θ) değeri ülke tarafından yurtdışında ödenen vergiler için verilecek kredi/indirim tutarını 
göstertmektedir. Kredi / indirim tutarı için, t ve θ değerlerinden küçük olanı kabul edilecektir.    
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 Firmanın birinci - sıra koşulu; 

 [1- θ- t +min(t,θ)] pFk – (1- θ)r* = 0  

olacaktır. t =< θ olduğu sürece, t’nin firma kararları üzerinde etkisi olmayacaktır. 

Daha doğrusu, firmanın yurtdışında ne kadar Kf tahsis edeceği üzerinde, yatırım 

yapılan ülkenin kurumlar vergisinin hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü, min (t,θ)= t 

olacaktır.  Açıklamayı daha da genişletecek olursak, yurtdışındaki kurumlar vergisi 

oranı (θ) kadar firmalar vergi alacağı uygulamasından yararlanma olanağı 

bulacaklardır. θ>t olduğunda ise, firmalar yurtdışında ödedikleri tüm vergiler için, 

vergi alacağı uygulamasından yararlanacaklardır.  Firmaların bu durumda yurtdışında 

yatırım kararları, dolayısıyla Kf tahsisi yurtdışındaki kurumlar vergisinden 

etkilenmeyecektir. Çünkü, yurtdışında ödenecek vergiler, firmaların yurtiçinde 

ödeyecekleri vergi sonrası elde edecekleri nihai gelirlerini etkilemeyecektir. Devlet 

tarafından verilecek vergi alacağı /iadesi tutarı θ, firmaların yararlanacağı kredi tutarı 

ise,  t kadar olacaktır. θ>t olduğu sürece, firma yurtdışında ödediği tüm vergileri, 

yurtiçindeki matrahından indirebilecektir. θ = t durumunda da, firmanın yatırım 

yapma kararı, Kf tahsisi değişmeyecektir.  

 t>θ olduğunda ise, yabancı ülkedeki kurumlar vergisi (t) firmaların Kf tahsis 

miktarını düşürecektir. Çünkü, firma yurtdışında ödediği vergi tutarı kadar kendi 

ülkesinde vergi iadesi alamayacaktır. Sonuçta, firmanın net karı düşecek ve tahsis 

ettiği sermaye miktarında  azalma olacaktır52. θ’dan düşük bir vergi oranı 

uygulanması,  vergi gelirlerinin evsahibi ülkeden yerli ülkeye transferi anlamına 

gelmektedir. Yani, yerli ülke bu durumda daha  çok vergi geliri elde etmektedir.  

                                                 
52 Mark Gersovitz, 1988, s.620. 
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 Evsahibi ülkenin, firmaların tabi oldukları ülkelerdeki vergi sistemine göre 

davranması gündeme, farklı ülkelerden gelen yatırımcıları farklı şekilde 

vergilendirmeyi getirebilir. Ama, farklı yatırımcıları farklı şekilde vergilendirmek 

her zaman mümkün olmayabilir. Böylesi bir politika farklılaştırmasının altında yatan 

güdü, yerli ülkelerin kendi vergi politikalarında farklılaşmalarıdır. Örneğin, bir ülke 

vergi alacağı sistemi uygularken, diğer  ülke vergi indirimi sistemini uygulayabilir. 

Eğer evsahibi ülkenin her yatırımcıya eşit davranması gerekiyorsa ve sözkonusu ülke 

bu kısıt ile karşı karşıyaysa ve belli ülkelerden olan bazı yatırımcılar cari durumda 

dengedeyse, bu durumda evsahibi ülkenin yerli ülkedeki durumu göz önünde  

bulundurmayarak, en yüksek ile en düşük arasında bir vergi oranı benimsemesi 

optimal bir davranış olacaktır. Ülkenin belirleyeceği oran bu aralıkta olmalıdır. Ülke 

en düşük vergi oranını benimserse, çok az vergi geliri elde eder. En yüksek vergi 

oranını benimsediğinde ise, çok az yabancı sermaye yatırımı  çekecektir. Ülke 

uygulayacağı vergi oranını bu aralıkta belirleyerek, optimal bir şekilde davranacaktır.  

 En iyi veya en uygun bir ulusal vergileme sistemi yoktur. Onun yerine iyi 

kurulmuş bir vergi sistemi ve bu sistemin içinde yer alan, yabancıların gelirlerini 

vergilendiren bir alan vardır. Dolayısıyla, iyi bir vergi sistemi çerçevesinde,  her 

yatırımcıya eşit davranma kısıtı önemli olmayabilir.  

 Vergilemedeki diğer bir ayırım da, yabancı yatırımcı ile yerli yatırımcı 

arasındadır. Yukarıdaki ayırım, yatırımcıların geldikleri ülkenin koşulları göz önünde  

bulundurularak yapılıyordu. Eğer yurtiçi tasarruflar sermayenin vergi sonrası 

getirisine bağlısa, bu duyarlılık veya bağımlılık büyükse, bu durumda uygulanacak 

vergi oranının seçimi daha da zorlaşacaktır. Yani, yerli yatırımcıyı korumak için, 

seçilecek düşük oranlı vergi yabancı yatırımcılara uygulanacak optimal vergi oranını 
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etkileyecektir. Ama, yabancı yatırımcıları farklı şekilde vergilendirmek de 

mümkündür. Örneğin, bu amaç doğrultusunda stopaj uygulanabilir.  

 Birçok ülke yurtdışında elde edilen gelirleri ülkeye döndüklerinde 

vergilendirmektedir.  Böylesi durumlarda, yurtdışında yatırım yapanlar vergi 

ertelemelerinden yararlanabilirler. Evsahibi ülke yabancı yatırımcıların gelirlerini 

elde ettikleri zaman vergilendirirse, yatırımcıların yatırım istekleri olumsuz yönde 

etkilenir ve dolayısıyla yabancı sermaye yatırımı düşer. Oysa gelirler, yatırımcıların 

kendi ülkesine aktarıldığı zaman vergilendirilirse, vergilerin yabancı sermaye 

yatırımı üzerindeki olumsuz etkisi daha az olur. Vergilerin etkilerinin nötr olması 

için, evsahibi ülkenin vergilendirme seviyesinin, yerli ülke vergileme seviyesini  

aşmaması gerekliliği yanında, her iki ülkedeki vergileme anının da  aynı olması 

gerekmektedir. Yani, hem ev sahibi  ve hem de yerli ülkedeki vergilerin doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkilerinin tarafsız olması için, en azından bu 

etkileri nötrleştirmek için,   

- Yatırım yapılan  ülkedeki vergi oranı, yerli ülkedeki vergi oranını 

aşmamalıdır. 

- Vergilendirme aynı anda olmalıdır. Yani, ev sahibi ülke yabancı 

yatırımcıyı gelir elde ettiğinde değil de, bu geliri ülkesine 

götürdüğü zaman (gelir ülkeden çıktığında), yerli ülke ise, elde 

edilen gelir ülkeye girdiğinde vergilendirmelidir53.   

 Bazı görüşler θ’nın yani, yerli ülkedeki kurumlar vergisinin üzerinde bir vergi 

oranı belirlemenin mümkün olacağını vurgulamaktadırlar. Gersovitz’e göre, böylesi 

bir uygulama optimal olmayacaktır. Yabancı yatırımcı transfer fiyatlamasına 

                                                 
53 ibid, s. 662. 
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başvurarak, ülkenin başarılı bir şekilde vergi toplamasını engelleyebilir, ülkenin 

vergi tabanını daraltabilir. Örneğin, firma yurtdışındaki kuruluşundan girdi satın 

aldığında, evsahibi ülke firmalar arasında kullanılan fiyatı ve dolayısıyla dışarıya 

ödenen parasal miktarı  kontrol edememektedir. Evsahibi ülke tarafından girdi 

üzerinde herhangi bir tarife uygulanmadığında, yabancı yatırımcı ülke içinde yüksek 

vergi ödemekten kaçınacak kadar avantajlı bir transfer fiyatlaması olanağı bulacaktır. 

Girdiler üzerine konan tarifeler yatırımcının vergiden kaçınma olanağını azaltacaktır. 

Ama, yüksek vergiler nedeniyle yabancı yatırımlar da düşecektir. 

 

 (The Formula Apportionment Alternative (FAA)) Karın belli  bir bölümünün 

vergilendirilmesi prensibi 

 SA (separate accounting – ayrı hesaplar) sisteminin alternatifi FAA 

sistemidir. Birçok ABD eyaleti kurumlar vergisi uyguladığında bu sistemi 

benimsemiştir. Bu sistem çerçevesinde, vergi otoritesi, kendi yetki alanında faaliyet 

gösteren şirketlerin dünya genelindeki karlarının bir bölümünü vergilendirmeye 

yetkilidir. Vergilendirmeye tabi olan kısım, firmanın sermaye miktarına (K), ücret 

pusulası / maaş bordrosuna (E) ve satışlarına (sözkonusu ülkedeki satışları) (S) bağlı 

olacaktır. firmanın j bölgesinde ödeyeceği vergi tutarı; Tj; 

 Tj = tj / 3( Kj/Kw + Ej/Ew + Sj/Sw) Пj  eşit olacaktır. 

 Faktörler eşit ağırlıklı olarak ele alındığı için, 3‘e bölünmüştür. (w) ile 

belirtilen değerler sıra ile, sermayenin dünya genelindeki değerini, ödenen maaşların 

tutarını, satışların ve karların dünya genelindeki değerini (dünya genelindeki satış 

hasılası ve elde edilen kar) göstermektedir. (tj) ise, (j) bölgesindeki vergi oranını 

göstermektedir.  
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 FAA yönteminin avantajı firmaların transfer fiyatlaması yoluyla vergiden 

kaçınmalarını önleyebilmesidir. Her iki sistem veri bir ek kayıp seviyesinde farklı 

miktarlarda gelir yaratabilir.   

 Şimdi, bu sistem altında, vergilemenin firma davranışlarını nasıl 

etkileyeceğini incelelim. Ev sahibi ülkenin vergi tabanı; 

 Пw = pF (Kf, L) – wL + r*(Kw - Kf) ………..1 

Yatırımcı tarafından ev sahibi ülkeye ödenecek toplam vergi; 

 Ta = ta (Kf / Kw) Пw …………………………2 

(ta), ev sahibi ülkenin uyguladığı vergi oranını göstermektedir. Yatırımcı, vergi ve 

faktör ödemeleri sonrası, yerli ülkeden ve yatırım yaptığı ülkeden elde ettiği geliri 

maksimize etmektedir; 

  Пf = Пw – Ta – θr*(Kw-Kf) – (1-θ)r*Kw…………3 

Yerli ülkedeki vergiler için, hesaplanan son iki terim varsayım gereği; 

 Ta >= θ [ pF (Kf, L) – wL…………………………..4 

Böylece, firma ek vergi iadesi (excess tax credit) elde edecektir. Son terim 

sermayenin maliyetini göstermektedir ((1-θ)r*Kw). Firma Kf, Kw ve L’ye göre, 3. 

eşitliğini yani, karını maksimize eder. Sıra  ile bakacak olursak; 

 δ Пf /δL = (1- ta Kf / Kw) (pFL- w) = 0……………..5 

böylece,  vergilerin emek kullanımı üzerinde bozucu etkisinin olmadığı 

görülmemektedir. 

 δ Пf /δ Kf  = pFk – (1-θ)r* - tk(pFk – r*) – ta Пw/Kw = 0……….6 

sonucu elde edilir. tk = ta Kf / Kw ifadesi sermaye-ağırlık ortalama (FAA) vergi 

oranıdır. Son olarak,  

 δ Пf /δ Kw = - tk Пw/ K2w + tk r*/ Kw = 0……………………………..7 
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1, 5 ve 6 eşitliklerinden, tk = 0, Kw = ∞ ve Пw/Kw = r* olduğu sonucu bulunur. 

Пw/Kw ifadesini 6. eşitlikte yerine koyarsak ve tekrar düzenlersek,  

 pFk = (1-θ + ta)r* ……8 

elde ederiz. Böylece, 2. eşitlikten toplam vergi gelirini elde edebiliriz. 

 Ta= taKf r*…………….9 

Bu denkliği, evsahibi ülkenin ts oranında vergi uyguladığında ve ts > 0 olduğunda,               

(Пf = [ 1- θ – t + min(t,θ) ] [pf (Kf, L) - wL] – (1- θ)r* Kf   eşitliğinden), 

 pFk = (1-θ)r* /(1-ts) …………………………10 

ve toplanan vergi geliri, 

 Ts = ts(1-θ/(1- ts))Kf r* …………………………..11 

olacaktır. 

 Şimdi, pFk ve böylece Kf üzerinde bozucu etkileri aynı olan (ta) ve 

(ts)vergileri konsun. Eğer 8 ve 10. eşitliklerin sağ tarafını kullanırsak, Ta = Ts olduğu 

ispat edilebilir. Böylece evsahibi ülkenin SA veya FAA sistemini benimsemesi ek 

kayıp perspektifinden bir farklılık oluşturmayacaktır.  Bu sonuç, firma tabi olduğu 

büyük yerli ülkede (Kw-Kf)  yatırım yaptığı sürece, her küçük ev sahibi ülke için 

geçerli olacaktır.  

 Eşit düzeyde bozucu etki için, çok fazla yatırım olanağı olmadığında ve tek 

bir sermaye faktörünün kullanılması durumunda, FAA sistemi ile elde edilen gelir, 

SA sistemiyle elde  edilen gelirden farklılaşmalıdır. Başka bir deyişle, her iki sistemi 

kullanarak aynı derecede vergi geliri elde edilirse, bu vergilerin neden olduğu bozucu 

etkiler aynı olmayacaktır. Veri bir vergi geliri düzeyinde, eğer firmanın bir ülkedeki 

elde ettiği geliri veya bölünmüş karı (apportionment profit) üzerindeki vergi oranı 

dünya vergi oranını aşıyorsa, bu durumda FAA sisteminin ortaya çıkardığı ek kayıp, 
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SA yönteminin ortaya çıkardığı ek kayıptan daha büyük olacaktır (daha yüksek bir 

vergi oranı uygulanacağından). Bozucu etkilerin daha yüksek olması DYSY’nin 

düşmesine neden olacaktır54.   

 Günümüzde DYSY’nin önemli bir bölümü çokuluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Bu şirketler bazı yatırımları bizzat kendileri yapabilecekleri gibi, 

yatırım yaptıkları ülkede kurdukları bağlı ortaklıklar aracılığıyla da yapabilirler. Bu 

bağlı ortaklıkların yönetimi tamamen çokuluslu şirketin elinde olacaktır.  

 Yukarıda incelenen durumda yatırım yapılan ülkedeki vergisel etkilerin ne 

olacağı ve denge durumunu nasıl gerçekleşeceği gösterilmişti. Burada ise, denge 

durumunu yerli ülkenin uyguladığı vergi açısından inceleyeceğiz.  

 DYSY, “vadeli yabancı işlemler (mature foreign operations)” ve “vadesiz 

yabancı işlemler (immature foreign operations)” şeklinde 2’ye ayrılabilir. Vadeli 

yabancı işlemlerde, yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklık, eski 

yatırımlarından elde ettiği karı ana şirkete ödemeyerek, yeni yatırımları için fon 

oluşturmakta ve bu fon aracılığıyla yeni yatırımlarını finanse etmektedir. Vadesiz 

yabancı işlemlerde ise, bağlı ortaklı yeni yatırımlarını ana şirketten gelen fonlarla 

finanse etmektedir55.    

 Vergilemenin olmadığı bir dünyada her firma tipik bir yatırımcı gibi 

davranacaktır. Ama, vergilerin var olduğu bir durumda optimal yatırım kararı, 

yatırım fonunun marjinal kaynağına oldukça duyarlı hale gelecektir.  

 Bunu basit bir açıklanma ile göstermeye çalışalım. Bağlı ortaklığın vergi 

sonrası kazancı 1 birim olsun.  Şirket bu 1 birimlik geliri 2 şekilde değerlendirir; ya 

yeniden yatırım yapar ya da bu geliri ana şirkete aktarır.  

                                                 
54 ibid, s. 626. 
55 David Hartman, “Tax policy  and the Foreign Direct Investment”, NBER Working Papers, 
No.689, 1981, s.4. 
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 Eğer bağlı şirket elindeki 1 birimlik geliri ana şirkete verirse, ana şirket bu 

durumda vergi indiriminden de yararlanarak ödediği net vergi sonrası elinde  (1-t)/(1-

t*) kadar bir tutar kalacaktır. t, yurtiçindeki vergi oranı, t* ise, yurtdışındaki vergi 

oranıdır. (t* < t olduğu varsayılırsa). Bu tutarın yeniden yatırıma dönüştürülmesiyle 

ana şirket 1. dönem sonunda  

 (1-t)(1 + rn) /(1-t*) kadar bir gelir elde eder. 

 Öte yandan, bağlı şirket 1 birimlik geliri ana şirkete devretmeyip,  tekrar 

yurtdışında yatırım yapabilir. 1. dönem sonunda şirket (1+ r* (1-t*)) kadar gelir elde 

eder. Kazanılan bu tutar ana şirkete transfer edilebilir. Ana şirket elde  edilen bu 

gelirin 1 birimi ve bunun yatırıma dönüştürülmesiyle sağlanan ekstra gelir üzerinden 

vergi ödeyecek, ama aynı zamanda, yabancı ülkede ödenen vergilerin indirilmesini 

talep edecektir. Böylece, ana şirket,  

(1-t)  (1+ r* (1-t*)) / (1-t*) kadar net gelir elde eder. 

 Bu iki yatırım karşılaştırıldığında, bağlı şirketin, r*(1-t*) değeri rn değerini 

aştığı sürece , elde ettiği geliri ana şirkete transfer etmeyip, yeniden yatırım yapacağı 

görülebilir. Yani, yerli ülke vergi indirimine ve vergi ertelemelerine olanak sağladığı 

zaman, çokuluslu şirketler, yurtdışındaki vergi sonrası gelir, yurtiçindeki vergi 

sonrası gelire eşit olana kadar, yurtdışında yatırım yapacaklardır. Bu durumda, 

yabancı kaynak gelirlerine uygulanan yerli vergilerin firmaların marjinal yatırım 

kararları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu duruma “sermaye ithal 

yansızlığı” da denebilir; vergi oranları yerli ve yabancı  yatırımcıların yurtdışındaki 

yatırım kararlarını aynı düzeyde etkilemektedir56.  

                                                 
56 ibid, s.17. 



 97 

 Firma, yeniden yatırım yapıldığında elde ettiği gelir (r*(1-t*))  ile fonların 

ana şirkete transfer edilmesi ve ana şirketin bu fonlarla yurtiçinde yatırım yapması 

sonucu elde ettiği gelir(rn)  eşitlenene kadar yurtdışında yatırım yapacaktır. Yani, 

denge  r*(1-t*) = rn koşulunun geçerli olduğu durumda sağlanacaktır. Bu noktada 

firma yurtiçinde veya yurtdışında yatırım yapma arasında farksız olacaktır. 

 Buraya kadar yapılan analizlerde uygulanacak yüksek vergilerin DYSY’yi 

olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin görüşler ortaya kondu. Analizlerde dikkat 

edilecek olursa genel olarak, kurumlar vergisin yaratacağı etki üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Oysa, kurumlar vergisinden başka, diğer vergilerin de DYSY’yi 

olumsuz yönde etkileme potansiyelleri vardır. Örneğin, yüksek gelir vergisi, yüksek 

vergi öncesi ücret seviyesinin oluşmasına yol açacak ve emek faktörü sermaye 

faktörünün tamamlayıcısı olduğu durumda DYSY seviyesi düşecektir. Benzer olarak 

yüksek oranlı emlak vergisi (property tax) de DYSY için olan talebi yüksek oranlı 

gelir vergisi kadar etkileyebilecektir. Firmalar genelde yurtdışında ödediği kurumlar 

vergisi için  yurtiçinde indirim talep edebilmekteyken, diğer vergiler için çoğu zaman 

bu olanaktan yararlanamamaktadırlar. Bu durum, kurumlar vergisinin etkisini 

azaltırken diğer vergilerin etkilerinin aynı kalmasına neden olmaktadır. Yapılan 

analizlerde diğer vergilerin etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ama, 

DYSY’yi etkileyen faktörlerin çok olması, DYSY üzerinde vergisel etkiler üzerine 

ele alınan teorik çalışmaların geçerliliğini etkilemektedir. Vergi dışı faktörlerin teorik 

analize katılmasındaki zorluklar nedeniyle, DYSY üzerindeki vergisel etkileri daha 

net ortaya koymak için, literatürde yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarına 

değinmek yaralı olacaktır. Şu da belirtilmelidir ki, yapılan ampirik çalışmaların 

birçoğu, vergilerin DYSY’yi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmakla beraber, 
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literatürde vergilerin etkilerinin çok düşük veya nötr olduğunu belirten görüşler de 

mevcuttur.  

 

3. DYSY Üzerinde Vergilemenin Etkilerine İlişkin Yapılan Ampirik 

Çalışmalar. 

 Burada, DYSY üzerinde vergilemenin etkilerine ilişkin yapılmış ampirik 

çalışmaların sonuçlarına değinilecektir. Bu kapsamda hem çeşitli vergiler ve 

bunlardaki oransal değişikliklerin ve hem de çeşitli teşviklerin DYSY üzerindeki 

etkileri ile ilgili yapılmış çalışmaların sonuçlarına kısaca değinilecektir.  

Yüksek marjinal vergi oranlarının DYSY’yi olumsuz yönde etkilediğine 

ilişkin literatürde yapılmış birçok ampirik araştırma mevcuttur. Bu çalışmalar genel 

olarak kurumlar vergisi farklılıkları üzerine yoğunlaşmışladır. Yukarıda da 

vurguladığımız üzere, sadece kurumlar vergisinin değil, aynı zamanda diğer 

vergilerin de DYSY’yi etkileme potansiyeli vardır. Bu ise, araştırmanın sonuçları ile 

gerçek hayattaki durum arasında önemli farklılıklar yaratabilmektedir.  

 Elde edilen sonuçlar yüksek vergi oranlarının çokuluslu şirketlerin 

faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği sonucunu ortaya koymaktadır. Bazı 

araştırmalar diğer vergilerin de önemli olduğunu belirtmiştir. Firmalar ödedikleri bu 

vergiler için indirim talep edemediklerinden, kurumlar vergisi dışında kalan ve 

dolaylı iş vergileri (indirect business taxes) diyebileceğimiz bu vergilerin firma 

üzerindeki etkileri yüksek olabilmektedir. Bu tür vergiler firmaların yatırım 

yapacakları yerlerin seçimini ve emek/sermaye rasyosunu etkilemektedir.  

 Burada, uluslararası gelirlerin vergilendirilmesinde var olan sistemi ortaya 

koymakta yarar vardır. Uluslararası işlemlerin vergilendirilmesi, yurtiçi ekonomik 
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faaliyetlerin vergilendirilmesinden farklıdır ve bu farklılık ilk olarak gelirin birden 

çok devlet tarafından vergilendirilmesi sonucu doğan karışıklıklardan meydana 

gelmektedir. Uluslararası vergilemede bu tür sorunları çözmek için, vergi alacağı 

(foreign tax credit), vergi ertelemeleri (tax deferral), ek vergi alacağı (excess foreign 

tax credit) gibi uygulamalara başvurulduğunu görmekteyiz.  

 Diğer faktörler sabitken,  vergilemenin DYSY’nin hacim ve yer seçimini 

etkilediği açıktır. Tabi ki, diğer faktörlerin etkileri çok nadir hallerde sabit veya eşit 

olur.  Ülkeler sadece vergi politikalarıyla değil, aynı zamanda ticari ve regülatif 

politikalarıyla, emek piyasalarının özellikleriyle, piyasadaki rekabetçi yapıları ve 

rekabetçi doğalarıyla, nihai piyasalara yakınlıklarıyla ve başka birçok faktörle 

birbirlerinden farklılaşmaktadırlar57.  Kısacası, uluslararası yatırım yapan firmalar 

yatırım yaptıkları ülkelerin bir çok koşulundan etkilenmektedirler. Vergileme bu 

koşulların sadece bir tanesidir. Uluslararası yatırım planlamasının karmaşıklığı, 

firmaların gelecek ekonomik ve siyasi koşulları öngörmede yüzleştikleri zorluklar ve 

bunun gibi hem firma ve  hem de yatırım yapılan ülke temelli bazı faktörler, 

vergilerin etkilerini zayıflatmaktadır.  

 Eğer, firmalar vergilendirilebilir gelirlerini  maliyetsiz bir şekilde başka 

yerlere kaydırabiliyorlarsa, bu durumda yüksek vergiler firmaların DYSY kararlarını 

etkilemeyecektir. Çünkü vergiden kaçınmanın maliyeti olmayacaktır. Başka bir 

alternatif de, devletin, firmalara verdiği ve ölçülmesinin zor olduğu altyapı vs. gibi 

yatırım teşviklerini tazmin etmek için, yüksek vergi uygulaması durumudur. Bu 

                                                 
57 Mihir Desai, James Hines, “Foreign Direct Investment in a World of Multiple Taxes”, NBER, 
Working Papers, No. 8440, 2001, s. 7. 
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durumdan firmaların nasıl etkilendiği belirsiz olsa da, yüksek vergilerin önceki 

durumlara göre firmaları aşırı bir şekilde olumsuz yönde etkilemeyeceği beklenir58.  

 Vergilemenin DYSY üzerindeki etkilerini inceleyen ampirik literatür 

Amerikan verilerinden yararlanmaktadır. Bu veriler, hem yurtdışındaki Amerikan 

DYSY’sini ve hem de  Amerika’daki DYSY üzerine yapılan çalışmalarda 

kullanılmaktadır. Bu verilerin kullanılmasının nedeni, sadece Amerika’nın dünyanın 

en büyük ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda ABD’nin diğer ülkelere göre 

daha çok ve daha nitelikli veriler toplaması ve bunları değerlendirmesidir.  

 DYSY üzerindeki vergisel etkileri inceleyen araştırmaları genel olarak 2 

grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki, yatırım yapılan ülkedeki vergi sonrası getiri 

oranlarının yıllık değişim oranlarının DYSY üzerindeki etkilerini, diğer bir deyişle, 

DYSY’nin vergi sonrası getiri oranına olan duyarlılığını inceleyen zaman serileri 

analizleridir. Bu araştırmalar, vergi  sonrası getiri ile DYSY arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç,  hem endüstri bazında ve hem de ülke 

bazında geçerlidir. Bu çalışmalarda yatırımın vergi esnekliği -0.6 olarak ortaya 

konmuştur. Yani, vergi oranı 1 birim artığında yatırım miktarının 0.6 birim düşeceği 

öngörülmekteydi.  

 Diğer grupta yer alan araştırmalar ise, toplam DYSY verilerini toplayarak, 

bunları finansman çeşitlerine göre ikiye ayırdıktan sonra, DYSY’nin vergisel 

esnekliklerini incelemişlerdir. Yatırımların finansmanının, ana şirketten transfer 

edilen fonlarla ve bağlı şirketin elde ettiği ve dağıtmadığı karlarla yapılabileceği 

kabul edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu, dağıtılmamış karlarla finanse edilen 

                                                 
58 James Hines, “Tax Policy and the Activities of Multinational Corporations”, NBER Working 
Papers, No. 5589, 1996, s.9.  
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DYSY’nin yatırım yapılan ülkenin vergi oranlarına daha çok duyarlı olduğu 

sonucuna varılmıştır59.  

 Ampirik bulguları ikiye ayırarak ortaya koymakta yarar vardır. İlk olarak, 

yurtdışındaki Amerikan DYSY ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarına değinelim.  

 Hartman (1981), 1965 – 79 yılları arasında Amerikan kaynaklı DYSY’nin 

vergilemeye olan duyarlılığını araştırmıştır.  Bu araştırmada, yabancı ülkede elde 

edilen dağıtılmamış karlarla finanse edilen yatırımlar ve ana şirketten transfer edilen 

fonlarla yapılan yatırımlar birbirinden ayrılmıştır. Hartman, dağıtılmamış karlarla 

finanse edilen, DYSY’nin, dış ülkedeki vergi sonrası getiri oranı ile, pozitif bir ilişki 

içinde olduğunu (yatırım esnekliği 1.4), yani, vergi sonrası getiri oranı 1 birim 

arttığında, DYSY miktarının 1.4 oranında artacağını vurgulamıştır. Öte yandan, 

DYSY’nin Amerika’daki vergi sonrası getiri oranı ile negatif bir ilişki içinde 

olduğunu (yatırım esnekliği -0.66) belirtmiştir. Yani, Amerika’daki vergi sonrası 

getiri 1 birim arttığında, yurtdışındaki Amerikan DYSY’si -0.66 oranında 

azalmaktadır. Çünkü, Amerika’daki vergi sonrası getiri oranı arttığında, Amerikan 

firmaları kendi ülkelerinde yatırım yapmaya başlayacaklardır. Ana şirketten gelen 

fonlarla finanse edilen yatırımların vergi esnekliklerine ilişkin uygun bir korelasyon 

bulunamamıştır.   

 Frish ve  Hartman (1983), yatırım yapılan ülkedeki vergilerin bağlı şirketlerin 

aktiflerinin sektörler arası dağılımını inceleyerek, yatırımların yerli vergi oranlarına 

olan esnekliğin -0.26 olduğunu ortaya koymuşlardır60.  

 Grubert ve Mutti (1991) ve Hines ve Rice (1994) ülkelerarası vergi 

farklılıklarının Amerikan- sahipli tesis, emlak ve teçhizatların ülkelerarası dağılımı 

                                                 
59 Roger Gordon, James Hines, “International Taxation”, NBER Working Papers, No. 8854, 2002, s. 
44.  
60 James Hines,  1996, s. 11. 
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üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. TET (tesis, emlak ve teçhizat) DYSY’den 

farklıdır. Çünkü, TET, Amerikan  şirketleri tarafından elde tutulan reel üretken 

aktifleri temsil etmekteyken, DYSY, yabancı yatırımcı tarafından kontrol edilen 

mülkiyetin muhasebe değerini (book value) ifade etmektedir.  

 Gruber ve Mutti, 33 ülkedeki imalatçı kuruluşlardaki TET dağılımını 

inceleyerek, bunların yerel vergi oranlarına olan esnekliklerinin 0.1 olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Yani, yerel vergi oranlarındaki %10’luk bir değişme TET miktarını 

%1 etkileyecektir. Hines ve Rice, 72 ülkedeki Amerikan kökenli kuruluşlardaki TET 

dağılımını incelerek, TET’in vergi oranlarına olan esnekliğin %1 olduğunu 

bulmuşlardır. Altshuler vb. 1984-92 yılları arasında 58 ülkedeki TET mülkiyetinin 

vergi  esnekliğini incelemiş ve tahmin edilen vergi esnekliğinin 1.5-2.8 aralığında 

olduğunu bulmuşlardır.  

 Desai ve Hines (2001) yaptıkları araştırma sonucunda, yüksek dolaylı 

vergilerin vergi öncesi beyan edilen gelir üzerinde önemli negatif etkileri olduğunu 

vurgulamışlardır. Dolaylı vergi oranlarındaki %10’luk bir değişmenin beyan edilen 

gelirde %9.2’lik bir değişmeye neden olacağı vurgulanmıştır. Dolaysız vergilerdeki 

%10’luk bir  değişme ise, beyan edilen gelirde %18.2’lik bir değişme yaratacaktır.   

 DYSY yerleşimini araştıran bu çalışmalarda  karşılaşılan en büyük zorluk, 

DYSY’yi belirleyen diğer değişkenlerin analiz kapsamına alınamaması olmuştur. 

Yukarıdaki farklı sonuçlardan da anlaşıldığı üzere, DYSY seviyesi sadece vergi 

oranlarından değil, aynı zamanda başka değişkenlerden de etkilenmektedir61.  

 Harris (1993), 1986 Amerikan Vergi Reformu’nun etkilerini incelemiştir. 

Bilindiği üzere, bu reform ABD’deki firmaların sermaye maliyetlerini oldukça 

                                                 
61 Desai Mihir, James Hines, 2001, s. 11. 
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artırmıştır. Çünkü, bu vergi reformuyla beraber, yatırım vergi indirimi (invesment tax 

credit) ve hızlandırılmış amortisman uygulamaları kaldırılmıştır. Harris, bunun 

sonucu teçhizatlara yatırım yapan firmaların yurtdışındaki yatırımlarını artırdığını 

ortaya koymuştur. 

 Bir  diğer örnek de, Porto Rico’daki uygulamadır. Amerikan yasalarında 

Porto Rico ve  Amerika’ya bağlı diğer yerlerde (örneğin, Guam ve Amerikan 

Samoa’sı) yapılan yatırımlardan elde edilen gelirin yabancı gelir gibi 

değerlendirileceği belirtilmiştir. Böylece buralarda yatırım yapan şirketlere 

ödedikleri vergileri Amerika’da vergi matrahlarından indirebilme olanağı tanınmıştır. 

Böylesi  bir uygulamanın Porto Rico’da vergi tabanını genişleterek, yerel ekonomik 

kalkınmayı sağlama amacı vardı. Bunun yanı sıra, Porto Rico yeni yatırımlar çekmek 

için, 12 yıla varan vergi tatilleri gibi olanaklar da sağlamıştır.  

 Bond (1981), araştırdığı tekstil sektöründe vergi tatillerinin firma 

aktivitelerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Grubert ve 

Slemrod (1994), yaptıkları araştırma sonucu, böylesi avantajlı vergisel 

uygulamalardan dolayı, Amerikan şirketlerinin Porto Rico’daki bağlı şirketlerine 

doğru kar kaydırması yaptıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bunlara göre, maddi 

olmayan (intangible) üretimde bulunan firmalar (örneğin, AR-GE,  reklamcılık vs.) 

Porto Rico’ya daha kolay gelir /kar kaydırmışlardır.   

 ABD’deki DYSY’ye ilişkin yapılan çalışmalar, dışarıdaki Amerikan 

DYSY’si ile ilgli yapılan çalışmalar ile hem sonuç ve hem de yaklaşım açısından 

paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte en önemli farklılık, Amerikan DYSY’sinin 

bir tek yerli vergi rejimine ve yatırım yapılan ülkedeki birçok vergi rejimine, 

Amerika’daki DYSY’nin ise, birçok yerli vergi rejimine ve tek bir Amerikan federal 
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vergi sistemine tabi olmasıdır. Sonuç olarak, Amerikan DYSY’si üzerine yapılan 

çalışmalar daha çok yatırım yapılan ülkenin vergilerinin DYSY üzerindeki etkilerini 

belirgin bir şekilde ortaya koymaktayken, Amerika’daki DYSY üzerine yapılan 

çalışmalar daha çok Amerikan vergilerinin etkilerini ortaya koymaktaydı.  

 Slemrod (1990), yaptığı zaman serileri analizinde Amerika’da yapılan 

DYSY’leri geldikleri ülkenin vergi sistemlerini baz alarak ayırıma tabi tuttu. Yabancı 

yatırımlar iki kategoride ele alındı. İlk kategoride yer alan yatırımcılar kendi 

ülkelerinde (Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya ve Hollanda) Amerika’dan elde 

ettikleri gelirler üzerinden ya hiç ya da çok düşük seviyede vergi ödemekteydiler. 

Diğer kategoride yer alan yatırımcılar ise, Amerika’dan elde ettikleri gelirler 

üzerinden ödedikleri vergiler için, yurtiçinde vergi indiriminden 

yararlanabilmekteydiler. Bu kategoride yer alan ülkeler Japonya ve İngiltere’ydi. 

Kanada ve Almanya’dan gelen yatırımcılar için, Amerika’daki kurumlar vergisi 

ticari faaliyette bulunmanın maliyeti anlamına gelmekteydi. Japonya ve Birleşik 

Krallık’tan gelen yatırımcılar için de kurumlar vergisi maliyet anlamına geliyordu 

ama, bu maliyetler yabancı vergi indirimiyle tazmin edilebilmekteydi. Sonuç olarak, 

Almanya ve Kanada’dan gelen yatırımcılar için, Amerika’daki vergisel değişiklikler 

daha büyük önem arz etmekteydi. Amerika’daki yüksek vergilerin geçerli olduğu 

dönemlerde, aynı tür yatırım yapmalarına rağmen, Kanada ve Almanyalı yatırımcılar 

Japon ve İngiliz yatırımcılar nazaran Amerika’da yatırım yapmaktan daha çok 

kaçınmaktaydılar.  

 Scholes ve Wolfson (1992), Amerika’da yapılan 1986 Vergi Reformu’nun 

yabancı yatırımcılar üzerindeki etkilerini gözlemleyerek, yatırım vergi indirimi ve 

hızlandırılmış amortisman uygulamalarının kaldırılmasıyla, Amerikan aktiflerinin 
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yabancı yatırımcılar için, daha cazip hale geldiğini vurgulamışlardır. Bu yabancı 

yatırımcılar Amerika’da ödedikleri vergileri kendi ülkelerine vergi matrahlarından 

indirebilmekteydiler. Amerikan yatırımcıların 1986 Vergi Reformu’yla beraber, 

yatırım vergi indirimi ve hızlandırılmış amortisman uygulamalarından yararlanma 

imkanları ortadan kalkmış ve bunun sonucu olarak, Amerikan aktiflerinin 

mülkiyetinin bir bölümü yabancılara geçmiştir.  

 Bazı araştırmalar ise, farklı sonuçlar ortaya koymaktaydı. Auerbach ve 

Hassett (1993), yabancı vergi indiriminden yararlanan yabancı yatırımcıların 

1986’dan sonra teçhizat / makine yoğun firma veya endüstrilere (equipment intensive 

firms  or industries) yönelik bir tercih sergilemediklerini vurgulamışlardır. Collins 

vb. Japon ve İngiliz yatırımcıların sahip olduğu göreli vergisel avantajların, 1986’dan 

sonraki dönemde DYSY’leri  üzerinde daha az etkisi olduğunu belirmiştir. Collins’e 

göre, DYSY beklenen vergisel değişikliklerden etkilenmektedir. Gerçekleşen 

vergisel değişiklik ile beklenen vergisel değişikliğin firma davranışları üzerindeki 

etkileri birbirinden farklıdır.  

 Willard’a (1994) göre, ABD’de hızlandırılmış amortisman uygulamasının 

kaldırılmasının yabancı vergi indiriminden yararlanan yabancı yatırımcıların yaptığı 

DYSY’leri teşvik etmemiş, aksine olumsuz yönde etkilemiştir. Willard’a göre, yerli 

vergi sistemleri, yatırım yapılan ülkenin vergi tabanındaki değişiklikleri otomatik 

olarak ayarlayan önlemler içermektedir. Yani, hızlandırılmış amortismanın 

kaldırılması dış ülkeden elde edilen gelirin vergilendirilme seviyesini 

yükseltecektir62. Willard, 1986’dan sonra yabancı vergi indiriminden yararlanan 

                                                 
62 James Hines, 1996, s.16. 
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yatırımcıların Amerika’da daha az faaliyette bulunma eğilimi gösterdiklerini 

savunmuştur63. 

 Yabancı faaliyetlerin yerleşimi üzerindeki vergisel etkiler ile ilgili yapılmış 

başka araştırmalar da mevcuttur. Couglin vb. (1991) imalat sanayi fabrikalarının 

1981-83 yılları arasındaki belirleyicilerini tahmin ederek, kurumlar vergisi oranının 

fabrika lokasyonu üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu vurgulamıştır. Ondrich ve  

Wasylenko (1993), 1978-87 yılları arasında yeni fabrika yerleşimlerini incelemişler 

ve kurumlar vergisi oranlarının etkilerinin belirlenmesinin zor olduğunu 

belirtmişlerdir. Çünkü, eyaletler uyguladıkları maliye politikalarını rasgele seçmezler 

ve bu politikaları seçerken yabancı yatırımcıların bundan nasıl etkileneceklerini göz 

önünde bulundururlar. Yatırımları etkileyen ama, ihmal edilen değişkenler de 

kurumlar vergisi ile ilişkili olabilirler (örneğin AR-GE çalışmaları).    

 Bu çalışmaların sonuçlarının etkileyecek bazı önemli hususlar vardır. 

Bunlardan bazılarına yukarıda değinmiştik. Bu unsurlar DYSY miktarını, yerleşimini 

ve boyutunu önemli ölçüde etkileyebilmektedirler. Bununla beraber elde edilen 

sonuçların ekonomik geçerliliği de etkilenmektedir. Bunlardan ilki, çokuluslu 

şirketlerin karışık organizasyon ve yatırım finansman yapılarının olmasıdır. 

Alternatif finansman yolları sadece sermaye maliyetini etkilemekle kalmaz, aynı 

zamanda yapılan yatırımın zamanlamasını ve biçimini de değiştirebilir. İkinci olarak, 

vergi sistemlerinde yer alan vergi indirimi dışında kalan başka vergisel etkilerin de 

DYSY üzerinde etkileri olabilir.  

                                                 
63 Firmalar hızlandırılmış amortisman uygulamasının kaldırılmasıyla yurtdışında daha fazla vergi 
öderler. Daha sonra ödedikleri yüksek vergileri kendi ülkelerindeki vergi matrahlarından indirirler. 
Yüksek vergi indirimi  ülkenin vergi tabanında daralmalara yol açmaktadır. Willard’a göre,  ülkelerin 
vergi sistemleri bu tür vergi tabanı küçülmelerini önleyecek önlemler içermektedir. 
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 DYSY araştırmaları ile ilgili var olan diğer bir sınırlama, bunların 

vergilemenin etkilerinin tümünü içeren genel denge analizi içine dahil edilmemesi ile 

ilgilidir.  DYSY ile ilgili yapılan çalışmalar genel denge analizi niteliğinde değildir. 

Oysa, devletler vergi politikalarını değiştirdiklerinde sadece vergi sonrası getiri oranı 

değil, denge fiyatı, denge faiz oranı, denge ücret ve kur seviyeleri de değişmektedir. 

DYSY çalışmaları bunlara ilişkin değişiklikleri ortaya koyup, bu değişkenleri genel 

denge analizi içinde değerlendirememektedir64.   

 Vergisel teşvikler de DYSY seviyesini etkileyebilmektedir. Ülkeler daha 

yüksek oranda DYSY çekmek için, vergi indirimi, vergi tatilleri, vergi ertelemeleri 

vs. gibi vergisel teşviklere başvurabilirler. Bu tür vergisel teşviklerden biri de “tax 

sparing” uygulamasıdır. “Tax sparing”, yerli ülkenin dış ülkedeki yatırımlarından 

elde edilen gelirlerinin vergilendirmesini, yatırımcıya, yatırım yaptığı ülkenin 

uyguladığı vergi indirimlerinden tam fayda sağlamasına olanak verecek şekilde 

düzenlenmesi şeklindeki bir uygulamaya denmektedir. Örneğin, Japon firmaları, 

Japonya’nın “tax sparing” anlaşması yaptığı ülkelerde yatırım yaptıkları zaman, 

yabancı ülkeye, vergi tatilleri ve diğer özel indirimlerin olmadığı durumda 

ödeyecekleri vergiler için, yabancı vergi alacağı talep etmektedirler. “Tax sparing” 

uygulaması, sermaye ihraç eden ülkenin yabancı kaynaklardan elde edilen gelirin 

vergilendirilmesinin, firmalara yatırım yapılan ülke tarafından sağlanan vergi 

indirimlerinden tam olarak yararlanma olanağı sağlayacak şekilde, düzenlenmesidir. 

Genelde, “tax sparing” uygulaması, firmalara, yabancı ülkelerde özel vergisel 

indirimlerin olmadığı durumda ödeyecekleri vergileri  (ama mevcut durumda 

ödemedikleri vergileri) tekrar olarak yerli ülkedeki vergi matrahlarından 

                                                 
64 James Hines, 1996, s.19. 
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indirebilmelerine olanak tanımaktadır65. “Tax sparing” uygulaması öyle bir 

uygulamadır ki, yatırım yapılan ülkedeki vergisel indirimlerden elde edilen gelir, 

yatırımcının yurtiçinde yerli vergi otoritesinde talep edeceği yabancı vergi iadesi 

tutarında bir azalmaya yol açmaz. 

 Yüksek gelirli ülkeler, düşük gelirli ülkelerin ekonomik kalkınmalarını 

genellikle teşvik etmektedirler. “Tax sparing” uygulaması da bu tür teşviklerin içinde 

yer alabilir. Birçok gelişmiş ülke; Fransa, Almanya, Norveç, Japonya, İsveç ve 

Birleşik Krallık bu uygulamaya başvurmaktayken, Amerika “tax sparing” yöntemini 

uygulamamaktadır.  

 Hines, “tax sparing” uygulamasının Amerikan ve Japon DYSY’leri 

üzerindeki etkilerini incelemiştir. Japon firmalarının gelişmekte olan ülkelere yatırım 

yapmakta Amerikan firmalarına göre daha istekli oldukları sonucuna varılmıştır. 

Sonuçlar DYSY’nin teşviki için, “tax sparing” uygulamasının etkin olduğunu 

göstermektedir. Japon firmaları, Japon devletinin “tax sparing” anlaşması yaptığı 

ülkelerde  daha fazla DYSY yapmaktadırlar. Dahası, yatırım yapılan ülke Japon 

firmalarına önemli vergisel indirimler sağlamaktayken, Amerikan firmalarına bunları 

sağlamamaktadırlar. Diğer faktörler sabitken, “tax sparing” anlaşması DYSY 

seviyesini %140- 240 arasında yükseltmekte ve DYSY üzerinde %23 daha az vergi 

oranı sağlamaktadır66.  

 Hines, yaptığı araştırmada Japonya’nın “tax sparing” anlaşması olduğu 

ülkelerde %1.7 daha yüksek DYSY payının olduğu sonucuna  varmıştır. Japon 

firmaları “tax sparing” anlaşmasının geçerli olduğu ülkelerde ortalama olarak %28 

                                                 
65 James Hines, “ “Tax Sparing” and Direct Investment in Developing Countries”, NBER Working  
Papers, No. 6728, 1998, s. 3. 
66 ibid,s. 3. 
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vergi oranı ile karşılaşmaktayken, bu oran Amerikan firmaları için %32 olarak tespit 

edilmiştir.  

 “Tax sparing”, DYSY kapsamına giren hisse senedi yatırımlarını, ana 

şirketten verilen borçları ve elde edilen kazançların yeniden yatırıma 

dönüştürülmesini de olumlu yönde etkilemektedir. Elde  edilen gelirlerin bir 

bölümünün sürekli olarak yatırıma dönüştürüldüğünü varsayalım. Eğer,  “tax 

sparing” anlaşması, yatırım yapılan ülkeyi vergi indirimine sevk ederse, yatırımlarını 

vergi sonrası getirisi yükselecek ve dolayısıyla yeni yatırımlar için ayrılan fon 

miktarı da yüksek  olacaktır. Çalışma kapsamında, Japonya’nın “tax sparing” 

anlaşmasının olduğu ülkelerde, Japon firmalarının yabancı hisse senedi yatırımlarının 

%2.6, anlaşmanın olmadığı ülkelerde ise, %1.5  olduğu belirtilmiştir. Japonya’nın 

anlaşmasının olduğu ülkelerde Amerikan firmaların hisse senedi yatırımları  %1’ken, 

anlaşmanın olmadığı ülkelerde bu oran %3.1’dir (bu araştırmalarda sadece imalat 

sanayi dikkate alınmıştır).  

 

 C. ULUSLARARASI  VERGİLEME 

 Vergilemenin normatif yönü birinci en iyi durum vergilemenin olmadığı 

durumda dünya refahının maksimize edileceğini göstermekteydi. Gerçek dünyada 

ise, devletler çeşitli amaçlarla sermaye hareketleri üzerine vergi koymaktadırlar. Bu 

durum ise, birinci en  iyi durumun ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Birinci en 

iyi durumun ortadan kalkması gündeme ikinci en iyi durumu getirecektir. Burada 

amaçlanan, vergilemenin neden olduğu refah kaybını minimize edecek yöntemlerin 

benimsenmesidir.   
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 Çalışmamızın bu aşamasında kısaca, uluslararası vergilemede optimalite 

koşullarına değinilecek, vergilemenin neden olduğu refah kaybını azaltacak, sermaye 

ihraç yansızlığı, sermaye ithal yansızlığı, vergi harmonizasyonu gibi kavramlar 

incelenecektir.  

 

 1- Optimalite Koşullarına Kısa Bir Bakış 

 Optimal vergi oranları ile ilgili görüşlere kısaca değinecek olursak, 

uluslararası gelirin optimal vergilendirilmesi teorisinin merkezinde Diamond- 

Mirrlees’in “üretim etkinliği teorisi”nin (production efficiency theorem) yer aldığını 

görmekteyiz. 

 Üretimde etkinlik bir ekonomide veri kaynak setiyle maksimum çıktının elde 

edilmesiyle gerçekleşir. Bunun için, ekonominin üretim olanakları eğrisinde 

bulunması gerekmektedir. Böylesi bir noktada, firmalar arasındaki girdileri yeniden 

tahsis ederek, herhangi bir firmanın ürettiği çıktı miktarını azaltmadan, ekonomideki 

toplam çıktı miktarını artırmak mümkün değildir. Üretim etkinliği için gerek koşul, 

herhangi iki girdi arasındaki marjinal ikame haddinin (MRS) tüm firmalar için eşit 

olmasıdır. Bu eşitlikçi pozisyon, rekabetçi bir ekonomide firmalar kar 

maksimizasyonu güdüsüyle davrandıklarında ve vergilemenin olmadığı durumda 

elde edilebilir.  Her firma marjinal ikame haddini, faktör fiyatları oranına 

eşitlediğinden ve faktör fiyatları da tüm firmalar için eşit olduğundan, bu durum 

gerek koşulu sağlamaktadır. Bu koşul, girdilerin firmalar arasında farklı oranlarda 

vergilendirilmediği, başka bir deyişle, tüm firmaların aynı düzeyde vergi sonrası 

girdi fiyatı ile karşılaştıklarında da sağlanmaktadır.  
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 Ürünlerin / malların vergilendirilmesi çerçevesinde Diamond ve Mirrlees 

(1971) üretimde etkinliği araştırmışlardır. Ekonominin rekabetçi olduğunu 

varsayarak, optimal vergilendirme ile beraber denge, toplam üretim olanakları 

eğrisinin üzerinde bir noktada olmalıdır. Bu, sadece   özel ve kamusal üreticinin aynı 

gölge fiyatıyla karşılaşması ve firmalar arasındaki vergi oranlarının farklılaşmaması 

koşuluyla elde edilebilir (ara malların vergilendirilmediği varsayılmıştır)67. 

 

Grafik  8. Üretimde Etkinlik 

 

(Kaynak: Gareth Myles, Public Economics, Cambridge, Cambridge University  Press, 1995, s.128.) 

 

 Etkinlik teoremi ve optimal mal / ürün vergilendirmesi (commodity taxation) 

sorununun yapısı, tek haneli ve  iki mallı ekonomi için kolaylıkla açıklanabilir. 

Grafik 10’da yatay eksen girdileri, dikey eksen ise çıktıyı göstermektedir. Taralı alan 

ekonomi için üretim olanaklarını, üretim olanaklarından orijine olan yatay uzaklık 

                                                 
67 Gareth Myles, Public Economics, Cambridge University  Press, 1995, s.127. 
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ise, girdi mallarının her birimi için, gereken vergi gelirini göstermektedir. 

Hanehalkının girdi arz ettiği ve  çıktı tükettiği ve böylece de, daha çok girdi arz 

edenin daha çok miktarda çıktı tüketeceği / tüketim yapacağı varsayılmıştır. 

Hanehalkının bütçe doğrusu yukarı doğru eğimlidir ve götürü (lump-sum) veya gelir 

vergilerinin olmadığı durumda orijinden geçmek zorundadır. Vergi sonrası fiyatların 

optimal seti (q) ile gösterilmiştir. Hanehalkı için girdi arzı faydada düşüş anlamına 

geleceğinden, faydanın sabit bir düzeyde tutulması için, girdi arzındaki artış daha 

sonraki dönemlerde tüketim artışı tarafından tazmin edilmelidir. Optimal vergi 

dengesi, üretim olanakları içindeki hanehalkının teklif /arz eğrisinin (offer curve) en 

yüksek noktası tarafından belirlenmektedir. Grafikte optimal nokta ( e) ile 

gösterilmiştir. Bu noktada hane Io-Io farksızlık eğrisi üzerindedir. Üretimde etkinlik 

sağlanmıştır. Denge noktasında üretim yapan firmalar sıfır kar elde ederler. 

Üreticilerin fiyatı (p) üretim olanaklarınca belirlenmektedir. Üretici ve tüketici 

fiyatlarının her ikisi, girdi fiyatları 1 noktasında normalize edilmiştir. Her iki fiyat 

arasındaki fark optimal vergi oranını  göstermektedir (t = q-p). Io-Io farksızlık 

eğrisinin üzerindeki (e)  noktasından daha yukarıda ve (e) noktasına tercih edilecek 

olan birçok noktanın bulunduğunu unutmamalıyız. Bu durum lump-sum vergilerin 

kullanılmasıyla elde edilebilir (yani, devlet aldığı vergiyi daha sonra transfer yoluyla 

geri öderse, elde edilen bu ek kaynakla (e) noktasının üzerine çıkılabilir). Optimal 

lump-sum vergilerin kullanılmasıyla hanehalkı I1- I1   farksızlık eğrisine ulaşabilir.  

 Optimal noktayı daha net anlayabilmek için, (g) ve (f) noktalarını 

inceleyelim. Denge (f) noktasında gerçekleşseydi, hanehalkının refahını, çıktıyı sabit 

tutarak ve girdiyi azaltarak artırmak mümkün olacaktı. Eğer bu durum mümkünse, bu 
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nokta optimal olmayacaktır. (g) noktasında, çıktı, daha fazla girdi kullanmayarak 

arttırılabileceğinden, bu nokta da optimal olamayacaktır68.   

  Bu teori çerçevesinde, Razin ve  Sadka, sermayenin vergi öncesi getiri 

oranının farklı kullanım alanları arasında eşitlenmesinin, üretimde etkinliğin 

sağlanması için, optimal olacağını belirtmişlerdir. Ülkeler birbirleriyle işbirliği 

yaparak üretimde etkinliği sağlayabilirler. Ülkelerin işbirliği yapması halinde üretim 

etkinliği için, her ülkede yer  alan yatırım projelerinin vergi öncesi getirilerinin eşit 

olması gerekmektedir. Bu koşul tam ikamet temelli vergilendirme ile mümkündür. 

Her yatırımcı tüm yatırımları üzerinde aynı vergi oranı ile karşılaşmalıdır. Bu koşul 

kaynak ülkenin vergi uygulamamasıyla veya yatırımcının ikamet ettiği ülkenin tam 

vergi alacağı uygulamasıyla mümkündür. Her yatırımcı, yatırım yapacağı yeri 

yüksek vergi sonrası getiri elde edebilecek şekilde seçer. Tüm yatırımlar üzerindeki 

vergi oranı tüm yatırımcılar için aynı olduğunda, yatırımcılar bu durumdan verginin 

olmadığı duruma benzer bir şekilde etkileneceklerdir.  Açık ekonomide ve 

sermayenin tam mobil olduğu durumda vergi öncesi getiriler de eşitlenecektir. 

Böylece, ikamet ilkesine göre, vergilendirme yapıldığında, yatırımların yerleşim 

kararları üzerinde vergilerin bozucu etkileri olmayacaktır. Buna “sermaye ihraç 

yansızlığı” da denmektedir. 

 Diğer ülkelerle işbirliği yapan ve sermaye ihraç eden ülkede üretim etkinliği 

koşulu farklı olacaktır. Bu durumda, ülke yurtiçi yatırımların vergi öncesi getiri 

oranları ile yurtdışında yapılan yatırımların yabancı vergi sonrası getiri oranlarını 

eşitlemenin yollarını aramalıdır. Standart modeller, bunun için yerli vergi sisteminin, 

yurtiçinde ödenen vergiler için yatırımcıya vergi alacağı olanağının tanınmasını, 

                                                 
68 ibid, s.129. 
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yurtiçinde  ikamet edenlerin gelirlerinin ise, aynı vergi oranından vergilendirilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır.  

 Benzer analiz sermaye ithal eden ve diğer ülkelerle işbirliği yapmayan küçük 

ülkeler için de geçerlidir. Bu ülke, sermaye ihraç eden ülke vergi alacağı 

uygulamadığı sürece, ülkeye gelen yabancı sermayeyi vergilendirmemelidir. Vergi 

alacağı uygulanmadığında, sermaye ithal eden ülkenin koyacağı vergi, yatırımların 

vergi öncesi getirisi ile vergi sonrası getirisi arasında bir sapma oluşturacaktır. Bu 

ise, optimaliteden sapma anlamına gelmektedir. Böylesi ülkelerde vergiler mobil 

olmayan faktörler üzerine konmalıdır69. 

 Optimal vergileme literatüründe sermaye gelirlerinin emek gelirleri ile aynı 

oranda vergilendirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sermaye faktörü emek 

faktöründen daha mobil olduğu için, başka bir deyişle, sermayenin vergi esnekliği 

yüksek olduğu için, sermaye üzerine konan vergi daha fazla ek kayba yol açacaktır. 

Dolayısıyla bozucu etki daha yüksek olacaktır. Bunun sonucu olarak, sermaye ülkeyi 

terk edecektir. Sermaye reel faiz oranlarındaki ve reel ücret seviyesindeki 

değişikliklere daha fazla duyarlıdır. Tam sermaye hareketliliği durumunda, ülke 

mobil olmayan, başka bir deyişle, vergi esnekliği düşük olan faktörler üzerine vergi 

koymalıdır. Küçük açık ekonomi için bu optimal bir davranış olacaktır70.  

 Gerçekte ise, sermaye yukarıda vurgulandığı kadar mobil değildir. Makine, 

bina gibi fiziksel sermaye, ülkelerarası vergi farklılıkları karşısında çok esneklik 

gösteremezler.   

                                                 
69 Michael Devereux, “Issues in the Taxation of Income from Portfolio and Direct Investment”, 
Taxing Capital Income in the European Union: Issues and Options for Reform, ed. Sijbren 
Cnossen, Oxford, Oxford  University Press, 2000, s.117. 
70 Harry Huizinga, Bo Soren Nielsen, “The Taxation of Interest in Europe: a Minimum Witholding 
Tax?, Taxing Capital Income in the European Union: Issues and Options for Reform, ed. Sijbren 
Cnossen, Oxford, Oxford  University Press, 2000, s.187. 
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 Huizinga’nın önerisi Ramsey’in “ters esneklikler kuralı” ile örtüşmektedir. 

Ramsey’e göre, esnekliği yüksek olan faktör üzerine düşük vergi, esnekliği düşük 

olan faktör üzerine ise, yüksek vergi konmalıdır. Bu ek kaybı minimize eden bir 

davranış olacaktır. 

 Yukarıda yapılan incelemede ülkelerin ya sermaye ihracatçısı ya da sermaye 

ithalatçısı oldukları varsayılmaktaydı. Bir ülkenin hem sermaye ihracatçısı ve hem de 

sermaye ithalatçısı olduğu durumda optimal vergi oranını belirlemek oldukça zor 

olacaktır. Slemrod, bu durumda optimal vergi oranının see- saw (bak- gör) 

yöntemiyle belirlenebileceğini vurgulamıştır.  

 Bu modellerin geçerliliği çeşitli açılardan sorgulanmaktadır. Ele alınan bu 

modeller tek bir vergi oranına göre hareket etmektedir. Ayrıca, Diamond- Mirrless’in 

“üretim etkinliği teorisi”nin iki temel  varsayımı eleştiriye oldukça açıktır. Bu 

teoremde, devletlerin istedikleri vergileri seçebilecekleri ve ekonomik rantın %100 

vergilendirildiği varsayılmaktadır. Bu varsayımlar, gerçek dünyadaki durum ile 

örtüşmemektedir.  

 Horst ise, “sermaye ithal yansızlığına” değinmiştir. Horst, tasarrufların esnek 

olmadığı durumda ikamet prensibinin, sermaye talebinin tamamen esnek olmadığı 

durumda (sıfır esneklik) ise, kaynak prensibinin uygulanmasının optimal olacağını 

savunmuştur.  

 Huizinga  ve Nielsen, ülkelerin birbirleriyle işbirliği yapmadıkları durumda 

optimal vergi politikasını araştırmışlardır. Bunlara göre, sermaye ithal eden ülkeler, 

ekonomik rantlar tamamen vergilendirildiğinde, sermaye gelirleri üzerine vergi 
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koymamalıdırlar. Ekonomik rant yabancılar tarafından elde edildiğinde ise, ülke 

vergi koyarak bu geliri vatandaşlarına transfer etmelidir71.  

 Mc Intyre, sermaye hareketlerinden elde  edilen gelirlerin vergilendirilmesi 

üzerine araştırma yaparak, adaletli ve etkin bir vergi sistemi için öneriler ortaya 

koymuştur. Bu öneriler altı maddeden oluşmaktadır. 

1. Dünya genelinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi: Adalet 

amacının gerçekleşmesi için, ülke vatandaşları ve ülkede ikamet 

edenler, sermaye hareketlerinden elde ettikleri gelirler de dahil, dünya 

genelinde elde ettikleri tüm gelirleri üzerinden vergilendirilmelidirler.  

2. Kaynak vergilendirmesi: Ülkeler kendi sınırları içinde elde edilen 

gelirleri vergilendirmelidirler. Ülkenin gelir vergisi tabanını 

daraltacak rekabetçi baskıları yatıştırmak ve ülkenin gelir elde etmesi 

için, yabancıların ülke sınırları  içinde elde ettikleri gelirleri 

vergilendirilmelidir. Sermaye gelirleri, idari kolaylık sağladığı için, 

stopaja tabi tutulmalıdır. Stopaj oranları yüksek olmamalıdır. Çünkü,  

aksi durumda “sermaye kaçışı” ve finansal aracıların piyasadan 

çekilmeleri söz konusu  olabilir. 

3. Vergi alacağı: Ülke yabancı yatırımlar teşvik etmek için, diğer 

ülkelerle karşılıklı anlaşmalar yaparak, vergi alacağı yönteminin 

benimsenmesini ve böylece de, çifte vergilemenin ortaya çıkardığı 

sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.  Ülkeler kendi 

vatandaşları ve ülkede ikamet edenlere, yurtdışında ödedikleri 

vergiler için vergi alacağı olanağı tanımalıdırlar. 

                                                 
71  M. Devereux, 2000, s. 119. 
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4. Vergi Harmonizasyonu: Yurtiçi gelir vergisi tabanını küçültecek 

ekonomik baskıları dindirmek için, ülke, diğer ülkelerle vergi 

harmonizasyonu yoluna giderek, ortak bir vergi oranı benimseyebilir. 

Vergi harmonizasyonu aynı zamanda vergisel basitlik gibi de 

algılanabilir. Bu uygulama herkesin lehine olmasına rağmen, birçok 

ülke bunu uygulamaya yanaşmamaktadır. Günümüzde  Avrupa Birliği 

ve NAFTA üyeleri vergi harmonizasyonuna daha fazla ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

5. Yabancı fonların tahakkuk esasına göre vergilendirilmesi (Accrual 

taxation of foreign funds): Ülke, vatandaşlarının ve ülkede ikamet 

edenlerin yabancı fonlardan elde ettikleri gelirlerini vergilendirerek, 

sermaye hareketlerinin off-shore piyasalara yönelmesini 

engellemelidir. 

6. Formulary Apportionment (FA sistemi): Çokuluslu şirketlerin 

vergilendirilmesini kolaylaştırmak ve bu şirketlerin faaliyette 

bulunduğu ülkeler arasında daha adil bir vergi geliri dağılımını teşvik 

etmek için, ülkeler, uluslararası düzeyde onaylanmış bir FA sistemi 

uygulamalıdırlar. Bu sistem, transfer fiyatlamasının, vergi 

ertelemelerinin ve kaynak ilkesinin ülkelerin vergi sistemleri üzerinde 

yarattığı sorunları ortadan kaldırmaktadır. İyi düzenlenmiş bir FA 

sistemi vergi cennetlerinden elde edilen ek faydaları ortadan 

kaldırabilir. Gelişmiş bir FA sistemi ekonomik topluluklarda (AB ve 

NAFTA gibi) uygulanabilir. 
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 Mc Intyre, “sermaye ihraç yansızlığı” ve “sermaye ithal yansızlığı”na 

değinerek, bunların daha etkin ve daha adil bir vergi sisteminin oluşmasındaki 

etkilerinin düşük olacağını belirtmiştir. Mc Intyre’a göre, sermaye ihraç yansızlığı 

ikincil bir amaçtır ve sermaye hareketlerinin nötrlüğü, gelir vergisi tamamen terk 

edilmeden sağlanamaz. Sermaye ithal yansızlığı ise, vergi politikası amacına uygun 

değildir.  

 Her ne kadar, serbest sermaye hareketliliğinin dünya refahını artırdığı iddia 

edilse de, günümüzde pek az politika yapıcısının böyle bir kaygısı vardır. Dünya 

refahı arzu edilebilir ama, ulusal refah, her zaman ulusal vergi politikalarını birincil 

amacı olmuştur. Günümüzde, politika yapıcılar uluslararası vergi kurallarının 

uygulamaya çalışırken, sermaye ihraç yansızlığından pek yararlanmamaktadırlar.  

 Sermaye ithal yansızlığı ise, rekabetçi amaçlarla istenmektedir. Bu prensip, 

vergi prensibinden ziyade, harcama prensibi olarak kabul edilmelidir (ilerde her iki 

kavrama da ayrıntılı bir biçimde değinilecektir)72. 

 Razin vb. kusursuz bir şekilde işleyen dünya sermaye piyasalarında, etkin 

uluslararası vergi  prensibinin, ikamet ilkesinin olacağını savunmuşlardır. Bu prensip 

gereği, ülkede ikamet edenlerin yerli ve yabancı gelirleri aynı oranda 

vergilendirilmeli, ülkede ikamet etmeyenlerin gelirleri ise, tamamen vergiden istisna 

edilmelidir. Kusursuz bir şekilde işlemeyen dünya sermaye piyasalarında, ikamet 

prensibi çalışamaz ve optimal vergi yapısı buradan hareketle, bazı değişikliklere 

ihtiyaç duyabilir. Razin vb. yabancı yatırımların vergilendirilmesinde benimsenecek 

olan ilkeleri Tablo. 2’deki gibi ortaya koymuşlardır. 

 

                                                 
72 Michael Mc Intyre, “Guidelines for Taxing in International Capital Flows: The Legal Perspective”, 
National Tax Journal, Vol. 46, No.3, 1993, s. 315-321. 
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Tablo 5. Yabancı Gelirin Vergilendirilmesi 

 
 

Yabancı Portföy Borç 
Yatırımı  
(Foreign Portfolio Debt 
Investment)    

Yabancı Portföy 
Hisse Senedi 
Yatırımı 
(Foreign Portfolio 
Equity Investment) 

DYSY 

 
Kurumlar  
Vergisi 
 

 
           Yüksek 

 
  Pozitif 
 

Devletin 
gelir 
ihtiyacına 
bağlı 

 
Ülkede ikamet edenlerin ve 
ülke vatandaşlarının sermaye 
gelirleri üzerindeki vergi 
 

 
           Pozitif 
 
 
 

 
  İlişkisiz / 
Bağımsız 
  (Irrelevant) 

Devletin 
gelir 
ihtiyacına 
bağlı 

 
Ülkede ikamet etmeyenlerin 
Sermaye gelirleri üzerindeki 
vergi 
 
 

Ülkede ikamet edenlere 
ve ülke vatandaşlarına 
göre daha düşük oranda 
vergilendirilmeleri 
gerekmektedir. 
 
           

 
   
  Negative 

 
   
 Sıfır 

(Kaynak: Assaf Razin, Efraim Sadka, Chi-Wa Yuen, “Tax Principles and Capital Inflows: is it 
Efficient to Tax Non- Resident?”, NBER Working Papers, No. 5513, 1996, s. 32.) 
 

 Oldman, az gelişmiş ülkelerde uluslararası gelirin ve yabancı yatırımcıların 

ülkeden elde ettikleri gelirlerin nasıl vergilendirilmesi konusu ile ilgili çeşitli öneriler 

ortaya koymuştur. 

 Oldman’a göre, az gelişmiş ülkelerdeki eğilim, kendi vatandaşlarını dünya 

genelinde elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilemektir. Bireysel gelir bazında bu 

mümkün olsa da, kurumsal gelirin tespitindeki zorluk bu prensibin uygulanabilirliği 

güçleştirmektedir. Buna göre de, şirketlerin vergilendirilmesinde ülkesel bazda bir 

ayırım yapılmalıdır. Yani, çokuluslu şirketin hangi ülkeden ne kadar gelir elde ettiği 

belirlenerek, o ülkedeki vergisel durum da göz önünde bulundurulmalıdır.  

 İkinci olarak, az gelişmiş ülkelerde dış gelirlerin yurtiçinde elde edilen 

gelirlerle aynı şekilde vergilendirilmesine gerek yoktur. Örneğin, ülkenin dış 

ekonomi politikasına uygun olarak, vergi alacağı uygulamasına başvurulabilir. Bu 
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yaklaşım ulusal refahın maksimize edilmesi için uygun olabilir. Alternatif olarak, 

ülke vatandaşlarına yurtdışında ödedikleri vergileri yurtiçindeki matrahlarından 

indirme olanağı da tanınabilir. 

 Üçüncü olarak, uluslararası gelirin hesaplanması ve bunun üzerinden vergi 

alınması, az gelişmiş ülkenin uluslararası vergi enformasyonuna bağlıdır. Bu aynı 

zamanda, az gelişmiş ülkeden gelir elde eden yabancıların vergilendirilmesi için de 

önemlidir. Bunun için, özel uluslararası şirketlerle çalışılabilir, yabancı 

hükümetlerden yardım alınabilir vs73. 

 Yabancıların vergilendirilmesinde ise,  Oldman, iki ilkenin benimsenmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. İlk ilke, “eşit muamele ilkesidir (equity principle)  

prensibidir. Bu yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcıların eşit olarak vergilendirilmesi 

anlamına gelmektedir. 

 İkinci ilke ise, yabancı yatırımcıların az gelişmiş ülkede yatırım yapma ve 

faaliyette bulunma isteklerinden vazgeçmeyecek şekilde vergilendirilmesini (traffic 

principle) vurgulamaktadır. Eğer az gelişmiş ülke yabancı yatırımcılardan ne 

istediğini bilirse, bu durumda ülke, değişen ihtiyaçlarına ve yabancıların arz 

durumuna göre değiştirilebilecek, hem korumacılık ve hem de gelir yaratma eğilimi 

taşıyan bir  vergi sistemi oluşturacaktır. Az gelişmiş ülke kendi sosyal ve ekonomik 

kalkınmasını sağlamak için, kaynağa ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla az gelişmiş 

ülkelerin vergi sistemlerinin oluşturulmasında bu amaç her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Oldman’a göre farklı gelir kategorileri farklı vergileme prensibi 

çerçevesinde vergilendirilmelidir. Oldman gelir kategorilerini, hammadde üretimi ve 

                                                 
73 Oliver Oldman, “Taxation of International Income”, Readings on Taxation on Developing 
Countries, ed. Bird Richard, Oldman Oliver, Baltimore, The John Hopkins Press, 1964, s. 254.  
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ihracatından elde edilen gelir ve  DYSY’den elde edilen gelir şeklinde 2’ye 

ayırmıştır. Oldman’a göre, yabancıların az gelişmiş ülkelerde hammadde ihracatı ve 

üretiminden elde ettikleri gelirleri eşitlik prensibi ile değil de, diğer prensip (traffic 

principle) ile vergilendirilmelidir. Bunun için gelir vergisi oranları yükseltilebilir, 

özel ihracat veya üretim vergileri tesis edilebilir vs. Vergi, tüketilen ulusal kaynaklar 

için ödenmelidir.  

 DYSY’den elde elden gelir ise, eşitlik ilkesine göre vergilendirilmelidir. 

Yabancı şirketler yerli şirketler ile aynı seviyede vergilendirilmeli, bunların her ikisi 

de aynı teşviklerden yararlanmalıdırlar. Az gelişmiş ülkeler yabancı şirketlere, 

etkinlik, büyümenin teşviki, yeni üretim teknolojilerinin ülkeye gelmesi, yeni 

ürünlerin üretimi vs. nedenlerden dolayı  ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yüzden, yabancı 

şirketlerin bu türlü yatırımlarını farklı bir şekilde vergilendirerek, bu yatırımların 

ülke dışına çıkması engellenmelidir74.   

 Kuşkusuz ki, optimal vergileme alanı oldukça geniş ve oldukça tartışmalı 

bir alandır. Literatürde bu konu üzerinde kesin bir fikir birliğine varılmış değildir. 

Optimal vergileme ülkelerin durumuna, vergi sistemine, gelir ihtiyacına, sosyo-

ekonomik yapısına ve birçok unsura bağlıdır. Gerçek dünyada, her ülkenin 

benimseyeceği yöntem farklı olacaktır.  

 Gersovitz, yabancı gelirlerin vergilendirilmesinde benimsenecek olan 

optimal politikanın birçok unsura bağlı olacağını belirtmiştir. Bu unsurlar; 

1. Ülkenin yatırımcıların fırsat maliyetini etkileyebilecek kadar büyük 

olup olmadığından, 

                                                 
74 ibid, s. 256. 
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2.  Yerli ülkenin, vergi alacağı veya vergi indirimi uygulayıp 

uygulamadığından, 

3. Yatırımcının, bağlı olduğu ülkede gelirlerini konsolide (birleştirilmiş) 

şekilde mi yoksa, konsolide edilmemiş şekilde mi beyan ettiğinden, 

4. Yerli ülkenin vergi koyarken yatırım yapılan ülkedeki brüt ve net 

karın hangisini göz önüne alacağından, ayrıca  yatırım yapılan ülkenin 

sağladığı üretim yardımlarının nasıl değerlendirileceğinden, 

5. Transfer fiyatlaması ile, vergiden kaçınma amacından, 

6. Yerli ve yabancı firmaların aynı oranda vergilendirilmesi 

gerekliliğinden ve yurtiçi tasarruf eğiliminden, 

7. Yatırımcının ekonomik rant elde etme potansiyeline sahip olup 

olmadığından, 

8. Kar sübvansiyonlarına (profits subsidies) yerli ülkenin vergi yasaları 

tarafından izin verilmediğinde, kullanılacak olan tarifelerin ortaya 

çıkaracağı etkinsizliklerin büyüklüğünden, 

9. Vergi ertelemelerinden yararlanarak, yatırım yaptığı ülkedeki 

yatırımlarını dağıtılmamış karlarla finanse eden firmaların 

çokluğundan,  

10. Ülke riskliliğinin öneminden, 

oluşmaktadır75. 

 Uluslararası yatırımlar üzerindeki kurumlar ve gelir vergisindeki optimalite 

koşullarını bir model çerçevesinde inceleyelim76. 

                                                 
75 M. Gersovitz, 1988, s. 633. 
76 M. Devereux, 2000, s.119. 
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 A ve B ülkelerinin olduğunu ve bu ülkelerin her birinde bir yatırımcı ve bir 

firmanın olduğunu varsayalım. Her yatırımcı, firmanın hisse senetlerini satın alabilir 

veya firmaya borç verebilir. Her firma ise, herhangi bir ülkede yatırım yapabilir. 

Burada sermaye hareketleri üzerindeki, üretim etkinliğine de uygun olan vergileme 

koşullarını inceleyeceğiz. Üretim etkinliğini sağlayan vergileme koşullarının optimal 

olduğu varsayılmıştır. İlk önce global etkinlik için, yani, ülkelerin birbirleriyle 

işbirliği yaptıklarında global refahın maksimize edilmesi için, gerekli olan koşulları 

inceleyeceğiz. Daha sonra ise, ülkeler birbirleriyle işbirliği içinde olmadığında  

optimal vergi sisteminin nasıl olacağını belirleyeceğiz.  

 Portföy ve DYSY şeklinde iki tür yatırımın olduğu ve her bir yatırım 

çeşidinin hem kaynak ve hem de ikamet ilkesine göre vergilendirildiği kabul 

edilmiştir. Arbitraj koşulunun olmadığı varsayılmıştır. A ülkesinden elde edilen 

portföy gelirleri sa, B ülkesinden elde edilen portföy gelirleri ise, sb ile gösterilmiştir. 

Her iki ülkede yatırım yapıldığında vergi sonrası  getiri eşit olduğunda, A 

ülkesindeki yatırımcı her iki ülkede de yatırım yapacaktır. A ülkesindeki firmanın 

vergi öncesi sağladığı gelir oranı ra, B ülkesindeki firmanın vergi öncesi getiri oranı 

ise, rb ile gösterilmiştir. Bireylerin firmalara yatırım yaptıkları varsayılmıştır. Efektif 

gelir vergisi oranı ti 
j ile gösterilmiştir. i, A, B ülkesindeki yatırımcıları, j ise, A, B 

ülkesindeki şirketleri göstermektedir.  

 A ülkesindeki yatırımcı her iki ülkede yer alan firmalara, ancak ve ancak, 

 sa = [ 1- tA
A]ra = [ 1- tB

A]rb ………………….(1) 

koşulunu sağlandığı durumda,, B ülkesindeki yatırımcı ise, ancak ve ancak, 

 sb = [ 1- tA
B]ra = [ 1- tB

B]rb ………………….(2) 
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koşulunu sağlandığı durumda yatırım yapacaktır. Ülkeler arasında gelir farklılaşması 

olduğunda, yatırımcılar doğal olarak o ülkede yatırım yapacaklardır. Her iki ülkedeki 

getiri oranı eşitlendiğinde, yatırımlar ülkeler arsında yatırım yapmada farksız olacak 

ve her iki ülkede de yatırım yapacaklardır. 

 Firmalar yaptıkları DYSY üzerinden ra ve rb oranında kurumlar vergisi 

sonrası getiri  elde ederler. Şirketlerin vergi öncesi getirisi pi
j ile gösterilmiştir. i, A 

ve B yatırımcının yer aldığı ülkeyi, j ise, A ve B şirketinin yer aldığı ülkeyi 

göstermektedir. Şirketlerin aynı yerleşim yerinde üretim teknolojilerindeki 

farklılıktan dolayı, farklı  düzeyde kar elde edebilecekleri kabul edilmiştir.  Ayrıca, 

aynı yerleşimde şirketlerin elde ettiği gelir birbirinden bağımsızdır. Yani, B 

ülkesinden A ülkesine gelen doğrudan yatırım, A ülkesindeki yerli yatırımın vergi 

öncesi getiri oranını etkilememektedir. Son olarak, DYSY’nin tamamıyla ana şirket 

tarafından finanse edildiği varsayılmıştır. Model  çerçevesinde bağlı ortaklıklara yer 

verilmemiştir.  

 Tj
i, efektif marjinal kurumlar vergisi oranını göstermektedir. i, A ve B 

yatırımcılarının ülkelerini, j ise, A ve B şirketinin tabi olduğu ülkeyi göstermektedir. 

Her şirket,  

 rA = [ 1- TA
A] pA

A = [ 1- TB
A]pB

A………………….(3) 

ve 

 rB = [ 1- TA
B]pA

B = [ 1- TB
B]pB

B ……………………(4) 

olduğunda, ülkeler arasında yatırım yapmada kayıtsız olacaklardır. 

İşbirliği / Ortak davranış 

 Ülkeler birbirleriyle işbirliği yaptıklarında ve ortak bir şekilde hareket 

ettiklerinde, optimal vergi yapısı,  “sermaye ihraç yansızlığı” ile sağlanacaktır. Yani, 
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tüm yatırımlar üzerinde her yatırımcının karşılaştığı  efektif marjinal vergi oranı aynı 

olmalıdır. üretimde etkinliği sağlayabilecek unsurları açıklamak için, ilk önce, 

 pA
A = pB

A = pA
B = pB

B ……………………………..(5) 

kabul etmeliyiz. “Sermaye ihraç yansızlığını” sağlayacak koşullardan biri de budur.  

 Bireylerin yatırımlarının vergi öncesi getirisi birbirinden 

farklılaşabileceğinden, üretimde etkinlik, 3 ve 4’ün beraber ve bunlarla birlikte, 1 ve 

2’den en azından birinin sağlanmasıyla  gerçekleşecektir.  

 Bunu açıklamak için, 1 ve 5’deki tüm ifadelerin aynı anda gerçekleştiğini 

varsayalım. Bu durumda her iki ülkedeki bireysel yatırımcı, her iki ülkedeki şirkete 

yatırım yapabilmektedir.  

 Aşağıdaki iki koşul geçerli olduğunda, 1 ve 5 eşitliği sağlanmaktadır, 

 TA
A = TB

B        ve   TA
B = TB

A …………………(6) 

ve 

(1- tA
A )/ 1- tB

A ) = (1- tA
B )/ (1- tB

B ) = (1- TB
B ) / (1- TA

A ) ……(7) 

6. koşul sağlandığında, vergi sistemlerinin  üretimde etkinliği sağlaması için, 7. 

koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşul diğerlerine göre karışıktır. 7.  koşula 

göre, şirketlerin karşılaştıkları kurumlar vergisi farklılıkları, bireylerin karşılaştığı 

gelir vergisi farklılıkları tarafından tazmin edilmelidir. B ülkesindeki kurumlar 

vergisinin A ülkesindeki kurumlar vergisi oranını aştığını,   TB
B  > TA

A olduğunu 

varsayalım. Bu durumda bireysel yatırımcılar B ülkesinde daha düşük oranda 

vergilendirilmelidir. Yani,  tA
B >1- tA

B koşulunun sağlanması gerekir. Böylesi bir 

tazmin uygulaması pratikte oldukça zordur. Buna rağmen, hem 6’yı ve he de 7’yi 

beraber sağlayan tek bir kombinasyon vardır. 

 TA
A = TB

B = TA
B = TB

A …………….(8) 
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 tA
A = tB

B =tA
B = tB

A …………………(9) 

8. ve 9. koşullar geçerli olduğunda, 6. ve 7. koşullar bir arada geçerli olacaklardır.  

 9. eşitlik portföy yatırımlarını ikamet temeline göre vergilendirilmesini 

gerektirmektedir. Bunun uygulanmasıyla “sermaye ihraç yansızlığı” sağlanmaktadır. 

Böylesi bir vergi sisteminde, 1. ve 2. eşitlikten de anlaşılabileceği üzere, rA = rB 

eşitliği sağlanır. Her şirket için, kurumlar vergisi sonrası getiri oranı aynı olmalıdır. 

8. eşitlik tüm kurumlar vergisi oranlarının eşitliğini sağlamaktadır. Bu koşul şirketler 

için, “sermaye ihraç yansızlığını” sağlayacaktır.  

 Sermaye ihraç yansızlığı ile sermaye ithal yansızlığı arasındaki fark 

önemlidir. Mc Lure, ekonomistlerin, dünya refahını maksimize ettiği için, genel 

olarak “sermaye ihraç yansızlığı”nı, iş adamlarının ise, sermaye ithal yansızlığını 

tercih edeceklerini belirtmiştir. Sermaye ithal yansızlığında kurumlar vergisinde 

farklılıklar oluşacaktır. Bu ise, aynı yerde faaliyet gösteren şirketlerden birine 

rekabet avantajı sağlayacaktır77.  

 Ülkelerin birbirleriyle işbirliği içinde olmadıkları durum    

 Ülkeler işbirliği içinde olmadıklarında, temel etkinlik koşulu 

farklılaşacaktır. İlk olarak, sermaye ithal eden ülke, sermaye gelirlerini 

vergilendirmemelidir. Böylesi bir vergi sermayenin vergi öncesi getiri oranını 

yükseltecektir. Bu seviyede bir getiri oranı sağlanamadığında ise, ülke daha düşük 

miktarda sermaye çekecektir. Ekonomide mobil olmayan faktörler olduğundan, vergi 

sermaye üzerine değil de, mobil olmayan faktörler üzerine konmalıdır. İkinci olarak, 

yerli ülke üretim etkinliği amacı için, ülkede ikamet edenlerin vergi öncesi getiri 

oranına yönelmelidir.  

                                                 
77 ibid, s. 123.  
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 Sermayenin geldiği ülke vergi alacağı uygularsa, sermaye ithal eden ülke, 

yabancı yatırımlar üzerine vergi koyabilir. Sermaye ithal eden ülke sermaye ihraç 

eden ülkenin vergi sistemini göz önünde bulundurarak, istisna, indirim, kısmi vergi 

alacağı gibi uygulamalara başvurmalıdır. Optimal davranış buna göre 

belirlenecektir78. 

 

 2- Sermaye İhraç Yansızlığı (Capital Export Neutrality) -  Sermaye 

 İthal Yansızlığı (Capital İmport Neutrality) ,  Vergi Harmonizasyonu 

 Vergilerin uluslararası yatırımlar üzerinde yarattığı sorunlardan başka, 

politika yapıcılar, aynı zamanda, kaynak ve ikamet ilkelerinin uluslararası yatırım 

isteklerinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve uluslararası çifte vergilemenin neden 

olduğu engelleri ortadan kaldırmak için, uygun yöntemi seçme problemiyle de 

karşılaşırlar. Sermaye ithal yansızlığı ile sermaye ihraç yansızlığı vergilerin neden 

olduğu ek kaybı azaltmak için, ortaya atılmış yöntemlerdir. Buradaki analizler ikinci 

en iyi durum analizi çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

  Önceki analizlerde uluslararası çifte vergilendirmede uygulanan istisna 

yöntemi, aynı zamanda, “sermaye ithal yansızlığı” anlamına da gelebilir. Bu, kaynak 

ülke için, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermaye üzerinde herhangi bir vergisel 

ayırım yapılmaması şeklinde ele alınabilir. Ayrıca, “sermaye ithal yansızlığı”nın 

uygulandığı vergi sistemi, serbest sermaye hareketliliği durumunda, ülkeler 

arasındaki yatırımların vergi sonrası getirilerinin eşitlenmesini sağlayabilir ve 

                                                 
78 ibid, s. 126. 
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böylece, dünya tasarruflarının uluslararası tahsisi üzerindeki bozucu etkilerin ortadan 

kalkmasına neden olabilir79.   

 Öte yandan, eğer uluslararası çifte vergileme engeli tam vergi alacağı 

sistemiyle (pure credit system), yani, vergi ertelemesi veya yabancı vergi indirimi 

limiti olmadan, ortadan kaldırılmaya çalışılırsa, bu rejim, “sermaye ihraç yansızlığı” 

anlamına gelebilir. Sermaye hareketliliği durumunda ülkeler arasındaki yatırımın 

vergi öncesi getirisi eşitlenmeye doğru yönelir ve böylece, dünya yatırımlarının 

tahsisindeki bozucu etkiler ortadan kaldırılabilir.  

 Tam vergi alacağı sistemi (pure credit system) sermayenin uluslararası tahsisi 

üzerinde, sermaye gelirlerini ikamet prensibine göre vergilendiren sistemle benzer 

etkilere sahip olabilmektedir. Çünkü, yatırımcının nihai vergi yükümlülüğü, her 

zaman ikamet ettiği ülkedeki sermaye gelirleri üzerindeki efektif vergi oranı 

tarafından belirlenecektir. Öte yandan, istisna yönteminde sermaye gelirleri kaynak 

prensibinin öngördüğü efektif vergi oranıyla vergilendirilecektir.  

 Genel olarak, ne kaynak ilkesi (istisna yöntemi) ne de ikamet  ilkesi ( kredi 

yöntemi) uluslararası sermaye tahsisindeki etkinsizliği önleyebilir. Her iki ilke 

altında da vergiler ek kayba neden olacak, bu ise sermayenin uluslararası tahsisini 

olumsuz yönde etkileyecektir. Tahsis etkinliğinin sağlanmasındaki temel koşul, 

vergilemenin olmadığı durumdur. Aşağıdaki analiz birinci en iyi durum olarak değil 

de, ikinci en iyi durum olarak algılanmalıdır. Yani, vergilemenin var olduğu 

durumda, sermayenin uluslararası tahsisindeki  mümkün olan en optimal durumun ne 

olacağı, sorunsalı araştırılmaktadır.  

                                                 
79 OECD, Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues, Paris, 1991, s. 
272. 
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 Bu analiz, aynı zamanda her iki alternatif vergi durumunda ortaya çıkacak 

olan refah kaybını belirlemektedir. Bu ise, doğal olarak bizi, birinci en iyi durumdan 

uzaklaştırmaktadır. Ülkelerin tüm sermaye gelirleri üzerine tek bir vergi koydukları 

ve vergisel amaçlarla ortaya çıkan değer azalışının, gerçek ekonomik amortismana 

benzediği varsayılmaktadır. Aynı zamanda, ülkeler arasındaki sermaye gelirleri 

vergisi oranlarının farklı olduğu da varsayılmaktadır. Çünkü, aynı vergi oranları 

durumunda “sermaye ihraç tarafsızlığı” ve “sermaye ithal tarafsızlığı” arasındaki 

uyuşmazlık ortaya çıkmayacaktır.  

 Grafik. 9, sermaye gelirlerinin ikamet temelli prensiple ( veya tam vergi 

alacağı sistemi) vergilendirildiği zaman, uluslararası sermaye piyasasında dengenin 

nasıl oluşacağını göstermektedir.  Bu analizde dünya, sermaye ithal eden ve sermaye 

ihraç eden ülkeler şeklinde ikiye ayrılmıştır. Tasarruf ve yatırım seviyesi yatay 

eksende, getiri oranları ise, dikey eksende gösterilmiştir.  
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(Kaynak: OECD, Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues, Paris, 
1991, s. 279.) 
 

 II ve I*I* eğrileri vergi öncesi faiz oranlarındaki değişmeler karşı yatırımların 

duyarlılığını göstermektedir. SS ve S*S* eğrileri tasarrufların vergi sonrası faiz 

oranına olan duyarlılığını göstermektedir. 
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Grafik 9. “Sermaye İthal Tarafsızlığı”nın ( ikamet temelli sermaye gelirleri 
vergilendirilmesi durumu) Olmadığı Durumda Ortaya Çıkan Refah Kaybı 

Siyah Alanların Toplamı = Dünya Tasarruflarının Etkin Olarak Tahsis Edilmemesi Sonucu 
Ortaya Çıkan Refah Kaybı 

a – vergi öncesi dünya faiz oranı  
b – sermaye ihraç eden ülkedeki vergi sonrası faiz oranı 
c – sermaye ithal eden ülkedeki vergi sonrası faiz oranı 
Se*- Ie* = Ie - Se = uluslararası sermaye hareketi  
Se*- Sh* = Se - Sh = dünya tasarruflarının yeniden tahsisi 
sonucu ortaya çıkan (hipotetik) refah artışı 
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 Tasarrufçular, yerli ve yabancı menkul kıymetlerden vergi sonrası aynı 

oranda gelir elde edene kadar, tasarruflarını ülkeler arasında yeniden tahsis 

edeceklerdir. İkamet ilkesi altında, sermaye piyasası dengesi, bireysel tasarrufçular 

yerli ve yabancı yatırımları üzerinde aynı vergi oranlarıyla karşılaşacaklarından, 

vergi öncesi faiz oranı ülkeler arasında eşitlenince kurulacaktır. Grafik. 11’de vergi 

öncesi dünya faiz oranı “a” ile gösterilmiştir. Sermaye ihraç eden ülkedeki sermaye 

gelirleri vergisi dikey eksendeki “ab” aralığı kadardır. Sermaye ithal eden ülkedeki 

sermaye gelirleri üzerindeki vergi oranı ise, “ac” aralığı kadardır. Vergi öncesi denge 

faiz oranı “a” noktasında, sermaye ihraç eden ülkenin tasarruf fazlasının, sermaye 

ithal eden ülkenin sermaye açığı ile denkleştirildiği görülmektedir.  

 Vergi öncesi faiz oranı ülkeler arasında sermayenin marjinal verimliliğini 

eşitlemektedir. Böylece, dünya yatırımlarının etkin tahsisi sağlanmaktadır. Bununla 

beraber, tasarrufların vergi sonrası getirileri iki ülke arasında farklılaştığından, 

tasarrufların etkin tahsisi bozulmuş olur. Tasarrufların getirisi üzerindeki vergiler 

tasarrufçuları iki şekilde etkilemektedir. İlk olarak, tasarrufçunun cari ve beklenen 

getirisi düşmektedir. Buna “gelir etkisi” denir. Bu etki, toplumun kaybını göstermez. 

Çünkü, b kayıp, devletin elde ettiği vergi geliri tarafından tazmin edilir veya 

denkleştirilir. İkinci olarak, sermaye vergisi tasarrufların net getirisini düşürerek, 

tasarrufçuyu, gelecek tüketiminin yerine cari tüketimini finanse etmesine yönlendirir. 

Verginin “ikame etkisi” sosyal refahta bir azalmaya neden olur. Her ne kadar devlet 

topladığı vergiyi götürü (lump-sum) transfer olarak tasarrufçuya geri ödeyerek, onun 

net kazancını eski seviyeye getirse de, düşük net tasarruf getiri halen, vergi 

ödeyicisini verginin olmadığı durumda seçmeyeceği tasarruf kalıbını seçmeye doğru 

yönlendirecektir.  
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 Eğer Grafik. 9’daki tasarruf eğrileri sermaye vergilerinin refah üzerindeki 

etkisi ile ilgili bilgi sağlarsa, bu durumda, bu eğriler tasarrufların net getirisindeki 

değişikliklerin yaratacağı ikame etkisini yansıtacaktır.  

 Tasarruf eğrileri üzerindeki her nokta, tasarrufçuların 1 birim cari 

tüketimlerinden vazgeçecekleri zaman, gelecek tüketimlerinde ortaya çıkacak olan 

artışı göstermektedir. Böylece, bu eğrinin altında kalan alan, gelecek tüketim için, 

tazmin edilmesi gereken toplam tasarruf miktarını göstermektedir. Sermaye gelirleri 

vergisi ülkeler arasında eşitlendiğinde, tasarruf miktarı Se*Sh* = Sh Se eşitliğini 

sağlayacak şekilde yeniden tahsis edilecek, 2. ülkedeki (sermaye ithal eden) 

tasarrufçu, gelecek tüketimini, ilerde daha iyi refah seviyesinde olması için, SS 

eğrisinin altında kalan Sh Se aralığını oluşturduğu alan kadar artırmaya ihtiyaç 

duyacaktır.  

 Öte yandan, sermaye ihraç eden ülkedeki tasarrufçular cari tüketim 

seviyelerinin arttırmak için, S*S* eğrisinin altında kalan  Se*Sh* aralığının 

oluşturduğu alan kadar gelecek tüketimlerinden vazgeçmek isteyeceklerdir. Tasarruf 

eğrilerinin altında kalan iki alan arasındaki fark, siyah renkle gösterilmiş iki üçgenin 

alanları toplamına eşittir. Bu alan “sermaye ithal yansızlığı”nın olmadığı durumda, 

ortaya çıkan global refah kaybını göstermektedir. Çünkü, bu alanlar, dünyada, aynı 

net geliri sağlayan tasarruflar üzerindeki sermaye gelirleri vergilerinin 

harmonizasyonu yoluna gidilmesi durumunda, dünya ekonomisindeki tasarrufçuların 

vazgeçmeye razı olacakları gelecek tüketim miktarlarını yansıtmaktadır. Böylece, 

tasarrufçular dünya tasarruflarının yeniden tahsisi ile beraber, daha iyi durumda 

olacaklardı. 
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 İlk denge noktasında tasarruf eğrileri daha dik olsaydı, bu, tasarrufların net 

getiri oranına duyarlılığının veya net getiri esnekliğinin düşük olduğunu gösterecekti. 

Vergi sonrası getiri oranlarının harmonizasyonuyla teşvik edilen dünya tasarruflarını 

yeniden tahsisi düşük seviyede gerçekleşecekti. Ortaya çıkan refah kaybı da daha az 

olacaktı (siyah alanların küçülmesi). Diğer bir deyişle, vergi sonrası getiri oranı ile 

ilgili olarak, “sermaye ithal yansızlığı”nın olmadığı durumda, düşük tasarruf 

esnekliği, daha düşük bir refah kaybı anlamına gelecektir.   

 Grafik 10’da sermaye gelirlerinin kaynak temelli sistem çerçevesinde 

vergilendirilmesi durumunda, dünya sermaye piyasalarındaki denge durumu 

gösterilmektedir. Bu vergi sistemi altında, serbest sermaye hareketliliği, dünya 

çapında tasarrufların daha vergi sonrası getirilerinin C noktasında oluşmasını 

sağlamaktadır. 
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 (Kaynak: OECD, Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and         International 
Issues, Paris, 1991, s. 280.) 

 

 Sermaye geliri vergi sapması (capital income tax wedge) sermaye ihraç eden 

ülkedeki “bc” aralığına eşittir. Vergi öncesi yatırımın getirisi ülkeler arasında 

farklılaştığından, farklı vergi sapması, sermaye ithal eden ülkedeki “ac” aralığı 

kadardır. Bu durumda, “sermaye ihraç yansızlığı” koşulu ihlal edilecektir. Şimdi ise, 

sermaye gelirleri vergi oranlarının her iki ülke arasında uyumlaştırıldığını ve böylece 
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de, sermaye ihraç eden ülkeden sermaye ithal eden ülkeye doğru yatırımların akması 

sonucu, sermaye tahsisinin Ie*Ih* = IhIe noktasında yeniden sağlandığını varsayalım. 

Yatırım eğrisi üzerindeki her nokta ek 1 birimlik yatırımın marjinal verimliliğini 

gösterdiği için, bu eğrinin altında kalan toplam alan, toplam yatırım sonrası toplam 

çıktının ne olacağını göstermektedir. Dünya yatırımlarının yeniden tahsisi, sermaye 

ihraç eden ülkede I*I* eğrisinin altında kalan ve Ie*Ih* aralığının belirlediği alan 

kadar çıktı kaybı/düşüşü olacaktır. Sermaye ithal eden ülkedeki çıktı, I I eğrisinin 

altında kalan ve IhIe aralığının belirlediği alan kadar olacaktır. İki alan arasındaki 

fark, Grafik 9’daki siyah üçgenlerin toplamı kadardır. İki ülkenin çıktı seviyeleri 

arasındaki fark yatırımların yeniden tahsisiyle, yatırımların düşük verimli ülkeden 

yüksek verimli ülkeye doğru kayması sonucu dünya çıktısında meydana gelen net 

artışı göstermektedir. Eğer yatırımların faize olan duyarlılığı veya yatırımın faiz 

esnekliği düşük olsaydı, Grafik 12’deki yatırım eğrisi daha dik olacaktı. Bunun 

sonucu, sermaye gelirleri vergi oranlarının harmonizasyonuyla beraber, yatırımların 

yeniden tahsisinin global çıktı üzerinde etkisi düşük olacaktı. 

  

  D. ULUSLARARI SERMAYE VERGİLEMESİNE TEPKİ OLARAK  

GELİŞTİRİLEN KARŞI ÖNLEMLER 

 Sermayenin vergilendirilmesi doğal olarak uluslararası sermaye hareketlerini 

etkilemektedir. Sermayenin mobilitesinin yüksek olduğu bir dünyada sermaye 

üzerine vergi koymak yatırımcıların yatırım yeri tercihlerini ve yatırım şekillerini 

değiştirmektedir. Aşağıda vergilemeye, daha doğrusu yüksek oranlı vergilemeye 

tepki olarak doğan bazı karşı kavramlar kısaca incelenmiştir. Bunlardan birisi olan, 
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“sermaye kaçışı”na çalışmamızın başında değinmiştik. Burada ele alınacak diğerleri 

“transfer fiyatlaması” ve “vergi cennetleri” uygulamalarıdır.  

  

 1- Transfer fiyatlaması 

 Uluslararası ticarette transfer fiyatı ara mal ve tamamlanmış mal alım-

satımında ana şirketin bağlı ortaklığına / iştirakine veya iştirakin ana şirkete 

uyguladığı fiyattır. Transfer fiyatlaması vergi otoriteleri tarafından bazen yakından 

incelenmektedir. Çünkü firmalar transfer fiyatlaması ile, sadece fonlarının diğer 

şirkete transfer etmekle kalmazlar, aynı zamanda her iki şirketin ödeyeceği kurumlar 

vergisi matrahını da etkilerler.  

 Vergi otoriteleri transfer fiyatlamasının yarattığı olumsuzlukları  önlemek 

için, şirketlere “arm’s lenghth” prensibini uygulamaları zorunlu kılabilir. Bu prensip 

gereği, şirketin kendi ana şirketine veya bağlı ortaklığına uyguladığı fiyat, diğer 

bağımsız şirketlere uyguladıkları fiyat ile aynı olmalıdır80. Yani,  muvazaalı fiyat 

uygulanmamalıdır.  

 Uluslararası  şirketlerin dünya genelindeki üretim ve pazarlama politikaları, 

uluslararası vergi oranları, döviz kurları, devlet düzenlemeleri ve  diğer ekonomik ve 

sosyal faktörlerce etkilenmektedir. Böylesi faktörler, çokuluslu şirketler için, yüksek 

işlem maliyeti yaratmaktadır. Bu işlem maliyetlerinden kaçınmak isteyen çokuluslu 

şirketleri çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Transfer fiyatlaması bu yöntemlerden 

biridir. 

 Şirketin transfer fiyatlamasına başvurmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar 

sırasıyla; 

                                                 
80 Arthur Stonehill, David Eiteman, Finance: An International Perspective, Illionis, Irwın Press, 
1987, s. 58. 
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1. Kurumlar vergisi matrahını küçültmek: Uluslararası transfer fiyatlamasını 

amaçlarından biri, çokuluslu şirketin vergi matrahını küçültmek ve 

dolayısıyla ödenen vergi miktarını azaltmaktır. Şirketler düşük vergili 

ülkelere mümkün olan en düşük fiyattan mallarını transfer ederek ve bu 

ülkelerden mümkün olan en yüksek fiyattan mal satın alarak/transfer 

ederek vergiden kaçınabilmektedirler. Bu işlem sonucu ana şirketin karı 

düşük seviyede  gerçekleşeceğinden ödeyeceği vergi de azalacaktır. 

Nispeten düşük vergili ülkede yer alan bağlı şirket ise, vergi oranlarının 

düşük olması nedeniyle veya hiç vergi olmaması  nedeniyle çok düşük 

miktarlarda (ya da hiç) vergi ödeyecektir. Yüksek vergili ülkelere transfer 

edilen mallar mümkün olan en yüksek fiyattan, bunlardan transfer edilen 

mallar ise, mümkün olan en düşük fiyattan satılmalıdır / transfer 

edilmelidir. 

2. Tarifeleri azaltmak : Tarifeler yabancı hükümetler tarafından kullanılan, 

ihracat ve ithalat üzerine konabilen bir çeşit ticari kısıtlamalardır. 

Çokuluslu şirketler transfer uygulaması ise, ihracat ve ithalat tarifelerini 

azaltabilmektedir. 

3. Kur riskinin minimizasyonu: Kurlardaki yüksek dalgalanmalar çokuluslu 

şirketler için, bazen büyük miktarda kayıplar yaratabilir. Şirketler, hangi 

kur üzerinden mal satın alacaklarını ve hangi kur üzerinden mal 

satacaklarını belirleyerek, kur riskin den kaçınabilmektedirler.  

4. Yatırım yalpan ülke yönetimi ile ortaya çıkacak uyumsuzlukları önlemek: 

Çokuluslu şirketler yabancı ülkedeki iştiraklerine mal satarken veya 

onlardan mal satın alırken, o ülkenin yönetiminin onaylayacağı  ve razı 



 138 

olacağı transfer fiyatı politikası uygulamalıdırlar. Bu ülke ile çıkacak 

uyumsuzluğu önlemek için, şirket, iştirakine yüksek fiyattan mal transfer 

etmemelidir. Çünkü, buradaki yüksek fiyat ülkedeki fonların dışarıya 

çıkması anlamına gelecektir ki, devlet ödemeler bilançosu ve dolayısıyla 

ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek böylesi bir uygulamaya karşı 

çıkacaktır. 

5. Yabancı piyasalarda rekabet gücü: Çokuluslu şirketler yabancı 

piyasadaki iştirakine, faaliyetlerinin ilk aşamalarında yardım etmek 

zorundadırlar. Çokuluslu şirketler, iştiraklerine düşük fiyattan mal 

transfer ederek, onların rekabet gücünü arttırmaktadırlar. 

6. Motivasyon: Kar maksimizasyonu amaçlayan şirketler için, transfer 

fiyatlaması bu amaç doğrultusunda bir motivasyon aracı olabilir. 

7. Nakit akışının yönetilmesi: Çokuluslu şirketler zaman içinde, çeşitli 

nedenlerden dolayı fonlarının tahsisini değiştirmek isteyebilirler. 

Örneğin, şirket, daha önce  yatırım yaptığı ülkede vergi oranlarının 

yükseltilmesiyle, fonlarını daha düşük vergili ülkelere kaydırmak 

isteyebilirler. Transfer fiyatlaması nakit akışına olanak sağlamaktadır81.  

 

 2- Vergi cennetleri 

 Globalleşme süreci ile birlikte bazı ülkeler sermaye hareketlerini kendi 

ülkelerine çekebilmek için, vergilendirme alanında muafiyet ve istisnaların 

kapsamını çok geniş tutarak, tüm ülkeyi serbest pazar haline dönüştürmüş ve hiç 

vergi almamak ya da çok düşük oranda vergi almak yoluyla, uluslararası sermaye 

                                                 
81 Wagdy Abdallah, International Transfer Pricing Policies: Decision-Making Guidelines for 
Multinational Companies, Quorum Books, 1989, s. 27-49.  
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hareketleri için cazibe merkezi olmayı amaçlamışlardır.   Yüksek vergili ülkelerdeki 

yatırımcılar için bu ülkeler, karlarını maksimize edebilecekleri ve vergiden 

kaçınabilecekleri için ideal yerler olarak ön plana çıkmışlardır. Vergi cennetleri ülke 

yönetiminin iradesi doğrultusunda, yani içsel bir faktörle  ortaya çıkabileceği gibi, bu 

ülkelerin cazibe merkezi olmalarının ve büyük miktarda sermaye çekmelerini 

etkileyen dışsal faktörler de vardır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri, diğer 

ülkelerde sermaye üzerindeki yüksek vergi oranlarıdır.  

 “Vergi cenneti” ülke açısından bakıldığında, düşük vergi oranları ve vergisel 

avantajlar teklif ederek ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekerek, ekonomik 

büyümenin sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketlerin yatırımları üzerindeki düşük 

doğrudan vergi oranına rağmen, hükümetler, zenginlik ve harcamaların artmasıyla 

vergi tabanlarını genişletebilirler.  

 Dünyanın yüksek vergili ülkeleri için, vergi cennetleri büyük sorunlar 

oluşturmaktadırlar. Vergi cennetlerinin varlığı yatırımların yerini değiştirerek, 

yatırımların yüksek vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere kaymasına yol açmakta 

ve ülkelerin vergi tabanları küçülmektedir. Vergi cennetleri ile, yüksek vergi 

uygulayan ülkelerin aynı bölgede olmaları bu olguyu daha da güçlendirmektedir. 

 Yatırımcıların vergi cennetlerinde faaliyet göstermelerinin nedeni açıktır. 

Yatırım aktivitelerini düşük seviyede vergilendiren ülkeler yatırımcılar gelirlerini 

büyük bir bölümünü veya tamamını vergiden istisna etmektedirler. Yabancı 

yatırımcılar vergiden kaçınmak için, vergi cennetlerinde faaliyette bulunurlar. 

Çokuluslu şirketlerin iştirakleri, birbirleriyle ve ana şirket ile birçok ticari işlem 

yaparak, vergilendirilebilir gelirlerini yeniden tahsis ederler. Vergiden kaçınma 

birçok biçimde olabilir. Firmalar, firmalar arası ödünç, vergilendirilebilir gelirin 
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düşük vergili ülkelerde yeniden tahsisi gibi finansal düzenlemelerle vergiden 

kaçınabilmektedirler. Çokuluslu şirketler vergi cennetlerinde yer alan iştirakleri ile 

çeşitli işlemlerinde vergiden kaçınmayı sağlayacak fiyat düzenlemeleri yaparlar. 

Birçok devlet vergi kaçırmayı önlemek için, şirketlerin “arm’s length” prensibini 

uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Bu prensip gereği, şirketler kendi iştirakleri ile 

işlem yaptıkları fiyatları, kendilerinden bağımsız diğer şirketlere de uygulamalılar.  

 Yabancı yatırımcıların ekonomik aktivitelerini düşük ülkelere kaydırmaları 

her zaman için uygun olmamaktadır. İlk olarak, şirketler vergi cennetlerindeki 

aktivitelerinden yeteri kadar gelir elde edemediklerinde buralarda yatırım yapmazlar. 

Şirketler vergi cennetlerindeki ekonomik durum ve koşullardan, yatırım 

ortamlarından vs. etkilenmektedirler. İkinci olarak, yerli ülke vergi cennetlerinden 

elde edilen gelirleri, diğer yerlerden elde edilen gelirlere göre daha yüksek seviyede 

vergilendirildiğinde, şirketlerin buralarda faaliyet gösterme eğilimleri düşecektir82 

(tabi ki, bunu yapabilmesi için, yerli ülkenin bu şirketlerin ve bireysel yatırımcıların 

faaliyetlerini ve dolayısıyla gelirlerini takip etmesi gerekmektedir. Vergi 

cennetlerinin özelliklerinden biri “banka gizliliği” ve “ticari gizlilik” olduğu için, 

yerli ülke genellikle buralardan elde edilen gelirleri tam olarak belirleyememektedir). 

 Vergi cennetlerinin özelliklerine kısaca değinmek, bunların yatırımcılar için, 

neden cazibe merkezleri olduğunun anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak, 

yukarıda da vurgulandığı gibi, buralarda vergi oranları düşük, hatta sıfırdır. Bu 

durum karını maksimize etmek isteyen yatırımcılar için, oldukça avantajlı bir 

uygulamadır. İkinci olarak, vergi cennetlerindeki banka işlemlerinin ve ticari 

işlemlerin gizli tutulmasıdır. Bu ülkeler, kendi ülkelerinde veya ülkeleri aracılığıyla 

                                                 
82 James Hines, “Do Tax Havens Flourish?”, NBER, Working Papers, No. 10936, 2004, s. 2-5. 
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diğer ülkelerle iş yapan yatırımcılar için güvenlik ve gizlilik ilkelerini ön planda 

tutmaktadırlar. Gizlilik ve güvenlik ilkelerine göre, bankalarla iş yapan kişi ya da 

kuruluşlara ait bildiler ve ticari sırlar üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye 

verilememektedir.  Bu ise, vergiden kaçınan veya vergi kaçıran yatırımcıların işini 

daha da kolaylaştırmaktadır. Vergi cennetlerinin diğer bir özelliği; bu ülkelerin diğer 

ülkelerin büyük bölümüyle vergi anlaşmaları yapmamalarıdır83.  

 Vergi cennetlerini uluslararası zarar verici vergi rekabeti çerçevesinde 

değerlendirebiliriz. Bu kapsamda aynı zamanda “zarar verici tercihli vergi rejimleri” 

de değerlendirilebilir. Vergi cennetlerinin ve “zarar verici tercihli / ayrıcalıklı vergi 

rejimleri”nin olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkilere kısaca değinmek yararlı 

olacaktır. Bunların en belirgin zararlarından birincisi, fiskal değer kaybı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu durumda bir veya birden daha fazla ülkenin vergi kaybına 

neden olunması, bu ülkelere giren sermaye yatırımlarının azalması sonucunda vergi 

tabanının erozyona uğraması şeklinde ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, bunlar 

komşu ülkeleri veya diğer ülkeleri zarara sokabilmektedirler. Vergi politikalarında 

bir ülke vergi yükünü düşürerek diğer ülkelerin yatırımlarını kendisine çektiği 

taktirde, diğer ülkeleri zarara sokabilmektedir. Üçüncü olarak, bunlar arzu edilmeyen 

ekonomik çarpıklıklara neden olabilmektedir. Yatırımların bir bölümünün diğer 

ülkelere kayması sonucu, hükümetlerin elde edebilecekleri vergi gelirleri 

düştüğünden, bu durum daha sonraki aşamalarda ekonomide başka faktörler üzerine 

vergi konmasını gündeme getirmektedir. Örneğin, vergi cennetlerine doğru olan 

sermaye kaçışı ve sermaye hareketleri ülkenin vergi gelirini düşürmektedir. Daha 

sonraki aşamada hükümetler kamusal harcamaları finanse etmek için, diğer faktörler 

                                                 
83 Şennur Hoşyumruk, Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi 
Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Eskişehir, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, No. 1459, 2003, s. 12-15.  
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üzerine vergi koyabilmektedirler. Bu ise, ekonomide arzu edilmeyen sapmalara ve 

çarpıklıklara neden olabilmektedir. Dördüncü bir dezavantaj da, sermayenin 

ekonomik açıdan etkin olan yatırım yeri seçimi yerine  vergi avantajı bulunan 

ülkelere yönelme sonucunu yaratabilecek zarar verici vergi rekabeti, gerek işletme, 

gerekse ulusal ve uluslararası  düzeyde kaynakların en etkin biçimde plase 

edilmemesi sonucunu yaratmaktadır84.  

 Vergi cennetlerinin birçok özelliğinin olmasıyla beraber, konumuz itibariyle 

bu özellikler ön plana çıktığı için, daha çok bunlara değindik. Yukarıda değinilen 

özellikler yatırımcıların kar maksimizasyonu için, büyük imkan yaratmaktadırlar.  

 Günümüz itibariyle vergi cennetlerini genel olarak, bölgeler itibariyle 

aşağıdaki şekilde ortaya koyabiliriz. 

 

- Karayipler Bölgesi: Bermuda, Bahama, Hollanda Antiller, 

Panama, Cayman Adaları 

- Avrupa Bölgesi: İsviçre ve Lüksemburg 

- Orta Doğu Bölgesi: Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs  

- Uzak Doğu ve Okyanusya Bölgesi: Hong Kong, Singapur, Norfolk 

Adaları vs. 

 

 II. VERGİLEMENİN GÖRELİ ÖNEMİ 

 Günümüze kadar birçok devlet, kalkınma amacı doğrultusunda, kıt olan özel 

sermayeyi çekebilmek ve bunun uzantısı olan teknolojiyi, yönetimsel beceriyi vs. 

çekmek için faal olarak teşvikler vermişlerdir. Bu ülkeler DYSY’nin girişini 

                                                 
84 Saygın Eyüpgiller, Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, 
Yaklaşım Yayınları, 2002, s. 38-40. 
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kolaylaştıracak önlemler almışlardır. Böylesi önlemler liberalizasyonu, yabancı 

yatırım projelerinin yapılması ve kabulü için regülasyonu, yatırımın getirisini ve 

karını garanti eden önlemleri vb. birçok uygulamayı içermekteydi. Bu başlık altında 

teşviklerin etkisi incelenmektedir.  

 Teşvikler günümüzde çok çeşitli bir biçimde ve artan bir şekilde 

uygulanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınma, geri kalmış 

bölgelerin kalkındırılması, uluslararası rekabet gücü kazanma, verimlilik artışı, 

istihdam imkanlarını genişletme, teknoloji transferi, ihracatı arttırmak, sanayileşme 

ve yabancı  sermaye çekme amacı doğrultusunda teşvikler vermektedirler. Gelişmiş 

ülkelerde teşvik verilmesinin temel amaçları ise, rekabet gücünü korumak, teknolojik 

gelişmeyi sürdürmek, bölgesel dengesizlikleri gidermek, verimlilik artışı, sorunlu 

sektörleri desteklemek gibi unsurlardır.  

 Teşvikler yabancı yatırımcıları birçok açıdan etkilemektedir. Teşvikler 

yabancı yatırımcıların, gelirlerini, girdilerini, sermayelerini, borçlanma maliyetlerini, 

ödeyecekleri kurumlar vergisi miktarını, istihdam edecekleri işgücünü, sahip 

olacakları arsa-arazi büyüklüğünü ve buna benzer birçok faktörü etkilemektedir. 

Ülkelerin %87’sinin yabancı yatırımcılara teşvik verdiği belirlenmiştir85.  

 DYSY’yi çeken faktörleri göz önüne aldığımızda teşviklerin, temel 

belirleyicilerin yanında (piyasa büyüklüğü, hammadde, karlılık, vasıflı işgücü vs.) 

ikinci planda olduğunu görmekteyiz. Çünkü, yatırımcılar yatırım kararlarını iki 

aşamada vermektedirler. İlk aşamada temel belirleyiciler, ikinci aşamada ise, 

teşvikler göz önünde bulundurulmaktadır. Devletler teşvik mevzuatlarını hızlı bir 

biçimde değiştirebilirler. Oysa kısa dönemde temel belirleyicileri değiştirmek 

                                                 
85UNCTAD, Survey of Best Practices in Investment Promotion, New York and Geneva, United 
Nations, 1997, s. 31. 
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oldukça zordur. Vergisel, finansal ve diğer teşviklerin kullanılması genel politik 

önlem ve uygulamaların ikamesi olamazlar. Örneğin, ülkenin yasal sistemi bozuksa, 

bu sorunun üstesinden teşvik verilerek gelinemez. Yani, birincil koşullara yönelik 

düzenlemeler ikincil koşullarla ikame edilemez. Teşvikler genel olarak, yabancı 

yatırımcıları çekmek için, ek veya tamamlayıcı rol oynamaktadırlar. Teşvik 

politikaları kendiliğinden nadir durumlarda DYSY çekmek için optimal strateji 

olabilmektedir. Makroekonomik istikrarı, şeffaflığı, iyi yönetim ile ilgili diğer 

hususları, serbest ticareti, altyapıyı ve know-how seviyesini artıran politikalar 

yabancı yatırımcıları çekmek için daha kullanışlı ve önemli araçlardır86. Risk 

ayarlaması yapılmış beklenen getiri tarafından (risk adjusted expected return) 

harekete geçirilen yatırımcıyı ülke içine çekmek için, ülkenin iş / ticaret ortamını 

iyileştirici ve risk düşürücü önlemler her zaman teşviklerden daha etkilidir. Teşvik 

paketi önemli bir maliyet düşüşü anlamına gelmediği sürece, yatırımcılar için çok 

cazip olmayacaktır.  

 DYSY teşvikleri ile ilgili iki temel  stratejiden söz edilebilir. Bu stratejilerden 

ilki,  “geniş tabanlı DYSY teşvikleri” stratejisidir. Bu strateji çerçevesinde verilen 

teşviklerle ülke ekonomisinin ve ülkenin diğer sektörlerinin bütününde bir iyileştirme 

amaçlanmaktadır. “Belli hedefe yönelmiş strateji”  olarak adlandırılabilecek ikinci 

stratejide ise, sınırlı bir alanda iyileştirme amaçlanmaktadır. Örneğin, kalkınmayı 

sağlayacak faaliyetlere, bölgesel gelişme amacı taşıyan faaliyetlere veya yeni kurulan 

bazı sektörlere verilen teşvikler bu kapsamdadır87. 

 Günümüzde ülkelerin kullandığı çeşitli teşvik araçları vardır. Teşvikleri  

temel olarak  üç başlık altında ele alabiliriz.  

                                                 
86 OECD, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive  Policies, Paris, 2003, s. 10. 
87 ibid, s.16-17. 
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1. Finansal teşvikler: İmtiyazlı orandan borç verme, bir defaya mahsus 

hibeler vs. 

2. Mali teşvikler: Vergi oranlarının düşürülmesi, vergi tatilleri vs. 

3. Diğer teşvikler: Altyapı, sübvansiyonlu hizmetler  

 İlk önce finansal ve diğer teşvikleri ortaya koymak çalışmamız açısından 

daha yararlı olacaktır. Şunu da belirtelim ki, ülkeler, birçok teşvik seçeneğinin 

olmasına rağmen, genelde finansal ve  mali teşvikleri kullanmaktadırlar.  Diğer 

teşvikler bu tür teşvik türlerine nazaran daha az kullanılmaktadırlar. Teşvikler genel 

olarak imalat sektörüne verilse de, bazı devletlerde, tarım, balıkçılık, otelcilik, turizm 

gibi alanlarda da teşvik verildiği görülmektedir. Ülkeler genel olarak yüksek katma 

değer yaratan ve teknoloji yoğun projelere ve endüstrilere yönelik teşvik 

vermektedirler. Bazı ülkeler ise, çokuluslu şirketlere merkezlerini bu ülkelere 

taşımaları yönünde teşvikler vermektedirler.   
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Tablo 6. Finansal ve Diğer Teşvikler 

FİNANSAL TEŞVİKLER 

1.  Yatırım için verilen hibeler: Doğrudan sübvansiyonlar (üretim, pazarlama 

maliyetlerinin vs. tamamı veya bir kısmı için verilen sübvansiyonlar) 

2.   Sübvansiyonlu krediler veya kredi garantileri: Sübvansiyone edilmiş borçlar, 

borç garantileri (loan guarantees), garantili ihracat kredileri 

3. Devlet garantisi (yüksek ticari riskleri içerecek şekilde verilir): Kur 

dalgalanmalarından, devalüasyondan, ticari olmayan riskten (kamulaştırma ve 

politik risk gibi) kaynaklanan riskler ve ararlar için devlet güvencesinin verilmesi  

 

DİĞER TEŞVİKLER 

1. Düzenleyici teşvikler (regulatory incentives) 

- Çevre, sağlık, güvenlik ve emek standartlarının düşürülmesi, 

- Yatırımcıyı, uygulanan standartlardan geçici veya sürekli olarak muaf etme, 

- Mevcut düzenlemelerin yatırımcının aleyhine olacak şekilde değiştirilmeyeceği 

garantisinin verilmesi. 

2. Sübvansiyonlu Hizmetler (subsidized services) 

- Sübvansiyonlu altyapı: elektrik, su, telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapı 

hizmetlerinin düşük fiyattan sunulması, 

- Mali kaynakların belirlenmesinde yardım etme, projelerin tamamlanması ve 

yönetilmesi, yatırım öncesi projelerin yapılması, piyasa hakkında bilgi sunumu, 

üretim süreci ve pazarlama teknikleri hakkında tavsiye, işçi eğitiminde yardım, 

know-how ve kalite geliştirilmesine yönelik teknik yardımlar. 

3. Piyasa ayrıcalıkları (market privileges) 

- Ayrıcalıklı devlet sözleşmesi, 

- Piyasayı girişlere kapatmak veya monopolcü haklar vermek, ithalatçı rekabetten 

korumak 

- Döviz imtiyazları: dövize yönelik özel işlemler,  özel kur seviyesi, yabancı borçlar 

üzerindeki kur risklerinin ortadan kaldırılması vs. 

4. Organizasyonel teşvikler 

    - Serbest ihracat bölgeleri vb. 

(Kaynak: UNCTAD, Incentives, UNCTAD Series on Issues Internetional Investment Agreements, 
New York & Geneva, United Nations, 2004, s. 7.) 
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 Vergisel teşvikleri mali teşvikler altında değerlendirmek mümkündür. Bu tür 

teşvikler genel olarak, yatırımcıların üzerindeki vergi yükünü azaltarak, onların 

yatırım yapmalarını teşvik eden önlemler olarak tanımlanmaktadır88. 

 Vergi teşvikleri birçok şekilde olabilmektedir. Bunlara kısaca değindikten 

sonra, vergi teşviklerinin hangi amaçlarla verildiği üzerinde durmak ve bunların 

diğer teşvikler içindeki yerine bakmak yararlı olacaktır. Vergi teşvikleri temel olarak 

şunlardır: 

1. Kurumlar vergisi indirimleri: Hükümetler kurumlar vergisi oranını 

düşürerek daha  fazla miktarda DYSY çekmek isterler. 

2. Zarar mahsubu uygulaması (loss-carryover):  Bu yöntemde yatırımcılara 

belirli yıllardaki (genellikle 3 yıldan 5 yıla kadar değişmektedir) 

zararlarını mahsup etme olanağı tanınmaktadır. Buradaki amaç, 3-5 yıl 

içinde gelir yaratmayacak projelerin teşvik edilmesi ve yatırımcıların bu 

projelerden vazgeçmesinin dolaylı olarak engellenmesidir. Uzun vadeli ve 

büyük hacimli projeler bu niteliktedir. 

3. Vergi tatilleri (tax holidays): Vergi tatilleri gelişmekte olan ülkeler 

tarafından yaygın olarak kullanılan bir vergisel teşviktir. Bu uygulamada 

belirlenen yeni kurulmuş firmalar birkaç yıllığına vergi ödemekten muaf 

edilmektedirler. Vergi tatilleri, bu süre zarfında elde edilen gelirler 

üzerinden vergi ödememeyi sağlamaktadır.  

4. Yatırım indirimi(investment  allowances): Yatırım indirimleri, yeni 

yatırımların bedelinin bir bölümünü vergilendirilebilir gelirden 

                                                 
88 UNCTAD, Tax Incentives and Foreign Direct Investment : A Global Survey, ASIT Advisory 
Studies, No. 16, New York and Geneva, United Nations, 2000, s.12. 
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indirilmesidir. Firmaların sermaye maliyetleri bu yöntemle düşmektedir. 

Yatırım indirimi ikiye ayrılabilir.  4.1. Hızlandırılmış amortisman 

Burada firma, sermayenin ekonomik ömründen daha kısa bir sürede 

sermayenin maliyetini indirebilmektedir. İndirilecek toplam sermaye 

maliyeti değişmemektedir.  

4.2. Artırılmış indirim (enhanced deduction) yöntemidir. Burada firmalara 

gerçek sermaye maliyetlerinin birkaç katı kadar indirim olanağı 

tanınmaktadır.  

5. Yatırım vergi alacağı / kredisi (investment tax credit): Yatırım vergi 

alacağı düz veya artan oranlı olabilmektedir. Düz oranlı yatırım vergi 

alacağında firma, yatırım harcamalarını sabit bir tutarı için vergi alacağı 

talep edebilmekteyken, artan oranlı yöntemde yatırım miktarı değiştikçe 

daha fazla miktarda vergi alacağı talep edilebilmektedir. Artan oranlı 

vergi alacağının uygulanmasının ardındaki neden, vergi uygulanmaması 

durumunda yapılmayacak olan ek yatırım harcamalarının da yapılmasını 

sağlamaktır. Bazı ülkelerde  firmalara sadece gelir elde ettiklerinde veya 

kara geçtiklerinde bu olanak tanınmaktadır. Bü süre zarfında 

kullanılmayan vergi alacağı tutarı belli yıllar itibariyle ileriye 

ertelenmekte ve daha sonraki yıllarda vergi matrahını küçültmek için 

kullanılmaktadır. Bu uygulama, hükümetler için daha avantajlı 

olabilmektedir. Çünkü, bu durumda kötü kullanımın kısmen önüne 

geçilebilmektedir. 

6. Yurtdışına ödenen kar payı ve  faiz ödemeleri üzerindeki vergi oranlarının 

düşürülmesi: hükümetler genellikle yabancı yatırımcılara ödenen kar payı 
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ve faiz ödemelerinin üzerine vergi koymaktadırlar. Yabancı yatırımın ülke 

içine çekilmesi için, vergi oranlarında indirime gidilmektedir. 

7. Uzun vadeli yatırımlardan elde edilen sermaye gelirlerinin daha düşük 

oranda vergilendirilmesi: Birçok ülke uzun vadeli yatırımlardan elde 

edilen sermaye gelirlerini daha düşük orandan vergilendirerek, uzun 

vadeli sermaye yatırımlarını teşvik etmektedir. Kısa vadeli sermaye 

gelirleri daha yüksek oranda vergilendirilerek, bunların vadelerinin 

uzatılması veya bunların herhangi bir ekonomik istikrarsızlık durumunda 

yaratacakları  bozucu etkileri azaltmak amaçlanmaktadır.  

8. Bazı harcamaların indirilmesi: Firmaların eğitim, AR-GE çalışmaları, 

ihracat pazarlama vs.  faaliyetlerine yaptıkları harcamalar vergi 

matrahlarından indirilebilmektedir. 

9. Sıfır veya düşük oranlı gümrük tarifeler: Hükümetler, ithal edilen 

teçhizatlar ve yatırımlar için gerekli olan sermaye malları üzerindeki tarife 

oranlarını indirerek, yatırım maliyetlerini azaltabilirler. Öte yandan nihai 

(tamamlanmış) malların, ithalatı üzerindeki tarifeleri yükselterek, bu 

sektörde faaliyet gösteren yatırımcıları koruyabilirler.  

10. İstihdama yönelik uygulamalar: Birçok ülke sosyal güvenlik katkı 

paylarını düşürerek, girişimci üzerindeki yükü azaltarak istihdamı teşvik 

etmektedirler.  

11. Kur kazançlarının indirilebilmesi: Devletler, firmaların ihracat yaparak 

ülkenin ihtiyaç duyduğu döviz geliri elde etmelerini teşvik etmektedir 

İhracat yapan firmalar elde ettikleri dövizlerin zaman içerisinde 

değerlenmelerinden dolayı kur kazancı elde edebilmektedirler. Bu  
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kazançların vergi matrahından indirilebilmesi firmaların ihracatını daha 

fazla teşvik etmektedir. 

12. Katma değer için vergi alacağı (tax credits for value additional): Yurtiçi 

üretim kapasitesinin artmasını teşvik etmek için hükümetler,  yurtiçi 

üretim miktarında ortaya çıkan ek / katma değer için, vergi alacağı veya 

vergi indirimi olanağı tanıyabilmektedirler89. 

 Vergi teşviklerini bu şekilde belirledikten sonra bunları temel kategorilere 

ayırmak ve özelliklerini ortaya koymak yerinde olacaktır. 

 

Tablo 7. Vergi teşviklerinin temel kategorileri 

Kategori Spesifikasyonlar 
 

Kar-gelir temelli Kurumlar vergisi oranının düşürülmesi, vergi tatilleri, zarar mahsubu 
Sermaye yatırımı 
temelli 

Hızlandırılmış amortisman, yatırım ve yeniden yatırım indirimleri 

Emek temelli  Sosyal güvenlik katkı paylarının indirilmesi, işçilere yönelik diğer harcamaların 
matrahtan düşülmesi 

Satış temelli  Toplam satışlardan elde edilen gelir üzerinden ödenen vergilerin indirilmesi 
Katma değer 
temelli 

Net yurtiçi çıktı hacmindeki artıştan elde edilen gelirin matrahtan indirilmesi, net 
değer artışı üzerinden ödenen vergiler için, vergi alacağı uygulamak 

Diğer özel 
harcamalar 
temelli 

Pazarlama,  AR-GE, reklamcılık ve benzeri faaliyetlerin maliyetlerinin matrahtan 
indirilmesi 

İthalat temelli Sermaye mallarının ithalatının vergiden istisna edilmesi (sermaye malları, 
hammadde, üretim süreci ile ilgili bazı girdiler).  

İhracat temelli a. Çıktı- temelli:İhracattan elde edilen gelir üzerinden düşük oranlı vergi 
alınması. İhracat performansına göre, yurtiçi satışlar üzerinden vergiler 
için, vergi alacağı uygulamasına başvurulması 

b. Girdi-temelli: İthal edilen girdiler üzerinden ödenen vergilerin 
indirilmesi, uluslar arası harcamaların matrahtan indirilmesi vs. 

 
(Kaynak: UNCTAD, Tax Incentives and Foreign Direct Investment : A Global Survey, ASIT 
Advisory Studies, No. 16, New York and Geneva, United Nations, 2000, s.20.) 
 
 

 Vergi teşvikleri birçok amaçla verilmektedir. Amaçlardan ilki bölgesel 

kalkınma olabilir. Ülkeler sık sık bölgesel kalkınma amacı doğrultusunda teşvikler 

                                                 
89 ibid, s.19-22. 
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vermektedirler. Bölgesel kalkınma, kırsal gelişimin desteklenmesini, büyük şehirler 

dışında sanayi merkezlerinin kurulmasını ve çevresel kirlenmenin azaltılmasını ve 

nüfusun belli bir bölgede yoğunlaşmamasını içermektedir. Angola, Brezilya, 

Ekvator, Gana, Hindistan, Pakistan ve  Tayland böylesi teşvikleri kullanmaktadırlar. 

 Ülkemizde kalkınmada öncelikli yörelere (KÖY) yönelik verilen teşvikler bu 

bağlamda ele alınabilir.  

 İkinci  bir amaç sektörel kalkınmadır. Ülkeler, kalkınma için stratejik önem 

teşkil eden sektörleri teşvik etmek için de vergisel teşvik vermektedirler. Verilen bu 

teşviklerle, genellikle üretimin arttırılması, madenlerin çıkarılması ve işletilmesi, 

ihracatın artırılması ve teşviki ve turizmin teşviki amaçlanmaktadır. Bazı ülkeler ise  

(örneğin, Malezya, Singapur), bu teşvikleri çokuluslu şirketlerin merkezlerini bu 

ülkelere taşımaları için vermektedirler.  

 Keza, teşvikler bazı faaliyetlere yönelik de verilebilmektedir. Bu teşvikler, 

ihracatın teşviki, işgücü kalitesinin yükselmesi, yurtiçi katma  değerin artırılması gibi 

faaliyetlere verilebilirler. Örneğin, serbest ticaret bölgeleri, ihracat odaklı üretim için 

teşvikler içermektedir. Bu teşviklerin amacı performans artırımıdır (3. amaç).  

 Son bir amaç da teknoloji transferidir.  Bu amaç doğrultusunda bazı spesifik 

vergi teşvikleri verilebilmektedir. Örneğin, AR-GE çalışmalarına harcanan tutarın 

vergi matrahından indirilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir90.  

 DYSY için verilen teşvikler daha önce de vurgulandığı gibi en optimal 

davranış biçimi değildir. Bu teşviklerin uygun bir biçimde verilmesi ve yönetilmesi 

her zaman mümkün olmayabilir. DYSY teşvikleri ile ilgili başarısızlık kriterleri 

mevcuttur. Bu kriterlere kısaca değinelim.  

                                                 
90 ibid, s. 13.  
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 1. Verimsizlik:   DYSY teşvikleri ile ilgili başarısızlığın temel göstergesidir. 

DYSY teşviklerinin kullanımında ekonomi için olan fayda, bütçe maliyetlerinin 

altında kalıyorsa, bu durumda teşvikler verimsizdir.  

 2. Etkinsizlik:  Bu durumda teşviklerin yarattığı fayda maliyetleri aşmaktadır 

ama, fayda maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu koşulu sağlanmamaktadır. 

Başka bir deyişle, aynı seviyede fayda, daha düşük maliyetle sağlanabilmekteyken, 

burada bir etkinsizlik durumu ortaya çıkmaktadır. Verimsizlik ile etkinsizlik kriteri 

arasında fark vardır. Verimsizlik kriterinde teşviklerin net etkisi negatif, etkinsizlik 

kriterinde ise, teşviklerin net etkisi pozitif olmaktadır. Etkinsizlik kriteri potansiyel 

ile fiili durum arasındaki fark olarak da düşünülebilir. Bu farkın büyük olması 

teşviğin etkin bir şekilde kullanılmadığını gösterir. 

 3. Fırsat Maliyeti: DYSY çekmek için, kullanılabilir kaynakların kıt olduğu 

durumda, fonların alternatif kullanımı meselesi gündeme gelmektedir. Eğer bu 

kaynakların fırsat maliyeti yüksek ise, alternatif kullanım araçlarının da göz önünde 

bulundurulması gerekecektir. 

 4. Ek kayıp: Ek kayıp terimi aşağıdaki durumlar ile ilgilidir. 

 - Teşviklerin olmadığı durumda, vergi otoritesinin, faydası sonra ortaya 

çıkacak olan yatırım projelerini sübvansiyone etmesi. 

 - Otoritenin, yurtiçi piyasada uygun bir faaliyet seviyesinin sağlanması için, 

DYSY teşvikleri ile beraber, diğer girişimcilere (teşviklerden yararlanamayan)  

sübvansiyon vermesi durumu. 

 - Otoritenin gelecek olan yatırımcıları doğru bir  şekilde sınıflandıramadığı ve 

buna göre teşvik veremediği zaman.  
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 - Otoritenin bazı projelere  daha ayrıcalıklı teşvik vermesi, gelecek 

yatırımcılar için, bu seviyede bir teşvik talebi oluşturmaktadır. Gelecekteki 

yatırımcılara  bu seviyede teşvik verilmesi ek kayıp ortaya çıkarmaktadır.  

 - Teşviklerin üzerinden rekabetin yoğunlaşması: Zaman içinde ülkeler 

özellikle kendileriyle benzer koşulda olan ülkelere göre daha fazla DYSY çekmek 

için, farklı uygulamalara başvurabilirler. Diğer ülkelerin de bu amacı gütmesi teşvik 

rekabetini doğuracaktır ki, bu durum bazen etkinsizliğe yol açmaktadır91.  

 Vergi teşviklerini bu bağlamda ele alacak olursak, bu  teşviklerinin her birinin 

kendi içinde barındırdığı avantaj ve dezavantajlarının olduğunu göreceğiz. Kuşkusuz 

ki, vergisel teşviklerin barındırdığı dezavantajlar zaman zaman yukarıdaki 

başarısızlık kriterleri ile sebep-sonuç ilişkisi içine girebilmektedir. Bu olumlu veya 

olumsuz etkiler vergi teşviklerinin etkinliğinin tartışılmasına  yol açmaktadır. Tablo 

5.’de bazı vergisel teşviklerin potansiyel avantajları ve dezavantajları gösterilmiştir. 

Bu tablodan bazı ülkelerdeki ekonomik, politik ve yasal sistem göz önünde 

bulundurularak, vergisel teşviklerin ne kadar etkin olabileceği tahmin edilebilir.  

 Vergisel teşviklerin etkinliği literatürde geniş bir şekilde tartışılmıştır. Bu 

konuda verilen yaygın örneklerden birisi Endonezya örneğidir.  

 1970 ve 80’lerin başında Endonezya yabancı yatırımcıları çekmek için, vergi 

tatili şeklinde bir vergisel teşvik vermeye başladı. Bu doğal deneyimin sonucu, vergi 

tatillerinin yabancı yatırımcıların yatırımlarının yer seçimini belirlemede etkili 

olmadığı yönündeki görüşleri desteklemekteydi. Bunun sonucu olarak vergi 

tatillerinin faydası ve maliyetleri tartışılmaya başlandı. Bilindiği üzere, vergi tatilleri 

gelişmekte olan ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılan bir teşvik türüdür. 

                                                 
91 OECD, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, Paris, 2003, s. 26. 
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UNCTAD’a  (1995) göre, 67 gelişmekte olan  ülke bu tür teşvik sunmaktadır. 

Dolayısıyla, Endonezya örneğini incelemek yararlı olacaktır.   

 1967’de yabancı yatırımcılar için vergi tatili uygulamasına geçildi. Vergi 

tatilinin, %60 olan kurumlar vergisi ve kar payı üzerinden ödenen vergilerin 5 yıl 

süreyle istisna edilmesiyle,  oldukça etkin olacağı düşünülmekteydi. Takip eden 

diğer yıllarda ise, kurumlar vergisi oranı tedricen düşürülecekti. 1968 yılında bu 

uygulama yerli yatırımcıları kapsayacak şekilde genişletildi. Amaç, yurtdışındaki 

yerli sermayeyi yurtiçine çekmekti. 

 Daha sonra yatırımlar ile ilgili çeşitli kriterler getirilerek bu uygulamaya 

devam edildi. 1984 yılına kadar bu uygulama esas şekliyle uygulandı. 

 1984 yılında vergi tatili uygulaması sona erdi. Teşviklerin devam ettirilmesi 

konusunda 2 ayrı görüş ortaya çıktı. Reformcular, vergi tatillerinin yabancı 

yatırımcıların kararlarını etkilemede çok küçük rol oynadığını iddia ettiler. 

Reformcular ayrıca, yatırımcıların kendi ülkelerindeki yabancı vergi alacağı 

uygulamasından yararlandıkları için ve yerli ülkenin yabancı yatırımcıyı ek olarak 

vergilendirmemesinden dolayı, Endonezya’nın uygulayacağı vergi tatili, ülkenin elde 

edeceği vergi gelirinin diğer ülkeye (yatırımcının ülkesi) kaymasına neden olduğunu 

iddia etmekteydiler.  Endonezya vergi uygulasaydı, vergi alacağından dolayı 

yatırımcı kendi ülkesinde ek bir vergi ödemeyecekti. Oysa, yatırımcı Endonezya’da 

vergi ödemediğinden, vergi alacağı uygulamasından yararlanamamakta, ödeyeceği 

vergiyi kendi ülkesinde ödemekteydi. Bu ise, Endonezya’nın önemli ölçüde vergi 

geliri kaybına neden olmaktaydı. Reformcular ayrıca, vergi tatillerinin sektörler ve 

firmalar arasında bozucu etki yarattığına da değinmekteydiler.  
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 Karşı görüş ise, teşviklerin kaldırılmasıyla, yabancı yatırımcıların komşu 

ülkelere yöneleceklerini savunmaktaydılar. Her ne kadar, iddialarla ilgili istatistiksel 

veri ortaya konamasa da, tartışma reformcuların zaferiyle bitti. Tarife istisnaları, 

garantiler vs. gibi uygulamalara devam edildi ama, vergi tatili uygulaması kaldırıldı. 

Bunun yerine, tüm yatırımcıları teşvik eden, %35 oranında, daha düşük  bir kurumlar 

vergisi oranı benimsendi.  

 Vergi tatillerinin kaldırılmasıyla 1984 yılında önemli bir yabancı sermaye 

düşüşü yaşandı. Bu belki, de  potansiyel yabancı yatırımcıların vergi tatillerini hala 

önemli bir teşvik aracı olarak görmelerinden kaynaklandı92. Daha sonraki yıllarda 

ise, yabancı sermaye girişi artmaya başladı. 1978-1983 yılları arasındaki, yani vergi 

tatilinin uygulandığı dönemdeki yabancı yatırım büyüme oranı, vergi tatilinin 

olmadığı yıllardaki (1984- 93) büyüme oranından çok az miktar büyüktü. Bu 

büyüklük ihmal edilecek kadar küçüktü.  Vergi tatilinden vazgeçilmesiyle elde edilen 

vergi geliri ise, unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Wells Louis, Allen Nancy, Morisset Jacques, Pirnia Neda, “Using Tax Incentives to Compete for 
Foreign Investment: Are They Worth the Costs?”, FIAS Occasional Paper, No. 15, 2001, s. 10. 
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Tablo 8. Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi 

                                             Vergi Tatilleri 

 Avantajları 
- Yönetilmesi kolaydır 
- Yatırımcıya vergileme ile ilgili açıklık 

ve belirginlik sağlar 
- Erken kara geçilecek projelerin 

başlangıç aşamasında önemli ve büyük 
yarar sağlar. 

- Borçlanma ile yapılan finansman 
eğilimini düşürür. 

- Mükellefin vergi idaresi ile muhatap 
olmamasını sağlar (özellikle, vergi 
idaresinde etkinsizlik ve yolsuzluk 
olduğu düşünüldüğünde, bu teşvik 
önem kazanmaktadır) 

Dezavantajları 
- Büyük başlangıç maliyeti olan projeler için cazip 

değildir. 
- Uygulandıktan sonra kaldırılması zordur 
- Tüm karlar vergiden istisna edildiği için, devlete 

büyük maliyet oluşturmaktadır. 
- Yatırım ve işçi eğitimi gibi arzulanan hedeflerden 

ziyade, yeni firmaların kurulmasını teşvik 
etmektedir. 

- Transfer fiyatlamasını teşvik etmektedir. 
- Vergi tatilinin son dönemi ters etki 

yapabilmektedir ve hükümet üzerinde yoğun baskı 
yaratabilmektedir. 

                                             

 
- Olumlu etkisi belirli bir dönemden 

ziyade uzun bir döneme yayılmaktadır 
- Vazgeçilen vergi gelirinin 

hesaplanması kolaydır 
- Belirli yatırımlara yönelik uygulanması 

kolaydır. Uzun dönemli aktiflere 
yatırım yapılmasını teşvik eder. 

- Vergi tatillerine göre daha az gelir 
kaybı yaratır 

 
- Yüksek yönetimsel maliyet yaratabilir. 
- Hemen ve anında bir fayda sağlamamaktadır. 

Faaliyette bulunan firmalar, başlangıç 
aşamasındaki firmalardan daha çok 
yararlanmaktadırlar. Yeni yatırımların ülkeye 
çekilmesinde etkin bir yöntem olmayabilir. 

- Emek faktörü yerine sermaye faktörünün ikame 
edilmesini teşvik edebilir. 

- Ekonomik ömrü kısa olan aktifler için daha 
avantajlıdır. Ekonomik ömrü uzun olan aktifleri 
daha az etkiler. 

  

 
- Daha esnektir 
- Vergi alacağı ve yatırım indirimindeki 

uygulamanın aksine, aktifleri 
ayrıştırmamaktadır (kısa-uzun ömürlü) 

 
- Etkisi düşüktür 
- Hemen ve anında bir fayda sağlamaz 

                                                  Düşük Kurumlar Vergisi Oranı 
 

- Yönetilmesi kolaydır. 
- Vergi tatillerinde olduğu gibi son dönem 

sorunu yoktur. 
- Transfer fiyatlamasını teşvik etmez. 
- Yabancı yatırımcıların ülke içine 

çekilmesi için devlete güçlü sinyaller 
verir. 

 
- Vergi geliri açısından maliyetli olabilir. 
- Vergi tatilleri ve yatırım indirimleri gibi başlangıç 

aşamasında büyük bir yarar sağlamadığından ve 
yarattığı etki uzun bir döneme yayıldığından, 
etkisi düşü olabilmektedir. 

- Mevcut yatırımlar için daha avantajlıdır  
- Vergi oranındaki düşüşün yatırımlar üzerindeki 

etkisi uzun bir zaman sonra ortaya çıkacak ve 
vergi tabanının genişleme süresi uzayacaktır. 
Hükümetin acil gelir ihtiyacı teşvikin başarısını 
engelleyecektir. 

(Kaynak: Nigel Chalk, “Tax Incentives in the Philippines: A  Regional Perspective”, IMF Working 
Papers, WP/01/181, 2001, s.7.) 
 

   

Vergi alacağı (tax credit) ve Yatırım indirimi 

Hızlandırılmış Amortisman 
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 Bununla ilgili bazı iddialar da  gündeme geldi. İlk olarak, bunun, Kore ve 

Tayvan’da ücretlerin artması ve revalüasyonla ilişkili olduğu açıklandı. Daha düşük 

ücret seviyesi arayan yatırımcılar emek-yoğun üretimlerini Endonezya’ya 

kaydırmışlardı.  

 İkinci bir iddia  ise, yabancı gelirlerinden dolayı kendi ülkelerinde 

vergilendirmeyen yatırımcıların bu ülkede yatırım yapmalarının, yabancı sermaye 

girişini artırdığından oluşmaktaydı.  

 1991-96 yılları arasında Endonezya’nın bölgedeki yabancı yatırım payı 

%19.8’di. İncelenen bölge, Endonezya, Filipinler, Tayland, Singapur ve 

Malezya’dan oluşmaktaydı. En yüksek pay %28.1 ile Malezya’daydı. Endonezya 

Malezya’nın ardında ikinci sırada yer almaktaydı. 1970-84 yılları arasında 

Endonezya’daki yabancı sermayenin payı %10.8, 1985-90 yılları arasında ise, 

%9.2’ydi. 

 Endonezya deneyimi ülkelerin vergi tatili vermeden de yüksek miktarda 

DYSY çekebileceklerini göstermekteydi. Endonezya bunu, komşu ülkelerin vergi 

tatili uygulamasına rağmen başarmıştı. Buradan yatırımcıların, piyasa, iş ortamı ve 

politik ortam tarafından cezbedici olan unsurlardan daha çok etkilendikleri ve bu 

ülkelere gittikleri sonucu çıkarılabilir.  

 Bu konuda yapılan ampirik çalışmalar daha çok ülkelerin ortalama veya 

marjinal vergi oranlarındaki farklılıklardan hareket ederek, bu farklıkların yabancı 

yatırımcılar üzerindeki dönemsel etkilerini incelemektedir. Vergi tatilleri, ortalama 

veya marjinal oranlarda farklılık yaratacağından, bu çalışmalar kapsamında ele 

alınmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına önceki bölümde değinilmiştir.   
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 Vergi tatilleri kuşkusuz ki, yabancı yatırımcıları çekebilir. Özellikle bazı 

yabancı yatırımcılar bu tür teşviklerden oldukça etkilenebilirler. Buradaki tartışma bu 

tür teşviklerin maliyet yönüne odaklanmaktadır. Yani, tartışma yukarıda anılan 

verimlilik ilkesi çerçevesinde cereyan etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler yapısal 

reformlar da dahil, olağan faaliyetleri dışındaki bazı faaliyetleri için, yoğun olarak 

gelire ihtiyaç duyarlar. Eğer vergi tatili sonucu ülkeye gelen yabancı yatırımcılardan 

elde edilen fayda, vergi tatilinin neden olduğu bütçe maliyetlerinin altında kalıyorsa, 

bu teşvikin verimli olmadığı kabul edilir.    

 Buna rağmen birçok gelişmekte olan ülke vergisel teşviklere başvurmaktadır. 

Endonezya’da da vergi tatilinin tekrar uygulanması yönünde baskılar mevcuttu. 

Burada Endonezya’daki tekrar vergi tatili uygulamasının detaylarına girmeyerek, 

sadece sonucun çok farklı olmadığını belirtmekle yetineceğiz. 

 Vergi tatili uygulama yönündeki baskıyı altı nedene dayandırabiliriz. Buradan 

yapılacak olan çıkarsamayla, bazı vergisel teşviklerin uygulanma nedenlerini de 

bulabiliriz.  

1. Bürokratik güçle mücadele problemi: Vergi tatili yönündeki baskı 

genellikle ülkenin yatırım otoritesi tarafından gelmektedir. Endonezya’da 

da durum böyleydi. Yatırım otoritesi yatırımları teşvik etmekle ilgilenir 

ve vergi toplamaz. Eğer vergi tatili ek bir yatırım çekiyorsa, bu yatırım 

otoritesinin faydasını artıracak ve onu daha başarılı gösterecektir. Vergi 

otoritesi ise, vergi gelirindeki azalmanın yarattığı maliyete katlanacaktır. 

Yatırım otoritesi başarılı, vergi otoritesi ise başarısız olarak görünecektir. 

2. Gizlenmiş gerçek maliyetler: Vergi tatilleri genellikle bürokratlar için 

cezbedicidir. Çünkü, bundan kaynaklanan gerçek maliyetler 
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hesaplanamaz. Bunun yerine sübvansiyon verilmesi durumunda, 

maliyetler açıkça bilineceğinden, bu uygulama tercih edilmez. 

3. Vergi tatilinin uygulanmasının göreli kolaylığı: Yatırımcı için en elverişli 

yatırım ortamı oluşturmak kolay değildir. Politik ve ekonomik istikrarın 

yasalarla sağlanması oldukça zordur. Ayrıca, kırtasiyeciliği (red tape) 

azaltmak oldukça güçtür .Vergi tatillerinin uygulanması bu yöntemlere 

göre oldukça kolaydır.  

4. Şirket baskıları : Bazı büyük çokuluslu şirketler vergi tatili uygulanması 

yönünde ülke yönetimlerine baskı yapabilmektedirler. 

5. Yaşanmış bazı olaylara duyulan büyük inanç: Yaşanmış bazı olaylara 

duyulan büyük inanç ve önyargılar da vergi tatillerinin ve teşviklerin 

verilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. 1990’ların başında 

Endonezya’daki elektronik endüstrisi gelişmemişti. Malezya bu konuda 

çok gelişmişti. Bunu gören Endonezyalı yetkililer bu alanda faaliyet 

gösteren çokuluslu şirket yöneticileri ile görüştüler ve firma 

yöneticilerinin teşvik talepleri ile karşılaştılar. Sonuçta, bu elektronik 

şirketi Endonezya’da yatırım yapmayarak bölgedeki diğer ülkelere 

yöneldi. Daha sonra şirket yöneticileri, gerçek niyetlerinin Endonezya’da 

yatırım yapmak değil de, bu ülkedeki yatırım koşullarının iyileştirilmesi 

doğrultusunda öneride bulunma  olduğunu açıkladılar. Buna rağmen, 

Endonezyalı resmi makamlar, bu yatırım ve proje kayıplarını teşviklerin 

eksikliğine bağladılar. Muhtemelen birçok ülkedeki politika yapıcılar 

böylesi olaylardan ve önyargılardan etkilenmektedirler.  
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6. Komşudan geri kalmamak ve ona ayak uydurmak: Teşvikler komşu 

ülkeler arasında rekabet aracı olabilmektedir. Bölgedeki bir veya birkaç 

ülkenin teşvik uygulaması diğer ülkeleri de etkilemektedir. Endonezya’da 

teşviklerin kaldırılmasından sonra, hükümete gelen baskılar, Güney-Doğu 

Asya  ülkelerinin vergi tatili uyguladıkları şeklindeydi93.   

 Burada ülkeler için başka bir tehlikeye de dikkat çekmekte yarar vardır. 

Vergilerin çokuluslu şirketlerin yatırım kararlarını etkilediği düşüncesinin yaygın 

olması, ülkeleri  vergisel rekabete iterek, onları “dibe doğru yapılan bir yarışın (race 

to the bottom)” içine itebilir ki, bu tüm ülkeler açısından oldukça sakıncalı olacaktır. 

Teşvik rekabeti mali gelirleri azaltarak devlet gelirlerinin düşmesine neden olacaktır. 

Ayrıca, bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi idaresi ile çokuluslu 

şirketler arasındaki gizli ilişkileri arttırabilir. Günümüzde böylesi teşvik rekabetleri 

bazı bölgelerde, örneğin Asya’da, yoğun olarak görülmektedir. 

 Sonuç olarak, vergi tatillerinin birçok yatırımcının kararlarını etkilemediği 

söylenebilir. Endonezya örneği ve yapılmış bazı ampirik çalışmaların sonuçları bu 

doğrultudadır.  

 Vergi teşviklerinin etkinliği yatırım türüne, ülkenin durumuna, yatırımcıya ve 

birçok faktöre göre değişmektedir. Örneğin, vergi kayıp ve kaçaklarının yaygın 

olduğu ve vergi idaresinin etkin bir şekilde çalışmadığı ülkelerde veya bölgelerde 

vergi teşviklerinin etkisi oldukça düşük olacaktır. Çünkü, firmalar vergiden kaçınma 

yollarını bularak, teşvike ihtiyaç duymayacaklardır.  

 Vergi tatilleri herhangi bir yerde yatırım yapma olanağına sahip yatırımcıları 

daha fazla etkilemektedir. Bu konuda şüphe olmamasına rağmen, tartışma daha önce 

                                                 
93 Louis Wells , Nancy Allen, Jacques Morisset, Neda Prima, 2001, s. 29-31. 
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de  belirttiğimiz üzere, verimlilik ilkesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eğer devletlerin 

yatırımları ayrıştırma veya sınıflandırma olanağı olsaydı, sadece teşviklere duyarlı 

yatırımcılara teşvik vererek önemli bir maliyet düşüşü sağlanabilirdi. Ayrıca sadece 

yabancı yatırımcılara teşvik vererek de maliyet düşüşü sağlanabilir. Ama, bunu 

uygulamak politik olarak zordur.  

 Vergi tatili lehine olan argümanlardan bazıları, bunun daha çok bir rekabet 

aracı  olması üzerinde yoğunlaşmıştır. Vergi tatilleri komşu ülkelerin politikaları baz 

alınarak uygulanabilir. Rekabetçi özellikli serbest ticaret bölgelerinde ve ortak 

pazarlarda vergi tatilleri daha da ön plana çıkmaktadır.  

 Komple yeniden yatırımların vergisel teşviklere duyarlılığı yenileme 

yatırımlarına göre daha azdır. Komple yeni yatırımların zaten genel yatırım 

harcamaları, amortisman, pazarlama, işçi eğitimi gibi birçok ek harcamaları 

olacağından kısa sürede kara geçmeleri ve vergiye tabi olmaları söz konusu 

olmayacağından, sağlanan vergi teşviklerine duyarlılıkları diğer yatırım türlerine 

göre nispeten zayıf kalmaktadır. Yatırımın ilk maliyetinin yüksek olduğu durumlarda 

vergi teşviklerinden daha çok finansal teşvikler etkili olmaktadır.  

 Modernizasyon, yenileme, entegrasyon şeklindeki yatırımlar için yapılan 

harcamalardan kaynaklanan indirimler, derhal bilançoda gösterilerek mali yılda  

ödenecek vergilerden düşülmesi mümkün olduğundan, bu tür yatırımların vergisel 

teşvike olan duyarlılıkları  nispeten daha yüksek olacaktır. 

 Karlılık oranı yüksek olan projelerin de vergisel teşviklere olan duyarlılıkları 

yüksektir. Çünkü, kısa sürede yatırım kara geçip vergiye tabi olacağından, bu tür 

yatırım projelerinde vergi planlaması önem kazanmaktadır.  
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 Bazı gelişmemiş bölgelerde, vergi sisteminde kontrol ve denetim 

mekanizmaları yetersiz kalabilmektedir. Vergiden kaçınma yollarının açık olması, bu 

tür bölgelerde verilen teşviklerin etkinliğini azaltmaktadır.  

 Farklı büyüklükteki şirketlerin teşviklere olan duyarlılıkları da farklılık 

göstermektedir.  Küçük ve  orta ölçekli işletmelerin büyük şirketlere göre vergisel 

teşviklere olan duyarlılıkları daha fazla olabilmektedir. Bunun nedeni, KOBİ’lerin 

maliyetlerinde verginin önemli rol oynaması ve bu tür firmaların vergi sistemindeki 

karışıklıktan yararlanarak vergiden kaçınma tekniklerini bilecek yüksek ücretli 

personel istihdam etme imkanlarının olmayışıdır. Bu gibi firmaların karlılıkları 

düşük olduğu için ve bazı işletmelerin geçimlik düzeyde üretim yapabilmeleri  

vergisel teşviklere olan duyarlılığı artırmaktadır.  

 Teşvikler yeni kurulan ve daha önceden faaliyet gösteren firmaları farklı 

şekilde etkilemektedir. Yeni kurulan firmalar başlangıç maliyetlerinin azaltacak 

teşvikleri tercih etmekteyken (örneğin, teçhizat ve hammadde üzerindeki vergilerin 

istisnası), faaliyette bulunan firmalar karlarını artıracak teşviklere yönelmektedirler. 

İmalat sanayileri aktif değerini düşürücü teşvikleri daha fazla tercih etmekteyken, 

hizmet sektöründeki şirketler daha az aktif kullandıkları için, bu teşviklere imalatçı 

firmalar kadar ihtiyaç duymazlar.  

 Vergisel teşvikler gerçekte çokuluslu şirketin niteliğine göre değişmektedir. 

Yukarıdaki incelemelerde ortalama yabancı yatırımcı üzerindeki vergisel  etkiler 

incelenmekteydi. Literatürdeki buldular, vergi oranlarının ihracat odaklı şirketler 

üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu şeklindedir. Bu sonuç sürpriz değildir. 

Çünkü, giyim sektörü  gibi sektörler, yüksek rekabetçi piyasada küçük kar 

marjlarıyla faaliyet gösterirler. Dolayısıyla, bunların vergisel teşviklere olan 
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duyarlılıkları daha fazladır. Ayrıca bu şirketler genel olarak, daha hareketlidirler ve 

alternatif yerleşimler arasındaki vergi oranları farklılıklarını karşılaştırmaya daha 

isteklidirler.  

 Düşük vergiler bir tek belirli piyasada değil de, birçok piyasada faaliyet 

gösteren şirketleri daha fazla etkilemektedir. Örneğin, sigorta şirketleri, bankalar ve 

internet ilişkili firmalar (internet-related businesses) bu niteliktedir. Düşük vergili 

ülkede iştirak / bağlı ortaklık kurmak, bu şirketlerin vergiden kaçınma stratejilerini 

geliştirmeye fırsat yaratacaktır. Bu durumda, işlemlerini aynı anda birçok piyasada 

sürdüren ana şirketten yüksek oranda vergi talep etmek gerçekten zorlaşacaktır. 

Çünkü firma, kar transferi, kar tahsisi, transfer fiyatlaması gibi yöntemlerle vergiden 

kaçınabileceklerdir94. 

 Her DYSY teşvikinin etkisi aynı değildir. Bu teşviklerin etkileri DYSY 

çekmek için, benimsenen stratejilere göre farklılık arz etmektedir. Ama, bazı 

teşviklerin göreceli avantajları olabilmektedir. Genel olarak, finansal teşviklerin 

yatırımcıları daha fazla etkilediği ve bunların DYSY stratejileri ile daha uyumlu 

olduğu kabul edilmektedir. Benzer olarak, yatırımcılar için, bazı yapısal 

dezavantajların ortadan kaldırılmasında finansal teşviklerin uygulanması daha kolay 

olabilmektedir. 

 Yukarıda değinilen olumsuz etkilerine rağmen, günümüzde hemen hemen her 

ülke aktif bir şekilde mali teşviklere başvurmaktadır. Aşağıda hangi ülkelerin ne tür 

teşviklere başvurduğu genel hatlarıyla incelenmiştir. 

 Gelişmiş ülkeler  genel olarak, finansal ve mali teşvikler vermekteyken, 

gelişmekte olan ülkeler genelde mali teşvikler vermektedir. Gelişmekte olan 

                                                 
94 ibid, s. 84. 
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ülkelerin finansal teşvikleri finanse edecek kaynakların olmaması, onları yoğun 

olarak mali teşviklere yönlendirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler daha çok vergi 

tatilleri, hızlandırılmış amortisman, istisna ve muafiyetler gibi mali araçları 

kullanmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin kullandığı finansal teşviklerin içinde nakit 

yardımlar /hibeler, faizsiz veya sübvansiyone edilmiş borçlar önemli yer tutmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin verdikleri mali teşvikler  genel olarak, hızlandırılmış amortisman 

ve kurumlar vergisi matrahından spesifik indirimlerden oluşmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerdeki finansal teşvikler, genel olarak, sübvansiyonlu borçlar (subsidized 

loans), borç garantileri (loan guarantees) ve az da olsa, devlet hibeleri şeklindedir. 

 Azgelişmiş ülkedeki finansal teşvikler ise, genel olarak, imalat sanayindeki 

işçilerin belirli bir dönem eğitimi için devletin bağış yapması, uluslararası 

kaynaklardan borç garantisi, gerektiğinde devletin şirketin hissedarı olması, elektrik 

bedelinden indirim, su ve  kanalizasyon hizmetleri şeklindedir95.   

 

 

                                                 
95 UNCTAD,  Investment Promotion and Development: Issues and Questions, New York & 
Geneva, United Nations, 1997, s. 15. 



 165 

Tablo 9. 1990’ların başında yabancı yatırımcılar için mali teşvikler 

 
(Kaynak: UNCTAD, Survey of Best Practices in Investment Promotion, New York & Geneva, 
United Nations, 1997, s. 32.) 
 

 Az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkelerin verdikleri teşvikler bu ülkelerin 

zenginlikleri arasındaki farkı da göstermektedir. Gelişmiş ülkeler yatırım çekmek 

için, sübvansiyon vermekteyken, gelişmekte olan ülkelerin gücü, vergi yükünün 

azaltılması yönündeki uygulamalarla sınırlı kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 

yukarıda vurgulanan finansal teşvikleri sağlama olanakları oldukça sınırlıdır.  

 
             Gelişmekte olan ülkeler 

 
                    Gelişmiş ülkeler 

  
 
 
Teşvikler 
 
 

 
Afrika 

 
Asya 

 
Latin Amerika 
Ve Karayipler 

 
Kuzey 
Amerika 

 
Batı  
Avrupa 

 
Diğer  
Gelişmiş  
Ülkeler   

 
Merkezi ve  
Doğu 
Avrupa 

 
Toplam 

 
Ülke sayısı 
 

 
23 

 
17 

 
12 

 
2 

 
20 

 
4 

 
25 

 
103 
 

Standart 
kurumlar vergisi 
oranından 
indirim 
 

 
18 
 

 
13 

 
12 

 
2 

 
16 

 
2 

 
20 

 
83 

Vergi tatilleri 16 
 

13 8 2 7 2 20 67 

Hızlandırılmış  
Amortisman  

 
12 

 
8 

 
6 

 
2 

 
10 

 
3 

 
6 

 
47 

Yatırım / 
yeniden yatırım 
indirimi 

 
4 

 
5 

 
9 

 
- 

 
5 

 
- 

 
3 

 
26 

Sosyal güvenlik 
kesintilerinden 
indirim 

 
2 

 
1 

 
2 

 
- 

 
5 

 
- 

 
2 

 
12 

Diğer 
vergilerden 
indirim 
sağlayarak, brüt 
kazançlar 
üzerinden 
spesifik 
indirimler (KDV 
istisnası vs.) 

 
 
 
14 

 
 
 
12 

 
 
 
6 
 

 
 
 
2 

 
 
 
9 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 
45 

İthalat üzerinden 
alınan vergilerin 
istisna edilmesi 

 
15 

 
13 

 
11 

 
2 

 
7 

 
2 

 
13 

 
63 

Gümrük vergisi 
İadesi 

 
10 

 
8 

 
10 

 
1 

 
6 

 
2 

 
12 

 
49 
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 Tablodan da görülmektedir ki, ülkelerin en çok başvurduğu mali teşvik 

kurumlar vergisi oranının düşürülmesidir. Ele alınan 103 ülkeden 83’ü bu 

uygulamaya başvurmaktadır. Bu oran ise, böylesi bir mali teşvikin bu ülkelerdeki 

diğer yatırım teşvikleri içinde önemli yer tuttuğunu göstermektedir. Kurumlar vergisi 

oranında indirim yapmak şeklindeki bir teşvik, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte 

olan ülkelerde faal olarak uygulanmaktadır. Vergi tatilleri de her iki kategorideki 

ülkeler tarafından yoğun olarak kullanılsa da, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

bu uygulamaya daha çok başvurmaktadırlar. Üçüncü olarak, en çok kullanılan teşvik 

türü, ithalat üzerinden alınan vergilerin istisna edilmesidir. Gelişmekte olan ülkelerin 

bu teşviki nispeten daha çok uyguladığı görülmektedir. Kuzey Amerika, Batı Avrupa 

ve diğer gelişmiş ülkeler bu teşviki daha az kullanmaktadırlar.  

 En az kullanılan mali teşvikler ise, sosyal güvenlik kesintilerinden indirim ve 

yatırım / yeniden yatırım indirimleridir. Toplamdaki yerinin düşük olmasına rağmen, 

yatırım indirimi gelişmekte olan ülkelerin sıkça uyguladığı bir  teşvik türüdür.  

 Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde yabancı yatırımcılara 

teşvik verdiği kabul edilebilir. Küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik koşullarını 

iyileştirmede büyük önem kazanan yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekmek 

için, her devletin birçok yatırım teşviki aracından yararlanacağı açıktır. Mali 

teşvikler de, bu çoklu teşvik araçlarının içinde yer almaktadır. Ülkelerin kullandıkları 

mali teşviklerin artması, bu teşviklerin diğer teşvikler içerisindeki oranını 

artırmaktadır.   

 Teşviklerin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Birçok teşvik türünün ülke 

açısından yüksek maliyetleri vardır. Bu maliyetler gelir kaybı, yönetimsel yük vs. 

şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Yukarıda, çalışmamızın esas içeriği gereği mali 
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teşvikler üzerinde duruldu. Çünkü, bu teşvikler diğer teşviklere nazaran, hemen 

hemen bütün ülkelerde uygulanmaktadır. Yabancı sermayenin ülke ekonomileri için 

bu kadar önemli hale gelmesi ülkeleri çeşitli arayışlara itecektir ki, vergisel veya 

teşvik rekabeti bu arayışın yarattığı sonuçlardan bir tanesidir. Yukarıda da 

değindiğimiz üzere, ülkeler arasındaki böylesi rekabet, oldukça sakıncalı sonuçlar 

doğurabilecektir.  

 Teşvikler birincil koşulların tamamıyla sağlanmadığı ülkede faydalı ve etkin 

olmayacaktır. Çünkü, DYSY’yi temel olarak etkileyen birincil koşullardır. Birincil 

koşullarını büyük ölçüde tamamlayamamış veya bu konuda büyük eksiklikleri olan 

ülkelerin  vereceği mali teşviklerin verimsiz olacağını, faydadan çok zarar getireceği 

görüşü yaygın bir görüştür.  

 

             III. Vergi Sistemlerinin Değerlendirilmesi  

           Buraya kadar incelenen durumda, gerek teorik ve gerekse de uygulamada, 

bazı sermaye hareketleri üzerindeki olumsuz etkisi az olsa da, genel olarak vergilerin 

uluslararası sermaye hareketleri olumsuz yönde etkilediği ve aynı zamanda 

devletlerin etkin olarak teşviklere başvurduklarını gördük 

 Vergilerin bozucu ve karar saptırıcı etkilerinin minimize edilmesi için, ortaya 

vergi harmonizasyonu, sermaye ihraç ve sermaye ithal yansızlığı gibi çözümlerin 

atıldığını gördük.  

 Her şeyden önce, devletlerin vergi harmonizasyonu şeklindeki bir 

uygulamaya istekli olacaklarını düşünmemekteyiz. Çünkü, vergiler devlet için sadece 

gelir anlamına gelmemektedir. Vergiler temel olarak bir politika aracıdırlar ve 

hükümetler gelir dağılımı, etkinlik, büyüme, gelir toplama vs. amaçlar çerçevesinde 



 168 

kullanılabilecek olan bu politika aracından kolay kolay vazgeçmek istemezler. İkinci 

olarak, teoride tek bir vergi ve bu verginin devletler arasındaki harmonizasyonundan 

bahsedilmektedir. Bu tek vergiyi genel olarak kurumlar vergisi veya bireysel 

yatırımcı üzerindeki gelir vergisi olarak düşünebiliriz. Tek bir verginin, (örneğin, 

kurumlar vergisi) ülkeler arasındaki oranını eşitleyerek bir  harmonizasyona gidilse 

dahi, bu yine de yatırımlar ve çeşitli ekonomik kararlar üzerinde eşit saptırıcı etki 

veya eşit vergi yükü anlamına gelmeyecektir. Çünkü, DYSY resmi orandan değil, 

efektif orandan etkilenmektedir. Ayrıca, kurumlar tek bir vergiye değil, KDV, sosyal 

güvenlik katkı payları, ithalat üzerinden ödenen vergiler gibi birçok vergi ve benzeri 

ödemelere tabidirler. Ülkelerin yatırımcılara verdikleri vergisel teşvikler ve 

kurumların tabi olduğu vergilerin çokluğu vergi harmonizasyonunu uygulamada 

zorlaştırmaktadır. Kısacası, DYSY üzerindeki eşit saptırıcı etki veya yatırımcılar 

üzerindeki aynı vergi yükü için, resmi oranların değil, efektif oranların 

uyumlaştırılması gerekecektir ki, bu uygulamada oldukça zordur. Dolayısıyla vergi 

sistemlerini değerlendirirken ve öneriler ortaya koymaya çalışırken, harmonizasyon 

görüşünü terketmek zorundayız. Bunu uygulamak gerçekte zor olduğu için, buna 

dayalı olarak ortaya atılan  bir çözüm önerisinin de geçerliliği zayıf olacaktır. 

 Burada, literatürdeki dünya refahını maksimize edilmesi amacından da 

ayrılıyoruz. Çünkü, gerçekte devletlerin kendi refahlarını maksimize etmek 

isteyeceklerini düşünmekteyiz. Ülkelerin amaç fonksiyonlarının farklı olması refah 

kavramını da biraz göreceli hale getirmektedir. Yani, gelişmiş bir ülkenin amaç 

fonksiyonu adalet olabilmekteyken, gelişmekte olan veya azgelişmiş bir ülkenin 

amacı kalkınma olabilmektedir. Kanımızca, devletlerin amaç fonksiyonlarının veya o 

ülke toplumlarının önceliklerinin (sosyal refah fonksiyonu çerçevesinde 
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değerlendirilebilir) farklı olması  tek bir refah kavramının geçerliliğini daha da 

soyutlaştırmaktadır. Kısacası, bu kavram her ülkenin ihtiyacına göre farklılık 

arzetmektedir. Gerçek dünyada ulusal çıkarın maksimizasyonu amaçlandığı için, 

incelemelerimiz de bu doğrultuda olacaktır. 

 Burada, temel olarak gelişmekte olan ülkeleri ele alacağız. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkeler birçok ekonomik sorunla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunlar 

yüksek kamu açıkları, bütçe açıkları, iç ve dış borç miktarı, yapısal reformlar için 

gerekli kaynaklar vs. gibi faktörlerden oluşmaktadır. Bu ise, devlet gelirlerinin 

artırılması veya harcamalar azaltılarak mevcut gelir seviyesinin sabit tutulmasını 

gerektirir.  Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkeler için devlet gelirleri- ki, bunların 

büyük bir bölümü vergi gelirlerinden oluşmaktadır- önem kazanmaktadır. Öte 

yandan, dışa açık bir ekonomide bazı ekonomik sorunların çözümü için, DYSY 

önem kazanmaktadır. DYSY ve yerli yatırımların  ülke ekonomisinin büyümesi, 

istihdam gibi konularda önemli etkileri vardır. Yatırımlar açısından bakıldığında ise, 

vergi sistemlerinin bunları olumsuz yönde etkilememesi gerektiği sonucu açıkça 

vurgulanabilir. Sonuç olarak, burada ülke açısından temel iki amaç ortaya 

çıkmaktadır. Vergi gelirlerini korumak veya arttırmak ve yatırımları olumsuz yönde 

etkilememek ve ülkeye daha çok DYSY çekmek. Yani, gelişmekte olan ülkelerin 

uygulayacağı strateji vergi gelirlerini arttırıcı ve yatırım seviyesini yükseltici bir 

strateji olmalıdır.  

 Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin vergi gelirlerinin bileşimine bakılabilir. 

Bu gibi ülkelerde vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri içinde önemli bir yeri 

vardır ve ağırlık dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Dolaysız vergilerin, (örneğin 

kurumlar vergisi) payı düşük ve genelde birkaç büyük ekonomik ajan tarafından  
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ödendiği görülmektedir. DYSY ve yerli yatırımlar açısından değerlendirildiğine, 

buradaki temel strateji oran düşürücü-taban genişletici politika olmalıdır. Vergi 

oranlarını düşürerek yatırımları teşvik etmek ve aynı zamanda kurumsallaşmayı  da 

teşvik ederek, matrahı genişleterek daha fazla vergi geliri elde etmek mümkün 

olabilir. Ülkelerin bu şekilde bir teşviğe başvurmaları da uygun bir strateji olabilir. 

Ama, unutulmamalıdır ki, DYSY için gerekli birincil koşullarını tamamlayamamış 

ülkelerde, böylesi bir politika başarısızlığa uğrayabilir. Dünyadaki genel eğilim, özel 

sektör aracılığıyla büyüme yönündedir. Burada da özel yatırımlar büyük önem 

kazanmaktadır. O yüzden, özel sektöre yönelik uygulamalar gözardı edilmemelidir.  

 Vergi tabanında önemli erozyon yaratacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Günümüzde yabancı yatırımların popülaritesinin artması ve büyüme üzerindeki 

olumlu etkilerinin sürekli vurgulanması, ülkeleri DYSY çekmek için birbirleriyle 

rekabet içine sokmuştur. Bu rekabet çerçevesinde özellikle gelişmekte olan ülkeler, 

sık sık vergisel teşviklere başvurmaktadırlar. Rekabetin gün geçtikçe şiddetlenmesi 

zaman zaman etkinsiz uygulamalara yol açabilmektedir. Teşvikler verilirken ülkeye 

olan kazancı ve yaratacağı kayıp göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Unutulmamalıdır ki, vergi gelir üzerinden ödenmektedir. Yani, ilk önce işin 

gelir kısmına bakmamızda yarar vardır. Eğer,  ülke yabancı yatırımcı için, onun arzu 

ettiği vergi öncesi geliri sağlayamıyorsa, vergisel teşviklere başvurmak, arzulanan 

sonucu doğurmayabillecektir. İlk önce, gelir yaratan ve gelire doğrudan etki eden 

unsurları değerlendirmek gerekmektedir. Başka bir deyişle, birincil faktörlere 

yoğunlaşmak gerekmektedir. Ekonomide istikrarın sağlanması, etkin adalet ve 

güvenlik sisteminin tesisi, eğitimli işgücü oranının yükseltilmesi, uluslararası 

anlaşmaların yapılması vs. yatırımları en çok etkileyen faktörler olduğu için, öncelik 
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bunlara tanınmalıdır. Bu faktörleri tamamıyla gerçekleştirmiş bir ülkenin vereceği 

teşviğin etkinliği de bununla orantılı olarak, yüksek olacaktır.  

 Yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcıların aynı vergisel işleme tabi olmaları, 

başka bir deyişle “eşit muamele ilkesi”nin uygulanması daha uygun olabilir. Yerli 

yatırımların ülke istihdamına ve genel olarak, ülke ekonomisine daha çok katkıda 

bulunmaları, öte yandan, yabancı yatırımcıların belirgin faydaları, uygulamaların biri 

lehine olup da, diğerini olumsuz yönde etkilemesinden ziyade, uygulamaların eşit 

olmasını gerektirmektedir. Yani, verilecek teşvikler mümkün olduğu kadar 

yatırımcının milliyetine göre değil de, sektörler veya bölgesel gelişme amacı 

doğrultusunda, bölgelere göre farklılaştırılmalıdır. Doğal kaynakların üretildiği ve 

işletildiği sektörlerde Oldman’ın öne sürdüğü “traffic” prensibi yol gösterebilir. Bu 

tür sektörlerin (örneğin, doğalgaz, petrol) vergilemeye olan duyarlılıkları, başka bir 

deyişle bu sektörlerdeki yatırımların vergi esneklikleri düşüktür. Ayrıca, ulusal çıkar 

gereği burada ödenen vergiler tüketilen doğal kaynakların bedelini oluşturacaktır. 

 Uluslararası vergilendirmenin temel iki prensibi bulunmaktadır. Bu prensipler 

kaynak ve ikamet prensipleridir. Bu ilkelerin barındırdığı dezavantajlar birçok ülkeyi 

bu iki prensibin bileşimini uygulamaya itmiştir. Ama, istisnai durumlar da mevcuttur. 

Örneğin, bazı Latin Amerika ülkeleri yalnızca kaynak prensibine göre, vergilendirme 

yapmaktadır. Bu özellik aynı zamanda, Güney Afrika, Hong Kong ve Çin’de de 

görülmektedir. Bu prensiplerden başka, bazı ülkeler milliyet / uyruk kriteri 

çerçevesinde de vergilendirme yapmaktadırlar. Filippinler ve ABD’de vergi 

sistemleri kaynak ve ikamet prensibiyle, milliyet prensibini birleştirip, bu şekilde 

vergilendirme yapmaktadırlar. Milliyet prensibi çerçevesinde, ABD vatandaşı, 

nerede ikamet ettiğine bakılmaksızın, dünya genelindeki gelirleri üzerinden 
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vergilendirilmektedir. ABD aynı zamanda, ülkede ikamet edenleri de dünya 

genelindeki gelirleri üzerinden vergilendirmekte ve aynı zamanda ülke vatandaşı 

olmayanların ABD’de elde ettikleri gelirleri de vergilendirmektedir.  

      DYSY önündeki engellerin kaldırılmasıyla, firmaların üretim faaliyetlerini 

uluslararası üretim sistemi içinde dağıtmaları vergi otoriteleri için çeşitli zorluklara 

yol açabilmektedir. Çokuluslu şirketlerin birçok ülkede faaliyet göstermeleri bunların 

vergilendirilmesi açısından birçok vergi otoritesini karşı karşıya getirmekte ve 

bunları bu döngünün içine dahil etmektedir. Ulusal vergi sistemlerindeki farklılıklar 

zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabilmektedir.  

 Bu sorunun çözümü için, ortaya atılan çözümlerden biri de çifte vergilemeyi 

önleme anlaşmalarıdır. 

 Uluslararası vergileme anlaşmalarının temel amacı, vergilendirme haklarını 

dağıtarak, gelirlerin ülkeler arasındaki tahsisini sağlamaktır. Gelişmekte olan ülke 

açısından, yabancı iştiraklerden elde ettiği gelir ile DYSY çekmek için yaratılan 

yatırım ortamı arasındaki denge oldukça önemlidir. Bu açıdan, genel olarak, vergisel 

imtiyazlarla azalan gelirin, uzun dönemde DYSY girişleri tarafından tazmin 

edileceği kabul edilmektedir. Ama, bu tür ülkelerin kısa dönemde gelir ihtiyaçlarının 

yüksek olması,  vergi gelirlerinden önemli ölçüde vazgeçmeyi önlemektedir. 

 Uluslararası vergilemeyi DYSY, firma faaliyetleri ve gelişmekte olan ülke 

açısından incelediğimizde, birkaç temel sorun ortaya çıkmaktadır.  

- Yatırım yapılan ülke ile yerli ülke arasındaki gelir bölüşümü, 

- Bunun için hangi yöntemin uygulanacağı, 

- Vergileri de göz önünde bulundurarak, DYSY teşviki için, hangi yöntemlerin 

benimseneceği. 
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 Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları genel olarak, bu sorunların çözümünü 

amaçlamaktadır. Ayrıca, bu anlaşmalar, 

- Bu sürece müdahil veya bu sürecin bir parçası olan aktörlerin vergi 

problemini çözmeyi, 

- Gelir kategorilerine göre ayrıntılı tahsis kuralları geliştirmeyi, 

- Transfer fiyatlamasının önlenmesi amacıyla “arm’s length” prensibinin 

uygulanmasını, 

- Mükellefin ikamet ettiği ülkede vergi alacağı, vergi indirimi, vergi istisnası 

gibi kuralların benimsenmesini, 

- Fark gözetmeyen kurallar, karşılıklı yardım ve enformasyon değişimini, 

- Uyuşmazlık durumunda çifte vergilemeyi önlemek için vergi otoriteleri 

arasında karşılıklı anlaşma için prosedürler kurmayı amaçlamaktadır.  

  

 Görüldüğü üzere, ülkelerin karşılaştığı vergisel problemlerin bazıları, çifte 

vergilemeyi önleme anlaşmalarının içeriğinde yer almaktadır. (Örneğin, transfer 

fiyatlanmasının önlenmesi amacıyla “arm’s length” prensibini benimsenmesi veya 

daha sağlıklı vergilendirme için, uluslararası iletişimin yoğunlaşması vs). 

  

             IV. Bölüm Özeti 

 Günümüzde çokuluslu şirketler çeşitli nedenlerden dolayı yabancı piyasalarda 

yatırım yapmaktadırlar. Bu konuda ortaya konmuş çeşitli teoriler vardır.  Sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilmesini teorik olarak, ülke refahlarını ve dolayısıyla 

dünya refahını artırmaktadır. Sermaye hareketleri önündeki engellerin 
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kaldırılmasıyla sermayenin daha yüksek getirili yerlere doğru hareket edeceği ve 

sonuçta sermayenin dünya genelindeki getirilerinin eşitlenmesiyle aynı zamanda 

etkin bir global  tahsis sağlanacağı kabul edilmektedir. Sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi sonucu, ekonomideki her faktör aynı derecede refah artışı elde 

edemez. İncelenen durumlarda bir ülkede sermaye faktörü daha kazançlı 

çıkmaktayken, diğer ülkede ise, emek faktörü daha kazançlı çıkmaktadır. Ama, 

toplam refah artışının refah kaybından büyük olması sonucu, hipotetik bir tazmin 

yoluyla net refah artışı pozitif olacaktır.  

 Vergi uluslararası sermaye hareketleri üzerinde kısıtlayıcı etki yaratak, dünya 

refahını düşürmektedir. Bu refah düşüşü, sermayenin tam mobilitesinin 

sağlanmamasıyla, etkin tahsisin elde edilmemesi sonucu oluşmaktadır. Vergilerin 

ayrıca ek kayba neden olduğu ve bu şekilde ekonomiye telafi edilemeyecek bir 

maliyet yüklediği de unutulmamalıdır. 

 Kapalı ve açık ekonomide vergilemenin etkileri farklı olacaktır. Kapalı 

ekonomide sermaye gelirleri üzerine konan vergi, fon maliyetlerini yükseltecek ve 

bunun sonucu olarak da, ekonomideki yatırım düzeyi düşecektir. Buna bağlı olarak 

da, ülkenin refah seviyesi düşecektir. Vergiler, yatırım ve tasarruf arasıda bir sapma 

yaratacaktır. 

 Açık ekonomide ise, uluslararası sermaye hareketleri sonucu dünya faiz oranı 

eşitlenecek ve bu faiz oranından sonsuz fon arzı olacaktır. Böylesi bir durumda, 

sermaye gelirleri üzerine konan vergi ülke içindeki yatırım seviyesini 

düşürmeyecektir. Çünkü, ihtiyaç duyulan daha düşük maliyetli fonlar uluslararası 

sermaye hareketleri tarafından karşılanacaktır. Faiz seviyesinin yükselmesiyle, 

ülkeye yabancı sermaye girecek ve bu sürecin sonunda ülke içindeki faiz oranlarıyla 



 175 

dünya faiz oranları eşitlenecektir. Vergileme sonucu yurtiçi yatırımların bir bölümü 

yabancı yatırımcılar tarafından finanse edilecektir.  

 Vergilerin bireyler ve kurumlar üzerine konması da farklı etkiler yaratacaktır. 

Kapalı ekonomide etkiler aynı olsa da, açık ekonomide bu durum farklılık 

yaratacaktır. Gelir vergisi ikamet temellidir. Kurumlar vergisi ise, kaynak temellidir. 

Gelir vergisi nedeniyle açık ekonomide yatırı seviyesi düşmez. Çünkü,  firmalar, 

aynı uluslararası faiz oranından borçlanabildikleri için yatırım miktarı eski düzeyiyle 

aynı olacaktır. gelir vergisi ikamet temelli olduğu için, yabancı yatırımcıların 

gelirleri vergilendirilmeyecek ve yatırımlar bu fonlarla finanse edilebilecektir. 

Kurumlar vergisi sonucunda yurtiçi yatırım seviyesi düşecektir. Kurumlar vergisi 

kaynak temelli olduğu hem yerli ve hem de yabancı yatırımcıların vergilendirilmesi 

yurtiçi yatırımlar düşürecektir. 

 Büyük ekonomilerin dünya faiz oranlarını etkileyebilecek olması, bu teorik 

analizleri sadece küçük açık ekonomiler için yapmamızı zorunlu kılmaktadır. Eğer, 

ülkeler dünya piyasalarında fiyat kabul edici değilseler, bunların uygulayacakları 

vergi politikaları, yatırımcılar tarafından elde edilen dengedeki net (vergi sonrası) 

getiri oranını etkileyecektir. Ülkenin fiyat kabul edici olmamalarının nedeni, bunların 

ekonomilerinin sermayenin uluslararası düzeyde getirisini etkileyebilecek kadar 

büyük olmasıdır.  

 Gerçek dünyada vergilemenin neden olduğu refah kaybı, teoride olduğu kadar 

büyük olmayabilir. Sermaye hareketlerinin hacmi, sermaye tabanının vergi 

esnekliğine bağlıdır. Bu esneklik düşük olduğu zaman ortaya çıkan refah kaybı daha 

az olacaktır. Çünkü vergileme sonucu ekonomik ajanların tercihlerinde daha az 

sapma olacaktır. Ayrıca, elde edilen vergi gelirlerinin kamusal tüketimi artırması ve 
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bunların tekrar ekonomiye dönmesi, ortaya çıkan bu refah kaybını azaltıcı bir etki 

yaratmaktadır.  

 Vergileme temel olarak iki esasa göre yapılmaktadır. Bunlardan ilki kaynak 

temelidir. Burada ülke yatırımcının kaynağına bakmaksızın ülkede yatırım yapan ve 

gelir elde eden yatırımcıları vergilendirmektedir. İkamet temelinde ise, ülke sadece 

kendi vatandaşlarını vergilendirmekte, yabancı yatırımcılar ise, vergiden muaf 

edilmektedirler. Her iki ilkenin, etkisi de farklı olacaktır. Kaynak ilkesine dayalı 

vergilendirmede uluslararası ekonomide vergi sonrası getiri oranlarının eşitlenmesi 

eğilimi ortaya çıkacaktır. Ülkeler arasında tasarrufların etkin olarak tahsisi vergi 

sonrası getiri oranlarının her yerde eşitlenmesiyle sağlanır. Bu kaynak 

vergilendirmesi ile mümkün olabilir. Ülkede yapılan yerli ve yabancı yatırımlar 

üzerinden aynı oranda stopaj yapılsa, etkinlik sağlanabilir. Ama, bu, ülkeler arasında 

etkin yatırım tahsisi sağlamayacaktır. Çünkü, yatırımlar düşük vergili, özellikle 

kurumlar vergisi düşük olan ülkelere  yönelecektir. İkamet ilkesi esasına göre 

vergilendirme, yatırımların etkin tahsisini, kaynak prensibine göre vergilendirme ise, 

tasarrufların etkin tahsisini sağlamaktadır. İkamet ilkesi, “sermaye ihraç tarafsızlığı” 

(capital export neutrality), kaynak prensibi ise, “sermaye ithalat tarafsızlığı olarak da 

tanımlanabilirler.  

 Dengenin oluşmasını engelleyecek birçok faktör vardır. Bu faktörler hızla 

globalleşen dünyada neden uluslararası sermaye hareketlerinin belli bölgelerde 

yoğunlaştığını anlamamızı sağlayabilmektedir. Sermayenin mobilitesini etkileyen 

temel faktörlerden biri, risktir. Ülkenin riskli olması, o ülkede sermayenin getiri 

yüksek olsa dahi, o ülkeye yüksek miktarlarda sermaye girişini engelleyecektir. 

Aslında, bazı büyüme teorilerinin temelinde olan sermayenin uluslararası getirisinin 
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eşitlenmesiyle, etkin global tahsisin sağlanması ve böylece zaman içinde sermayenin 

marjinal veriminin tüm ülkeler arasında eşitlenmesi eğiliminin ortaya çıkmasıyla, ilk 

başta geri olan ülkelerin gelişip, diğer ülkeleri yakalayacağı şeklindeki argüman, risk 

faktörü tarafından önemli ölçüde engellenmektedir. Dengenin kurulmasını 

engelleyen başka unsurlar da mevcuttur. İlk olarak, birey ve firmaların davranışlarını 

ele alabiliriz. Genel olarak vergilerin, bireylerin, ülkede ikamet etme veya ülke 

vatandaşı olma isteklerini etkiledikleri kabul edilir. İstisnai durumlarda, bu varsayım 

geçerli olmakla beraber, bireylerin bu konuda vergi politikalarına olan duyarlılıkları, 

başka bir deyişle esneklikleri, düşüktür. Yani, bireyler ve firmaların ve dolayısıyla 

onların yatırımlarının mobilitesi dengenin sağlanması için yeterli olmayabilir. Başka 

bir deyişle, birey ve firmaların ve onların yatırımlarının mobilitesi denge koşulunu 

sağlayacak kadar yüksek olmayabilir. Ayrıca birey ve firmaların yatırımları “tam 

ikame” (perfect substitute) koşulunu sağlamayabilir. Yani, başka bir ülkede 

sermayenin getirisi yüksek ise, birey ve firma getirisini eşitleyene kadar, yurtiçindeki 

yatırımını yurtdışındaki yatırım ile ikame etmesi gerekliliği koşulu sağlanmayabilir. 

“Tam ikame”nin sağlanması oldukça zordur. 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan şirketler, piyasa büyüklüğü, 

karlılık, kar transferi olanakları, ticaret engelleri, nitelikli işgücü, politik istikrara ve 

kamusal altyapı gibi birçok vergi dışı faktörleri göz önünde  bulundururlar. Ayrıca, 

doğrudan yatırım yapan firmalar, yatırım faaliyetlerinin kontrolü amacını da taşırlar. 

Kısacası, kontrol amacı, yüksek işlem maliyetleri ve vergi dışı faktörlere olan 

duyarlılık, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını vergilemeye karşı daha az duyarlı 

hale getirir.  DYSY marjinal oranlardan değil de, ortalama vergi oranlarından 

etkilenmektedir. Çünkü, bu yatırım çeşidi için ülkelerin verdikleri teşvikler (özellikle 
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mali teşvikler) marjinal oranı değiştirmektedir. Marjinal oranın değişmesi ise, DYSY 

üzerindeki vergi yükünü değiştirmektedir. Kısacası, vergi yükü marjinal oranlar 

tarafından değil de, ortalama oranlar tarafından belirlenmektedir. Örneğin, portföy 

yatırımlarına ise, genel olarak yüksek teşvikler verilmediği için ve bunlar belli bir 

oran üzerinden stopaja tabi tutuldukları için, bu tür yatırımlar marjinal vergi 

oranlarından etkilenmektedirler.                           

  DYSY vergilemeye daha az duyarlıdır. Çünkü, bunların etkilendikleri birçok 

faktör vardır. Bu tür yatırımlar genel olarak birincil koşullardan (ekonomik-politik 

istikrar, altyapı, piyasa hacmi, ekonominin büyüme oranı vs.) etkilenmektedirler. 

Vergisel faktörler ise, ikincil faktörleri oluşturmaktadır. Her ne kadar, literatürde 

yapılmış ampirik çalışmalar, vergilerin DYSY’yi önemli ölçüde etkilediği sonucuna 

varılsa da, günümüzde çeşitli ülkelerin incelenmesiyle bu durumun daha farklı ve 

daha karışık olduğu kolaylıkla gözlenebilir. Örneğin, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin yoğun olarak mali teşviklere başvurduğunu biliyoruz. Ama, bunların global 

DYSY hareketlerinden aldığı payın düşük olduğu da göz önündedir. Türkiye de bu 

örneğe dahil edilebilir. Dolayısıyla, vergilerin etkilerinin sanıldığının aksine çok 

düşük olduğu kabul edilmelidir. DYSY temel olarak ülkeye özgü birincil 

faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörleri yerine getirmeyen ülkelerin, mali 

teşviklere başvurması olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. Aksine, ekonomiye 

maliyet yükleyecektir. Üçüncü bölümde Türkiye’deki durum incelendiğinde, bunun 

geçerliliği ortaya açık bir şekilde görülecektir. Ayrıca, yapılan ampirik çalışmalarda 

ihmal edilen bazı değişkenlerin yer almaması ve sayısallaştırılamayan faktörler, 

araştırma sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. 
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 Uluslararası sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi gündeme optimal 

uluslararası vergilendirmeyi getirmiştir. Bu analiz ikinci en iyi analiz olarak 

algılanmalıdır. Birinci en iyi durum vergilerin olmadığı durumdur. Uluslararası 

gelirin optimal vergilendirilmesi teorisinin merkezinde Diamond- Mirrlees’in 

“üretim etkinliği teorisi” yer almaktadır. Optimalite koşulları üretimde etkinliğin 

sağlanmasına yöneliktir.  

 Vergilendirmenin neden olduğu refah kaybını azaltmak için, önerilen başka 

yöntemler de mevcuttur. Bunlar, “sermaye ihraç tarafsızlığı”, “sermaye ithal 

tarafsızlığı”, “vergi harmonizasyonu”dur. Bunların günümüzde uygulanması oldukça 

zordur. Ülkeler arasındaki yatırımları etkileyen tüm vergilerin oranlarını etkilemek 

oldukça zordur. Literatürde genellikle tek bir vergiden bahsedilmektedir. Oysa, 

yatırımcıları etkileyen birçok dolaylı  ve doğrudan vergiler bulunmaktadır. Ayrıca, 

vergilemeyi sadece gelir toplama fonksiyonu çerçevesinde değerlendirmek doğru 

değildir. Vergiler her şeyden önce bir politika aracıdırlar ve hükümetler bundan 

kolay kolay vazgeçmek istemezler. 

  Uluslararası sermaye vergilemesine tepki olarak geliştirilen  karşı  önlemler 

mevcuttur. Bunlar sermaye kaçışları, transfer fiyatlaması ve vergi cennetleridir. 

Sermaye kaçışı ülke içindeki elverişsiz yatırım ortamı veya sermaye üzerindeki aşırı 

baskı nedeniyle, yerli sermayenin ülkeyi terk etmesi anlamına gelmektedir. Transfer 

fiyatlaması, uluslararası ticarette ara mal ve tamamlanmış mal alım-satımında ana 

şirketin bağlı ortaklığına / iştirakine veya iştirakin ana şirkete uyguladığı fiyattır. 

Vergi cenneti ise, vergilendirme alanında muafiyet ve istisnaların kapsamını çok 

geniş tutarak, tüm ülkeyi serbest pazar haline dönüştüren ve hiç vergi almamak ya da 

çok düşük oranda vergi almak yoluyla, uluslararası sermaye hareketleri için cazibe 
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merkezi olan yerler için kullanılmaktadır. Bunların ortaya çıkardığı birçok olumsuz 

etki vardır. 

 Günümüzde, DYSY’lerin ekonomi üzerinde faydalarının yüksek olması ve 

birçok ülkenin bu tür yatırımların yarattığı pozitif dışsallıklardan yararlanmak 

istemeleri gündeme teşvikleri getirmektedir. Günümüzde teşvikler çok yoğun bir 

şekilde uygulanmaktadırlar. Teşvikler genel olarak, finansal, organizasyonel, mali ve 

diğer teşviklerden oluşmaktadır. Gelişmiş ülkeler daha geniş olanaklara sahip 

oldukları için, finansal teşviklere çok sık başvurmaktadırlar. Gelişmekte olan ve 

gelişmiş ülkelerin ise, bu tür teşvikleri finanse edecek kaynakları olmadığı için, daha 

çok mali teşviklere yönelmektedirler.  

 Vergisel teşvikler birçok amaç için verilmektedirler. Bu amaçlara, bölgesel 

gelişme, istihdam artışı, işgücü kalitesinin yükseltilmesi, bazı sektörlerin 

desteklenmesi vs. vergisel teşviklerle ilgili literatürde çeşitli tartışmalar mevcuttur. 

Vergisel teşviklerin etkileri genel düşük kalmaktadır. Vergisel teşviklerle beraber 

diğer teşvikler de önemli bir tartışma konusu olmaktadırlar. Özellikle, günümüzde 

birçok ülkenin teşvikler yoluyla bir rekabet girişmeleri çeşitli etkinsizliklere ve 

ekonomik maliyetlere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, teşvikler sadece 

eşitler arasında bir rekabet aracı olabilir ve bunlar çok ender durumlarda birinci en 

iyi uygulama olabilirler. Birincil koşullarını tamamlamamış ülkelerin verecekleri 

teşviklerin etkisi düşük olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

 Bu bölümde ilk önce, Türkiye açısından DYSY’nin tarihsel gelişimi 

incelenecektir. Bugüne kadarki dünyadaki genel eğilim ve Türkiye’deki durum 

incelenmiştir. Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran çok düşük 

seviyede DYSY çektiği ortaya konmuştur. UNCTAD’ın değerlendirmesine göre 

Türkiye’nin DYSY çekme açısından hangi ülke kategorilerinde yer aldığı 

vurgulanmıştır.  

 Daha sonra ise, ülkeye gelen DYSY’nin ülke ekonomisine katkısının ne 

olduğu çeşitli göstergelere dayanarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun dışında, 

dolaylı etkilerin de ne olabileceği tespit edilmiştir.  

 Sonraki aşamada ise, Türkiye’de yabancı yatırımlar önündeki temel engeller, 

gerek ikinci bölümden ve gerekse de, Türkiye üzerine yapılan çeşitli araştırmaların 

sonuçlarından hareketle ortaya konmuştur. Bu bağlamda vergilerin etkilerinin ne 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, global eğilimlere bakarak, Türkiye’nin 

DYSY çekme konusunda potansiyelinin derecesi belirlenmiştir. Dünya genelindeki 

DYSY’nin büyük bir bölümünün gelişmiş ülkeler gitmesi ve günümüzde DYSY 

açısından cazibe merkezi olan gelişmekte olan ülkelerin varlığı Türkiye’nin bu 

konudaki potansiyelini düşürmektedir. Buradan hareketle Türkiye’nin kısa dönemde 

satınalmalar şeklinde gelen DYSY dışında, üretim kapasitesini artıran DYSY 

konusunda çok yüksek bir potansiyelinin olmadığı belirlenmiştir.  

 Daha sonra,  Türkiye üzerine yapılmış çeşitli araştırmalar değinilmiş ve bu 

araştırmaların sonuçları yorumlanmıştır. Yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları 
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Türkiye’deki vergilerin ve vergi oranlarının  DYSY önünde ciddi bir engel 

oluşturmadığı yönündedir. Aksine, vergi sistemindeki karışıklık ve istikrarsızlığın 

etkisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, Türkiye’de hangi 

faktörlerin düşük DYSY seviyesine neden olduğu konmuş ve vergilerin etkilerinin 

neden düşük olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Vergilerin hangi tür DYSY’yi nasıl 

etkileyeceği belirtilmiş ve mevcut vergisel teşvikler bu bağlamda ele alınmıştır. 

Vergisel teşviklerin Türkiye’deki DYSY üzerindeki etkilerinin düşük olduğu ortaya 

konmuş ve çeşitli teşviklerin hangi durumlarda ve hangi tür DYSY için, daha etkin 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Son olarak vergi ve teşvik mevzuatları değinilmiş ve vergilemeye ilişkin 

temel problemler ortaya konmuştur. Yabancı yatırımcıları etkileyen temel vergisel 

problemlerin yüksek oranlar değil de, vergi sistemindeki temel aksaklıklar olduğu 

ortaya konmuştur.  

 

            I. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN KISA 

TARİHÇESİ VE    BUGÜN İTİBARİYLE GELİNEN NOKTA 

 Dünya genelindeki DYSY 1988-89 yılları arasında, her yılda %20 aratarak 

196 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 1989 yılı itibariyle bu  tür yatırımın 

dünya genelindeki toplam hacmi 1.5 trilyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’de DYSY 

hareketlerinin 1980 sonrası dönemde daha da yoğunlaştığını söylemek mümkündür 

 DYSY’nin gelişimi dünya ihracatı ve dünya çıktısı ile karşılaştırıldığında 

daha belirgin bir şekilde ortaya konabilir. 1983’den 1991’e kadar, DYSY yıllık 

olarak %29 oranında artmıştır. Bu büyüme oranı, ihracatın büyüme oranından 3, 

dünya çıktı seviyesinin büyüme oranından ise, 4 kat büyüktü. Bu gelişme 1980’lerin 
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başındaki düşük büyüme hızının aşıldığının göstergesiydi. Bunun nedeni, dünya 

ekonomisinin 80’lerin başındaki resesyondan kurtulması ve hem gelişmiş ülkelerde 

ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek büyüme hızlarının yakalanmasıydı. 1985’den 

sonra gelişmiş ülkelerde (sabit fiyatlarla ele alındığında) GSMH yıllık ortalama 

%3.5, gelişmekte olan ülkelerde ise yıllık ortalama %3.4 büyümüştür. 1980-84 yılları 

arasında bu oran sıra ile, %2.2 ve %1.7’ydi. Bu dönemde DYSY’nin artmasının bir 

başka nedeni de, DYSY yapan yatırımcıların sayısının artmasıydı. Özellikle ABD ve 

İngiltere’nin dışında, Japon çokuluslu şirketlerin yatırımlarını arttırmaları bunda 

etkili olmuştur. Japon şirketleri, 1985-89 yılları arasında yatırımlarını yıllık ortalama 

%62  artırmışlardır. Öte yandan, Hong Kong, Tayvan, Singapur gibi ülkelerde cari 

işlemlerin fazla vermesi, yerli paranın değerinin yükselmesi ve yurtiçinde üretim 

maliyetlerinin artması vs. gibi unsurlar bu ülkelerin dışarıda daha çok miktarda 

DYSY yapmalarına neden olmuştur. 

 1980’lerdeki artış uluslararası aracıların artmasıyla da açıklanabilir. 

Teknolojik ve rekabetçi güç tarafından harekete geçirilen bu kuruluşlar, DYSY’nin 

artmasında önemli rol oynamışlardır. Son  olarak, dünya ekonomisinde hizmetler 

sektörünün büyümesi (bu sektörde üretilen malların ticareti zordur), bu sektörde 

faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin sayısını ve dolayısıyla yatırımlarını arttırmıştır. 

Bu sektörde üretilen malların ticareti oldukça zor olduğu için, çokuluslu şirketler 

doğrudan  bu sektörün büyüdüğü piyasalara yönelmişlerdir. 

 Gelişmekte olan ülkelerde DYSY’nin yerli yatırımlara ilişkin önemi gelişmiş 

ülkelere nazaran daha büyüktür. 1985- 87 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde 

DYSY’nin yerli yatırıma olan oranı %6 iken, gelişmiş ülkelerde ortalama olarak 
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%3.4 olmuştur. DYSY gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde daha önemli rol 

oynamaktadır.  

 Ele alınan bu dönemdeki sürece ve eğilime bakacak olursak, gelişmiş 

ülkelerin daha çok sermaye çektiğini görmekteyiz. 1985’den 1989’a kadar DYSY 

miktarı yıllık ortalama %46 aratarak, 1989’da 163 milyar dolara ulaşmıştır. Gelişmiş 

ülkeler 1985-89 yılları arasında toplam DYSY’nin %81’ini çekmekteydiler. DYSY 

çıkışlarının önemli bir bölümü de bu ülkelerden gerçekleşmiştir. 

 Gelişmekte olan ülkelerdeki DYSY oranı 1983’den sonra sürekli olarak 

artarak, 1989 yılında 30 milyar dolara ulaşmıştır. 1985’den sonra, 1989’a kadar bu 

artış yıllık olarak %22 civarında gerçekleşmiştir. Daha önceki yıllarda bu oran daha 

düşüktü. Bu artışın temel nedeni, Doğu, Güney ve Güney- Doğu Asya’daki ülkelerin 

hızlı bir şekilde büyümesiydi. 

 DYSY’nin bileşimi de zaman içinde değişmiştir. 1950’li yıllar boyunca 

DYSY temel olarak hammadde, diğer birincil ürünler (primary products) ve kaynak 

temelli imalata (resource- based manufacturing) yönelmişlerdir. 1980’lerde ise, 

hizmetler sektörü ve teknoloji yoğun imalat ön plana çıkmıştır96.  

 Sonraki yıllarda DYSY artış seviyesinde zaman zaman duraksamalar 

olmuştur. 1993’deki resesyondan sonra gelişmiş ülkelerdeki DYSY stoku 1.9 trilyon 

dolar, bu ülkelerin dışarıdaki DYSY stoku ise, yaklaşık olarak 2.5 trilyon dolar 

civarındaydı. Bu oranlar dünyadaki DYSY girişlerinin %73’ünü, DYSY çıkışlarının 

ise, %92’sini oluşturmaktaydı. DYSY girişlerinde ABD, İngiltere,Fransa ve 

Avustralya, çıkışlarında ise, yine ABD, İngiltere ve Almanya önemli rol 

oynamaktaydı. 

                                                 
96 UNCTAD, World Investment Report 1991, New York & Geneva, United Nations, 1991, s. 3-15.  
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 1995 yılında gelişmekte olan ülkelerde DYSY miktarı önemli derecede 

artmıştır. Bunun nedeni, sürdürülebilir ekonomik gelişme, liberalizasyon ve 

özelleştirmeye devam edilmesiydi. Bu ülkelerdeki DYSY artışlarında artan 

özelleştirmelerin yeri unutulmamalıdır. 1995 yılı itibariyle gelişmekte olan 

ülkelerdeki DYSY’nin %40’ı Çin’de gerçekleşmekteydi. Çin’in, bölgenin en büyük 

ekonomilerinden olan Tayvan ve Hong Kong ile ilişkilerini geliştirmesi ve  DYSY 

politikalarını değiştirmesi bunda oldukça etkili olmuştur97. 

 1996’daki düşüşten sonra, 1997 yılında Merkezi ve Doğu Avrupa’da 

DYSY’de artma olmuştur. (Bazı ülkelerde artış olurken, bazı ülkelerde ise, düşüş 

oluştur). Rusya dışındaki ülkelerdeki DYSY artışı esas olarak, ikincil (gıda, tütün, 

tekstil, kimyasal ürünler, makine, otomotiv vs.) ve üçüncül sektörlerde ( elektrik ve 

su dağıtımı, inşaat, turizm, ulaşım, finans, gayrimenkul vs.) ortaya çıkmıştır. Rusya, 

bu zaman diliminde önemli miktarda DYSY çekmiştir. Bunun nedeni Rusya’nın 

sahip olduğu zengin doğal kaynaklar ve potansiyel altyapısıydı.  

 1997 yılı itibariyle bölgede en çok DYSY çeken ülke Rusya, Polonya ve 

Macaristan’dı. Çek Cumhuriyeti ile beraber bu ülkeler, 1996’daki bu bölgedeki 

toplam DYSY’nin %79’u, 1997’deki toplam DYSY’nin %77’sini çekmekteydi.  

 Bu bölgedeki DYSY’lerin  çoğunluğu ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izlemektedir. Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’daki 

DYSY’lerin büyük bölümü Almanya kaynaklıdır. Slovenya’da komşu Avusturya’nın 

yatırımları daha da ağırlıktadır. Romanya’da Fransa’nın ağırlığı hissedilmektedir98.  

 Gelişmekte olan Asya ülkeleri her zaman için daha yüksek seviyede DYSY 

çekmişlerdir. 2000 yılında bu ülkelerdeki DYSY rekor seviyesine ulaşarak, 143 

                                                 
97 UNCTAD, World Investmet Report 1996, New York & Geneva, United Nations, 1996, s. 43-50. 
98 UNCTAD, World Investmet Report 1998, New York & Geneva, United Nations, s. 272. 
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milyar doları bulmuştur. Çin, 41 milyar dolarlık DYSY hacmi ile, bu bölgede en çok 

yatırım çeken ülkeydi. Kuzey-Doğu Asya ülkeleri (Hong Kong, Çin, Tayvan, Kore) 

80 milyar dolarla bölgede en fazla DYSY çeken ülkelerdi. Bölgedeki toplam 

DYSY’nin %55’i bu ülkelere gitmekteydi.  

 Güney-Doğu Asya ülkelerindeki DYSY seviyesi krizin etkisiyle, kriz öncesi 

seviyesinin altında gerçekleşmiştir. 1990’ların ortasında bölgedeki toplam DYSY 

içindeki payı %30 olan bu ülkelerin payı 2000 yılı itibariyle %10’a düşmüştür99.  

 2001 yılı içinde dünya genelindeki toplam DYSY çıkışı ve girişleri, sıra ile, 

735 milyar dolar ve 621 milyar dolardı. DYSY hareketleri 2001 yılında düşmüştür. 

DYSY girişleri %51 oranında, çıkışları ise, %55 oranında azalmıştır.  Bunun nedeni, 

temel endüstrileşmiş ekonomilerdeki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve menkul 

kıymet piyasalarındaki faaliyetlerin hızla azalmasıydı. Bu azalmanın en büyük kısmı 

gelişmiş ülkelere yansıdı (%59). Gelişmekte olan ülkeler %14’lük bir düşüşe maruz 

kaldılar. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların yatırım faaliyetlerinin azalması da bunda 

etkili oldu.  

 2000 yılındaki gelişmiş ülkelerdeki DYSY girişi 1 trilyon dolar iken, 2001 

yılında bu rakam 503 milyar dolara düşmüştür. Gelişmekte olan ülkelerdeki düşüş 

%14 olarak gerçekleşmiş ve DYSY girişi 205 milyar dolar azalmıştır. Gelişmiş 

ülkelerden çıkan DYSY miktarı 2000 yılında 1.4 trilyon dolar iken, 2001 yılında bu 

rakam 0.6 trilyon (600 milyar) dolara düşmüştür.  

 2001 yılındaki düşüş, 1990’ların sonundaki hızlı yükselişin ardından gelmişti. 

Bu süreç, 1980’lerin sonu ve 90’ların başı ile aynı özellik sergilemekteydi. Genel 

olarak bakıldığında, dünya GSMH’nın büyümesi ile global DYSY seviyesinin 

                                                 
99 UNCTAD, World Investmet Report 2001, New York & Geneva, United Nations, s. 23. 
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arasında pozitif bir ilişki vardır. Teknolojik gelişme, ekonomik uzaklığın küçülmesi 

ve yeni yönetim yöntemlerinin ortaya çıkması bunda etkili olmuştur100.     

  2003 yılı itibariyle DYSY girişleri azalmış, DYSY çıkışları ise artmıştır. 

DYSY girişleri %18 oranında düşerek, 560 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 

DYSY çıkışları ise, %3 oranında artarak, 612 milyar dolara ulaşmıştır. Gelişmekte 

olan ülkelere doğru DYSY hareketi %9 oranında artmıştır. Gelişmiş ülkelere doğru 

DYSY girişi %25 oranında azalarak, 367 milyar dolara gerilemiştir. 2002 yılında bu 

rakam  490 milyar dolardı. ABD’ye giren DYSY 1992’den beri en düşük seviyesine 

inmiştir. 

 Gelişmekte olan ülkelere doğru DYSY girişi artsa da, bu girişler bölgelere 

göre farklılık göstermiştir. Afrika %28’lik bir artışla 15 milyar dolar DYSY 

çekmiştir. Bu yatırımlar daha çok doğal kaynaklara yönelmiş projelerden 

oluşmaktaydı. Asya-Pasifik bölgesi de, geçen yıla oranla daha yüksek miktarda 

DYSY çekmiştir. Latin Amerika ve Karayipler’de DYSY hacmi 1 milyar dolar 

düşerek, 50 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 1990-2003 yılları arasında dünyadaki toplam DYSY hareketleri, dünyadaki 

toplam yerli yatırımların %8’ini oluşturmaktaydı. Bu oran DYSY’nin yurtiçi 

yatırımların sadece tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu oran gelişmekte olan 

ve az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.  

 Buna rağmen, DYSY ve  yerli yatırımlar her zaman aynı yönde hareket 

etmezler. DYSY,  yerli yatırımları etkilemeyen bazı faktörlerden etkilenmektedir. Bu 

ise, her iki yatırım türünün artış veya azalış seviyesini ve yönünü birbirinden 

ayırabilmektedir101. 

                                                 
100 UNCTAD, World Investmet Report 2002, New York & Geneva, United Nations, 2002, s. 3-4. 
101 UNCTAD, World Investmet Report 2004, New York & Geneva, United Nations, 2004, s. 3-4. 
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 DYSY girişlerinin düşmesinde, makroekonomik, mikroekonomik ve 

kurumsal faktörler etkili olmuştur. Makroekonomik açıdan bakıldığında, birçok 

ülkenin büyüme beklentisinin belirsiz olarak kaldığı görülmektedir. Büyük menkul 

kıymet piyasaları 2000 yılındaki rekor seviyesinin altında kalmıştır. Mikroekonomik 

açıdan bakıldığında, yüksek borç-özsermaye (debt-equity ratio) rasyosunun birçok 

şirketi faaliyetlerini durdurmaya ittiğini görmekteyiz. Kurumsal yönden bakıldığında, 

2003 yılında ortaya çıkan birçok muhasebe / mali skandalların yatırımcıların yatırım 

kararlarını ertelemede etkili olduğu söylenebilir. Özellikle uluslararası aracıların 

faaliyetleri önemli ölçüde düşmüştür. 

 DYSY’nin düşmesinin bir başka nedeni de, özelleştirilecek kaynakların 

azalması olmuştur. 2000 yılında toplam özelleştirme gelirleri 50 milyar USD iken, 

2003 yılında bu rakam 20 milyarın USD’nin altına düşmüştür. Gelişmekte olan 

ülkelerdeki özelleştirme gelirlerinin seyri ise, oldukça ilginçtir. 1998 yılında bu 

ülkelerde toplam özelleştirme geliri rekor seviyesine ulaşarak, 33 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2003 yılında ise, bu rakam sadece 3.5 milyar dolardı. Merkezi ve 

Doğu Avrupa’da da özelleştirmeye ilişkin DYSY girişleri düşmüştür102.  

 DYSY finansman yöntemleri de olumsuz yönde etkilenmiştir. Ana şirketlerin 

iştiraklerine yatırım için, aktardıkları fonlar eksi değerlere düşmüştür.  

 DYSY temel olarak, üç ekonomik sektörde büyümüştür. Bu sektörler, birincil 

sektörler (primary sectors), imalat ve hizmetler sektöründen oluşmaktadır. Ama, 

zamanla sektörel kompozisyon hizmetlere doğru kaymıştır. 

                                                                                                                                          
 
102 ibid, s. 6. 
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 İmalat sektöründeki DYSY artan bir şekilde sermaye ve teknoloji yoğun 

sektörlere yönelmiş, hizmet sektöründeki DYSY ise, genel olarak, hem sermaye 

yoğun ve hem de emek ve insan kaynakları – yoğun sektörlere yönelmiştir.  

 Dünya genelindeki imalat sektörlerindeki DYSY 2002 yılında %34’e 

düşmüştür. 1990’da bu rakam % 42 idi. İmalat sektöründeki DYSY’lerin %95’i 

gelişmiş ülkelerden gelmekteydi. Bu ülkelere giren DYSY gelişmekte olan ülkelere 

giren DYSY’den oldukça fazladır. Ama, bu fark 1990 yılındaki kadar büyük değildir. 

2002 yılı itibariyle gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sanayindeki DYSY stoku 

gelişmiş ülkelerdeki stokun beşte biri kadardı. ABD hala, en çok DYSY çeken ülke 

konumundadır. 1990 yılında imalat sektöründe kimyasal ve elektronik alan bu 

sektöre giren DYSY’nin üçte birini oluşturmaktaydı. Ama, 2002 yılı itibariyle bu 

oran biraz düşmüştür. 

 İmalat sanayindeki DYSY daha çok sermaye ve bilgi yoğun faaliyetlere 

(capital and knowledge-intensive activities)  yönelmektedir. Gıda, tütün, tekstil, 

giyim ve deri, plastik, kauçuk ürünlerinin imalat sanayindeki payı düşmüştür. İmalat 

sektöründeki emek-yoğun DYSY’nin öneminin azalmasının iki nedeni vardır. 

1. Genel olarak emek-yoğun üretimin azalması ve geleneksel imalat 

istihdamının yavaş yavaş düşmesi. Emek-yoğun üretimin azalmasının 

diğer nedenlerinden biri de teknolojik gelişmedir. 

2. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar gibi, bazı firmalar özellikle 

ucuz emek gibi,  bazı faktör donanımları temeline dayanarak kendileri 

için spesifik avantajlar yaratmışlardır. Bundan kaynaklanarak, ucuz 

emeğe sahip olan ülkeler artan bir şekilde sermaye ve teknoloji  

çekmişlerdir.  
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  1990-2002 yılları arasında hizmet sektöründeki global DYSY stoku dört 

katına çıkmıştır. 2002 yılında global DYSY girişlerinin %60’ını hizmetler sektörüne 

giden DYSY oluşturmaktaydı. Hizmet sektöründeki DYSY temel olarak, finans, 

ticari hizmetler (business services), depolama, telekom vb. alanlara yönelmektedir. 

En temel sektör finansal sektördür. Ama zaman zaman diğer sektörler de ön plana 

çıkmaktadır.  

 Birincil sektörlerdeki DYSY de küçülmüştür. 1990’larda toplam DYSY 

içindeki payı %9 iken, 2002 yılında %6’ya düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde bu oran, 

1990’da %10 iken, 2002’de bu oran %6 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerde bu oran her iki dönemde de %7 olarak gerçekleşmiştir. Birincil sektörde, 

madencilik, taş çıkarma (quarrying) ve taş ocakları, petrol alanları ön plana çıkmıştır. 

Tarım, balıkçılık, avcılık gibi alanların payı ise, oldukça düşük seviyede 

gerçekleşmiştir.  

 Sektörler arası yıllar itibariyle DYSY dağılımını aşağıdaki şekilde 

gösterebiliriz. 
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 Tablo 10. Sektörler Arası DYSY dağılımı  

           1990                  2002  
Dünya  
genelinde 

Hizmetler sektörü   %49 
İmalat sektörü        %42 
Birincil sektör        %9  

Hizmetler sektörü       %60 
İmalat sektörü             %34 
Birincil sektör             %6 

Gelişmiş  
Ülkeler 

Hizmetler sektörü   %49 
İmalat sektörü        %41 
Birincil sektör        %10 

Hizmetler sektörü        %62 
İmalat sektörü              %32 
Birincil sektör              %6 

Gelişmekte 
olan 
ülkeler 

Hizmetler sektörü   %47 
İmalat sektörü         %46 
Birincil sektör         %7 

Hizmetler sektörü        %55 
İmalat sektörü              %38 
Birincil sektör              %7  

 (Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2004, New York & Geneva,         
 United  Nations, 2004, s. 30.) 

 
 
 Tablodan da görülebileceği üzere, hizmetler sektörü giderek ağırlık 

kazanmaya başlamıştır. 

 Türkiye’nin finansal sistemini dünya finans piyasalarına entegre etmek 

amacının ilk adımlarını 1980 yılında uygulamaya konulan yapısal reformlar 

oluşturmuştur. 24 Ocak 1980’de ekonomide istikrarın sağlanması ve serbestleşmeyi 

hedefleyen ve “24 Ocak Kararları” olarak bilinen program uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu program, gelişme stratejisini içe dayalı büyümeden dışa yönelik 

büyümeye geçirilmesiyle bir dönüm noktası olmuş, pek çok uluslararası kuruluş ve 

kreditör ülke tarafından desteklenmiştir. Bu programın hedeflerinden bir tanesi de 

TL’yi konvertibl hale getirerek, sermaye hareketlerini serbestleştirmekti103. 

 Bu programın sonucu olarak 1980’den sonra uygulanan liberal ekonomik 

politikalar büyük ölçüde yabancı sermaye girişini özendirmiştir.  

                                                 
103 Yasemin Türker Kaya, Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin 
Modellenmesi: Türkiye Örneği, Uzmanlık Tezleri Yayın No. 2847, Ankara, DPT, 1998, s. 55. 
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 Aslında yabancı sermayeye ilişkin düzenlemeler daha önceki yıllarda da 

mevcuttu. Buna ilişkin çıkarılan ve çıkarıldığı devirde oldukça liberal bir kanun 

olarak kabul edilen 6224 sayılı kanun ile yüksek seviyede doğrudan yabancı sermaye 

çekimi amaçlanmıştır. Ama, 1954 yılından 1979 yılına kadar Türkiye’deki toplam 

DYSY’nin 228 milyon dolar civarında gerçekleşmesi, bugüne kadar yapılan 

çalışmaların başarısızlığını gösterir nitellikte olmuştur. Sadece  yasal düzenlemelerle 

ülkelerin yabancı sermaye çekemeyecekleri 1980 yılına kadar olan  süreçte çok açık  

bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

 1980’lerdeki liberalleşme politikalarına ve  25 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe 

giren Yabancı  Sermaye Çerçeve Kararnamesi’ne karşın 1980-1987 yılları arasında 

35-170 milyon Dolar civarında gerçekleşen DYSY girişi ancak 1987 yılında 200 

milyon doların üzerine çıkabilmiştir. 1988 yılında ilk kez yaklaşık olarak 500 milyon 

dolara ulaşan fiili doğrudan yabancı sermaye yatırımı sonraki yıllarda da artış 

eğilimini sürdürerek, 1992 yılında 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak bu yıldan 

itibaren ülkedeki ekonomik istikrarsızlığın da etkisiyle dalgalanma gösteren DYSY 

1999 yılında yeniden 817 milyon dolar düzeyine  düşmüş ve Türkiye bu yatırım 

tutarı ile sözkonusu yılda dünya genelinde yabancı yatırımlar açısından 54. sıraya 

gerilemiştir104.  

 Türkiye’ye, AB ile Gümrük Birliği’ni gerçekleştirdiği 1 Ocak  1996’dan 

sonra önemli ölçüde yabancı sermaye girişinin olacağı beklentisi maalesef 

gerçekleşmemiştir. 1997 yılında 1.6 milyar dolarlık izin verilen sermayeden ancak 1 

milyar dolarlık kısmı fiilen gerçekleşmiştir. 1998 yılında bu rakam daha da azalmıştır 

ve izin verilen 1.6 milyar doların ancak 976 milyon doları ülkeye gelmiştir. Türkiye 

                                                 
104 Fulya Bayraktar, Dünyada ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Genel 
Araştırmalar No.  03-1-1, Ankara, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Araştırma Müdürlüğü,  2003, s. 52.  
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ekonomisi, bu bağlamda 1997 yılında Güneydoğu Asya’da başlayan ve 1998 Rusya 

Krizi ile etkisini genişleten uluslararası krizden büyük ölçüde olumsuz yönde 

etkilenmiştir.  

Tablo 11. Türkiye’de  DYSY’nin Zaman İçindeki Seyri   

  
 
Yıllar                                 

İzin verilen  
yabancı sermaye 
tutarı 

 Yabancı sermayeli 
Firma sayısı                  

 
 
Fiili giriş 
(milyon $) 

1980 97 78 35 
1981 338 109 141 
1982 167 147 103 
1983 103 166 87 
1984 271 235 113 
1985 234 408 99 
1986 364 619 125 
1987 655 836 115 
1988 821 1.172 354 
1989 1.512 1.525 663 
1990 1.861 1.856 684 
1991 1.967 2.123 907 
1992 1.820 2.330 911 
1993 2.063 2.554 746 
1994 1.478 2.830 636 
1995 2.938 3.161 934 
1996 3.836 3.582 914 
1997 1.678 4.068 852 
1998 1.646 4.533 953 
1999 1.700 4.950 813 
2000 3.477 5.328 1.707 
2001 2.725 5.841 3.288 
2002 2.243 6.280 1.042 
2003(*) 1.208 6.511 150 
TOPLAM 35.203 --- 16.372 
* Haziran ayı itibariyle 

(Kaynak: www.hazine.gov.tr) 

  

 Nisan 2000’de Ulaştırma Bakanlığı’nın üçüncü GSM ihalesini 2 milyar 525 

milyar dolarlık bir fiyatla sonuçlandırması, bir defada 1 milyar 237 milyon dolarlık 

sermayenin girmesine yol açmıştır. Ayrıca, 429 milyon dolar tutarındaki %17’lik 

KDV’nin 210 milyon dolarlık kısmı da yabancı sermaye olarak Türkiye’ye transfer 

olmuştur. 2000 yılında filli giriş miktarı 1.707 milyar dolar iken bu rakam 2001 
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yılında %92.6 oranında artarak, 3.288 milyar dolara ulaşmıştır. Bu miktar fiilli giriş 

olarak bugüne kadar gerçekleşen en büyük rakamı ifade etmektedir. 2000 yılındaki 

fiili girişlerin %55’i imalat, %44’ü ise hizmetler sektöründe gerçekleşmiştir. Ancak 

2002 yılında hizmetler sektörünün payında yüksek bir artış gözlenirken, imalat 

sektöründe önemli bir azalma olmuştur. Bu sektörlerin payları sırasıyla %80 ve %20 

şeklinde gerçekleşmiştir. Hizmetler sektöründeki bu yoğunlaşma daha çok üçüncü 

GSM ihalesinden ve dolayısıyla İş-Tim’den kaynaklanan yüksek oranlı sermaye 

girişi nedeniyle olmuştur105. İmalat sektöründeki büyük düşüş ise, Türkiye’nin o 

dönemde yaşadığı ekonomik kriz ile yakından ilişkilidir.  

 2000 ve 2001 yılında ilk defa 1 milyar doların üzerine çıkılmıştır. Yukarıda 

da vurgulandığı gibi temel olarak hizmetler ve imalat sektörü ön plana çıkmıştır. 

Tarım ve madencilik sektöründe kayda değer bir artış gözlenmemiştir. Bu kapsamda, 

1999 ve 2001 yıllarında hizmetler sektörüne, 2000 yılında ise, imalat sektörüne en 

çok yabancı sermaye girişi olmuştur. İzin verilen yabancı sermaye itibariyle ise, 1999 

yılında imalat sanayi, 2000 ve 2001 yıllarında ise, hizmetler sektörü birinci sırada yer 

almıştır106.  

 2002 yılında DYSY girişleri geçen yıla nazaran oldukça düşmüştür. Bu yıl 

itibariyle ülkeye giren DYSY 1.042 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu 

düşüşün büyük bir ölçüde yaşanan ekonomik kriz etkilerinin sürmesiyle 

açıklanabilir.  

 2002 yılında hizmetler sektörü en çok sermaye girişine izin verilen sektör 

olmuştur. İmalat, tarım ve madencilik sektörlerinde ise, düşüş gözlemlenmiştir. 

                                                 
105 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2002 (Birinci Çeyrek), Ankara, 
Hazine Müsteşarlığı, 2002,    s. 7.  
106 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2001, Ankara, Hazine 
Müsteşarlığı, 2002,   s. 6. 
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İzinlerin %58’i hizmetler sektörüne, %39.77’si imalat sektörüne, %1.47’si tarım ve 

%0.76’sı madencilik sektörüne verilmiştir.  

 2002’de gelen yabancı  yatırımın %90’ı OECD ülkelerine aitti. Bu ülkeler 

içinde Avrupa Birliği ülkelerinin ağırlığı daha fazladır. Bu yıl itibariyle, iller bazında 

en çok DYSY çeken iller sıra ile, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Adana 

olmuştur. Bu iller toplam DYSY’nin %73’ünü çekmişlerdir. Bölgesel olarak, yabancı 

yatırımcılar en çok Marmara bölgesinde (%67) yoğunlaşmışlardır. Bunu %12 ile 

Akdeniz bölgesi izlemiştir.   

 2003 yılında DYSY girişlerinde bir düşüş olmuştur. Bu yılda yabancı 

sermaye için önemli bir adım atılarak 4875 sayılı “Doğrudan yabancı Sermaye 

Kanunu” kabul edilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği 17.06.2003 tarihinden 2004 

yılı Aralık ayı sonuna kadar 2461 adet yabancı sermayeli şirket ve şube kurulmuş 

olup, 634 yerli sermayeli şirkete yabancı sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. 3095 adet 

şirketten 2226 adedi hizmetler, 591 adedi imalat sektöründe, 278 adedi ise, diğer 

sektörlerde faaliyet göstermektedir107.  

 17.06.2003-31.12.2004 tarihleri arasında kurulan ve iştirak edilen yabancı 

sermayeli şirketlerin toplam kayıtlı sermayeleri 1.379,9 milyar ABD doları olup, 

yabancı ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye tutarı 732,1 milyon dolardı. 

Yabancı ortakların taahhüt ettikleri sermayenin 495,8 milyon doları imalat 

sanayindedir.  

 4875 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ülkemizde faaliyette 

bulunan 3095 adet yabancı şirketin 506 adedinde baskın ortak Alman kaynaklıdır. 

Toplam yabancı sermaye büyüklüklerine göre yapılan sıralamada da, doğrudan 

                                                 
107 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2001, Ankara, Hazine 
Müsteşarlığı, 2003,   s. 2-3. 
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yabancı yatırımcılarca taahhüt edilen 732,1 milyon ABD doları tutarındaki 

sermayenin 410,3 milyon dolarlık kısmı Alman menşelidir.  

 T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistiklerine 

göre 2003 yılında 546 milyon ABD doları olan sermaye girişi, 2004 yılında %94,3 

artarak, 1.060 milyar doları bulmuştur. Toplam doğrudan yabancı sermaye; 960 

milyon dolarlık sermaye (net), 265 milyon diğer sermaye (net) ve 1. 343 milyar 

dolarlık gayrimenkul satışı ile birlikte 2. 568 milyar dolar ulaşmıştır.  

 DYSY’nin geldiği ülke açısından bakıldığında, 2004 yılındaki DYSY 

girişlerinde 860 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin ilk sırada yer aldığını 

görmekteyiz. İkinci sırada 158 milyon dolarla diğer OECD ülkeleri yer almaktadır. 

Bu ülkelerin dışında kalan ülkelerin DYSY’leri ise, sadece 42 milyon dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Nakit sermaye girişlerinin %81,13’ü AB ülkeleri 

kaynaklıdır. Bu oran 2003 yılında %78 olarak gerçekleşmiştir108.  

 Yukarıda incelenen istatistiklerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye DYSY 

çekiminde bugüne kadar yüksek bir performans gösterememiş ve potansiyelinin 

altında DYSY gerçekleşmiştir. Türkiye’nin düşük miktarda DYSY çektiğini bazı 

kriterler çerçevesinde ve bazı basit ölçümlerle ortaya koymak yararlı olacaktır.  

 Bununla ilgili kriterlerden bir tanesi UNCTAD’ın geliştirdiği  performans 

endeksidir. Bu endeks ülkelerin DYSY çekmedeki performanslarını göstermektedir. 

Endeks, ülkeleri, çektikleri DYSY miktarlarını ekonomik büyüklüklerine / 

hacimlerine göre sıralayarak, ülkenin dünya genelindeki DYSY girişleri içindeki 

DYSY payı ile, ülkenin GSMH’nın dünya GSMH’sı içindeki payını birbirine 

oranlayarak performans kriteri elde etmektedir. Formülize edecek olursak; 

                                                 
108 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2005, Ankara, Hazine 
Müsteşarlığı, 2002,   s. 4-12. 
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 (Ülkeye DYSY Giriş Miktarı) / (Dünya Genelindeki DYSY Girişi) 

                                   (Ülke GSMH’sı) / ( Dünya GSMH’sı) 

 

 1’den büyük değer ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre daha fazla DYSY 

çektiği, 1’in altındaki değer ise, ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre daha düşük 

seviyede DYSY çektiğini göstermektedir109.  

 2003 yılı itibariyle baktığımızda, gelişmiş ülkelerin performans kriterlerinin 

düşük olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş ülkeler arasında performans endekslerinde en 

çok düşüş Avrupa Birliği (1.88), ABD (0.45) ve Japonya ve Avustralya’da (0.21) 

yaşanmıştır. Endeks düzeyinde en iyi performansı Orta Asya ülkeleri (4.49) 

göstermiştir . İkinci en iyi performans Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerine (1.54) 

aittir. Batı Asya (0.31) ve Güney Asya’nın (0.37) performans endeksleri düşmüştür. 

Ülkeler çapında değerlendirdiğimizde ise, Belçika ve  Lüksemburg’un ilk sıralarda 

olduğunu görürüz. 3. sırada ise, 1999-2001 yılında 35. sırada, 2000-2002 yılında 13. 

sırada yer alan Azerbaycan bulunmaktadır. Bunun nedeni, petrol ve gaz 

endüstrilerinde yapılan büyük ölçekli yabancı yatırımlardır. 140 ülke üzerine yapılan 

araştırmada  Türkiye 110. sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerden bazıları; 

örneğin, Japonya 132.sırada, ABD 112.sırada, İngiltere 83.sırada. İtalya 98.sırada, 

Almanya 102.sırada yer almışlardır. 

                                                 
109 UNCTAD, World Investment Report 2004, New York & Geneva,  United Nations, 2004, s. 12.  
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 UNCTAD bu açıdan ülkeleri genel olarak dörde ayırmaktadır. Bu 

kategorilerde ülkeler performans ve potansiyellerine göre değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadırlar. 

1. Önde olanlar (front runners): Yüksek DYSY potansiyeli ve performansına 

sahip olan ülkeler bu kategoride yer almaktadırlar. Belçika, Lüksemburg, 

Brezilya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 

Danimarka, Finlandiya, Hong Kong, Yeni Zelanda, Polonya, Singapur, 

Slovakya, İspanya, İsveç vs. yer almaktadır. 

2. Potansiyelinin üzerinde DYSY çeken ülkeler: Bu kategoride düşük DYSY 

potansiyeline sahip olan ama, güçlü DYSY performansı  sergileyen 

ülkeler yer almaktadır. Bu kategoride, Arnavutluk, Angola, Azerbaycan, 

Bolivya, Ekvador, Gambiya,  Makedonya, Tunus vs. yer almaktadır. 

3. Potansiyelinin altında DYSY çeken ülkeler: Bu kategoride yüksek DYSY 

potansiyeline sahip olan ama, düşük DYSY performansı gösteren ülkeler 

yer almaktadır. Avustralya, Avusturya, Yunanistan, İran, İtalya, Japonya, 

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Tayvan, Suudi Arabistan, Rusya, 

Norveç, Kuveyt, Mısır, İtalya vs. bu kategoridedirler. Gelişmiş ülkeler 

daha çok DYSY ihracatçısı olduklarından bu kategoride yer almışlardır. 

4. Düşük performans sergileyen ülkeler: Bu grup Düşük DYSY 

potansiyeline ve performansına sahip ülkelerden oluşmaktadır. Bu 

kategoride, Cezayir, Arjantin, Türkiye, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, 

Kenya, Pakistan, Peru, Raunda, Romanya, Ukrayna, Venezuela vs. yer 

almaktadır110. Bu sınıflandırma 2000-2002 yılları itibariyle yapılmıştır.  

                                                 
110 ibid, s. 16-17. 
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 Başka bir gösterge de yine UNCTAD’ın geliştirdiği ve ülkelerin yabancı  

sermayeden ne kadar yararlandıklarını gösteren ve “transnationality index” adı 

verilen bir endeksdir. Bu endeks yatırım yapılan ülkenin ekonomik faaliyetlerinin 

uluslararasılaşmasını (transnationalization), DYSY’nin yarattığı sonuçları ve üretim 

potansiyelini de hesaba katarak ölçmeye çalışmaktadır. Ülkenin endeksi iki DYSY 

değişkenini ve iki yatırım yapılan ülkedeki yabancı firma işlemlerine ilişkin 

değişkenleri baz almaktadır. Kısacası, bu endeks dört orana göre düzenlenmektedir. 

- Gayrisafi sabit sermaye birikiminin yüzdesi olarak DYSY girişleri  

- GSYİH’nın yüzdesi olarak ülkeye gelmiş DYSY stoku  

- GSYİH’nın yüzdesi olarak yabancı iştiraklerin yarattığı katma değer 

- Toplam istihdamın yüzdesi olarak yabancı iştiraklerin sağladığı 

istihdam111 

 Bu rasyoların ortalaması ise endeksi vermektedir. İlk iki rasyo ekonomi için DYSY 

girişlerinin  ve stoğunun önemini göstermektedir. Son iki rasyo ise, yabancı 

iştiraklerin önemini göstermektedir. 

 1999 yılı itibariyle Türkiye’nin  endeks değeri 4.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Karşılaştırma açısından bazı gelişmekte olan ülkelerin endekslerine yer vermekte 

yarar vardır. Arjantin 16.6, Brezilya 17.2, Çin Halk Cumhuriyeti, 14.4, Kolombiya, 

15.3, Mısır 11.7, Singapur 40.1. Merkezi ve Doğu Avrupa’daki bazı ülkelere 

baktığımızda ise, Arnavutluk 5.8, Bulgaristan  16.9, Çek Cumhuriyeti 17.6, Estonya 

23.2, Macaristan 27.6, Letonya 18.3, Polonya 11.5, Romanya 9.4 vs. görülmektedir.  

 2001-2003 yılı ortalamaları ele alındığında Türkiye’nin “transnationality 

index”i 8 civarında gerçekleşmiştir. Burada küçük bir iyileşmeden söz edilebilir. 

                                                 
111 UNCTAD, World Investment Report 2002, New York & Geneva, United Nations, 2002, s. 20. 
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 Türkiye 2003 yılında toplam olarak 575 milyon dolar DYSY çekmiştir. Bu 

rakam aynı yıl itibariyle, Brezilya’da  10.144, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 53.505, 

Hindistan’da 4.269, Çek Cumhuriyeti’nde 2.583, Macaristan’da 2.470, Polonya’da 

4.225, Romanya’da 1.566 milyar dolardır. Verilen bu ülke örnekleri Türkiye’nin 

bulunduğu konumu ile ilgili daha belirgin bir fikir sahibi olmamıza olanak 

sağlamaktadır. 

 Bir başka gösterge de, ülkelerin DYSY stoklarının değerleri olabilir. 2003 yılı 

itibariyle Türkiye’deki DYSY stoku 18.196 milyar dolardır. Bu rakam Brezilya’da   

128.425, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 501.471,  Çek Cumhuriyeti’nde 41.033, 

Macaristan’da 42.915, Polonya’da 52.125, Romanya’da ise, 12.693 milyar dolar 

kadardır.  

 UNCTAD’ın geliştirdiği bu göstergelerden  ve Türkiye’ye yıllar itibariyle 

giren DYSY’nin rakamsal ifadelerinden ve DYSY stok değerlerinden de 

anlaşılabileceği üzere, Türkiye bugüne kadar az miktarda  DYSY çekmiş ve bu tür 

yatırımlardan düşük bir seviyede yararlanabilmiştir.  

 

 II. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN ÜLKE  

EKONOMİSİNE KATKISI 

 Türkiye’ye giren DYSY’nin ekonomiye olan katkısı, yukarıda göstergelerden 

ve aşağıda ele alınacak bazı göstergelerden yola çıkılarak değerlendirilecektir. 

 Türkiye’de 2003 yılındaki DYSY girişleri  gayrisafi sabit sermaye birikiminin 

(gross fixed capital formation) sadece 1.5’sını oluşturmaktaydı. 2002’de bu oran 

%3.4, 2001’de %12.4 (bu artış kriz dolayısıyla ülkenin sabit sermaye birikiminin 

düşmesi, üçüncü GSM ihalesi ve HSBC’nin yerel bir bankayı satın almasıyla ülkeye 
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gelen DYSY ile açıklanabilir), 2000’de %2.2’ydi. Bu oran 2003 yılı itibariyle, 

Brezilya’da %11.4, Çek Cumhuriyeti’nde %11.6, Macaristan’da %13.5, Polonya’da 

%11.1, Romanya’da %12.2, Çin Halk Cumhuriyeti’nde %12.4’tü.  Buradan, 

Türkiye’ye gelen DYSY’nin ülkenin sabit sermaye stokuna yeteri kadar katkı 

yapmadığı veya başka bir  deyişle düşük bir seviyede katkı yaptığı söylenebilir. 

Türkiye’deki oran, Çin Halk Cumhuriyeti hariç diğer tüm gelişmekte olan ülkeler 

için hesaplanan ortalamanın (%9.1) altındadır.  

 2003 yılındaki DYSY girişlerinin GSMH’a olan oranına baktığımızda, 

Türkiye’nin yukarıda ele  alınan ülkelerden  daha altta yer aldığını görmekteyiz. Bu 

yıl itibariyle DYSY girişleri Türkiye GSMH’nın %7.6’sını oluşturmaktaydı. Bu oran 

Brezilya’da %25.8, Çin’de %35.6, Çek Cumhuriyeti’inde %48, Macaristan’da 

%51.8, Polonya’da %24.9, Romanya’da %23.4’tü. Buradan, GSMH’ya oranla düşük 

miktarda DYSY çeken Türkiye’nin, bu yatırımlardan daha az miktarda yararlanacağı 

ve bu yatırımların GSMH’a olan katkısının az olacağı açıktır.  

 1999 “transnationality index” hesaplamalarında UNCTAD’ın tahmin ettiği 

bazı rasyoların değerlerine değinmekte yarar vardır. UNCTAD’a göre 1999 yılında 

Türkiye’deki yabancı iştiraklerin yarattığı katma değerin GSMH’a olan yüzdesi 

%6.2, yabancı iştiraklerin istihdam ettiği işçi sayısının ise, toplam istihdama olan 

yüzesi %3.9’du. 1999 yılından bu yana Türkiye’ye DYSY girişlerinde önemli bir 

değişme olmadığından, bu oranlarda da günümüz itibariyle büyük bir değişme 

olmayacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Kısacası, günümüz itibariyle bu 

rakamlar, 1999’daki rakamlardan çok farklı olmayacaktır. Yine, karşılaştırma 

açısından ve bulunduğumuz konumun daha net anlaşılması açısından bazı ülke 

örneklerine değinmekte yarar vardır. Örneğin bu iki oran, sıra ile, Çek 



 202 

cumhuriyeti’nde %10.2 ve %4.2, Macaristan’da %24 ve %27.4, Brezilya’da %14.6 

ve %5, Çin’de  %4.3 ve %9.5’di112.   

 İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye’nin 500 büyük sanayi 

kuruluşu araştırmasının 2003 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük ilk 500 

şirketinin, 145 adedi yabancı sermayeli olup, ilk 500 içindeki yabancı sermayeli 

şirket oranı %29’dur. 145 adet yabancı sermayeli şirket içinde, yabancı ortak payı 

%50’den fazla olan 94 adet şirket yer almaktadır.  

 İlk 500 içinde yer alan yabancı sermayeli şirketler otomotiv sektöründe 

yoğunlaşmaktadır. 

 

 Tablo 12. İlk 500 şirket içinde bulunan yabancı sermayeli şirketlerin sektörel 
 dağılımı                         

 
 (Kaynak: Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2005, Ankara, 

Hazine Müsteşarlığı, 2005, s.15.) 

 

 İlk 500 büyük sanayi kuruluşunun sağladığı istihdamın %21.7’si yabancı 

sermayeli şirketler tarafından sağlanmaktadır. 

                                                 
112 ibid, s.275. 
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Tablo 13. İlk 500 şirket arasında bulunan yabancı sermayeli şirketlerin istihdam 
durumu 

 

 (Kaynak: Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2005, Ankara, 
Hazine Müsteşarlığı, 2005, s.16.) 

 

 İlk 500 şirketin 2003 yılında gerçekleştirdiği 23.283 milyar dolar ihracatın 

%45’i (10.429 milyar doları) yabancı sermayeli şirketlere aitti. 

 

 

 

        (Kaynak: Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Raporu 2005,  Ankara, 
Hazine Müsteşarlığı, 2005, s.17.) 

  

Tablo 14.  İlk 500 şirket içinde yer alan yabancı sermayeli şirketlerin 
ihracatları     
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 Buradaki rakamlar belli göstergeler açısından yabancı sermayenin Türk 

ekonomisine yaptığı katkıyı göstermektedir. Burada unutulmaması gereken tüm bu 

katkını yabancı sermayedar tarafından değil, aynı zamanda yerli sermayedar 

tarafından yapıldığı ve birçok küçük yabancı sermayeli şirketin bu değerlendirmenin 

kapsamı dışında tutulmasıdır. Burada değinilen rakamlar ekonomimizdeki durum ile 

ilgili bazı yargılarda bulunmamıza yardımcı olmaktadır. 

 Yabancı sermayenin katkısını sadece bu şekilde değerlendirmek yeterli 

değildir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının rakamsal değerlerle ifade 

edilemeyen ve istatistiklere yansımayan diğer katkıları da vardır. DYSY’nin olumlu 

yönlerini sıralarken, işçilerin eğitimine, yeni teknolojilerin, modern yönetim ve 

pazarlama yöntemlerinin vs. ülkeye gelmesine değinmiştik. DYSY’nin yarattığı 

pozitif dışsallıklar ülke ekonomisine katkı anlamında değerlendirebilir. Yabancı 

yatırımcılar doğrudan yatırım yaptıklarında kendi ülkelerinden yeni teknolojiler 

getirmektedirler. Yeni teknolojinin gelmesi ve AR-GE çalışmaları sonucu yeni 

teknolojilerin benimsenmesi ve bunların daha sonra yerli firmalar tarafından 

kullanılması büyümeye katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca, daha sonra yerli şirketlerde  

çalışacak olan işçilerin yabancı şirket tarafından eğitilmesi de ülke ekonomisi için 

büyük bir kazanımdır. Nitelikli işgücü, ileri teknoloji ve yönetimsel etkinliğin 

ekonominin verimliliğini arttıracağı ve dolayısıyla büyümeyi arttıracağı açıktır. 

Ayrıca, özellikle, çokuluslu şirketlerin yatırım yaparken ülke imajına katkıda 

bulundukları, ülkeyi uluslararası piyasalarda  tanıtmaları ve ülkeye yatırım yapmaya 

eğilimli olan yatırımcıları olumlu yönde etkiledikleri de  unutulmamalıdır. Tabi ki, 

DYSY’lerin rakamlaştırılamayan ve somut bir biçimde ifade edilemeyen olumlu 

yönleri daha da genişletilebilir.   
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 Burada temel olarak, nasıl bir DYSY istediğimiz sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye açısından bakıldığında, istihdama olumlu katkısı olacak, yani işsizliği 

azaltacak ve büyümeyi hızlandıracak bir DYSY’ye ihtiyaç vardır.  Bu iki değişken 

üzerinde en çok olumlu etki yapacak olan üretim kapasitesini arttırıcı yatırımlardır. 

Eğer, gelen sermaye var olan firmaları satın alıyorsa veya yerli firmalara ortak olmak 

için geliyorsa, bu durumda sermaye stokunda bir artış olmaz. Bu durumda büyümeye 

katkı sınırlı miktarda olacaktır. Eğer yukarıda da kısmen vurgulandığı üzere, yabancı 

yatırımcı etkin bir üretim ve yönetim biçimi sağlayabilirse, bu durumdan büyüme 

olumlu yönde etkilenecektir. Ama, bu olumlu etki sınırlı olacaktır. İkinci olarak,  

yeni teknolojilerin kullanılması da büyümeyi olumlu yönde, ama sınırlı düzeyde 

etkileyebilir. Yapılan özelleştirmelerle eğer, üretimde ve yönetimde etkinlik 

sağlanamıyorsa ve yeni teknoloji ülkeye gelmiyorsa, bu durumda özelleştirme 

yoluyla gelen DYSY’nin ülke ekonomisine katkısı daha da düşük olacaktır. 

Özelleştirmeden esas olarak, bir kereye mahsus bir gelir elde edilecektir. Kısacası, 

üretim kapasitesini artırıcı, sermaye stokuna katkıda bulunan yeni yabancı 

yatırımlara ülke olarak daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Sonuç itibariyle, genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin DYSY’den 

yeteri kadar yararlanamadığı ve bunun sonucu olarak da, DYSY’nin ülke 

ekonomisine katkısının arzulanan seviyede olmadığını görmekteyiz.  
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III. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN 

ETKİLENDİĞİ FAKTÖRLER VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

  Türkiye’de hangi faktörler DYSY’nin düşük seviyede gerçekleşmesine 

neden olmaktadır? 

 Öncelikle, global eğilime bakmakta yarar vardır. 2003 yılı verilerine 

dayanarak kabaca bir hesap yaptığımızda, dünya genelinde gerçekleşen 559.576 

milyar dolarlık DYSY’nin 366.573 milyar dolarlık kısmının gelişmiş ülkelere 

gittiğini görmekteyiz. Bu ise, toplam DYSY girişlerinin %60’ını oluşturmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelere giden DYSY ise, 172.033 milyar dolar tutarında 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin potansiyeli bu rakam üzerinden değerlendirilmelidir. 

Ama, şu da bir gerçektir ki, günümüzde DYSY açısından gelişmekte olan ülkelerde 

cazibe merkezi olan ve büyük seviyede DYSY çeken ülkeler mevcuttur. Kısa 

dönemde bu ülkelerle DYSY çekme açısından rekabet ihtimali çok güçlü değildir. 

Örneğin, 2003 yılı verilerine göre bakıldığında, gelişmekte olan ülkelere giden 

DYSY’nin (172.033 milyar dolar) 99.402 milyar doları yani, yaklaşık olarak %57’si 

temel 5 ülkeye gitmiştir. Bu ülkeler, Çin (53.505 milyar dolar), Meksika ( 10.783 

milyar dolar), Hong  Kong (13.561 milyar dolar), Singapur (11.409 milyar dolar), 

Brezilya’dır (10.144 milyar dolar). Gelişmekte olan ülkelere giden DYSY’den en 

yüksek payı bu ülkeler almaktadır. Bu ise, Türkiye’nin potansiyel payını daha 

azaltmaktadır. 

  DYSY hareketlerinde bölgesel yoğunlaşmanın göz önünde bulundurulması 

gereklidir. Örneğin, gelişmekte olan ülkelere giden DYSY’den en çok pay alan Asya 

ve Pasifik bölgesidir (107.278 milyar dolar). Bunu, Latin Amerika ve Karayipler 

(49.722 milyar dolar), ve Afrika (15.033 milyar dolar izlemektedir). Yani, bölgedeki 
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durum ne kadar iyiyse ve bölge ekonomileri ne kadar büyükse, DYSY girişleri de o 

kadar çok olmaktadır.  Türkiye UNCTAD değerlendirmelerinde, Asya ve Pasifik 

kategorisinin, Batı Asya alt kategorisinde yer almaktadır. Batı Asya kategorisi ise, 

2003 yılında sadece, 4.132 milyar dolar DYSY çekerek, Asya ve Pasifik bölgesinde 

en az DYSY çeken bölge olmuştur. Orta Asya  6.073 milyar dolar, Güney, Doğu, 

Güney-Doğu Asya ülkeleri ise, 96.915 milyar dolar çekmiştir. Buradan, bölgesel 

yoğunlaşma sonucu çıkarılabilir.  

 Türkiye’nin konumu tam anlamıyla değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu 

kategoride yer alan ülkeler genellikle, Türkiye’nin doğu ve güney doğusunda yer 

alan ülkelerdir. Bu ülkelerdeki gerek pazar büyüklüğü ve gerekse de diğer ekonomik, 

sosyal, siyasi faktörler DYSY önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Örneğin, bu 

ülkelerin birçoğunda demokratik düzenlerin olmaması, keyfi yönetim, iktidar 

aygıtının belli ellerde yoğunlaşması, düşük milli gelir, durağan ekonomi, sosyal 

istikrarsızlıklar, savaş ve terör gibi nedenler uluslararası ticareti olumsuz yönde 

etkilemektedir. Türkiye açısından bu durum doğal olarak dezavantaj oluşturmaktadır. 

Çünkü, bölgesel pazar küçülmekte ve bölgesel pazarlara girme zorlukları ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcı doğal olarak hem iç ve hem de dış 

pazar büyüklüğünü de göz önünde bulunduracaktır. Eğer Türkiye’nin komşuları  

uluslararası ticarete yeteri kadar açık değillerse ve yabancı yatırımcı açısından 

istenen koşulları taşımıyorlarsa, bundan Türkiye’nin olumsuz yönde etkilenebileceği 

açıktır.  

 Türkiye’nin sadece Doğu ülkeleri ile değil aynı zamanda, Batı ülkeleri ile de 

sınırı bulunmaktadır. O yüzden, Türkiye’yi sadece Doğudaki komşularıyla 

değerlendirmek doğru olmaz. Batı’ya bakıldığında ise, Türkiye’ye coğrafi olarak 
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yakın olan ülkelerin birçoğunun ya AB üyesi ya da AB adayı ülkeler olduğunu 

görülür. Burada Türkiye’nin en önemli rakipleri geçiş ekonomileri ve AB adayı veya 

üyesi olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleridir. Zira AB üyesi gelişmiş ülkelerle DYSY 

açısından rekabet etme kısa dönemde pek mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin 

rakipleri doğal olarak, ekonomik, siyasal ve sosyal koşulları kendine yakın olan 

ülkeler olacaktır. Bunlar ise, esas olarak, geçiş ekonomileri, Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleridir. Bu ülkedeki ülkelerin birçoğunun geçen yıl itibariyle (örneğin, Polonya, 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan vs.) AB üyesi olmaları ve bazılarının da yakın 

gelecekte AB üyesi olacak olmaları, bu ülkelerdeki hızlı reform süreci ve ayrıca, bu 

ülkelerin bulunduğu bölgedeki istikrar, olumlu siyasi ve ekonomik durum ve başka 

birçok faktör, bu ülkeleri Türkiye karşısında daha avantajlı konuma getirmektedir. 

Türkiye’nin ise rekabetçi gücü düşmektedir. Ayrıca, bu ülkelerdeki, komşu gelişmiş 

ülkelerin de payı unutulmamalıdır. Örneğin, Slovenya’daki DYSY girişlerinin büyük 

bir bölümü Avusturya tarafından yapılmaktadır. Özellikle,  gelişmiş  ülkelerdeki 

küçük ve orta boylu işletmeler veya küçük yatırımcılar için, bu durum daha belirgin 

ve daha geçerlidir. Küçük yatırımcıların ilk önce, bölgedeki iyi durumda olan komşu 

ülkelere yönelecekleri açıktır.  Bölgede cazibe merkezi olan ülkeler Macaristan, 

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dır. Bu ise, Türkiye’nin potansiyelini daha 

da düşürmektedir.  

  Kısa dönemde Türkiye’nin sanıldığının aksine, çok büyük bir potansiyeli 

bulunmamaktadır.  Son yıllarda ekonomide istikrarın yakalanması, yapısal 

reformların hayata geçirilmesi ve ülkenin AB sürecinde olumlu bir şekilde ilerlemesi 

orta ve uzun dönemde Türkiye’nin potansiyelini yükseltebilecek faktörlerdir. 
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 Türkiye’deki iç faktörlere baktığımızda, bugüne kadar hem politik, hem 

sosyal ve ekonomik faktörlerin DYSY girişinde olumsuz rol oynadığı görülmektedir.  

 Türkiye son yıllar kadar makroekonomik istikrar açısından oldukça zayıf bir 

görüntü vermekteydi. Yüksek kamu ve bütçe açıkları, yüksek enflasyon ve yüksek 

reel faiz oranları DYSY’yi, olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, yaşanan ekonomik 

krizlerin de doğrudan ve dolaylı etkileri unutulmamalıdır.  

 Ekonomik faktörlerden bir diğeri de kayıtdışı ekonomidir. Kayıtdışı ekonomi 

oranı Türkiye’de oldukça yüksektir ve bu da önemli bir ölçüde haksız rekabete yol 

açmaktadır. Ekonomideki verimliliğin ve etkinliğin de genelde düşük olduğu kabul 

edilmektedir. Türkiye girdi açısından avantajlı bir ülke olarak kabul edilse de, 

Türkiye’deki yatırımcıların ve girişimcilerin bazı girdileri yüksek maliyetle temin 

ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, Türkiye’deki sanayicinin kullandığı 

enerjinin maliyeti, Avrupa’daki sanayicinin maliyetinin çok üstündedir.  

 Genç nüfusun çokluğuna rağmen, eğitime ayrılan kaynaklar bakımından, 

eğitimli nüfus, yüksek eğitimli nüfus ve çeşitli göstergeler açısından Türkiye’nin bu 

konuda zayıf olduğu kabul edilmelidir.  

 Son yıllara kadar yaşanan siyasi istikrarsızlıkların rolünü de unutmamak 

gerekir. Sık sık değişen hükümetler, yabancı yatırımcıları istikrarlı ve sabit bir yasal 

sistem konusunda olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, istikrarsızlığın yarattığı 

belirsizlik ortamının yatırımcıların yatırım kararları üzerindeki  etkisi olumsuz 

olmaktadır. 

 Sosyal sorunların da etkisi çok büyük olabilmektedir. Örneğin, Türkiye’de 

yıllarca süren terörün ve günümüzde bunun uzantısı olan bazı faktörlerin olumsuz 
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etkilerinin devam etmesi, ülke imajını olumsuz yönde etkilemekte ve ülke tanıtımını 

zedelemektedir.  

 Uluslararası düzeyde yapılan birçok araştırmada Türkiye’deki idari engellere 

(administrative barriers) değinilmiştir. Global Competitiveness Report’ta, 

Türkiye’nin en önemli dezavantajının kırtasiyecilik (red tape) olduğu vurgulanmıştır. 

Price WaterHouse Coopers (PWC) yaptığı bir araştırmada, Türkiye’deki saydam / 

belirgin olmayan iş ortamının, kurumlar vergisindeki %36’lık bir artışa eşit olduğunu 

tahmin etmiştir. PWC ayrıca, bundan dolayı Türkiye’nin yıllık DYSY kaybının 1.8 

milyar dolar olduğunu vurgulamıştır. Yani, bu olumsuzluğun ortadan kalkması 

ülkeye ilave 1.8 milyar dolarlık DYSY’nin girmesini sağlayacaktır113.  

 Global Competitiveness Report’a göre, Türkiye’deki yatırımcı ortalama 

olarak, yönetimsel zamanının (management time) %20’sini devlet düzenlemeleri ve 

idari gereklilikleri yerine getirmek veya onlarla uğraşmak için harcamaktadır. Bu 

oran, Orta ve Doğu Avrupa’da %8, Latin Amerika’da ise, %4 civarındadır. Raporda 

yer alan 59 ülke arasında Türkiye, bürokrasi ve kırtasiyecilik açısından 52.sırada, 

bürokrasiye harcanan zaman açısından ise, 49.sırada yer almıştır. 

 Türkiye’deki en büyük sorunlardan bir tanesi karmaşık bürokrasidir. FIAS 

(Foreign Investment Advisory Service),  yatırımcının karşılaştığı birçok sorunun 

idari sistemden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Buna göre, temel idari engelleri 

dört grupta toplayabiliriz. 

1. İdarenin davranışı: Birçok idari prosedür yatırımcıların aşırı derecede 

kontrolünü içermektedir. Yönetim anlayışı özel kesime yardımcı olmak 

yerine, onları kontrol etme ve onlara güven duymama şeklindedir. Devlet 

                                                 
113 Melek Us, “Removing Administrative Barriers to FDI: Particular Case of Turkey”, Global Forum 
on International  Investment: New Horizons for Foreign Direct Investment, der. OECD, Paris, 
2002, s. 135. 
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memurları yatırımcıları mikro düzeyde yönetmeye çalışmakta ve birçok 

lisans koşulu öne sürmektedirler. Bu kontrol “ironik” bir biçimde sadece 

kağıt üstünde kalmakta, gerçekte ise, kontroller düşük düzeyde 

gerçekleşmektedir.  

2. Bakanlıklar arasındaki ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki eksik 

koordinasyon: Koordinasyon eksikliği yatırımcıların karar alma ve 

faaliyete geçme sürecini yavaşlatmaktadır. Buna dayanarak, zaman kaybı 

ve parasal maliyetler ortaya çıkmaktadır. 

3. Karmaşık ve sürekli değişen mevzuat: Türkiye’nin bu konudaki en büyük 

dezavantajı, karmaşık, şeffaf ve uygun olmayan ve sık sık değişen 

kanunların, düzenlemelerin ve idari prosedürlerin çok olmasıdır. Bu ise, 

yatırımcıları engelleyen en ciddi unsurlardan bir tanesidir. Açık, kolay 

anlaşılır, resmi, şeffaf ve genel kabul görmüş uygulamaların eksikliği iş 

ortamında belirsizlik ve saydamsızlık yaratmaktadır.   

4. Kontrol +  hesap verme sorumluluğunun düşük olması + (lack of 

accountability) + eksik / düşük şeffalık = yolsuzluk: Dünya Bankası’sının 

(World Bank Business Environment Survey) araştırmasına katılan 

yatırımcıların %63’ü, yolsuzluğun Türkiye’deki yatırımlar önünde en 

büyük engellerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Yatırımcılar resmi 

görevlilerle ilişkilerini iyi tutmak ve işlemleri hızlandırmak için, hediye” 

veya “bağış” gibi resmi olmayan ödemelerde bulunduklarını 

vurgulamışlardır. Araştırmaya katılan yatırımcıların %55’si, kamu 

görevlilerine ödedikleri doğrudan rüşvetlerin toplam gelirlerinin %1’inin 

altında kaldığını, %25’si ise, bu tutarın toplam gelirlerinin %1’i ile  
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%10’u arasında değiştiğini iddia etmişlerdir114.  “The Economist” 

dergisinin Türkiye’ye ilişkin hazırlanan raporunda da yolsuzluklardan söz 

edilmiş, bunun sadece ahlaki maliyetinin yanısıra, ülke ekonomisi için, 

büyük ekonomik maliyetlerinin olduğu vurgulanmıştır. Rapora göre, 

Türkiye’nin düşük seviyede DYSY çekmesinin temel nedenlerinden biri 

yolsuzluktur. Türkiye kendisiyle aynı derecede veya kendisinden daha 

yüksek bir yolsuzluk düzeyine sahip ülkelere göre, daha yüksek seviyede 

DYSY çekebilir. Raporda bu ülkelere örnek olarak Rusya ve Ukrayna 

verilmiştir. Ama, Kuzey Amerika veya  Batı Avrupa kadar DYSY 

çekemez. Yolsuzluk Türkiye’nin yüksek ekonomik fırsatlardan avantaj 

elde etmesini engellemektedir115.   

 

 FIAS, yaptığı çalışmasında idari engelleri temel kategoriler şeklinde ele 

almıştır. Bunlardan ilki istihdam alanında ortaya çıkan idari engellerdir. Buradaki en 

ciddi sorunlardan bir tanesi yabancı işçi çalıştırmaya yöneliktir. Yabancı işçi 

çalıştırmak için, gerekli olan çalışma ve ikamet izni almak üç aşamada 

gerçekleşmektedir. Türk konsolosluğundan çalışma izni , Çalışma Bakanlığı’ndan 

izin, yerel emniyet teşkilatından oturma izni alma. Bazı meslek kategorilerinde 

yabancıların  çalışmasına izin verilmemektedir. Bunlar doktor dişçi, hemşire, eczacı, 

veteriner, noter, mali müşavir vs.dir. Yukarıda vurgulanan izinleri alabilmek için 

gerekli belgelerin çokluğu ve izinlerin uzun bir zamanda çıkması, yatırımcıların 

zaman maliyetini arttırabilmektedir.  

                                                 
114 FIAS, Administratiive Barriers to Investment: Turkey, 2001, s.1-4. 
115 “Looking to Europe”, The Economist, 19 Mart 2005, s. 16. 
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 Yerli işçi çalıştırmada da bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sanayi 

sektöründeki birçok işçinin sendikalı olması, sendikalarla olan ilişkilerin önemini 

arttırmaktadır. Sendikalar bağlı işçilerin grev haklarının olması, sendika ile yapılan 

görüşmelerin uzaması durumunda önemli bir üretim kaybı yaşanmasına neden 

olabilmektedir. Ayrıca ödenen sosyal güvenlik katkı payları da dolaylı olarak 

yatırımcıyı etkilemektedir. 

 Buna rağmen, bu tür sorunlar yatırımcılar için temel sorunlardan biri kabul 

edilmemektedir. Global Competitiveness Report’a göre işgücü / emek düzenlemeleri 

ve işgücü kiralama uygulamaları açısından, Türkiye diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında kotü durumda değildir. Dünya Bankası’nın araştırmasına katılan 

yatırımcıların sadece %35’i, istihdam ile ilgili konuların önemli dezavantaj 

doğurduğunu iddia etmişlerdir. 

 İkinci kategoride ise, şirket tescili yer almaktadır. FIAS’a göre Türkiye’de 

şirket kurulumu 19 aşamada gerçekleşmektedir. Buradaki temel süreçte, Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alma, takdim edilmesi gereken belgeler ve 

bunların onaylatılması, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan kuruluş izni alma, Merkez 

Bankasına Şirket sermayesinin %02’si kadar teminat yatırma ( tüketici haklarının 

korunması için), yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na tescil, Maliye Bakanlığı’na 

vergi numarası için başvurma, şirket defterlerinin onayı, Çalışma Bakanlığına 

başvurulması, SSK’ya çalışanların tescil edilmesi, yerel yönetimlerle ilgili bazı 

işlemler ve yerel yönetimlerden bazı lisansların alınması gerekmektedir. Bu ise, 

önemli bir zaman kaybı ve diğer maliyetler içermektedir. Bakanlıklar ve merkezi ve 

yerel yönetimler  arasındaki koordinasyon eksikliği, her bir  yetkili mercie sunulması 
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ve onaylatılması gereken belgelerin çokluğu, kuruluş sürecinde karşılaşılan en büyük 

zorluklardır.  

 Türkiye’deki şirket tescili en iyi ihtimalle 2.5 ayda gerçekleşmektedir. 

Letonya’da bu süre 3-15 gün , Estonya’da 2-3 hafta, Macaristan’da ise, 4 haftadır116.  

 Şirket tescilinin yanı sıra, bazı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için lisans 

gereksinimi vardır. Bu sektörler madencilik, turizm, bankacılık, sigorta, ulaşım 

havacılık, eğitim, telekomünikasyon, habercilik, elektrik üretimi ve dağıtımı, sağlık, 

tarım vs.  

 Üçüncü kategoride ise arsa temini-yerleşke sorununu ele alabiliriz. Türkiye 

arazi bakımından oldukça geniştir. Toplam arazinin %45’inden fazlası özel kesime 

aittir. Geri kalan arazi ise, “hazine arazisi” olarak adlandırılır ve kamuya aittir. Son 

düzenlemelere birlikte yabancılara gayrimenkul satışının serbest bırakılmasıyla bu 

konudaki engeller nispeten hafiflemiştir. Özel arazi piyasada kolayca alınıp 

satılabilmektedir ve bu alanda devlet müdahalesi yoktur. Buradaki temel sorun kamu 

arazilerinde yaşanmaktadır. Kamu arazilerinin tahsisi üzerinde karar vermeye yetkili 

makam Maliye Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Buradaki 

süreç bazen oldukça uzamaktadır ve bu da doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. 

 İşletmelerin yerleşkesini etkileyen birçok unsur mevcuttur. Burada devreye 

İmar Kanunu, Belediyeler Kanunu, Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri 

Yönetimi Kanunu  vs. girmektedir. Bu aşamada ortaya çıkan çevre düzeni planları, 

nazım imar planları, uygulama imar planları, parselasyon planları, ilave imar 

planları, koruma imar planları, revizyon imar planları yatırımcıların faaliyete geçme 

sürelerini uzatabilmektedir. Nüfusu 10000’in üzerinde bulunan yerlerde bu planların 

                                                 
116 ibid, s. 35. 
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yapılması zorunludur. Daha sonraki aşamalarda imar izninin alınması, elektrik, su, 

kanalizasyon, telefon idaresi ile ilgili işlemler ortaya çıkmaktadır.  

 Diğer bir kategoride ise, ticaret ve gümrük rejimi ele alınmıştır. Gümrük 

idaresinin yerel, bölgesel, merkezi seviyedeki organizasyon yapısında ortaya çıkan 

sorunlar gecikmelere yol açarak, maliyetleri yükseltmektedir. Öte yandan vergi ve 

gümrük idaresinin yetkilerinin farklı bakanlıklara bağlı olması koordinasyon 

eksikliği de doğurmaktadır. Bir diğer de sorun da, ticaret ve gümrük ile ilgili yasa ve 

düzenlemelerdeki şeffaflığın düşük olması nedeniyle zaman zaman  yüksek derecede 

yolsuzluğun ortaya çıkmasıdır.  

 Öte yandan, ithalat ve  ihracatçıların bu faaliyetlerinden dolayı lisans alma 

gereklilikleri ve bunlara ilişkin diğer işlemler uzun sürebilmekte ve önemli 

maliyetler doğurabilmektedir.  

 Şirketlerin denetimi de birçok kuruluş tarafından yapılmaktadır. Şirketler 

vergi, gümrük ve  işçi / istihdam otoriteleri tarafından denetlenmekle beraber, bazı 

durumlarda diğer kuruluşlar tarafından da denetlenebilmektedirler. Örneğin, lisans 

veren çeşitli bakanlıkların yaptığı denetim, çevre koruma, sağlık ve güvenlik 

amacıyla çeşitli bakanlıkların yaptığı denetim, yerel yönetimlerin lisans verdikleri 

şirketleri denetlemesi,  sağlık, itfaiye hizmetlerinden ve çevreden vs. sorumlu yerel 

yönetim kuruluşlarının yaptığı denetim bu kapsamda ele alınabilir. 

 Fikri ve sınai mülkiyet hakları alanındaki uygulamaların yetersiz kalması da 

sorunlara yol açmaktadır. Bu hakların yeteri derecede korunmamasıyla beraber, 

patent, ticari marka tescil sürelerinin uzunluğu, telif haklarıyla ile ilgili 

uygulamaların yetersizliği de  önemli sorunlar oluşturmaktadır. 
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 Görülüyor ki, Türkiye’nin DYSY çekmesinin önünde gerek iç ve gerekse de 

dış olmak üzere birçok faktör bulunmaktadır.  Son yıllarda hayata geçirilen yapısal 

reformlar, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta nispeten istikrarın sağlanması ve 

ülkenin AB sürecinde olumlu adımlar atması, bu engellerin birçoğunu ortadan 

kaldıracak niteliktedir. Sürecin bu şekilde devam etmesi önümüzdeki yıllarda DYSY 

girişlerini eski yıllara göre, daha da artırabilecektir.       

  

 IV. TÜRKİYE’DEKİ DYSY ve YABANCI  YATIRIMCILARIN  

DAVRANIŞLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN 

SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRİLMESİ  

 Türkiye’deki DYSY üzerine ve yabancı yatırımcıların ülke ekonomisi 

içindeki davranışlarını inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar sonucu 

elde edilen bulgular bundan önceki bölümde incelenen ve savunulan tezlerle 

çelişmemektedir.  

 Bu araştırmaların ilki (Erdem Tatoglu, Fuat Erdal, 2002), Türkiye’deki çeşitli 

faktörlerin DYSY’yi ne kadar etkiledikleri ile ilgilidir. Ekonomideki bütün 

değişkenlerin sayısallaştırılarak, analize dahil edilmesinin olanaksız olmasından 

dolayı, sınırlı sayıda ama, temel değişkenlere değinilmiştir. 

 Araştırma Türkiye’deki ülke özelliklerinin DYSY üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Çalışma çerçevesinde DYSY’yi  etkileyen bazı faktörler incelenmiştir. 

Bu faktörler, ülkenin piyasa büyüklüğü, ülkenin piyasasının cazibesi, altyapı, 

ekonomik istikrar, kur istikrarı, ülkenin dışa açıklık derecesidir. Bu faktörlere ilişkin 

elde edilen verilerin nasıl edildiği aşağıda açıklanmaktadır. 
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 DYSY’yi etkilen birçok piyasa özellikleri bulunmuştur. Piyasa büyüklüğü ve 

piyasanın büyüme hızı da buna dahildir. Yatırım yapılacak ülkenin piyasasının büyük 

olması en önemli “çekici” faktörlerden biridir. Çünkü büyük piyasa yabacı yatırıcılar 

tarafından üretilen mal ve hizmetlere talep yaratılmasına yardımcı olur. Ayrıca, 

büyük piyasa, ölçek ekonomilerine ulaşma olanağı ve işlem maliyetlerinde düşüş 

imkanı sağlayabilmektedir.  

 Ticaret ve yatırım rejimi, yatırım tapılacak ülkenin “dışa açıklığı” ve yeterli 

altyapı DYSY’yi etkilen en önemli faktörlerden diğerleridir. Açık ekonomide 

hammadde veya sermaye malı ithali daha kolay olduğu için, yatırımların bundan 

olumlu etkileneceği açıktır. Kısacası, ülkenin dışa açıklığı DYSY’yi pozitif olarak 

etkilemektedir. DYSY, ulaşımı, iletişimi ve dağılımı kolaylaştıracak iyi bir 

altyapıdan da olumlu yönde etkilemektedir.  

 Ticari kredilerdeki reel faiz oranı ekonomik istikrarı ölçmek için, bağımlı bir 

değişken olarak kullanılabilir. Yüksek faizlerin sermayenin kullanım maliyetini 

yükselteceği ve DYSY’nin karlılığını düşürerek, DYSY’yi olumsuz yönde 

etkileyeceği açıktır.  

Döviz kurunun da DYSY girişlerini etkileyecektir.  Çünkü, bunların şirketin nakit 

akışını, beklenen karını ve yabancı yatırımcıların yerli aktiflere duydukları ilgiyi 

etkileyecektir.  

 Model bu değişkenleri içermektedir. Bunların dışında da birçok değişken 

bulunmasına rağmen, bu değişkenlerin hepsinin analizine dahil edilme olanağı 

yoktur. 

 Model; 

 DYSY = f (Y, X/M, I, ∆Y, ∆ E, R) şeklinde kurulmuştur. 
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Y- yurtiçi piyasa büyüklüğü 

X/M – ülkenin dış ticarete açıklığı   

I – ülkenin atyapısı 

∆Y – yurtiçi piyasanın cazibesi  

∆ E – kur istikrarsızlığı  

R -  ekonomik istikrarsızlık (faiz ile ilişkilendirilmiştir) 

 

 Literatürde, DYSY ile Y, X/M , I ve ∆Y arasında pozitif ilişki bulunduğunu, 

∆E ve R arasında ise, negatif bir ilişki bulunduğu kabul edilmiştir.  

 Veriler : 

- DYSY verileri Türkiye’ye giren DYSY mikarından elde eilmiştir. 

- Y (piyasa hacmi), GSMH olarak ölçülmüştür. 

- X/M verisi, ihracatın ithalata oranı şeklinde bulunmuştur. 

- I (altyapı) verileri, GSMH içindeki ulaşım, enerji ve iletişim 

harcamalarının payına bakarak hesaplanmıştır. 

- ∆E verileri, dövizdeki dalgalanmalarını göstermektedir ve Türkiye’nin 

temel ticaret ortakları olan 5 ülkenin para birimlerinden yapılan 

ortalamada oluşan değişiklikle belirlenmiştir. Temel ticaret ortakları 

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtayladır.  

- R, ticari kredilerdeki reel faiz oranı ekonomik istikrarın göstergesi olarak 

ele alınmıştır. 

 

∆Y ve R değişkenleri dışındaki değişkenler logaritmik olarak ele alınmıştır. 
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 Model, Johansen’in zaman- serileri teknikleri ile tahmin edilmiştir. Johansen 

testinde eşbütünleşme deecesi tespit edilebilmektedir. Standart nedensellik testleri 

değişkenlerin zaman serileri özelliklerini  incelememektedir. Örneğin, Engel-Granger 

testinde değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığı tespit edilebiliyor ama, 

kaçıncı dereceden eşbütünleşme olduğu bilinemiyor. Johansen testinde 

eşbütünleştirici vektörlerin sayısını tespit etmek mümkündür. Modelin sonucu; 

DYSY = -22.97 + 2.18 (Y) + 1.34 (∆Y) – 0.45 (∆E) + 1.46 (I) + 1.72 (X/M) – 0.024 

(R)   

 Yukarıda da açıklandığı gibi, DYSY, piyasa büyüklüğü, altyapı, piyasanın 

cazibesi / çekiciliği ile pozitif ilişki içindeydi. Liberal ekonomik politikalar da DYSY 

girişlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bunun nedenlerine yukarıda kısaca 

değindik. Modelin sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de  bu 4 değişkenin 

DYSY üzerinde pozitif ve olumlu etkileri vardır.  

 Kur istikrarsızlıklarının DYSY üzerinde olumsuz etkisi olduğu 

görülmektedir. Ekonomik istikrarsızlığın, başka bir deyişle faiz oranlarındaki 

dalgalanmaların DYSY’yi olumsuz yönde ama, düşük bir seviyede etkilediği 

sonucuna varılmıştır. 

 Sonuçlara göre, piyasa hacmindeki (Y) 1 birimlik artış DYSY girişlerini 2.18 

birim, yurtiçi piyasanın cazibesindeki (∆Y)  1 birimlik artış, DYSY girişlerini 1.34 

birim, altyapıdaki (I) 1 birimlik artış DYSY girişlerini 1.46 birim,  dışa açıklı 

derecesindeki 1 birimlik artış ise, DYSY girişlerini 1.72 birim artırmaktadır. Öte 

yandan, dövizdeki 1 birimlik dalgalanma DYSY girişlerini 0.45 birim, ekonomik 
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istikrarsızlıktaki, başka bir deyişle, ticari kredilerin faizindeki 1 birimlik artış DYSY 

girişlerini 0.024 birim düşürmektedir117. 

 Diğer bir araştırma da Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin 

Türkiye’de yatırım aşamalarında etkili olan faktörler incelenmiştir. Burada ülkeden 

ziyade, firmaların yatırım kararı vermelerinde ve yerli şirketlerle ortaklık kurmada 

etkili olan firma bazlı faktörler incelenmiştir. 

 Bu çalışmada Batı kökenli çokuluslu şirketlerin Türkiye’de doğrudan 

yatırımlarını arkasında yatan temel nedenler incelenmiştir. Çalışma kapsamında 98 

firma incelenmiştir. Bunların bazıları tamamen yabancı sermayeli,  bazıları ise, yerli 

sermaye ile ortaklık şeklindedir. DYSY’yi etkileyen faktörler ülkeye özgü faktörler 

değil, firmalarla ilişkin faktörler, başka bir deyişle firmalar özgü nedenler 

çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmanın macı doğrultusunda DYSY’yi etkileyen 

faktörler, işlem maliyetleri ve yatırım stratejisi ile uyumludur.  

 Araştırma ilk önce anket yöntemi ile yapılmıştır. Ankette yer alan faktörler 13 

tane olup, bunlar hem literatüre dayanarak ve aynı zamanda araştırma kapsamındaki 

ele alınan üç İngiliz şirketinin yöneticileriyle görüşmek suretiyle belirlenmiştir. 

Araştırmaya dahil olan şirketlere bu faktörlerin onların Türkiye’de faaliyette 

bulunmalarında ne kadar etkili oldukları sorulmuştur. Bu faktörler 5 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. 1 puan sözkonusu faktörün hiç önem taşımadığı, 5 puan ise, 

sözkonusu faktörün faaliyet kararında temel faktör oluşturduğu anlamına 

gelmektedir.  

 Bu çalışma Türkiye’de ortaklık kuran veya bütünüyle kendi sermayesi ile 

kurulmuş olan İngiliz ve Amerikan çokuluslu ana şirketleri kapsamaktadır. Tüm 

                                                 
117 Erdem Tatoglu, Fuat Erdal, “Locational Determinants of Foreign Direct Investment in an 
Emerging Market Economy: Evidence from Turkey”, Multinational Business Review, Spring 2002, 
s.21- 27.  
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şirketler yabancı sermaye Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Şirketlerin 

seçiminde; 

- Amerikan ve İngiliz ana şirkete tabi olmaları 

- Yabancı hisse oranını en %10’dan fazla olması 

- Sadece bir ana şirkete tabi olmaları  

- Sermaye değeri 1 milyar TL’den fazla olması gibi kriterler göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösterme kararlarının etkileyen faktörler 

aşağıda verilmiştir. Daha sonra bunlar istatistiksel teste tabi tutularak,  her birinin ne 

kadar önem taşıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

1. Yeni piyasada yer alarak, kazanç sağlamak (4.09) 

2. Piyasaya hızlı giriş imkanı (4.00)  

3. Kalite kontrolünü yeterli derecede sürdürmek (3.30) 

4. Yatırımın getirisinin hızlı olması (3.01) 

5. Ölçek ekonomisi (2.76) 

6. Daha iyi kaynak ve kapasite kullanımı (2.66)  

7. Lisanslar ilgili ve diğer kuruluşlarla ilgili ortaya çıkacak potansiyel 

güçlük ve sorunlar (2.56) 

8. Bilginin dağılma riskinden kaçınmak (2.53) 

9. Girdilere daha kolay ve uygun koşullarda ulaşma (2.49) 

10. Türk hükümetinin politikalarına uygun hareket etmek (veya daha kolay 

uyum sağlamak (2.48) 

11. Sözleşmelerin yapılması ve yürütülmesindeki maliyetler (2.42) 
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12. Patent ve lisans koruma yasalarının eksikliği (2.11) 

13. Lisans ve patentler yoluyla teknolojinin transfer edilebilirliğinin olmaması 

(2.06)  

 

 Bu faktörlerden de anlaşılabileceği üzere, bazı faktörler ortaklık kurulmasında 

daha etkili olabilmekteyken, bazı faktörler ise,  ülkede tamamıyla yabancı sermayeli 

şirketleri daha yakından ilgilendirmektedir. Örneğin, piyasaya hızlı giriş imkanı veya 

Türk hükümetinin politikalarına daha kolay uyum sağlama ortaklıkları daha da 

yakından ilgilendiren faktörlerdir. 

 Araştırma sonuçlarından anlaşılacağı üzere (5 puan üzerinden yapılan 

değerlendirme sonucu) yabancı yatırımcıların Türkiye’de faaliyete bulunmalarının en 

önemli nedenleri, yeni piyasada yer alarak gelir elde etme, piyasaya hızlı giriş 

imkanı, kalite kontrolü yeterli derecede sürdürmektir. En son sıralarda ise, lisans ve 

patent koruma yasalarının yetersizliği ve teknolojinin lisans ve patent aracılığıyla 

transfer edilebilirliğinin olmaması yer almaktadır.  Faktörler puan derecelerine göre 

önem açısından sıralanmıştır118. 

 Tatoğlu ve Glaister’in Türkiye’deki DYSY üzerinde etkili olan spesific ve 

ülke temelli faktörleri içeren diğer bir  çalışmalarında, vergi ve teşviklerin etkisi de 

yer almaktadır.  

 Analiz tamamen yabancı sermayeli 56 şirketi ve yabancı sermaye ortaklı 37 

şirketi kapsamaktadır. Sermayesinin %90’ından fazlası yabancılara ait olan şirket 

tamamen yabancı sermayeli şirket kapsamında değerlendirilmektedir. Yabancı 

                                                 
118 Ekrem Tatoglu, Keith Glaister, “An Analysis of Motives for Western FDI in Turkey”, 
International Business Review, Vol. 7, No.2, 1998, s. 203-230. 
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ortaklıklardaki yabancı sermaye payının %10’dan fazla oldu şirketler ele alınmıştır. 

%10’un altındaki hissedarlık portföy yatırımı olarak kabul edilmiştir.  

 Çalışmada 5 hipotez geliştirilmiştir.   

Hipotez 1: Yatırım yapılan ülkedeki faktörlerin göreli önemi yabancı şirketin türüne 

göre değişmektedir.  

Hipotez 2:   Yatırım yapılan ülkedeki faktörlerin göreli önemi piyasaya giriş 

biçimine göre değişmektedir.  

Hipotez 3: Yatırım yapılan ülkedeki faktörlerin göreli önemi şirketin tabi bulunduğu 

ülkeye göre değişmektedir. 

Hipotez 4: Yatırım yapılan ülkedeki faktörlerin göreli önemi ortaklığın bulunduğu 

sanayiye göre değişmektedir.  

Hipotez 5: Yatırım yapılan ülkedeki faktörlerin göreli önemi ortaklığın hacmine göre 

değişmektedir. 

 DYSY’yi etkileyen faktörler anket yöntemiyle belirlenmiş ve toplam 18 

faktör analize dahil edilmiştir.  

1. Piyasa büyüklüğü 

2. Türk ekonomisinin büyüme oranı 

3. Politik istikrar 

4. Ekonomik istikrar 

5. Altyapı düzeyi 

6. Vasıflı işgücü 

7. DYSY için devlet politikaları 

8. Teşvikler 

9. Uluslararası iletişim ve ulaşım maliyetleri 
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10. Elde edilen karların geri götürülmesi 

11. Kaliteli girdi olanağı 

12. Vergisel avantajların varlığı 

13. Coğrafi yakınlık 

14. Sendikalaşma derecesi 

15. Tüketicinin satınalma gücü 

16. Endüstri rekabet düzeyi 

17. Komşu piyasalara giriş imkanı 

18. Ucuz maliyetli girdi olanağı 

 

Her bir faktör 5 puan üzerinden derecelendirilmiştir. 1 puan, sözkonusu 

faktörün yatırım kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı, 5 puan ise, sözkonusu 

faktörün yatırım kararlarını etkilemede en temel rol üstlendiği anlamına gelmektedir. 

Araştırma kapsamında olanlara bu faktörlerin onların yatırım kararlarını ne kadar 

etkilediği sorusu sorulmuş ve daha sonra yapılan istatistiksel çalışmalarla bu 

faktörler 5 puan üzerinden derecelendirilmişlerdir.  

 Bu araştırma Amerikan ve İngiliz çokuluslu şirketlerini içermektedir. Yapılan 

istatistiksel çalışma sonucu,  faktörler aldıkları puanlara göre ve önem sırasıyla 

aşağıdaki gibi sıralanmışlardır. 

   

1. Piyasa büyüklüğü  (4.11) 

2. Elde edilen karların geri götürülmesi (3.79) 

3. Türk ekonomisinin büyüme oranı     (3.76) 

4. DYSY için devlet politikaları (3.45) 
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5. Vasıflı işgücü (3.39) 

6. Endüstri rekabet düzeyi (3.26) 

7. Tüketicinin satınalma gücü (3.21) 

8. Ekonomik istikrar (3.13) 

9. Altyapı düzeyi (3.13) 

10. Politik istikrar (3.04) 

11. Ucuz maliyetli girdi olanağı  (3.03) 

12. Coğrafi yakınlık (2.97) 

13. Kaliteli girdi olanağı  (2.93) 

14. Komşu piyasalara giriş imkanı (2.86) 

15. Uluslararası iletişim ve ulaşım maliyetleri (2.61) 

16. Vergisel avantajların varlığı  (2.60) 

17. Teşvikler  (2.45) 

18. Sendikalaşma derecesi (2.05) 119. 

 En önemli faktörler yukarıda da görüldüğü gibi, piyasa büyüklüğü, karın geri 

götürülmesi yani, şirketin tabi bulunduğu veya ana merkezinin yer aldığı ülkeye 

transfer edilmesi, Türk ekonomisin büyüme oranı ve DYSY için devletin uyguladığı 

politikalar yer almıştır.  

 İkinci derecede önem taşıyan faktörler ise, vasıflı işgücü, endüstrideki rekabet 

seviyesi,  tüketicinin satınalma gücü, altyapı seviyesi, ekonomik ve politik istikrardır.  

 En düşük etkisi olan unsurlar ise, coğrafi yakınlık, komşu piyasalara giriş 

imkanı, uluslararası iletişim ve ulaşım maliyetleri, vergisel avantajların varlığı, 

teşvikler ve sendikalaşma derecesidir. Görüldüğü üzere, vergi ve teşviklerin DYSY 

                                                 
119 Ekrem Tatoglu , Keith Glaister, “Western MNC’s FDI in Turkey: An Analysis of Location Spesific 
Factors”, Management International  Review, Vol.38, 1 April 1998, s. 142. 
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üzerindeki etkileri düşük seviyede gerçekleşmiştir. İlk sıralarda ise, ülkenin 

DYSY’yi etkileyen birincil faktörleri yer almıştır. DYSY’nin temel olarak, birincil 

faktörlerden etkilendiği daha önce de belirtilmişti. Yatırım yapacak yatırımcının ilk 

önce, onun karlılığına ve ülkede faaliyet süresine doğrudan etki edecek faktörleri göz 

önünde bulunduracağı çok açıktır.  

 Daha sonra bu faktörler 6 ana grupta toplanarak, hipotezler sınanmıştır. Bu 

temel grup veya faktörler; 

 Faktör 1: Piyasa potansiyeli 

- Piyasa hacmi 

- Türk ekonomisinin büyüme hızı 

- Tüketicinin satınalma gücü 

 

 Faktör 2: Devlet düzenlemeleri ve teşvikler 

- DYSY’ye yönelik devlet politikaları 

- Teşviklerin varlığı 

- Vergisel avantajların varlığı 

- Karların ana şirketin bulunduğu ülkeye transfer edilebilmesi imkanı 

 

 Faktör 3: Yatırım riski 

- Politik istikrar 

- Ekonomik istikrar 

 

 Faktör 4: Karşılaştırmalı maliyet avantajları 

- Coğrafi yakınlık 
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- Sendikalaşma derecesi 

- Düşük maliyetli girdi olanağı 

 

 Faktör 5: Stratejik yerleşke avantajları 

- komşu piyasalara giriş imkanı 

- kaliteli girdi olanağı 

- Uluslararası ulaşım ve iletişim maliyetleri 

- Endüstrideki rekabet seviyesi 

 

 Faktör 6: İşgücü arzı ve altyapı 

- Vasıflı işgücü olanağı 

- Altyapı seviyesi  

 Hipotez 1’i destekleyen bulgular bulunmamıştır. Yani, ülkedeki faktörlerin 

göreli önemi şirket türüne göre değişmememktedir. 

 Hipotez 2 orta seviyede desteklenmiştir. Stratejik yerleşke avantajları, emek 

arzı ve altyapı faktörleri “acquisition” (ele geçirme) biçimi için, daha önceliklidir. 

Ayrıca, “greenfield”e göre, “acquisition” için, piyasa hacmi ve düşük maliyetli girdi 

olanağı daha da önem kazanmaktadır. 

 Hipotez 3 de orta düzeyde desteklenmiştir. Burada karşılaştırmalı maliyet 

avantajları, yatırım riski, devlet düzenlemeleri ve teşvikler ön plana çıkmıştır. 

Karşılaştırmalı maliyet avantajları Avrupalı şirketler için, diğer 2 faktör ise, 

Amerikan ve İngiliz firmaları için daha önemlidir. 
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 Hipotez 4, zayıf düzeyde desteklenmiştir. Burada 6 temel faktörden sadece 

ikisi; karşılaştırmalı maliyet avantajları ve stratejik yerleşke avantajları ön plana 

çıkmıştır.  

 Hipotez 5  de zayıf düzeyde desteklenmiştir. Sadece tek bir faktör; 

karşılaştırmalı maliyet avantajları bu hipotezi destekler niteliktedir120.  

 Verilen vergisel teşviklerin etkinliği ve bunların maliyetleri de önemlidir. 

Devlet verdiği vergi teşvikleri sonucu belli bir vergi gelirinden, başka bir deyişle, 

kamusal gelirden vazgeçer. Vazgeçilen bu gelirle beraber, verilen vergisel teşviklerin 

ekonomide pozitif etkiler yaratması beklenir. Ekonomide yaratılan faydanın 

maliyetleri aşması durumunda, daha önce de değindiğimiz gibi, teşviğin verimli 

olduğu kabul edilir. Vergisel teşvik araçlarının çokluğu gündeme başka bir kriteri; 

etkinlik kriterini de getirmekteydi. Bu kriter ise, minimum maliyetle maksimum 

faydayı elde etmek anlamına gelmektedir. Yani, ekonomideki kaybı minimum, 

kazancı ise  maksimum yapacak teşvikler verilmelidir. Bunun belirlenmesi ise, 

oldukça zordur.  Shah ve Bernstein’ın Türkiye üzerine yaptıkları çalışma bu 

niteliktedir. Çalışma kapsamında, sıra ile, vergisel teşviklerin sermaye kullanım 

maliyeti üzerindeki etkilerine, sermaye talebi esnekliklerine ve vergisel teşviklerin ne 

kadar gelir kaybı yarattığına değinilmiştir.   

 Bu çalışmada vergilendirmenin üretim süreci üzerindeki etkileri girdi ve 

çıktılar yoluyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında 3 sanayi incelenmiştir. 

Çalışmada, yatırım vergi alacağı,  yatırım indirimleri, sermaye  maliyetleri 

indirimleri (capital cost allowances) ve kurumlar vergisi ele alınmıştır. Türkiye için 

ise, yatırım vergi alacağı uygulaması çalışmanın dışında tutulmuştur.  

                                                 
120 ibid, s.133-159. 
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 İlk önce, temel olarak, alternatif vergisel araç kapsamında sermaye 

harcamalarının maliyetinin ne olacağa ilişkin formüller geliştirilmiştir. Bunlara 

kısaca değinelim. Bu formüller aynı zamanda, vergi politikasının satınalma fiyatı 

üzerindeki vergi sonrası etkiyi göstermektedir.  

 Yeli para birimi cinsinden makinenin fiyatının 1 birim olduğunu ve yıllık 

amortisman oranının %30 olduğunu varsayalım. Ayrıca makine için, yapılan 

harcamalar sermayeleştirileceği (capitalizition) için, gelecekteki amortisman 

indirimlerinin bugün %15 olarak iskonto edildiğini varsayalım. Azalan temelli 

amortisman sisteminde amortisman indirimlerinin bugünkü değeri; 

 z = d (1+ρ) / (ρ+d)   olacaktır.  

d – sermaye maliyetleri indirimi 

ρ- iskonto oranı 

 Bu örnekte z = 0.77 bulunur. Böylece amortisman dolayısıyla vergi indirimi 

0.77 olacaktır.  

 Şimdi ise, kurumlar vergisini ele alalım. Yukarıdaki örnekte amortisman 

dolayısıyla vergi indirimi 0.77uc’ye eşitti. (uc), kurumlar vergisi oranıdır ve 1 birim 

değerindeki makinenin vergi sonrası maliyeti, 1 – 0.77 uc olur. Eğer vergi oranı, 0.46 

ise ve vergilendirilebilir gelir varsa, makinenin vergi sonrası maliyeti 0.65, vergi 

indirimi ise, 0.35  olacaktır. Daha sonra, vergi indirimi, uc  olarak varsayılmış ve 

makinenin vergi sonrası maliyeti, (1 - uc) olarak kabul edilmiştir. Böylece, 0.46 

oranındaki kurumlar vergisi durumunda, makinenin vergi sonrası maliyeti 0.54 ve 

vergi indirimi 0.46 olacağı kabul edilmiştir.  

 Türkiye’de  yatırım harcamaları için, alacak/kredi uygulaması yerine, yatırım 

tutarının bir kısmının matrahtan düşülmesine olanak tanınmaktadır. Bu uygulama,  
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yatırım indirimi uygulamasıdır. Bu sistemde, 1 birim değerindeki makinenin vergi 

sonrası maliyeti 

 1 – (zuc + ucψ)   olacaktır. 

eğer, z = 0.77, uc = 0.46 ise, ve ψ(indirim oranı) = 0.10 ise, vergi indirimi 0.40, 

makinenin nihai maliyeti ise, 0.60 olacaktır121.   

 

 Vergi politikasının sermayenin kullanım maliyeti üzerindeki etkisi:  

 

 Araştırma 3 sanayiyi baz almıştır. Elektrikli olmayan makine (non electrical 

machinery), elektrikli makine ve  taşıt araçları (transport equipment) endüstrileri 

incelenmiştir. Tamamıyla özel sektör kuruluşları incelenmiştir. Araştırmanın 

kapsamı 1973-1985 yıllar arasındadır.  Bu endüstrilerin 1985’de yarattıkları çıktı 

toplam imalat çıktısının %20’sini  ve ödenen ücretler ise, ödenen toplam ücretlerin 

%24’ünü oluşturuyordu.  Çıktı, istihdam, ara mal ve yatırımlar ile ilgili çeşitli veriler 

Türk makamlarından elde edilmiştir. Emek miktarı yıl boyunca istihdam edilenlerin 

ortalamasından elde edilmiştir. Fiyat endeksi, yıl boyunca toplam istihdam 

maliyetinin ortalama çalışan sayısına bölnmesiyle elde edilmiştir.  Ara malların, 

hammadde, yakıt, elektrik, cam  / şişe (container) gibi çeşitli mallardan oluştuğu 

varsayılmıştır. Kullanılan madde miktarı, maddelerin topam değerinin,  endüstri 

madde deflatörüne (industry materials deflator)   bölünmesiyle elde edilmiştir122. 

Çıktı miktarı, toplam çıktı değerinin ilgili sanayinin çıktı deflatörüne bölünmesiyle 

elde edilmiştir. Aynı deflatör, diğer sanayiler için de kullanılmıştır. 3 vergisel aracın  

sermayenin kullanım bedeli  üzerindeki etkisi Tablo 14’te verilmiştir. 

                                                 
121 Shah Anwar, Bernstein Jeffrey, “Corporate Tax Sructure and Production”, Fiscal Incentives for 
Investment in Developing Countries, der. Anwar Shah, Washington, World Bank, 1992, s. 504.  
122 ibid, s. 533. 
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 Tablo 14. Sermaye kullanım maliyetinin vergisel önlemlere olan esnekliği 
(1973-1985) 
Yıllar  eyatırım  indirmi esermaye kullanım maliyeti ekurumlar vergisi indirimi 

1973 -0.199 -0.065 0.210 
1974 -0.195 -0.086 0.242 
1975 -0.196 -0.084 0.238 
1976 -0.199 -0.067 0.212 
1977 -0.197 -0.078 0.229 
1978 -0.193 -0.098 0.260 
1979 -0.193 -0.096 0.259 
1980 -0.242 -0.129 0.386 
1981 -0.348 -0.147 0.259 
1982 -0.345 -0.155 0.276 
1983 -0.248 -0.064 0.057 
1984 -0.258 -0.063 0.055 
1985 -0.341 -0.099 0.101 
 
(Kaynak: Model tahminleri) 

 Tablodan da anlaşılacağı üzere, yatırım indirimleri esnekliği, incelenen 

dönem boyunca artmaktayken (genel olarak), sermaye maliyeti indirimi (başka bir 

deyişle, amortisman uygulaması) ve kurumlar vergisi esnekliği nispeten sabit 

kalmaktadır. Örneğin, 1973 yılında, yatırım vergi indirimlerindeki 1 birimlik artış, 

vergi sonrası kullanım maliyetini 0.20 birim azaltmıştır. Bu oran, sermaye maliyetleri 

indiriminde 0.065, kurumlar vergisi indiriminde ise, 0.210’du. 

 Genelleştirecek olursak, kısa-orta-uzun vadede sermaye talebi için, vergi 

esneklikleri Tablo 15’te  verilmiştir. 
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Tablo 15. Sermaye Talebi Esneklikleri, Makine ve Taşıt Araçları (1974-1985) 

 Elektrikli makine Elektrikli olmayan 
makine 

Taşıt araçları 

 
Esneklik 

 
1974 

 
1985 

 
1974 

 
1985 

 
1974 

 
1985 

Kısa dönem 
eyatırım  indirmi 0.014 0.013 0.024 0.021 0.024 0.020 

esermaye kullanım 

maliyeti 
0.006 0.004 0.010 0.006 0.010 0.006 

ekurumlar vergisi 

indirimi 
-0.017 -0.004 -0.029 -0.006 -0.029 -0.060 

Orta dönem 

eyatırım  indirmi 0.021 0.021 0.037 0.033 0.037 0.032 

esermaye kullanım 

maliyeti 
0.009 0.006 0.016 0.009 0.016 0.009 

ekurumlar vergisi 

indirimi 
-0.027 -0.006 -0.046 -0.009 -0.046 -0.009 

Uzun dönem 

eyatırım  indirmi 0.034 0.034 0.059 0.052 0.055 0.051 

esermaye kullanım 

maliyeti 
0.015 0.009 0.026 0.015 0.026 0.015 

ekurumlar vergisi 

indirimi 
-0.042 -0.009 -0.074 -0.015 -0.074 -0.015 

 
(Kaynak: Model tahminleri) 

 

  Kısa dönemde elektrikli ve elektrikli olmayan makine üreten sektörlerde 

yatırım indiriminin etkisinin daha yüksek olduğu görülür. Taşıt araçları sektöründe 

ise, kurumlar vergisinin esnekliği daha yüksektir (bu büyüklük mutlak değer olarak 

algılanmalı. Zira, negatif işareti ters yönlü ilişkiyi göstermektedir). Orta dönemde 

tüm sektörlerde yatırım indirimi sermaye talebi üzerindeki etkisi diğer  vergisel 

teşvikler göre daha büyüktür. Bu dönemde genel olarak, kurumlar vergisi indiriminin 

amortisman uygulamasına nazaran daha etkili olduğu görülmektedir. Uzun dönemde 

ise, bazı sektörlerde ve bazı yıllarda yatırım indiriminin, zaman zaman da kurumlar 
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vergisi indiriminin daha etkili olduğu görülmektedir. Bu bulgular, teşvik 

uygulamasının ekonomi üzerindeki pozitif etkileri olarak değerlendirilebilir. Yani, bu 

bulgular verimlilik ilkesi çerçevesinde derlendirildiğinde, verimli oldukları kabul 

edilebilir. Ama, unutulmamalıdır ki, teşviklerin sadece verimli olması değil, yani, 

sadece pozitif bakiye yaratmaları değil, aynı zamanda etkin olmaları beklenir. 

Aşağıda, her vergisel teşviğin yarattığı maliyet ile ilgili model tahminlerine yer 

verilmiştir. En doğru teşvik, etkisi en çok, yarattığı maliyet ise, en az olan teşvik 

olacaktır.  

 Vergisel teşvikler; yatırım etkisi ve vazgeçilen gelirler 

 Üç sanayi için, fayda- maliyet rasyosunu verilmektedir. Rasyolar 2 yıllık 

dönem bazında düzenlenmiştir. Modelin sonuçları aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. 
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Tablo 16. Bir Birim Vergi Geliri Kaybı Başına Yatırım Etkisi, Makine ve Taşıt 
Araçları; 1975 ve 1985 (TL cinsinden) 
 
     ETKİ 
Vergisel araçlar Endüstri  Yıllar  Kısa dönem Orta dönem Uzun dönem 

Elektrikli makine 1975 0.63 0.97 1.50 
Elektrikli olmayan 
makine 

 1.00 1.59 2.62 

Taşıt araçları  1.14 1.71 2.56 

Elektrikli makine 1985 0.40 0.72 1.54 

Elektrikli olmayan 
makine 

 0.86 1.42 2.49 

Taşıt araçları  1.00 1.54 2.40 

Anlama 0.53 0.84 1.37 Elektrikli makine 
 S.Sb  0.01 0.17 0.29 

Anlam 0.81 1.29 2.12 Elektrikli olmayan 
makine S.S 0.17 0.28 0.51 

Anlam  0.85 1.34 2.19 

 
 
 
Yatırım  
İndirimi  

Taşıt araçları 
S.S 0.23 0.35 0.60 

Elektrikli makine 1975 0.56 0.86 1.33 

Elektrikli olmayan 
makine 

 0.89 1.42 2.34 

Taşıt araçları  1.01 1.53 2.28 
Elektrikli makine 1985 0.38 0.68 1.45 

Elektrikli olmayan 
makine 

 0.810 1.33 2.34 

Taşıt araçları  0.094 1.44 2.25 
Anlam 0.47 0.75 1.22 Elektrikli makine 

 S.S 0.10 0.14 0.24 
Anlam 0.72 1.15 1.89  

Elektrikli olmayan 
makine 

S.S 0.14 0.23 0.43 

Anlam 0.76 1.20 1.94 

 
 
 
 
 
Hızlandırılmış 
sermaye 
maliyetleri indirimi 
(hızlandırılmış 
amortisman) 

 
Taşıt araçları S.S 0.20 0.31 0.51 
Elektrikli makine 1975 0.32 0.56 0.84 
Elektrikli olmayan 
makine 

 0.16 0.27 0.45 

Taşıt araçları  0.20 0.31 0.50 
Elektrikli makine 1985 0.20 0.21 0.28 
Elektrikli olmayan 
makine 

 0.07 0.11 0.19 

Taşıt araçları  0.03 0.06 0.10 
Anlam 0.06 0.01 0.00 Elektrikli makine 

 S.S 0.36 0.28 0.45 
Anlam 0.05 0.03 0.07 Elektrikli olmayan 

makine S.S 0.37 0.51 0.88 
Anlam 0.08 0.02 0.12 

 
 
 
 
 
Kurumlar vergisi 
indirimleri 

Taşıt araçları 

S.S 0.71 0.28 0.96 
a. 1973’den 1985’e kadar 
b. S.S = standart sapma 

(Kaynak: Model tahminleri)  
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 Yatırım vergi indirimindeki %1’lik bir  artışın sermaye üzerindeki etkisi daha 

yüksektir. Sermaye maliyetleri indirimdeki ve kurumlar vergisi indirimindeki benzer 

düşüşün etkileri daha küçüktür. Bunun nedeni, sermayenin kullanım maliyeti 

esnekliğinin yatırım vergi indiriminde daha yüksek olmasıdır. Diğer vergisel 

araçların esnekliği daha düşüktür. 

 Kurumlar vergisi indiriminin yarattığı gelir kaybı oldukça yüksektir ve 

böylesi bir uygulama düşük düzeyde bir fayda- maliyet rasyosunun oluşmasını 

sağlamaktadır. Yatırım vergi indirimindeki gelir kaybı, sermaye maliyetleri 

indirimindeki gelir kaybından daha büyüktür.  

 1985’deki hemen hemen tüm hesaplamalarda fayda- maliyet rasyosu 1975’e 

göre daha düşüktür.  Bunun nedeni, sermayenin kullanım maliyetinin düşmesiyle 

beraber, sermaye stoku esnekliğinin düşmesidir.  

 Sonuç olarak, Tablo 16’dan da anlaşılabileceği üzere, yatırım teşviğinde 

kamu politikalarının etkin araçları yatırım indirimi ve sermaye maliyetleri indirimidir 

(amortisman). Özellikle orta ve uzun dönemde bu etkiler daha yüksektir. Aynı şey, 

kurumlar vergisi indirimi için söylenemez.  

 Türkiye’de kullanım maliyeti yatırım indirimindeki değişmelere, diğer iki  

araca göre daha duyarlıdır. Türkiye’de endüstrilerde yatırım indirimindeki 

değişmenin sermaye oluşumu üzerindeki etkileri daha büyüktür. Yatırım indirimin 

tahmin edilen esnekliği 0.013 ila 0.052 arasında değişmektedir. Sermaye maliyetleri 

indrimindeki esneklik 0.004 ila 0.015 arasında, kurumlar vergisi indirimindeki 

esneklik ise, (-) 0.004 ila (-) 0.015 arasında değişmektedir123.  

                                                 
123 ibid, s. 539. 
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 Türkiye’de yatırım indirimi daha maliyet-etkin (cost-effective) bir araçtır. 

Kurumlar vergisi indiriminde ise, bu oran daha düşüktür. Sermaye maliyetleri 

indirimi uygulaması ise, iki uygulamanın arasında yer almaktadır.  

 Bu çalışma 1975-1985 yılları arasında yapıldığından, günümüz koşulları belki 

de çalışmanın sonuçlarını değiştirebilir. Ayrıca, ele alınan dönemde Türkiye’de 

doğrudan yabancı yatırım hacminin oldukça düşük olması, araştırmayı yerli şirketler 

için daha geçerli hale getirmektedir. Araştırma sonuçlarının yabancı şirketlerde farklı 

olabilmesi yüksek ihtimaldir. Ayrıca, vergisel teşviklerin dolaylı etkilerini de göz 

önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, kurumlar vergisi indirimi araştırmaya göre, 

maliyet-etkin bir teşvik olmasa da, oranların düşmesi sonucu kurumsallaşmanın 

teşvik edileceği ve tabanın genişleyebileceği unutulmamalıdır. Böylesi bir dolaylı 

etki kurumlar vergisi indirimi şeklindeki bir vergisel teşviğin maliyetini düşürebilir, 

hatta maliyeti tamamen karşılayabilir (tabanın genişlemesi sonucu, vergi gelirlerinin 

artması ve bu tutarın teşvik dolayısıyla vazgeçilen geliri geçmesi) ve sonuç olarak, 

daha maliyet-etkin bir hale gelebilir.   

 Türkiye üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, bunların sonuçlarının 

çalışmamızda  değindiğimiz gerek kişisel ve gerekse de literatürde yer alan 

görüşlerle çelişmedikleri görülmektedir. Bu ise, DYSY ile ilgili ülkemizdeki temel 

sorunları belirlemede ve incelemede bize oldukça yardımcı olmaktadır. 

 Bir diğer araştırma da YASED (Yabancı Sermaye Derneği) tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmanın diğerler çalışmalardan farkı, bunun sorgulama yöntemiyle 

yapılmış olmasıdır.   YASED, 2000 yılı Ekim ayı ile 2001 Şubat  ayları arasında 

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin inceleme çalışmasına 

destek olmak amacıyla yürüttüğü araştırma sonuçları, yabancı yatırımcı tarafından 
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aşağıda önem sırasına göre belirtilen 7 sorunun, yatırım ortamında mevcut en önemli 

sorunlar olarak görüldüğü ortaya koymuştur: 

 1. Ekonomik istikrarsızlık 

 2. Politik istikrarsızlık 

 3. Bürokrasi ve kırtasiyecilik 

   4. Hukuk ve adalet sistemindeki aksaklıkların ve yasaların etkili bir biçimde 

uygulanamamasının yarattığı sorunlar 

 5. Bir bölümü kayıtdışı ekonomiden kaynaklanan rekabet ihlalleri 

 6. Vergi sistemindeki aksaklıkların yarattığı sorunlar 

 7. Yozlaşma124. 

 

      V. VERGİ ve TEŞVİK MEVZUATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Yukarıda Türkiye’deki DYSY üzerinde vergilerin ve diğer faktörlerin 

etkilerine ilişkin yapılmış olan çalışmaları inceledik. Tabi ki bu araştırmaların 

sonuçlarını etkileyecek model içine dahil edilmeyen birçok ihmal edilmiş veya 

model dışında bırakılmış değişkenler vardır. Ama, genel olarak çalışma sonuçlarının 

literatürdeki bulgularla çelişmediği söylenebilir.  

 Vergisel teşvikler yatırımların vergilendirilmesinin farklılaşması ile ilgilidir. 

Böylece, vergisel teşvikler sadece, vergilemeye çok duyarlı olan projeleri 

etkilemektedir. Gerçek dünyada böylesi projelerin seçilmesi oldukça zordur. Çünkü, 

her proje birçok farklı özellik taşıyabilmektedir. Buna dayanarak, vergisel teşviklerin 

etkilerinin, yatırım hacmine, yatırım türüne, şirket biçimine ve birçok faktöre göre 

değişeceği açıktır. Örneğin, yeni yatırımların, mevcut yatırımlara göre bazı vergisel 

                                                 
124 “Türkiye’de Yabancı Yatırımlar”, İşveren Dergisi, Ekim 2001, s. 23. 
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teşviklere olan duyarlılığı daha yüksek olduğu kabul edilir. Yeni üretime başlayan 

firmalara, üretim maliyetlerini düşürücü ve kara geçiş sürelerini kısaltıcı teşvikler 

vermek, daha etkili olmaktadır.  İmalat sanayinde faaliyet gösteren  bir firmanın 

hizmetler sektöründe bir faaliyet gösteren firma ile vergisel teşviklere  olan duyarlılık 

bakımından farklılaşacağı açıktır. Eğer verilen vergisel teşvikler daha çok imalat 

sanayisine yönelikse, bu durumda hizmetler sektörü vergisel teşviklerden daha az 

yararlanacaktır. Ayrıca, imalat sanayindeki firmaların stratejileri de, farklılık 

yaratabilmektedir. Eğer, bir firma ihracat odaklı üretim yapıyorsa, gümrük 

muafiyetlerinin ve ithal yatırım malları üzerinden alınan vergilerin istisna 

edilmesinin, bu firma üzerindeki etkisi, sadece yurtiçi piyasaya dönük üretim yapan 

firmaya göre, daha yüksek olacaktır. Tabi ki, bu örnekler çoğaltılabilir. Vergisel 

teşvikleri düzenlerken ve uygularken, ülke içindeki DYSY’nin yapısına bakmakta da 

yarar vardır.  

 Bazı vergisel teşvikler gerçek anlamda bir teşvik anlamına gelmeyebilir veya 

bunların etkileri düşük seviyede gerçekleşebilir. Örneğin, bir ülkenin dışarıda yatırım 

yapan yatırımcısına vergi alacağı şeklinde bir teşvik sağladığını düşünelim. Yatırım 

yapılan ülkedeki düşük vergi oranı, yurtiçindeki yüksek vergi oranı tarafından 

dengeleneceğinden, yatırımcı üzerindeki toplam vergi yükü önemli ölçüde 

azalmayacaktır. Sonuç olarak, böylesi vergisel teşvikler, yatırım artışı için bir teşvik 

sağlamayacaklardır. Aksine, bu durum, vergi gelirinin sadece düşük vergili ülkeden 

yüksek vergili ülkeye kaymasına neden olacaktır. 

 Genel olarak, teşviklerin çok ender durumlarda birinci en iyi çözümler olduğu 

kabul edilir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde, KÖY’lere (Kalkınmada 

Öncelikli Yöre) daha avantajlı teşviklerin verildiğini görmekteyiz. Bu uygulama, 
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kuşkusuz bölgesel gelişme amacını taşımaktadır. Ama, günümüzde bu teşviklerin bu 

bölgelerde etkili olduklarını söylemek zordur. Vergisel teşvikler daha çok gelişmiş 

bölgelerde etkili olmaktadırlar. Azgelişmiş bölgelerin birincil koşullarının 

geliştirilmesinin yaratacağı etki, verilecek vergisel ve diğer teşviklerin etkilerden 

oldukça fazla olacaktır. Örneğin, bu bölgelere doğrudan transferler yapmak, altyapı 

yatırımlarını artırmak, eğitim ve sağlık koşullarını iyileştirmek daha etkin bir 

uygulama olacaktır. 

 Hükümetler çeşitli amaçlarla teşvikler vermektedirler. Bu amaçlar bazen, 

bölgesel ve sektörel gelişme, bazen performans artırımı vs. nedenleriyle olmaktadır. 

Hükümetlerin verdiği vergisel teşvikleri amaçlarına göre tasnif etmek, Türkiye’de 

verilen vergisel teşviklerin amaçlarını anlamamızı kolaylaştıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 17. Amaçlar ve önerilen vergisel teşvikler 
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Amaçlar Rasyonalite Uygulanacak Teşvikler 

Performans artırımı: 
İhracat teşviki  
 
 
 

 İhracatta ölçek 
ekonomisi, ülke 
imajının düzeltilmesi, 
gerçek kur ile denge 
kur arasındaki fark 
 

 Sermaye mallarının, hammadde ve üretim süreci 
ile ilgili girdilerin ithalatında ödenen vergilerin 
istisna edilmesi, ihracattan elde edilen gelirlerin 
ayrıcalıklı bir orandan vergilendirilmesi, kur 
kazançları üzerindeki vergi oranlarının 
indirilmesi, yurtiçi satışlardan vergi alacağı, 
uluslar arası harcamaların matrahtan indirilmesi, 
ihracat sanayileri için kurumlar vergisi indirimi, 
ödenen KDV için vergi alacağı uygulamak. 

Teknoloji transferi Pozitif dışsallıklar Makineler için hızlandırılmış amortisman, 
kurumlar vergisi indirimi/ vergi tatili, yatırım ve 
yeniden yatırım indirimleri, teknolojinin 
kullanımına yönelik eğitim çalışmalarının 
maliyetlerinin matrahtan indirilmesi. 

Performans artırımı: 
İstihdam/ eğitim 

İşgücü piyasasındaki 
piyasa aksaklıkları 
(market imperfections), 
pozitif dışsallıklar 

Vergi tatilleri, eğitim harcamalarının matrahtan 
indirilebilmesi, sosyal güvenlik katkı paylarının 
oranların düşürülmesi, toplam çalışan sayısı teline 
dayanan bazı indirimler. 

Performans artırımı: 
Yurtiçi katma değerin 
artırılması 

Düşüşte olan 
endüstrilerin teşviki ve 
bunlar üzerindeki 
pozitif dışsallıklar, 
ekonominin arz yönü 
ile ilgili problemler. 

Vergi tatilleri, kurumlar vergisi oranından 
indirim, zarar mahsubu, pazarlamam ve reklam 
giderlerinin matrahtan indirilmesi, toplam satış 
temeline dayalı kurumlar vergi indirimi. 
 

Sektörel yatırım Pozitif dışsallıklar, 
sanayi politikası ve 
stratejisi, ulusal 
güvenlik 

Sermaye mallarının, hammadde ve üretim süreci 
ile ilgili girdilerin ithalatında ödenen vergilerin 
istisna edilmesi, makineler için hızlandırılmış 
amortisman, kurumlar vergisi indirimi, vergi 
tatili, yatırım ve yeniden yatırım indirimleri, 
eğitim harcamalarının matrahtan düşürülmesi, 
zarar mahsubu, sermaye kazançlarının ayrıcalıklı 
bir orandan vergilendirilmesi. 

Bölgesel teşvikler Eşitlik amacı, 
altyapının gelişmesi, 
bölgesel gelişme 

Yukarıdakilerle aynı. 

 (Kaynak: UNCTAD, Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey, New York 
and  Geneva, United Nations, 2000, s. 17.)  
 

   Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Türkiye teşvikleri birçok amaç 

çerçevesinde vermektedir. Temel amaçlar, istihdam, bölgesel gelişme, teknoloji 

transferi, ihracatın teşvik edilmesi ve artırılması, yurtiçi üretimin ve katma değerin 

yükseltilmesidir. Böylesi bir karma amacın  benimsenmesi kuşkusuz, Türkiye’nin bu 

alanlarda yeteri kadar veya arzu edilen seviyede başarılı olmadığının göstergesidir. 

DYSY aracılığıyla Türkiye’de bu amaçların bazılarına sınırlı düzeyde ulaşılabilir. 

Örneğin, DYSY aracılığıyla bölgesel gelişmenin gerçekleşmesi ve bölgesel 
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dengesizliklerin giderilmesi beklenemez. Ülkeye gelen DYSY miktarının da düşük 

olması, bu amaçlara ulaşmayı engellemektedir. 

 Yukarıda vergisel teşviklerin birçok faktöre göre farklılık arz edebileceğini 

belirtmiştik. Türkiye’de bu genel durum geçerli olmakla birlikte, yabancı 

yatırımcıların belli başlı özelliklerinin göz önünde bulundurulması ve DYSY’ye 

verilen vergisel teşviklerin bu bağlamda değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

Türkiye’deki DYSY’lerin büyük bir bölümü çokuluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Bu şirketlerin olanakları, özsermaye büyüklükleri, finans 

kaynaklarına ulaşma kolaylıkları, karlılık düzeyleri vs. yerli şirketlerin büyük bir 

bölümünden  oldukça farklıdır. Bu şirketlerin kendine özgü bu faktörleri DYSY’nin 

vergisel teşviklere olan duyarlılıklarını, yerli şirketlere göre farklılaştırmaktadır. 

Örneğin, Türkiye’de faaliyette bulunan bir KOBİ vergisel teşviklere daha duyarlı 

olacaktır. Çalışmamızın konusu gereği, bu teşvikleri etkileri DYSY, başka bir deyişle 

yabancı yatırımcılar açısından ele alınacaktır. 

 Vergisel teşviklerin etkilerinin, yatırımın türüne göre (yerli veya yabancı) 

değişebileceğinin yanısıra, bunlar etkilerinin ortaya çıkma zamanı bakımından da 

farklılık oluşturabilirler. Örneğin, vergi tatillerinin etkileri hemen ortaya 

çıkmamaktadır. Özellikle yeni kurulacak olan işletmelerde bu özellik daha 

belirgindir. Çünkü işletmelerin kurulması ve bunların hemen kara geçmemeleri ve 

vergiye tabi olmalarını gecikmesi veya belli bir zaman alması, vergi tatilinin etkisini 

geciktirmektedir. Yani, kısa dönemde vergi tatili şeklinde bir vergisel teşviğin etkisi 

sınırlı düzeyde olacaktır. Öte yandan, üretimin başlamasına ve firmanın faaliyete 

geçmesine yardımcı olacak teşviklerin etkisi daha kısa sürede ortaya çıkacaktır. 

Örneğin, sosyal güvenlik katkı paylarından indirim, KDV istisnası, Gümrük 
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muafiyeti gibi vergisel teşvikler bu niteliktedir. Vergisel teşvikleri yaratacakları 

etkinin ortaya çıkması  bakımından zamansal bir diyagram üzerinde aşağıdaki gibi 

sınıflandırabiliriz.  

 

 Doğaldır ki, bu ayırımı çok keskin bir ayırım olarak kabul etmemek gerekir. 

Ama, her teşviğin etkisinin ortaya çıkma sürelerinin farklı olduğu da kabul 

edilmelidir. Yukarıdaki bir ayırım, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yeni kurulmuş 

ve kurulmakta olan bir işletme için daha geçerli olacaktır. Faaliyete yeni başlayan bir 

firma için üretim yapmak ve üretimini sürdürmek en önemli unsurdur. Üretime 

başlamak  veya üretim hacminin artırılması için, firma yeni sermaye ve yatırım 

mallarına ihtiyaç duyar. Kuruluş aşamasında zaten, yüksek maliyetlerle karşılaşan 

firmalar için, düşük maliyetli yatırım malları ve düşük maliyetli işgücü büyük önem 

arz etmektedir. Yeni kurulan bir firma için, yatırım malları üzerinden ödenen KDV 

ve benzeri vergiler, ithal yatırım malları üzerinden ödenen vergiler ve sosyal 

güvenlik katkı payları büyük maliyetler oluşturabilir. Bu maliyetler ise, üretim 

kapasitesinin düşmesine ve üretim düzeyinin düşük olmasına neden olabilir. Yeni 

kurulan bir firma için, verilen bu teşviklerin etkisi kısa bir zamanda ortaya çıkacak, 

dolayısıyla bu teşviklerin firma üzerindeki olumlu etkileri daha yüksek olacaktır. Ara 

dönemde, firma  üretime  ve gelir elde etmeye başlayacaktır. Firmanın gelir elde 
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etmesi onu vergiye tabi tutacaktır. Bu dönemde daha önceki yıllarda ortaya çıkan 

zararların (firmanın hemen kara geçmesi düşünülemez) ve yaptığı yatırımın 

maliyetinin tedricen indirilmesi şeklinde verilen teşviklerin etkisi yüksek olacaktır. 

Yani, amortisman, yatırım indirimi ve zarar mahsubu gibi uygulamaların etkisi ilk 

aşamada değil de, daha sonraki aşamalarda ortaya çıkmaktadır.  Kurumlar vergisi ve 

vergi tatili gibi uygulamaların etkisi ise, bunlardan daha sonra ortaya çıkmaktadır. 

Firmaların vergiye tabi olmaları ve kara geçmeleri zaman alabilir. Bu zamana kadar 

firma kar elde edemediği için, kurumlar vergisine de tabi olamayacaktır. Dolayısıyla, 

firmanın ilk kurulduğu yıllarda verilen kurumlar vergisi indirimi şeklinde bir teşviğin 

etkisi hemen hemen olmayacaktır. Vergi tatili uygulamasına ise, yukarıda 

değinmiştik. Büyük ölçekli yatırımların vergiye tabi olmaları uzun zaman 

alabilmektedir. Vergi tatilleri de genellikle 5-10 yıl için verildiklerinden, bu tür 

yatırımlar böylesi bir teşvikten çok yararlanamazlar. Vergi tatilleri yeni kurulan 

işletmelerden ziyade, daha çok faaliyette bulunan ve kar düzeyleri yükse olan 

firmalar için caziptir. 

 Türkiye üzerine yapılan teorik çalışmalar ve diğer çalışmalar  vergisel 

teşviklerin etkinliğinin çok yüksek olmadığı sonucu vurgulamaktaydı. Burada, 

Türkiye’de uygulanan vergisel teşviklerin etkinliğine ilişkin bazı değerlendirmeler de 

bulunmak yararlı olacaktır. Bu kapsamda uygulanan teşviklerle beraber, literatürde 

önemli yer tutan diğer vergisel teşviklerin uygulanabilirliği de tartışılacaktır. 

Türkiye’de uygulanan vergisel teşvikler, yatırım indirimi, gümrük muafiyeti, KDV 

istisnası, vergi,  resim ve harç istisnası, bazı harcamaların matrahtan düşülmesi, zarar 

mahsubu ve amortisman uygulamasıdır. 

1. Vergi tatili:  
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 Vergi tatili  Türkiye’de uygulanan bir teşvik değildir. Ama, günümüzde 

uygulayan ve geçmişte de yoğun olarak uygulamış ülkeler mevcuttur. Böylesi bir 

teşviğin Türkiye’de uygulanabilirliği oldukça zordur. Yüksek düzeyde kamu 

açıklarının mevcut olduğu ve bunların kapatılması için mali disiplinin ön planda 

tutulması, böylesi bir teşvik uygulamasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, bu teşviğin, 

olumsuz birçok yönüne geçtiğimiz bölümde değinmiştik. Bu teşvikler önemli ölçüde 

gelir kaybı yaratırlar ve bunların etki alanı daha çok, hali hazırda faaliyette bulunan 

firmalardır. Türkiye için, bunun yaratacağı gelir kaybının fırsat maliyeti oldukça 

yüksek olacaktır. Bundan daha çok faaliyette bulunan firmalar yararlanacağından, 

devletin geliri önemli ölçüde düşecektir. Diğer yandan kamu açıklarının finanse 

edilmesi ve borçların sürdürülebilirliği için, gerekli olan finansmanın dolaylı 

vergilerden sağlanması, adaletsizlik gibi, çeşitli kaygıları gündeme getirecektir.  Bu 

teşvikten daha çok faaliyette bulunan firmaların yaralanacak olması, ülkeye giren 

DYSY’yi çok fazla etkilemeyecektir. Sadece, yeni yapılacak bir yatırıma böylesi bir 

teşvik verilmesi ise, hükümet üzerinde diğer firmalar veya baskı ve çıkar grupları 

tarafından yoğun bir baskıya neden olacaktır. tarihsel süreç içerisinde, hükümetlerin 

baskı grupları karşısındaki kırılganlıkları da dikkate alınırsa, mevcut uygulamadan 

baskı grupları lehine taviz verilme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Bu teşviğin son 

döneminde de hükümet böylesi bir baskıyla karşı karşıya kalacaktır.  

Kısacası, zaten literatürde oldukça tartışmalı olan bu vergisel teşviğin 

Türkiye’de uygulanabilirliği oldukça zordur.  

 

 

2. Kurumlar vergisi indirimi:  
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 Türkiye’de yıllar itibariyle kurumlar vergisi oranı tedricen düşürülmüştür. Bu 

ekonominin geneli için, uygun bir teşvik türüdür. Bunun yaratacağı etki, kurumlar 

üzerindeki vergi yükünü düşürerek, onların karlılığını ve daha sonraki aşamalarda 

yatırımlarını artırmaları şeklindedir. Yatırımların artmasıyla da hasılanın yükselmesi 

ve milli gelirin artması beklenir.  

 Türkiye’de DYSY’ye yönelik verilebilecek olan böylesi bir teşvik bazı 

açılardan eleştirilebilir. Türkiye’deki DYSY’nin büyük bir bölümü AB ülkeleri ve 

ABD kaynaklıdır. Yabancı şirketler doğaları gereği, herhangi bir ülkeye tabi olurlar. 

Bir ülkeye tabi olmaları onları, o ülkede vergi mükellefi haline getirmektedir. 

Türkiye’deki  DYSY’lerin büyük bir bölümü AB ve ABD kaynaklı olduğu için, bu 

şirketler kendi ülkelerinde kurumlar vergisine tabidirler. Türkiye’nin bu yatırımcılara 

vereceği böylesi bir teşvik, bu yatırımcıları çok etkilemeyecektir. Çünkü, bunlar 

Türkiye’de ödedikleri vergi miktarını kendi ülkelerindeki vergi matrahlarından 

düşürebileceklerdir. Daha sonra kendi ülkelerindeki kurumlar vergisi oranından vergi 

ödeyeceklerdir. Türkiye’deki kurumlar vergisi oranı, bu ülkelerdeki kurumlar vergisi 

oranını aşmadığı sürece, kurumlar vergisi oranında yapılacak bir indirim gerçek bir 

teşvik anlamına gelmeyecektir (sadece yabancılar için). Çünkü, yabancı yatırımcılar 

üzerindeki vergi yükü azalmayacaktır. Bu yüzden de, kurumlar vergisi oranı 

belirlendiğinde, diğer ülkelerdeki kurumlar vergisi oranı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yanlış tasarlanmış edilmiş oran indirimi şeklindeki bir teşvik, 

ülkenin vergi gelirlerini diğer ülkeye transfer etmesi sonucunu doğuracaktır. Tabi ki, 

bu durum yabancı yatırımcıların elde ettiği karları kendi ülkelerine transfer 

ettiklerinde ortaya çıkar. Eğer, karlar transfer edilmeyip de, yurtiçinde tutulursa ve 
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yeniden yatırım için kullanılırsa, bu durumda kurumlar vergisi indirimi şeklinde bir 

teşvik, bu şirketlerin vergi yükünü düşüreceğinden, etkisi pozitif olacaktır.  

 Türkiye üzerine yapılmış teorik ve önceki bölümlerde de değindiğimiz bazı 

kuruluşların çalışmalarında, DYSY’nin  genel olarak vergilemeye çok duyarlı 

olmadıklarını gördük.  Çokuluslu şirketler, transfer fiyatlaması  ve başka yollarla 

vergiden kaçınabilmektedirler. Türkiye’de toplam vergi gelirleri içinde kurumlar 

vergisinin payının düşük olması bize bazı ipuçları verebilir. İlk olarak, kurumlar 

vergisi kayıp ve kaçağının yüksek olduğu söylenebilir. Kayıp ve kaçakların yüksek 

olduğu ve vergiden kaçınmanın kolay olduğu bir ülkede, verilecek vergisel 

teşviklerin etkilerinin düşük olacağı açıktır. Türkiye’deki durum bundan farklı 

değildir. İkinci olarak, çeşitli teşvikler nedeniyle ortalama oranın düşük olması ve 

böylece de kurumların ödediği vergi miktarının düşük kalması gibi bir ihtimal de 

düşünülebilir. Ortalama oranın düşük olması da, marjinal oran üzerinden verilecek 

bir teşviğin de etkisini düşürecektir. Kısacası, bu şekilde bir teşviğin DYSY üzerinde 

çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Ama, ekonominin genelindeki bir oran 

düşüşünün olumlu etkileri olacağı açıktır. Bu şekilde bir “oran düşürücü-taban 

genişletici” politika ülkenin lehine olabilir. Çalışmanın amacı gereği, sadece yabancı 

sermaye incelendiği için, bu teşviğin etkisi de bununla sınırlı tutulacaktır.  

 Daha önceki bölümlerde de, nasıl bir DYSY arzu edildiği konusuna kısaca 

değinmiştik. Türkiye’ye son dönemde satınalmalar şeklinde önemli miktarlarda 

DYSY girmekte ve bu yıl itibariyle bu tutarın 10 milyar USD’yi bulması 

beklenmektedir. Bu şekilde bir DYSY’nin ülke ekonomisi üzerinde yeni yatırımlar 

kadar olumlu etki yaratmayacağı açıktır. Ülkedeki işsizlik oranı da göz önünde 

bulundurulursa, asıl ihtiyacımız olan, üretim kapasitesini artırıcı ve sabit sermaye 
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stokuna katkıda bulunacak olan yatırımlardır. Kurumlar vergisi oranında yapılan bir 

indirim satınalmalar şeklinde gelen DYSY’yi daha olumlu etkilemektedir. Yukarıda 

ele aldığımız teşviklerin etkilerinin ortaya çıkma süresi ve aynı zamanda yeni 

kurulan firmaların vergiye tabi olmalarını uzun bir süreyi bulması  açısından 

değerlendirildiğinde yeni yatırımların bu teşvikten daha az yararlanacağı açıktır.   

3. Yatırım İndirimi  

 Yatırım indirimi yatırım için harcanan tutarın, başka bir deyişle yatırım 

maliyetinin vergi matrahından indirilmesi şeklinde bir uygulamadır. Yeni 

yatırımların bu teşvik türüne daha çok duyarlı olacakları açıktır. Ülkemizdeki 

DYSY’lerin bir bölümünün çokuluslu şirketler tarafından yapılması ve özellikle bazı 

sektörlerdeki yatırımların hacminin oldukça büyük olması (örneğin, otomotiv 

sektörü), bu yatırımları yatırım indirimine daha duyarlı hale getirmektedir. Öte 

yandan, şirket hissesi satınalmaları şeklinde gelen DYSY’lerin bu teşvik türünden 

çok yararlanamayacakları açıktır. Bu tür yatırımlar sadece mevcut sermaye stokunun 

el değiştirmesi şeklinde olduğu için, yatırım indirimine konu olacak çok fazla şeyden 

bahsetmek mümkün değildir.  

 Türkiye’de verilen vergisel teşvikler incelendiğinde bunların, imalat 

sanayinde daha etkili olabilecekleri sonucuna varılabilir. Türkiye’de hizmetler 

sektörüne gelen DYSY’nin  bir bölümü satınalmalar şeklindedir. Bu tür yatırımlarda 

yatırım indiriminin çok etkili olmadığını yukarıda belirttik. Bunun dışındaki 

yatırımların maliyetleri imalat sektöründeki yatırımların maliyetlerinden  genelde 

daha yüksek olmazlar. İmalat sanayindeki DYSY’lerin yatırım maliyetleri daha 

yüksek olduğu için, bu yatırımlar yatırım indirimine daha çok duyarlı olurlar. 
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 Yatırım indiriminin yüksek olması bu firmaları daha olumlu yönde 

etkileyecektir.  Çalışmamızın önceki bölümlerinde değindiğimiz ampirik bulgular, 

Türkiye’deki en maliyet-etkin uygulamanın yatırım indirimi olduğunu ortaya 

koymaktaydı.  

4. Zarar mahsubu 

 Firmalar yeni yatırım yaptıklarında hemen kara geçmezler. Yatırım 

maliyetlerinin yüksekliği, yüksek pazarlama ve reklam maliyetleri, piyasa payının 

artırılmasının zaman alması gibi çeşitli nedenlerden dolayı firmaları kara geçmeleri 

zaman almaktadır. Bu süre zarfında ortaya çıkan zararların, daha sonraki yıllarda 

vergi matrahından düşülebilmesi firmaların yatırım kararı almalarını olumlu yönde 

etkilemektedir.  

 Bu uygulama da DYSY’nin türüne göre farklılık arzetmektedir. Yeni 

yatırımların bundan daha çok etkileneceği açıktır. Bu tür yatırımların maliyetleri 

yüksek olduğundan ve hemen kara geçmediklerinden, ilk faaliyet yıllarında firmalar 

bu uygulamadan olumlu yönde etkilenirler. Ülkemize gelen DYSY’lerin bazıları bu 

nitelikte olmasına rağmen, bazıları da satınalmalar şeklindedir. Satınalma şeklinde 

gelen DYSY mevcut bir şirketi satın alarak, onun piyasa payına, müşterilerine sahip 

olduğu ve üretimi de devam ettirdiği için, bunların olağanüstü durumlar hariç zarar 

etmesi sık görülen bir şey değildir. Oysa, yeni yatırımların faaliyetlerinin ilk 

dönemlerinde zarar etmeleri olağan bir durumdur. Bu zararın tazmin edilmesine 

yönelik her uygulama, kuşkusuz şirketi olumlu yönde etkileyecektir.  

5. Sosyal güvenlik katkı paylarında indirim 

 Sosyal güvenlik katkı paylarındaki indirim işgücü maliyetlerinde düşüş 

anlamına gelmektedir. Türkiye’de imalat sektörü hizmetler sektörüne göre, daha 
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emek-yoğun olduğu için, imalat sektörüne gelen DYSY bu teşvikten daha çok 

etkilenmektedir. Yine de, bu teşviğin yatırım indirimi  veya diğer teşvikler kadar 

büyük etki yarattığı söylenemez.   

6. Amortisman uygulaması 

 Amortisman uygulaması sermayenin kullanım maliyetini düşürerek, 

işletmeler üzerinde bir teşvik etkisi yaratmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin bundan 

daha çok etkilenecekleri açıktır. Bu şirketlerin yüksek maliyetli teknolojik makineler 

kullanması ve teknoloji yoğun üretim yapmaları, bunları küçük işletmelere göre bu 

teşviğe daha duyarlı hale getirmektedir. Ülkemizdeki DYSY’nin bu kapsama 

girmesi, bu teşviğin yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini de artırmaktadır. Türkiye 

üzerine yapılan çalışmada da bu teşviğin önemine ilişkin bulgular elde edilmiştir. 

Hızlandırılmış amortisman uygulaması ise, benzer bir nitelik arzetmekle beraber, bu 

uygulamada amortisman devrelerinin kısa olması, firmanın kısa dönemde maliyetleri 

indirebilmesine olanak tanımaktadır. Bu ise, firmaların kısa dönemli finansman 

yapılarını olumlu yönde etkilemektedir. 

 7.KDV istisnası 

 KDV’nin yatırım malı, makine-teçhizat için istisnaya tabi tutulması yatırım 

aşamasında firmaların finansman giderlerinin azalması bakımından önem arz 

etmektedir. KDV istisnasının yatırım teşvik amaçlı olarak daha cazip bir teşvik aracı 

konumuna getirilebilmesi için, istisna kapsamının genişletilmesi düşünülebilir. Ama 

ülkenin gelir ihtiyacının yüksek olması ve dolaylı vergilerin payının toplam vergi 

gelirleri içindeki payının yüksek olması nedeniyle, hükümetin bu uygulamanın 

kapsamını çok genişletileceği tahmin edilmemektedir. 
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 KDV desteğinin yatırım maliyetlerine net katkısı yoktur. İstisnaya tabi 

tutulmasa da, ödenen KDV sonuçta mahsuba tabi tutulacaktır. Sadece istisnaya tabi 

tutulan dönemle mahsup döneminin uzun olması durumunda, bu arada para 

değerindeki yıpranma kadar bir katkı sözkonusu olacaktır. Tüm bunlara rağmen, 

KDV istisnasının önemli teşvik etkisine sahip olması, yatırım döneminde firmalara 

sağladığı finansman giderlerinin azaltılmasıyla ilgilidir. Ülkemizdeki DYSY’nin 

çokuluslu şirketler tarafından yapılması ve bu şirketlerin finansman yapılarının güçlü 

olması, bu teşviğin etkisini azaltmaktadır. 

 Türkiye’de verilen temel vergisel teşviklerin ülkedeki DYSY üzerindeki 

muhtemel etkilerine kısaca değindik. Bunların dışında, işletmelerin yaptığı bazı 

harcamaların da vergi matrahından indirilmesi şeklinde de bir uygulama 

sözkonusudur. Günümüzde, bu tür uygulamaları teşvikten ziyade, çağdaş bir vergi 

sisteminde bulunması  gereken uygulamalar olarak düşünmek daha uygun olacaktır. 

 Türkiye’deki vergileme yöntemi karma bir nitelik oluşturmaktadır. 

Mükellefler tam ve dar mükellef olarak ikiye ayrılmakta ve bu şekilde 

vergilendirilmektedirler. Tam mükellefiyet, ikamet prensibi esasına dayanmakta ve 

ülkede yerleşik bulunan vatandaşları dünya genelindeki gelirleri üzerinden 

vergilendirilmektedir. Çifte vergilemeyi önlemek için, vergi sisteminde çeşitli 

uygulamalar da tesis edilmiştir. Dar mükellefiyet ise, ülkede yerleşik olmayanların 

mükellefiyetlerine ilişkin bir kavram olup, kaynak prensibi temeline dayanmaktadır. 

Bu gruba giren mükellefler sadece Türkiye’den elde ettikleri gelirler üzerinden 

vergilendirilmektedirler. Görüldüğü üzere, Türk Vergi Sistemi karma bir nitelik 

arzetmektedir.  
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 Türkiye’de işletmeler üzerinde birçok vergi bulunmaktadır. Bu vergilerin en 

önemlileri, kurumlar vergisi, stopaj, KDV, Emlak Vergisi, ÖTV şeklinde sayılabilir. 

Buna ilaveten, işletmeler üzerinde bazı vergiler de mevcuttur. Ama, bunların yatırım 

kararları üzerindeki etkileri ihmal edilecek kadar  düşük olabilmektedir. 

 Bu yıl itibariyle bazı vergi oranlarında indirime gidildiğini gördük. Bu 

uygulama özel sektörü dolaylı olarak da teşvik etme amacı taşımaktadır. Tabi ki, 

uygulama amacını sadece bununla sınırlı tutulmamalıdır. Ama, Türkiye’de özel 

sektör yoluyla büyüme politikasının daha belirgin olarak benimsenmesi ve kamu 

kesiminin küçültülmeye çalışılması , vergi indirimlerinin odak noktasını özel sektöre 

doğru çevirmiştir.  

 Yaşanan son krizden sonra uygulanan yeni istikrar programı daraltıcı bir 

politika niteliğindeydi ve bu amaç çerçevesinde hükümet mali disipline sıkı sıkıya 

bağlıydı. Bu gün de mali disiplinin sürdürüldüğünü ifade etmek gerekmektedir. Son 

birkaç yılda uygulanan daraltıcı politika her ne kadar yukarıdaki söylemimizle 

çelişiyor gibi görünse de, aslında amaçlanan durumun farklı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Hükümetin mali disiplin ve daraltıcı politika uygulayarak, ekonomiye 

kazandıracakları istikrarın uluslararası yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ve yerli 

yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilmesi mümkündür. Yabancı ve yerli 

yatırımcılar için, ekonomik istikrarın ne kadar önemli olduğunu daha önceki 

bölümlerde belirtmiştik. Hükümetin ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik 

uygulamaları, yatırımların artması için, uygun bir yöntem olmaktadır. Tabi ki, 

programın devam etmesi ve bu sürecin başında bulunmamızdan dolayı, ortaya çıkan 

etkinin büyüklüğü ile ilgili kesin bir şey söylemek zordur. Ama, son yıllardaki 

büyüme rakamları, daraltıcı politika ve mali disiplin aracılığıyla ekonomide sağlanan 
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istikrarın, özel yatırımcıları (gerek yerli ve gerekse de yabancı) olumlu yönde 

etkilediğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  Her ne kadar, son yıllarda 

DYSY’de önemli bir miktarda artış olmasa da,  bu sürecin başında bulunduğumuzu 

ve bu yıl itibariyle önemli satın almalar ve yeni yatırımlar yoluyla ülkeye DYSY 

girişinin artabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Ekonomideki 

istikrarın sağlanmasıyla beraber, bu yıl itibariyle bazı vergi oranlarında indirime 

gidilmesi büyüme amacıyla örtüşmektedir. Son yıllardaki özel yatırımlar açısından 

durumu özetleyecek olursak; durum, ilk önce, ekonomik istikrarın sağlanması, 

yapısal reformların yapılması, vergi sisteminin gözden geçirilmesi ve vergi 

oranlarının düşürülmesi, oran düşürücü-taban genişletici politika benimsenmesi ve 

son olarak, gündemde olan yeni teşvik mevzuatının yasalaştırılmasına 

çalışılmasından oluşmaktadır. Dikkat edilirse, bu uygulamalar birbirleriyle 

çelişmemekte ve özel sektörü bire bir ilgilendirmektedir.  

 Ülke açısından bu olumlu gelişmelerin yanısıra, vergisel anlamada hala 

birçok sorun bulunmaktadır. Türk Vergi Sistemi genel olarak, karışık kabul 

edilmekte ve bu karışıklığın yabancı yatırımcıların temel sorunlarından biri olduğu 

kabul edilmektedir. WBES ve FIAS’ın araştırmalarında, yatırımcıların %65’inden 

fazlası, vergi idaresini ve vergisel düzenlemelerin işletmenin faaliyetleri ve büyümesi 

önündeki ciddi engellerden olduğunu belirtmişlerdir.  

 Vergilemeye ilişkin temel problemleri şu şekilde ifade sıralanabilir. 

1. Oranların ve yasaların sık sık değişmesi (%81) 

2.  Mükellefe geri ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya ertelenmesi 

(%72) 

3. Aşırı kağıt işleri ve belgelerin çokluğu (%62) 
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4. Resmi görevlilerin yetki yetersizliği (%53) 

5. Suni bir biçimde yaratılan karışıklık (%52) 

6. Gelecekteki vergi yükünün tam olarak bilinememesi (%52) 

7. Vergi ödemek için, ilave yasal gereklilikler (%52) 

8. Vergi otoritelerinin dostça olmayan davranışları (%48) 

9. Ödemelerin sıklığı (%46) 

10. Beyan sıklığı (%42) 

11. Verginin hesaplanması (%37) 

12. Vergi formları ve doldurulması (%26) 

13. Ödeme yöntemleri (%23) 

14. Denetimler, teftişler (%22) 

15. Resmi olmayan ödemeler (%20) 

 Parantezdeki rakamlar, araştırmaya katılan yatırımcıların yüzde kaçının ilgili 

maddenin ciddi sorun oluşturduğuna inandıklarını göstermektedir125.  

 Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da ikinci kez toplanan Yatırım Danışma Konseyi 

sonunda yıllık ciroları 800-900 milyar USD’yi bulan firmaların üst düzey yöneticileri 

hükümetten çeşitli isteklerde bulunmuşlardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Basit ve istikrarlı vergi sistemi. 

2. Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırmalarının sağlanması 

ve  yabancı firmalarla işbirliği imkanlarının genişletilmesi. 

3. Yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi. 

                                                 
125 FIAS, 2001, s. 126. 
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4. Uygulanmakta olan özelleştirme programına aynı kararlılıkla devam 

edilmesi. 

5. Yatırımlar açısından yargı sürecinin etkinliğinin artırılması 

6. Türkiye’deki yatırım ortamının yatırımcılar tarafından daha iyi 

algılanabilmesini teminen ülkenin yatırım yeri olarak tanıtımına yönelik 

çabaların artırılması. 

7. Enerji sektörünün serbestleştirilmesine yönelik programın devam 

ettirilmesi 

8. Sosyal güvenlik reformuna hız kazandırılması. 

9. AR-GE yatırımlarının devam ettirilmesi126. 

 

   Araştırma sonuçları göstermektedir ki, vergilemeye ilişkin temel problemler 

içinde vergi oranlarının ve  vergi yasalarının nispi payı düşüktür. Temel sorunlar 

büyük ölçüde yasama, yasaların sık değişmesi ve vergi idaresinden 

kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde sistem, bu şekliyle 

önemli bir maliyet yaratmakta ve yatırımcıların önündeki belirsizlikleri artırmaktadır. 

  

 Böylece, özetle yatırımcıların karşılaştığı temel sorunlar üç kategoride ele 

alınabilir.  

1. Vergi idaresi ve bürokrasi ile ilgili sorunlar: Türkiye’deki vergi sistemi 

birçok kurum tarafından farklı şekillerde, genellikle birbirleriyle çelişen 

biçimde yönetilmektedir. Bu ise, karışıklığı daha da artırmaktadır. 

Örneğin, yerli ve yabancı yatırımcılara teşvik veren kurum, Yabancı 

                                                 
126 Hürriyet Gazetesi, 30 Nisan 2005.  
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Sermaye Genel Müdürlüğü, ihracat odaklı projeleri değerlendiren ve 

ihracat ile ilgili teşvikleri veren Dış Ticaret Müsteşarlığı, tarife oranlarının 

belirlenmesi, gelirin toplanması ise, (KDV ve gümrükte ödenen başka 

vergiler) Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. Vergisel 

işlemlerle ilgili birçok kurumun bulunması, bu kurumlar arasındaki amaç 

farklılığı bakımından uyuşmazlık yaratabilmektedir. Ayrıca, bu 

kurumlardan  her birinin kendi prosedürünün olması ve yatırımcılardan 

talep edilen belgelerin buna dayanarak artması büyük zaman maliyetleri 

doğurabilmektedir. İdari problemlerin, genel olarak düşük kurumsal 

kapasiteden kaynaklandığı kabul edilebilir. 

2. Yasamaya ilişkin sorunlar:  Yatırımcılara göre bu konudaki temel sorun, 

sık sık değişen vergi yasaları, oranları ve prosedürleridir. Bu, 

yatırımcıların yatırım planlarını ve fizibilite çalışmalarını, belirsizlik 

yarattığı için, olumsuz yönde etkilemektedir. Yasalardaki açıklığın ve 

kanun ve düzenlemelerdeki ayrıntılı tanımların eksikliği şeffaflığı da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Vergi yasalarının piyasa koşullarını 

yansıtmada yetersiz kaldığı kabul edilmektedir. 

3. Prosedürle ilgili sorunlar: yatırımcıların bu konuda karşılaştığı en önemli 

sorunlar, beyan ve ödeme sıklığıdır. Yatırımcılar bu işlemlerin yerine 

getirilmesi için, uzman kişiler çalıştırmakta ve bu da maliyetlere 

yansımaktadır127.  

 Son yıllarda yapılan bazı reformlar ve hayata geçirilen bazı uygulamalar bu 

olumsuzlukların etkisini nispeten hafifletse de, temel olarak bu sorunların devam 

                                                 
127 FIAS, 2001, s. 133. 
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ettiğini kabul etmek zorundayız. Çözüm önerileri bu sorunların giderilmesi yönünde 

olacaktır. Her şeyden önce yasama sistemi ve yasaların uygulanmasına yönelik 

çözümler üzerine yoğunlaşılmalıdır. Vergi yasalarının sık sık değiştirilmesini 

önlemek için, ülkenin amacı doğrultusunda tasarlanmış bir vergi sisteminin 

benimsenmesi gerekmektedir. Vergi idaresinde yapılacak bir iyileştirme çalışmasının 

da, (örneğin, yetki genişliği, otomasyona geçilmesi,  vasıflı çalışanların artırılması 

vs.) olumlu sonuçlar doğuracağı açıktır. Vergiler her ne kadar bir politika aracı 

olsalar da, çeşitli baskı grupları aracılığıyla hükümetlerin sık sık vergi sistemine 

müdahalesinin de önüne geçilmelidir. Bu yüzden sabit ve istikrarlı bir vergi 

sisteminin benimsenmesi oldukça önemlidir.  

 Devletin yeni bir vergi reformu tasarladığında veya uyguladığında aşağıdaki 

aşamaları reform sürecine dahil etmesi uygun olacaktır. 

- Yasa ve oran değişikliklerine sınır getirme, 

- Şeffaflığı ve ayırt edilebilirliği artırmak için, yasalarda açık ve detaylı 

tanımlara yer verilmesini sağlamak, 

- Piyasa koşullarına uyum sağlayacak bir sistemi benimsemek, 

- Devlet bütçesi üzerinde olası etkileri göz önünde bulundurarak, beyan ve 

ödeme sıklığının optimize edilmesi, 

- Kurumsal kapasiteye önem verilmesi ve vergi idaresi memurlarının eğitim 

seviyelerinin yükseltilmesi. 

 

 Günümüzde Türkiye’de yabancı sermayeye yatırımlarına ilişkin uygulamada 

olan Kanun, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’dur. Bu kanun 2003 

yılında kabul edilmiştir. Bundan önce uygulanan kanun 6224 sayılı Yabancı Sermaye 
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Kanunu’ydu. Bu kanun yürürlüğe girdiği 1954 yılı itibariyle oldukça liberal 

söylemler içeren ve çağdaş bir görünüm arzeden nitelikteydi. 2003 yılına kadar bu 

kanun çeşitli tebliğ ve kararnamelerle sürdürülmeye çalışılmıştır.  

 4875 sayılı Kanun, yabancı yatırımcılar için yeni düzenlemeler getirmiştir. 

Yasa, temel itibariyle yabancı yatırımcılara çeşitli güvenceler sağlayan ve eşit bir 

muameleyi taahhüt eden niteliktedir.   

 Kanun, uygulama alanının açıklığa kavuşturulması için, yabancı doğrudan 

yatırıma ilişkin temel kavramları uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlamıştır. 

Buna ilaveten yabancı sermayeli olarak kurulacak şirketlerin şirket kuruluşu için 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan ön izinler kaldırılmıştır. Böylece 

kuruluş işlemi tamamen yerli sermayeli şirketlerde olduğu gibi 

gerçekleştirilmektedir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılar ile aynı hak ve 

yükümlülüklere tabi tutulmuştur. Ayrıca, kanunda yabancı yatırımcıların serbest 

olarak, karlarını ve başka ödenecek meblağlarını transfer etmelerine olanak 

tanınmıştır. Kamulaştırmaya ilişkin esas da yabancı yatırımcıları korumaktadır. 

Kamu yararı gerektirmedikçe ve bedeli ödenmedikçe yabancı yatırımlar 

kamulaştırılamaz veya devletleştirilemezler. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de 

kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve 

sınırlı ayni hak edinmeleri serbest hale getirilmiştir. Yabancı personel istihdamı daha 

kolaylaştırılmıştır. Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümlenmesi için, görevli ve yetkili mahkemelerin yanısıra, 

uluslararası tahkime başvurabilme imkanı da sağlanmıştır.  

 Görüldüğü üzere, Kanun günümüz şartlarına daha da uygun hale getirilerek, 

çağdaş bir görünüm kazandırılmaya çalışılmıştır. 
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 Teşvik mevzuatını kısaca inceleyecek olursak, ülkeye giren DYSY miktarının 

düşük olmasından da anlaşılabileceği üzere, bugüne kadar verilen teşvikler etkili 

olmamıştır. Türkiye  bölgesel dengesizlikleri gidermek, istihdamı teşvik etmek ve 

başka nedenlerle yatırım teşviği uygulamaktadır. Teşvikler, yatırım çeşidine, 

yatırımın hangi bölgede yapıldığına, yatırım hacmine göre değişmektedir. 

Teşviklerin etkisinin düşük kalması, yabancı yatırımlar için gerekli olan ön 

koşulların veya birincil koşulların ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.  

 Teşvikler açısından yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılarla aynı olanaklara 

sahiptirler. Zaten yeni Kanun’da da eşit muamele ilkesinin geçerli olduğuna 

değinilmişti.  

 Türkiye’de verilen teşvikler temel olarak, vergisel teşvikler ve diğer 

teşviklerden oluşmaktadır. Bazı teşvikler 5084 sayılı Kanun’da belirtilmiş ve bunlara 

ilişkin özel durumlar ortaya konmuştur. Bu kanun çerçevesinde, gelir vergisi stopajı 

teşviki, sigorta primi işveren paylarında teşvik, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, enerji 

desteği gibi teşvikler ve bunlara ilişkin hükümler yer almıştır. Bunun dışında bazı 

vergisel teşvikler de mevcuttur. Bunların en önemlisi yatırım indirimi şeklinde 

verilen teşviktir. Bu teşvik KÖY’lerde (Kalkınmada Öncelikli Yöre) daha da 

avantajlı bir biçimde uygulanmaktadır. Buradaki amaç, geri kalmış bölgelerde 

yatırımları daha fazla teşvik ederek, bölgesel dengesizlikleri gidermektir. Diğer 

vergisel teşvikler, gümrük muafiyetleri, KDV desteği ve bazı vergi, resim ve 

harçlardan yatırımcının muaf tutulması şeklindedir. 

 Bugüne kadar verilen teşviklerle istenilen amaçlara ulaşıldığını söylemek 

oldukça güçtür. Bölgesel dengesizlikleri gidermek için, KÖY’lere (Kalkınmada 

Öncelikli Yöre) verilen daha imtiyazlı teşvikler maalesef bu amaca hizmet etmekten 



 259 

oldukça uzak kalmıştır. Bugüne kadar verilen  yatırım teşvik belgelerinin dağılımına 

bakıldığında ilk sırada, Marmara Bölgesinin, ikinci sırada Ege, son sıralarda ise, 

Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinin yer aldığını görmekteyiz. Yabancı 

yatırımcıları teşvik etmek ve yabancı yatırımları ülke içine çekme amacının da, 

DYSY’nin tarihsel hareket süreci göz önünde bulundurulduğunda gerçekleşmediğini 

açık bir şekilde görebiliriz. Yatırımların düşük seviyede gerçekleşmesini ve devlet 

tarafından arzulanan bazı durumların gerçekleşmemesinin nedenlerini teşvik 

mekanizmasından ziyade, başka koşullarda aramak gerekmektedir. Çalışmamızın 

çeşitli aşamalarında da vurgulandığı gibi, yatırımlar temel olarak ülkedeki, ön 

koşullardan veya birincil koşullardan etkilenmektedir. Bu koşulları sağlıklı bir 

şekilde yerine getirmeyen ülkelerde teşviklerin de etkisi sınırlı olacaktır. Teşvikler 

çok ender durumlarda birinci en iyi çözüm yöntemi olabilir. Bu tür uygulamalar 

ikinci en iyi çözümler olarak ele alınmaktadırlar. Ayrıca, teşvikler sadece eşit 

düzeyde ve eşit seviyede bulunan ülkeler arasında rekabet aracı olmaktadırlar. 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de vurgulandığı üzere, Türkiye’nin DYSY 

alanında rakip olduğu ülkelerden bazı temel koşullar itibariyle daha geride olduğunu 

görmüştük. Burada, teşvikleri devlete getirebilecekleri maliyet açısından 

değerlendirmekte yarar vardır. bunu için de teşvik verilirken, çalışmamızda ayrıntılı 

bir biçimde vurgulanan, verimlilik, fırsat maliyeti, etkinlik, ek kayıp kriterleri 

çerçevesinde ve mümkün olduğu kadarıyla bilimsel esaslara dayanarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Teşvik mekanizmasının siyasi otorite için, bazı 

politik amaçlardan dolayı cazip bir araç olarak görülmesi, bazen teşviklerin ülke 

ekonomisine katkı amacıyla değil de, siyasi otoritenin amacı doğrultusunda 
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verilebileceği de mümkündür. Nitekim, bugüne kadar bazı uygulamalarda bunun 

etkisi görülebilmektedir.  

 Türkiye’de yeni bir teşvik programı hazırlanırken, hangi alanların teşvik 

edileceği, belirlenen alanların ne oranda teşvike gerek duyduğu, programın tahmini 

süresi, bu amaç için ayrılacak kaynak, hedeflerin gerçekleşmesinde kullanılacak 

araçlar ve  programın maliyeti gibi, bir teşvik programının önkoşulları olan teknik 

hesapların yeteri kadar yapıldığı söylenemez. Teşvikler, buna gerçekten ihtiyaç 

duyan ve verilmediği halde yatırım yapmayacak olan ve verildiğinde yatırım yapacak 

olan yatırımcılara verilmelidir. Her koşulda yapılacak olan yatırımlara verilecek 

teşvikler, devlet için ek bir maliyet ve toplum için kaynak israfı anlamına gelecektir. 

Bu ayırımın yapılabilmesi için de,  bazı teknik hesaplamalarla beraber, daha ayrıntılı 

incelemeye gerek duyulmaktadır. Teşviklerin kapsamı iyi değerlendirilmelidir. 

Teşviksiz gerçekleşmeyecek ve genel ekonomi için yararlı yatırım alanlarının 

belirlenerek, bu alanlara daha güçlü teşvik araçlarıyla odaklanmak, verimli bir teşvik 

politikasının temel kriteri olmalıdır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde, bu 

durum, teşvik sisteminin kapsamının daraltılması ama, yüksek katma değerli ve 

ekonomik ve sosyal amaçlara daha çok hizmet edebilecek alanlara daha yoğun teşvik 

verilmesi anlamına gelebilir.  

 Bunun dışında, teşvik politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında  birden 

fazla kurumun müdahil olması ve bunlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin 

mümkün olduğu kadar önüne geçilmelidir. Teşvik sisteminin etkinliğini ve 

güvenilirliğini belirleyen önemli unsurlardan biri de, sistemin istikrarıdır. Teşvik 

politikalarında yapılan sık değişiklikler kuşkusuz ki, sistemin başarısını olumsuz 

yönde etkileyecektir. Teşvik programının istikrarı ile sistemin esnekliği arasında 
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optimal bir denge kurulmalıdır. Teşvik politikasının temel kriterlerinden biri, 

ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kendini yenilemeye açık olmasıdır. Teşvik 

politikasının hedeflerinin ve uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna 

sunulması, kamuda şeffaflığın ön koşullarından biridir. Ayrıca, sisteme siyasi 

müdahalelerin ve siyasi çıkar amacıyla müdahalelerin önüne geçilmelidir. Son 

günlerde gündemde olan  Teşvik Tasarısı bu açıdan oldukça yoğun eleştirilere maruz 

kalmaktadır. Ayrıca, verilecek yeni teşviklerin etkinlik, verimlilik vs. kriterler 

çerçevesinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği de sıkça vurgulanmaktadır.  Kişi 

başına milli geliri 1500 doların altında kaldığı illere verilecek yatırım teşviklerine 

ilişkin Kanun tasarısı, bu illerde yeni yatırım yapacaklara enerji sübvansiyonu, 

bedava Hazine arazisi gibi yatırım teşvikleriyle beraber, ücret stopajı alınmaması, 

Sosyal Sigortalar primine ait işveren hissesinin tamamının 2008’e kadar devlet 

tarafından karşılanması şeklinde istihdam teşvikleri de verilecektir. Yeni Kanun 

tasarısı, ekonomiye yük doğuracağı, haksız rekabete neden olacağı, istismara yol 

açabileceği, bütçeye yük getirebileceği ve siyasal çıkara hizmet edebileceği 

açılarından eleştirilmektedir.  

 

 VI. BÖLÜM ÖZETİ 

 Bugüne kadar Türkiye’nin çok yüksek düzeyde DYSY çekmediği 

görülmektedir. DYSY girişleri 1980 sonrası daha da artmıştır. Bunda uygulanan 

liberal politikaların etkisi oldukça büyüktü. Dünyadaki genel eğilime bakacak 

olursak, DYSY’nin büyük bir bölümü gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmektedir. 

Bunların dışında kalan, Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer  bazı gelişmekte olan 

ülkelerin günümüzde DYSY açısından cazibe merkezleri olması, Türkiye için 
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mevcut potansiyeli düşürmektedir. Bugüne kadar DYSY girişleri açısından 

Türkiye’nin dünya sıralamasında alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. UNCTAD 

geliştirdiği çeşitli göstergelerden hareketle, ülkeleri DYSY çekme açısından 4 gruba 

ayırmıştır. Türkiye, düşük performans gösteren ülkeler grubunda yer almıştır.  

 Son yıllarda ekonomide istikrarın sağlanması, politik istikrarla beraber 

yapısal reformlara devam edilmesi ve AB yolunda olumlu adımların atılması, 

gelecek yıllarda Türkiye’nin DYSY çekme konusunda daha yüksek performans 

göstereceği beklentisini yaratmaktadır. Hızlı özelleştirme hareketlerinin de bundaki 

etkisi unutulmamalıdır. Günümüz itibariyle değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 

satınalmalar  şeklinde daha önceki yıllara nazaran yüksek oranda bir DYSY çektiği 

kabul edilmelidir. Yıl sonuna kadar yeni yatırımlarla beraber bu tutarın 10 milyar 

USD olacağı beklenmektedir. Ama, ülke açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 

satınalmalar şeklinde gelen DYSY’den ziyade, üretim kapasitesini artıran ve sabit 

sermaye stokuna katkıda bulunacak olan yeni yatırımlara daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır.   

 Bugüne kadar Türkiye’ye gelen DYSY düşük seviyede gerçekleştiği için, 

bunların ekonomiye yaptığı katkıda oldukça düşük seviyede kalmıştır. UNCTAD’ın 

geliştirdiği çeşitli göstergelerde ve Türkiye’deki DYSY üzerine yapılmış bazı 

araştırmaların sonuçlarından hareketle DYSY’nin ülke ekonomisine katkısının düşük 

olduğu açıkça görülmektedir.  

 Türkiye’ye gelen DYSY’nin düşük seviyede kalmasının çeşitli nedenleri 

vardır. Bu nedenleri, ilk önce DYSY’yi etkileyen birincil faktörlerde aramak gerekir. 

Son yıllarda kadar ülkede yaşanan ekonomik ve politik istikrarsızlıklar, sosyal 

sorunlar, kırtasiyecilik, ağır işleyen bürokrasi, yolsuzluk ve bunun gibi temel 
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faktörler, Türkiye’ye gelen DYSY’nin düşük seviyede gerçekleşmesine neden 

olmuştur. 

 Vergileme açısından bakıldığında, bunun DYSY’yi engelleyen temel 

faktörlerden biri olarak kabul etmek mümkün değil. Türkiye’de vergi oranları yüksek 

olarak kabul edilse de, gerek çokuluslu şirketlerin vergilemeye olan duyarlılıkları ve 

gerekse de bu şirketlerin çeşitli yollarla vergiden kaçınabilmeleri, vergilemenin 

DYSY üzerindeki etkilerini azaltmaktadır. Çokuluslu şirketlerin özelliklerinden yola 

çıkarak, bunların  vergilemeye neden daha az duyarlı olduklarını da ortaya koymak 

gerekir. Ayrıca, verilen vergisel ve diğer teşviklerle, DYSY üzerindeki ortalama 

oranın da düştüğünü unutmamak gerekmektedir. Türkiye üzerine yapılan 

çalışmalarda buna ilişkin sonuçlar da elde edilmiştir. Bu çalışmalarda vergilerin ve 

teşviklerin etkilerinin oldukça düşük olduğu ortaya konmuştur. DYSY’yi en çok 

etkilen faktörler olarak, piyasa büyüklüğü, ekonomik istikrar gibi unsurlar ortaya 

konmuştur.  

 DYSY için verilen vergisel teşviklerin etkilerinin yüksek olduğunu söylemek 

zordur. Yabancı ve yerli yatırımcılara teşvikler konusunda eşit davranılmaktadır. 

Başka bir deyişle, yabancı yatırımcılar “eşit muamele” ilkesi gereğince, yerli 

yatırımcılarla aynı şekilde bir muamele tabi tutulmaktadır.  

 Verilen vergisel teşvikler açısından yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcıları 

ayırmak gerekmektedir. Vergisel teşvikler satınalmalar şeklinde gelen DYSY’yi ve 

yeni doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını farklı şekillerde etkilemektedir. 

Teşviklerin etkilerinin ortaya çıkması farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir. 

Ayrıca her teşviğin etkisi de farklı olabilmektedir. Bu bölümde, Türkiye’deki temel  
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vergisel teşviklerin farklı tür DYSY’leri ne şekilde etkileyebileceği ayrıntılı bir 

biçimde incelenmiştir. 

 Sonuç olarak, Türkiye’de  vergilerin DYSY üzerindeki etkilerinin yüksek 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu etki literatürde vurgulanan ve çeşitli 

ampirik çalışmalarda belirtilen etkilerin oldukça altındadır.  Bunun temel nedeni, 

DYSY’nin ilk olarak, birincil faktörlerden etkilenmesiyle açıklanabilir. Bu hipotez 

Türkiye açısından incelendiğinde, bu argümanın doğruluğu ortaya çıkmaktadır. 

Vergiler ve teşvikler gibi ikincil faktörlerin DYSY üzerindeki etkileri ise, oldukça 

düşük seviyede gerçekleşmektedir. Bu sonuca hem, yapılan çeşitli araştırmalarla ve 

çalışma kapsamında yer verilen diğer görüşlerle de ulaşılabilmektedir. 

 Birincil koşulları iyileştirmeden, başka bir deyişle yatırım ortamını 

iyileştirmeden verilecek vergisel teşviklerin etkilerinin yüksek olacağını söylemek 

zordur. Ayrıca, bunların ekonomide yaratacakları maliyet de unutulmamalıdır.  

 Türkiye’deki DYSY açısından vergi oranlarından ziyade, vergi sistemindeki 

ve vergi idaresindeki sorunlar daha ön plan çıkmaktadır. Yasa ve oranların sık sık 

değişmesi, vergi idaresinin ağır bir şekilde çalışması, gelecekteki vergi yükünün 

belirlenmesindeki zorluklar ve diğer başka unsurlar yabancı yatırımcıları daha çok 

olumsuz yönde etkilemektedir. Vergi oranlarının düşürülmesi veya vergisel teşvik 

vermeden önce, bu gibi olumsuzlukların kaldırılması yabancı yatırımcıyı daha 

olumlu etkileyecektir.  
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SONUÇ 

 

 1960’lar ve 1970’lerde gelişmiş ülkelerde sermayenin getiri oranının düşmesi, 

az gelişmiş ülkelerin ise, kalkınma ve büyüme için, tasarruf yetersizliği çekmeleri ve 

bu bağlamda, yabancı sermayeye ihtiyaç duymaları, sermaye hareketlerinin önündeki 

engellerinin kaldırılmasını gündeme getirmiştir. Ülkelerin sermaye hareketleri 

önündeki engelleri kaldırmalarıyla ve piyasa odaklı reformlara yönelmeleriyle 

uluslararası  sermaye hareketleri giderek artmış ve 1990’ların sonunda ve 2000’li 

yılların başında yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu eğilim ise, doğal olarak ulus 

devletlerin  biçimini değiştirmiştir.  

 Uluslararası sermaye hareketleri birçok açıdan ele alınabilir. Bunlar, yatırım 

türü ve  vade açısından çeşitli ayırımlara tabi tutulabilirler. Vade açısından sermaye 

hareketlerini kısa ve uzun vadeli şekilde bir ayırıma tabi tutmak mümkündür. Kısa 

vadeli sermaye hareketleri daha çok “sıcak para” olarak tanımlanan ve genel olarak 

spekülatif amaçlı sermaye hareketlerinden oluşmaktadır. Uzun vadeli sermaye 

hareketleri ise, doğrudan yabancı sermaye hareketleri, portföy yatırımları ve resmi 

hareketlerden oluşmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek risk 

seviyesi, zaman zaman portföy yatırımlarının vadesini düşürmektedir. Dolayısıyla, 

bazı durumlarda bunlar da kısa vadeli sermaye hareketleri çerçevesinde 

değerlendirilebilmektedir.  

 Günümüzde gelişmiş ülkelerin uluslararası sermaye hareketlerinden daha çok 

pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerdeki ekonomik, politik ve diğer koşulların 

bundaki etkisi oldukça büyüktür. Portföy yatırımları ve DYSY açısından 

değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkelerin bu tür yabancı sermayeyi daha çok çektikleri 
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görülmektedir. Öte yandan, bazı gelişmekte olan ülkelerin de yüksek miktarda 

yabancı sermaye çektikleri söylenebilir. Bu ülkelerden bazılarının aynı zamanda,  

yüksek seviyelerde “sıcak para” çekmeleri, geçtiğimiz yıllarda da görüldüğü gibi 

zaman zaman ekonomik sorunlara ve hatta krizlere de yol açmıştır. Bunların yarattığı 

olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla, literatürde “Tobin vergisi” önerilse de, 

günümüzde bu tür vergi uygulama alanı bulamamaktadır. Ama, bazı ülkelerin bu tür 

sermaye hareketlerinin yaratabileceği olası negatif etkilerin bertaraf edilmesi için, 

sermaye kontrollerine başvurdukları da görülmektedir.  

 Neo-klasik teori sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle, ülkeler 

arasında sermayenin getiri oranlarının eşitlenmesi şeklinde bir global dengenin 

sağlanacağını vurgulamaktadır. Ayrıca, bazı büyüme modellerinin temelinde 

sermayenin daha karlı olacak yerlere yöneleceği ve ülkeler arasındaki sermayenin 

marjinal veriminin eşitlenmesiyle, az gelişmiş ülkelerin büyüyerek,  gelişmiş ülkelere 

yaklaşacakları belirtilmektedir.  

 Neo-klasik teori, vergilerin sermayenin getirisini etkileyerek ve ülkeler 

arasındaki getiri oranını farklılaştırarak, uluslararası  sermaye hareketlerini olumsuz 

yönde etkileyerek, dolayısıyla da, ülke ve dünya refahını olumsuz yönde 

etkileyeceğini vurgulamaktadır. Bu yöndeki, birinci en iyi çözüm vergilerin ve 

vergilemenin olmadığı durumdur. Bu şekilde, vergilerin ekonomide yaratacakları  ek 

kaybın ve büyüme önündeki engellerin kaldırılacağı savunulmaktadır.  

 Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle, ülke içinde ortaya çıkan 

bölüşümsel etki farklıdır. Analizlerde ele alınan emek ve sermaye faktörlerinin, 

sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sonucu, her bir faktörün kazanç ve 

kayıpları farklı olacaktır. Bir ülkede sermaye faktörü, diğer ülkede ise emek faktörü 



 267 

daha kazançlı çıkacaktır. Ama, hipotetik tazmin sonucu, ülkelerin genel refahlarında 

bir iyileşme ve artış ortaya çıkacaktır. Sermaye hareketleri üzerine vergi konduğunda 

ise, ülkelerin refahlarının düşeceği kabul edilmiştir. Buna dayanarak, hem yurtiçi 

ekonomilerde ek kayıp ortaya çıkacağı ve hem de dünya refahının azalacağı 

varsayılmaktadır. Ama, devletin topladığı vergilerin daha sonra kamusal harcamalara 

dönüşerek, pozitif etkiler yaratabileceği, vergiler dolayısıyla düşen refahın 

yükselebileceği unutulmamalıdır.  

 Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle dünyadaki getiri oranlarının 

eşitlenmesiyle oluşacak global dengenin gerçek dünyada gerçekleşebilme olanağı 

oldukça zordur. Büyük ülkelerin dünya faizlerini etkileme gücüne sahip olmaları, 

piyasa aksaklıkları, asimetrik bilgi gibi unsurlar, global dengenin gerçekleşmesi 

önünde engel teşkil etmektedirler.    

 Günümüzde azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bazı ekonomik ve sosyal 

sorunları için, yüksek miktarda DYSY’ye ihtiyaç duymaktadırlar. DYSY’nin ülke 

ekonomileri üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkiler, günümüzde bu tür 

yatırımların popülaritesini artırmıştır. Ülkeler, bu anlamda birbirleriyle rekabet 

etmekte ve yoğun bir biçimde teşviklere başvurarak, ülkeyi bu tür sermaye 

hareketleri için cazip hale getirmeye çalışmaktadırlar. 

 DYSY genellikle bir üretim faaliyetini içermektedir. Buradaki yatırımlar, 

yatırımların kontrolü amacı taşırlar. Örneğin, portföy yatırımlarının getirileri daha 

önceden büyük ölçüde belirlenebilmekteyken,  DYSY’de bu tür bir öngörü mümkün 

olmamaktadır.  DYSY’ler genel olarak, bir üretim faaliyeti olduğu için, üretim 

faaliyetini etkileyebilecek her unsur, DYSY’yi etkileyebilmektedir. Burada, birincil 

faktörler olarak, piyasa hacmi, karlılık, ülke ekonomisinin büyüme hızı, politik ve 
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ekonomik istikrar, altyapı, eğitimli ve ucuz işgücü olanakları vs. ön plana 

çıkmaktadır. DYSY’yi etkileyen faktörlerin çokluğu vergilerin bu yatırımlar 

üzerindeki etkisini ve göreli önemini düşürmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar 

sonucu vergilerin DYSY’yi önemli ölçüde etkilediği yönündeki bulgulara ulaşılmışsa 

da, araştırma içine dahil edilmeyen birçok değişkenin bu tür yatırımları 

etkileyebileceği ve vergilerin etkilerini değiştirebileceği unutulmamalıdır. Vergisel 

değişiklikler, genellikle bütünsel bir reform hareketinin bir parçası olmaktadır. 

Dolayısıyla, DYSY üzerine araştırma yaparken, sadece belli yıllar arasındaki vergi 

oranlarındaki değişiklikleri ve bunların etkilerini ele almak araştırmanın sonucunu 

etkileyecektir. 1980 sonrası arz yanlı politikaların uygulanmasıyla birçok ülkede 

vergi oranlarında indirime gidilmiştir. Ama, yatırımlara yönelik tek uygulama 

bununla sınırlı kalmamıştır. Yatırım ortamını iyileştirici genel reform hareketlerinin  

varlığı, düşük vergi oranlarının DYSY üzerindeki etkilerini düşürmektedir. Kısacası, 

bu reform hareketleri araştırma içine dahil edilmediği için, bunların etkilerini de 

görmek mümkün olmamaktadır.  

 Vergi oranlarının ve vergisel teşviklerin DYSY’yi önemli ölçüde 

etkilemediğine ilişkin Endonezya örneği verilebilir. Endonezya bazı vergisel 

teşvikleri ortadan kaldırarak, daha yüksek bir düzeyde DYSY çekmeyi başarmıştır. 

Bunun temel nedeni, ülke ekonomisinde ve ekonomi yönetiminde yapılan olumlu 

reformlardı.  

 Birinci en iyi durumun gerçekleşmemesi durumunda,  ikinci en iyi çözüm 

önerileri ortaya çıkmaktadır. Bu çözüm önerilerinin büyük bir  kısmı vergi 

harmonizasyonuna dayanmaktadır. Vergi harmonizasyonuyla, vergilerin yarattığı 

refah kaybının minimize edileceği vurgulanmaktadır. Vergi harmonizasyonunun 
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uygulanabilirliği gerçek dünyada oldukça zordur. Her şeyden önce, vergiler ülke 

yönetimleri için, sadece gelir anlamı taşımazlar. Vergiler aynı zamanda, bir politika  

aracıdırlar ve hükümetler çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlar çerçevesinde 

kullandıkları bu politika aracından kolay kolay vazgeçmek istemezler. Ayrıca, 

literatürde tek bir vergi türünün uyumlaştırılmasından bahsedilmektedir. Oysa, 

yatırımlar üzerinde birçok vergi bulunmakta ve her vergi oranını eşitlemek daha da 

zorlaşmaktadır.  

 DYSY’nin ülke ekonomileri üzerinde yarattı olumlu etki, ülkeleri bu 

yatırımlar için rekabet içine çekerek, günümüzde çeşitli teşvik araçlarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Teşvikler genellikle finansal, organizasyonel, mali ve 

diğer teşviklerden oluşmaktadır. DYSY üzerindeki rekabet birçok teşvik aracı ortaya 

çıkarmıştır. Teşviklerin uygulama stratejileri farklıdır. Bazı ülkelerin teşvik 

uygulamaları daha spesifik amaçlara yönelmişken, bazı uygulamalar ise, daha geniş 

tabanlı bir özellik oluşturmaktadır. Ülkeler ekonomideki genel amaçlar 

doğrultusunda teşvikler verebilmekteyken, bazı ülkeler ise, sektörel gelişme, bölgesel 

kalkınma ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesi gibi daha dar tabalı teşvik 

uygulamalarına başvurabilmektedirler. Teşvikler doğal olarak, ekonomide ve devlet 

bütçesi üzerinde olumsuz  etkiler yaratacaklardır. Teşvikler için, belirlenen başarı 

kriterleri bunların etkilerini değerlendirmemize olanak kılmaktadır. 

 Ülkelerin uyguladıkları teşvik araçları farklılaşmaktadır. Gelişmiş ülkeler 

mali teşviklerle beraber, finansal teşvikleri de uygulamaktadırlar. Azgelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler ise, kaynak yetersizliğinden dolayı finansal teşvikleri 

uygulayamamakta, bunun yerine mali teşvikleri uygulamaktadırlar.  
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 Ülkeler arasında DYSY konusunda rekabetin artması, ülkeleri zarar verici bir 

vergisel rekabet içine doğru sürükleyebilir. Bu ise, arzulanan DYSY girişinin 

gerçekleşmemesi yanında, ekonomide yüksek maliyetler de doğurmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, birinci koşulları sağlamadan verilen teşviklerin yabancı 

yatırımlar üzerindeki etkisi düşük olacaktır. Teşvikler çok nadir durumlarda birinci 

en iyi çözümler olabilmektedir. Teşvikler sadece, eşitler arasında bir rekabet aracı 

olabilir.  

 Sonuç olarak, çalışma amacı doğrultusunda ele alındığında, vergilemenin 

etkileri sermaye hareketlerinin türüne göre değişebilmektedir. Vergiler, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını daha az etkileyebilmektedir. Portföy yatırımlarının ise, 

vergilere olan duyarlılıkları daha düşüktür. Gelişmekte olan ülkelerde  birincil 

faktörlerin yetersizliği dolayısıyla, yabancı yatırımlar üzerindeki vergisel etkilerin 

etkisi düşük kalabilmektedir. Ayrıca, çokuluslu şirketlerin olanakları ve ülkedeki 

vergiden kaçınma olanakları da vergilemenin etkilerini düşürebilmektedir. Birincil 

faktörlerdeki eksiklikler aynı zamanda, teşviklerin etkisini de düşürmektedir. Bunları 

göz önünde bulundurmadan, verilecek teşvikler ekonomiye ve topluma maliyet 

yükleyecektir. Kısacası, gerçek dünyadaki uygulama, teoriden ayrılabilmektedir. 

Gerçek dünyadaki ilişkilerin daha karışık olması vergilemenin etkilerini net bir 

şekilde ortaya koymamızı engellemektedir. Buna rağmen, bazı ülke deneyimleri ve 

özelliklerine  ve çeşitli çalışmalara bakarak, bu konu hakkında temel bir çerçeve 

çizilebilir.  

 Türkiye bugüne kadar yüksek bir düzeyde DYSY çekememiştir. Bunun temel 

nedeni birincil koşullardaki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, global 

eğilimlere bakarak Türkiye’nin bu konuda kısa bir dönemde yüksek bir potansiyele 
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sahip olduğunu söylemek zordur. Çünkü,  günümüzde  DYSY’lerin büyük bir 

bölümü gelişmiş ülkelere gitmektedir.  Geride kalan tutar ise, temel bazı gelişmekte 

olan ülkelere gitmektedir. Bu ülkeler, Çin, Brezilya, Hindistan, Doğu Avrupa ülkeleri 

ve diğer bazı ülkelerden oluşmaktadır. Bu ise, kısa dönemde Türkiye’nin 

potansiyelini düşürmektedir.  

 Ülkeye gelen DYSY miktarının düşük olması, doğal olarak bu tür yatırımların 

ülke ekonomisine katkılarının da sınırlı düzeyde kalmasına neden olmuştur. Çeşitli 

araştırmalar ve istatistiklerden bu kolaylıkla görülebilmektedir. DYSY’nin bazı 

ülkelere yüksek katkıları  Türkiye’de maalesef gerçekleşmemiştir. DYSY’nin toplam 

istihdama, sabit sermaye birikimine, ihracata katkıları oldukça düşük olmuştur.  

 Türkiye’ye gelen düşük seviyeli DYSY miktarının nedenlerini incelerken, 

karşımıza birçok faktör çıkmaktadır. Buradan hareketle vergilerin DYSY yatırımları 

üzerindeki etkilerinin ne olduğu belirlenebilir. DYSY önündeki temel engeller, 

birincil faktörlere ilişkin unsurlardan oluşmaktadır.  

 Türkiye’nin son yıllara kadar yaşadığı politik ve ekonomik istikrarsızlıklar 

DYSY girişleri önünde ciddi engeller oluşturmuştur. Ayrıca, ülkedeki düşük altyapı 

seviyesi, ağır bürokrasi, devlet idaresindeki yolsuzluklar, çeşitli sosyal sorunlar, 

vasıflı işgücünün yetersizliği ve bunun gibi temel faktörler de birincil etki derecesine 

sahip olabilmektedir. Bunların yanında vergilerin ve vergisel teşviklerin etkisi düşük 

kalmaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları da bu doğrultudadır.  Yapılan ampirik 

ve diğer araştırmalar sonunda, Türkiye’deki DYSY’nin daha çok birincil 

faktörlerden etkilendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunların temel olarak, bugüne 

kadar,  ekonomik istikrarsızlık, politik istikrarsızlık, bürokrasi ve kırtasiyecilik, 

hukuk ve adalet sistemindeki aksaklıkların ve yasaların etkili bir biçimde 
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uygulanamamasının yarattığı sorunlar, bir bölümü kayıtdışı ekonomiden 

kaynaklanan rekabet ihlalleri, vergi sistemindeki aksaklıkların yarattığı sorunlar ve 

yozlaşmadan oluştuğu kabul edilmektedir. 

 Türkiye’de vergi oranlarının ve vergisel teşviklerin DYSY üzerindeki etkisi 

düşük düzeyde olmaktadır. Bu açıdan, Türkiye’deki DYSY’nin yapısının 

incelenmesi  oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’deki DYSY’nin büyük bir 

bölümü çokuluslu şirketler tarafından yapılmaktadır. Çokuluslu şirketlerin 

olanaklarının büyük olması, finansman olanaklarının ve sermaye yapılarının güçlü 

olması, transfer fiyatlaması ve diğer yollarla vergiden kaçınabilmeleri, bu şirketlerin 

vergilere olan duyarlılığını düşürmektedir. Araştırma sonuçları da, vergi oranlarının 

etkisinin düşük olduğunu göstermektedir. vergilemeye ilişkin temel sorunlar, vergi 

sistemindeki ve vergi idaresindeki aksaklıklardan oluşmaktadır. Vergi oranlarının sık 

sık değişmesi sonucu şirketlerin gelecekteki vergi yüküne ilişkin sağlıklı öngörüler 

yapamamaları, vergi idaresindeki işlemlerin ağır bir şekilde ilerlemesi, yoğun 

düzeyde kırtasiyecilik, ödeme ve beyan sıklıkları, kağıt ve belge işlemlerinin çokluğu 

DYSY’yi olumsuz yönde etkileyen en temel olumsuz vergisel etkenlerdir. Bu 

anlamda, Türkiye’de DYSY için verilecek en etkili vergisel teşviklerin, sistem ve 

idare yönündeki iyileştirmelerden oluşacağı kabul edilmelidir. 

 Türkiye’nin verdiği vergisel teşviklerin etkileri DYSY türüne göre 

değişmektedir. Satınalmalar şeklinde gelen DYSY’nin bazı vergisel teşviklerden, 

yeni yatırımlara göre farklı bir şekilde etkileneceği açıktır. Teşvikler,  etkilerinin 

ortaya çıkma zamanı bakımından çeşitli ayırımlara tabi tutulabilirler. Bu ayırım 

başka kriterlere dayanılarak da yapılabilir. Her iki temel DYSY yatırım türünün 

vergisel teşviklerden farklı bir şekilde etkileneceği açıktır. 
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 Sonuç olarak, gerek Türkiye’deki birincil faktörlerdeki aksaklıklar ve gerekse 

de, DYSY’nin yapısı dolayısıyla vergilerin, daha doğrusu vergi oranlarının DYSY 

üzerindeki etkilerinin yüksek olduğu söylenemez. Bunların gözardı edilmesiyle 

verilecek teşviklerin DYSY girişlerini artırma yönünde olumlu bir katkısı 

olmayacaktır. Türkiye’de DYSY için verilebilecek en iyi dolaylı teşvik, birincil 

faktörlerdeki ve vergi sistemi ve idaresindeki aksaklıkların giderilmesiyle, yatırım 

ortamının iyileştirilmesi yönündeki çaba ve uygulamalar olacaktır.  
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ÖZET 

 

 Abasov, Anar, Vergilemenin Uluslararası Doğrudan Sermaye Hareketleri 

Üzerideki Etkisi: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç.Dr. 

Mustafa Durmuş, III- 283 s. 

 Dünya çapında finansal piyasaların entegrasyon faaliyetleri 1980’lerin sonu 

ve 90’larda önemli bir şekilde arttı. Bu sürecin gerisinde yatan temel faktör, 

uluslararası düzeyde risk çeşitlendirme fırsatı ve daha yüksek getiri oranı arayan  

yatırımların globalizasyonunun artmasıydı. Aynı zamanda, ekonomik gelişme 

amacıyla dış tasarruflara  veya sermaye hareketlerine ihtiyaç duyan gelişmekte olan 

ülkeler de bu süreci hızlandırdı. Piyasaların entegrasyon derecelerinin yükselmesine 

özel sermaye hareketlerindeki önemli artışlar eşlik etti.  

 Özel sermaye hareketleri temel olarak portföy ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarından oluşmaktadır. Sermaye hareketleri (özellikle de doğrudan yabancı 

sermaye hareketleri gibi uzun dönemli hareketler) gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomik refahlarının artmasında pozitif etkiye sahiptirler.  

 Uluslararası sermaye hareketlerinin hem yurtiçi ekonomi ve hem de yatırım 

yapılan ülkedeki piyasa üzerindeki pozitif etkileri bazı argümanlar doğurmuştur. Bu 

argümanlardan bazıları, vergiler gibi sermaye hareketleri önündeki engellerden 

oluşmaktadır. Literatürde, vergilemenin sermaye hareketlerini düşüreceği ve böylece, 

ülke ve dünya refahını olumsuz yönde etkileyeceği iddia edilmektedir 

 Bu tez çalışmasında, sermaye hareketleri üzerinde vergilemenin ve teşvikler 

gibi tersine vergilemenin etkileri incelenmiştir. Teorik çerçeve verildikten sonra, 

günümüz dünyasında vergilemenin sermaye hareketleri üzerindeki etkileri hem 
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ampirik çalışmalar ve hem de ülke deneyimleri açısından incelenmiştir. Ülkelerin 

ekonomik gelişmelerinde doğrudan yatırımların öneminin artan bir şekilde fark 

edilmesinden dolayı, tez çalışmamızda temel olarak bu yatırımlar ele alınmıştır.  

 Bu tez, vergilemenin etkileri ile ilgili bulguları, teorik ve ampirik gözlemler 

arasındaki ilişkileri ve uyumsuzlukları dikkate alarak, değerlendirmektedir. 

 Vergilemenin etkisinden sonra, tersine vergileme olarak tanımlanabilen 

teşvikler, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etme ve ülke ekonomisi ve 

toplum için olası maliyetler çerçevesinde değerlendirilmektedir.   

 Ülke örneği olarak, Türkiye tez çalışmasının son bölümünde yer almıştır. 

Türkiye’de doğrudan yatırımları etkileyen temel faktörlerdeki eksiklik ve yetersizlik 

nedeniyle vergilemenin ve teşviklerin etkilerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.  

  
Anahtar kelimeler: Uluslararası sermaye hareketleri, vergileme, DYSY, teşvikler. 
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SUMMARY 

 

 Abbasov, Anar, The Effects of Taxation on  International Direct Capital 

Flows, Post Graduate Thesis, Supervisor: Yrd. Doç.Dr. Mustafa Durmuş, III-283 p. 

 The degree  of integration of markets around the world increased signficantly 

the late 1980s and 1990s. A key factor underlying this process has been globalization 

of investments seeking higher rates of return and the opportunity to diversify risk 

internationally. At the same time, developing countries which have needed external 

savings or capital inflows for purpose of economical development accelerated this 

process.. The increase in the degree of integration of markets has been accompanied 

by a significant increase in private capital flows. 

 Private capital flows consists of mainly portfolio flows and foreign direct 

investments. Capital flows-particularly long term flows, such as foreign direct 

investment- are a positive force  in raising economic prosperity in developing 

countries. The positive  effects of international capital flows on both domestic and 

host country economies have brought about some arguments. Some of these 

arguments are impediments on the capital flows such as taxes. In the literature it is 

claimed that taxation causes reduction in capital flows and therefore influences  

world and country welfare negatively. 

 In this thesis, the effects of taxation and reversal taxation – like incentives- on 

capital flows is examined. After giving out a thereotical frame, the effects of taxation 

on capital flows in today’s world is examined in both emprical studies  and country 

evidences. In this thesis, foreign direct investment is mainly examined due to high 

recognition of  the  importance of these invesments  in the economic development of 
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countries. This thesis evaluates findings on effects of taxation while taking into 

consideration the connections and inconsistencies between theoretical and emprical 

observations.   

 After the effects of taxation, incentives which can be defined as reversal 

taxation, are examined in the extend of promotion of FDI and possible costs of 

economy and society. 

 As a country evidence, Turkey is examined in the last part of this thesis. It is 

concluded that  the effects of taxation and incentives are weak because of the 

lackness of  key factors which mainly influence FDI in Turkey. 

 

Keywords: International capital flows, taxation, FDI,  incentive. 
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