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GİRİŞ 

 

“2002 Sonrası Dönemde Türkiye’de Rekabet Devletinin Bir Aracı Olarak 

Avrupa Birliği Kaynaklı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” konulu bu tez çalışmasının 

amacı, küresel gereksinimler ve neoliberal beklentiler sonucu rekabet devleti olmaya 

yönelen Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, Uluslararası Para Fonu 

(IMF) ve Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) gibi 

çeşitli uluslararası kuruluşlar çerçevesinde gerçekleştirdiği çok boyutlu ve yapısal 

reformların, ülkeye yönelen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 1  (UDY) üzerinde 

herhangi bir yansıması olup olmadığını tespit etmek ve böylece UDY’lerin rekabet 

devletine doğru bir dönüşümü belirleyen faktörlerden biri olup olmadığını, Türkiye 

örneği üzerinden tartışmaktır.   

Bu kapsamda bu tez çalışmasının cevap aradığı en genel soru, Türkiye’nin 2002-

2015 döneminde izlediği reform odaklı politikalar sonucunda bir rekabet devletine 

dönüşüp dönüşmediğidir. Somut olarak ifade etmek gerekirse, bu dönemde rekabet 

devleti uygulamaları ile ülkeye çekilmesi beklenen en önemli yatırım kaynakları 

arasında yer alan, AB kaynaklı UDY’ların ulaştığı boyutların, Türkiye’nin rekabet 

devletine dönüşümünde etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. 2002 sonrası dönemde 

Türkiye’ye yönelen “Uluslararası Doğrudan Yatırım” akışında ciddi bir artış söz 

konusudur. Çalışma, bu artışın temelinde, özellikle AB adaylığı sürecinde 

gerçekleştirilen yapısal reformların yattığı ve bu reformların Türkiye’de refah 

devletinden rekabet devletine doğru yapısal bir dönüşümü sağladığı varsayımından 

hareket etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel tezi, Türkiye’yi rekabet devleti 

                                                            
1 Bu çalışma kapsamında, Uluslararası doğrudan yatırım (UDY), doğrudan yatırım ve doğrudan yabancı 

yatırım kavramları birbiri yerine kullanılmakta olup genel itibarıyla uluslararası doğrudan yatırım 

kavramı tercih edilmiştir.  
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olmaya iten faktörler arasında Avrupa Birliği kaynaklı yatırımlar başta olmak üzere, 

UDY hareketlerinin yattığıdır. 

Çalışma, 2002-2015 dönemini, Türkiye’nin rekabet devletine dönüşüm sürecini, 

Türkiye’nin en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olan AB ile UDY ilişkileri 

bağlamında, rekabet devletini tesis etmek üzere gerçekleştirilen AB odaklı reformlar ve 

buna bağlı olarak kullanılan araçlar çerçevesinde incelemektedir.  

Küresel düzlemde UDY hareketlerinin yeri ve yönü, UDY’yi belirleyici 

etkenlerin neler olduğu,  çok uluslu şirketlerin yatırım kararları, Türkiye-AB yatırım 

ilişkileri, gelişme yolundaki ülkelere yönelik UDY akışları gibi konularda pek çok 

akademik çalışma bulunmaktadır (Blonigen ve Piger, 2011:1-47; Kaya Kanlı, 2015). 

UDY’ı belirleyen faktörlere yönelik çalışmaların büyük çoğunluğunun teorik çerçevesi 

OLİ Paradigması, İçselleştirme Teorisi, Ürün Dönemleri Teorisi gibi uluslararası iktisat 

literatürüne içkin teoriler üzerine kurulmaktadır.  Bu çalışmanın, bir “Uluslararası 

İlişkiler” çalışması olarak bu tür çalışmalardan temel farkı, belirli bir dönemde, 

Türkiye’deki UDY faaliyetlerini, siyasal iktisadın olduğu kadar uluslararası ilişkilerin 

de önemli bir kavramı haline gelen ‘‘rekabet devleti’’ kavramı üzerinden tartışmasıdır. 

Türkiye’nin 2002-2015 döneminde rekabet devleti olarak hareket ettiğini ve bu 

çerçevede ülkeye giren AB kaynaklı UDY akımlarında ciddi bir artış yaşandığını 

gösteren bu tez çalışması, bu şekilde rekabet devleti ile UDY arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır.  

Bu çerçevede, bu çalışmada küreselleşme, rekabet devletine geçiş çerçevesinde 

refah devleti, rekabet devleti ve uluslararası doğrudan yatırımlar kavramları üzerinde 

durulacaktır. Söz konusu kavramların netleştirilmesi suretiyle, daha önce de ifade 

edildiği üzere, Türkiye’nin 2002-2015 döneminde ne tür reform faaliyetlerine giriştiği, 

özellikle AB odaklı bu reform çalışmaları ile bir rekabet devleti olup olmadığı, rekabet 
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devleti olma konusundaki başarısının UDY verilerine yansıyıp yansımadığı sorularına 

cevap aranmaktadır.  

Araştırma sürecinde, genel itibarıyla nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuş 

olup, ilgili kavramların somutlaştırılmasının akabinde, Türkiye’nin anılan dönemde 

rekabetçiliğin tesisi amacıyla kullandığı yöntemler ve reform çalışmaları üzerinde 

durulmuş, ardından ise 2002-2015 dönemine ait istatistiki UDY verilerine yer verilerek 

teorik çerçeve ile incelenen örneğe ilişkin çıktılar bir arada değerlendirilmiştir. Ayrıca, 

UDY hareketlerinin tespiti amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNCTAD verilerine 

başvurulmuştur. 

Araştırma evreni, daha önce de belirtildiği üzere, 2002-2015 döneminde 

Türkiye’nin rekabet devleti uygulamalarının AB başta olmak üzere UDY verilerine 

yansımasının incelenmesi şeklinde belirlenmiştir.  

Belirtilmesinde yarar görülen bir diğer husus, çalışma kapsamının niçin 

ekonomilere sıcak para akışını içeren portföy yatırımlar yerine sadece UDY hareketleri 

içerecek şekilde sınırlandırıldığıdır. Yalnızca UDY hareketlerinin çalışmaya dahil 

edilmesinde, portföy yatırımların kısa süreli ve manipülasyona elverişli olmasına karşın, 

UDY’nin yapısı gereği uzun vadeli oluşu ile yatırımcıların ekonomiye duyduğu güveni 

yansıtan ve bu açıdan bakıldığında özellikle gelişme yolundaki ülkelerin neoliberal 

rotaya ne kadar sadık kaldığına ilişkin ipuçları içeren bir nitelik göstermesi başlıca 

etkenlerdendir. Önemle üzerinde durulması ve netleştirilmesi gereken bir diğer husus 

ise, önceden de değinilen UDY akımlarını etkileyen faktörlerin fazlalığıdır. Neoliberal 

çerçevede, oldukça önemli görülen UDY hareketlerini etkileyen faktörler politik, 

ekonomik ve yatırım ortamına ilişkin olarak (WIR, 1998: 91, 2012: 30) temelde üç 

başlık altında sınıflandırılabilmekle birlikte, herhangi bir yatırım kararını etkileyen 
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birden fazla faktör söz konusu olabilmekte ve nitekim pek çok akademik çalışma bu 

durumu doğrulamaktadır. Bu bakımdan, bu çalışma ile gerçekleştirilen reform 

faaliyetlerinin, izlenen yatırım politikalarının ve uluslararası gelişmelerin kati surette bir 

sebep-sonuç ilişkisi oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Bu çalışmada, yalnızca 

ilgili dönemde, söz konusu değişkenler arasındaki benzer eğilimler gözlemsel bir 

çerçevede değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan, küreselleşme ile neoliberal devlet formunun yaygınlaşması, 

ekonomileri iktisat biliminin temel varsayımı çerçevesinde, sınırlı küresel kaynaklardan 

yararlanmak üzere birbiriyle rekabet eden küresel aktörler haline getirmiştir. Devlet 

aygıtının refahın tesisinden rekabet devleti formuna dönüştüğü söz konusu uluslararası 

konjonktürde, üzerinde rekabet edilen başlıca unsurlardan biri UDY akımları olmuş, her 

ekonomi kendi uzun dönem menfaatleri çerçevesinde daha fazla UDY çekmeyi bir 

başarı göstergesi saymış ve reform faaliyetlerinin amacı haline getirmiştir.  

Bu çerçevede, yirminci yüzyılın başlarında yaşanan savaş ve yıkımlar nedeniyle 

laissez faire düşüncesi ile ifade edilen piyasa güçlerine terk edilmiş ekonomi modelinin 

komşuyu zarara sokma politikası ve piyasa aktörlerinin ekonomik yetersizliği nedeniyle 

sürdürülmesinin imkânsız hale gelmesi John Maynard Keynes’in fikirlerinden yola 

çıkılarak “Refah Devleti” olarak anılan bir devlet yapısı ve ekonomi modelinin ileri 

sürülmesine sebebiyet vermiştir (Briggs, 1961:14).  

II. Dünya Savaşı sonrası yaygınlık kazanan söz konusu refah devleti, 1970’lerde 

ciddi bir yapısal krize girmiştir (Genschel ve Seelkopf, 2015: 241). Uluslararası 

boyutları bağlamıyla Petrol Krizi, Bretton Woods sistemine yönelik sorunların da 

eklenmesiyle İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere batının 

önde gelen ekonomilerinde, devlet aygıtının küçülmesi, özelleştirme gibi yollarla özel 

yatırımların teşvik edilmesi, yasal ve idari çerçevenin serbestleştirilmesine odaklı 
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politikaların takip edilmesiyle dış kaynaklı yatırımcıların ülkeye çekilmesine dayalı 

politikalar izlenmeye başlanmıştır (Bobbitt, 2002:220). Böylece gelişmiş batı 

ekonomilerinde başlayan devlete ilişkin yapısal değişim ve dönüşüm, anılan ekonomiler 

tarafından gerek ikili ilişkiler gerekse IMF, Dünya Bankası ve 1995 sonrasında Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası platformlar kullanılarak gelişme yolundaki 

ülkelere de doğrudan ya da dolaylı bir biçimde dikte edilmiştir (Hirsch, 1998:32).  

Henüz kalkınma aşamasında olan devletler için neoliberalizm temelli rekabet 

devleti uygulamalarını takip etmek, yasal ve idari serbestleştirme politikaları izleyerek 

ekonomiyi dışa açmak, yabancı yatırımcılara cazip bir yer oldukları izlenimi vermek bir 

tür zaruret halini almış, söz konusu ekonomik açılım koşullarını sağlayamayan 

ekonomiler küresel rekabetçilik bakımından yetersiz ya da başarısız olarak görülmeye 

başlanmıştır.  

Küreselleşme ile devletlerin ve halkların iletişim ve etkileşim imkânlarının hızla 

artması; Keohane ve Nye’a (1977) göre “Karmaşık Karşılıklı Bağımlılık”ın, Richard 

Rosecrance’a (1986) göre “Tüccar Devlet”in, Cox’un (1987:254) bakış açısıyla 

“Devletin Uluslararasılaşması”nın, Castells’in (2004:383-464) ifadesiyle ise “Ağ 

Devleti”nin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Böyle bir uluslararası konjonktürde rekabet devletinin küreselleşmenin sonucu 

mu yoksa aracı mı olduğu tartışmalı olmakla birlikte, rekabet devleti yapısının 

küreselleşmeyi doğrudan ya da dolaylı bir biçimde kolaylaştırıcı bir işlev gördüğü 

gözlemlenmektedir. Rekabet devleti bir yandan, sahip olduğu niteliklerle 

küreselleşmeyi başlatıcı bir işlev görürken diğer taraftan da iç toplumsal aktörlerin, ulus 

ötesi ağların gelişmesiyle artan taleplerini karşılamaya, uluslararası sistemin baskılarına 

uyum sağlamaya çalışmak zorunda kalmıştır. Devletin halen maruz kaldığı söz konusu 

baskılar ise uluslararası alanda egemen birimler olarak hareket etmesini zorlaştırmakta, 
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devletlerin dış politikasını, ekonomi politikalarını, bunların temelini oluşturan hukuki ve 

idari yapısını ve de uzun vadeli hedef ile beklentilerini etkilediği değerlendirilmektedir.  

Küreselleşme ile birbiriyle rekabet halinde olmaya yönlendirilen özellikle 

gelişme yolundaki devletler, Washington Mutabakatı ile şekillendirilen kalkınma 

hedeflerine ulaşabilmek için UDY çekmeye yönelik bir mecburiyet hissetmektedir. 

Uluslararası örgütler, Batı kökenli düşünce kuruluşları, uluslararası medya, toplumları 

ve dolayısıyla devletleri küresel rekabetçiliğe itmektedir (Hirsch, 1998:32-33). 

Uluslararası yatırım endeksleri bu durumun en iyi göstergelerinden biridir. Her yıl 

Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Ortamı Raporu, Heritage Vakfı Ekonomik 

Bağımsızlık Endeksi, Forbes İş Yapmak İçin En İyi Ülkeler Endeksi, Dünya Ekonomik 

Forumu Küresel Rekabet Gücü Raporu, Uluslararası Yönetim Gelişimi Enstitüsü Dünya 

Rekabet Yıllığı gibi endeksler kullanılarak ekonomiler sundukları yatırım ortamı, yasal 

ve bürokratik yapı, yıllar itibarıyla sağladıkları neoliberalizme uygun serbestleşme 

eğilimleri çerçevesinde sınıflandırılmakta ve sıralanmaktadır. Bazı ekonomiler için bu 

tür endeks sıralamalarındaki iyileşme öyle önemli bir hal almaktadır ki Hindistan’da 

olduğu gibi üzerine hem pek çok akademik çalışma gerçekleştirilmekte hem de ülkenin 

Başbakanı Narendra Modi’nin konuşmalarında da görüldüğü üzere bir iç politika aracı 

haline getirilmektedir2.  

Söz konusu durum devletler bakımından uluslararası alandaki yatırımcıların 

gözünde yatırım yeri olarak imajlarının niçin bu kadar önemli olduğu sorusunu akıllara 

getirmektedir. Neoliberal rekabet devleti perspektifinden bakıldığında uluslararası 

doğrudan yatırımlar, ekonomiye sadece sıcak para getirmekle kalmamakta, aksine ev 

sahibi ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak istihdam, know-how, teknoloji, altyapı 

                                                            
2  Ayrıntılı bilgi için; BBC, “How will Modi handle India's economy?”, 

https://www.bbc.com/news/business-48400272  ve The India Forum “Make in India: Why didn't the Lion 

Roar?”,  https://www.theindiaforum.in/article/make-india-why-didnt-lion-roar bakınız, [Erişim 

Tarihi:02.11.2019].  

https://www.bbc.com/news/business-48400272
https://www.theindiaforum.in/article/make-india-why-didnt-lion-roar
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ve diğer teknik imkânları da beraberinde taşımakta yani pek çok pozitif dışsallık 

sağlamaktadır. Neo-Marksist literatürde, tek taraflı düzenlemelerle bir tür sömürü yapısı 

oluşturabilecek nitelikte görülen ve ev sahibi ekonominin iç işlerine çok uluslu 

şirketlerce karışılmasına varan sonuçlar doğurabileceği değerlendirilen UDY hareketleri, 

yine de neoliberal bir makroekonomik ve politik çerçeve benimseyen devletler için 

hayati önemde görülmektedir (Szymanski, 1974:20).   

Nitekim küresel ekonomik ilişkiler denildiğinde, genellikle dış ticaret ön plana 

çıkmakla birlikte, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 

tarafından küresel yatırım eğilimlerini açıklamak üzere yıllık olarak yayımlanan Dünya 

Yatırım Raporu’nun3 (WIR) 2018 yılı verilerine göre; UDY, ekonomilerin Gayri Safi 

Yurtiçi Hasılası  (GSYH) ve ticaretiyle doğrudan bağlantılı olup genellikle paralel bir 

seyir takip ettiği belirtilmektedir. Ayrıca UDY, gelişme yolundaki ülkelerin en önemli 

finansman kaynakları arasında yer almaktadır. 2018 yılında söz konusu ülkelere gelen 

toplam finansmanın %39’unu doğrudan yatırımlar oluşturmaktadır (WIR, 2018:1-5). 

İlaveten, 2018 yılı doğrudan yatırım akımları 1,43 trilyon ABD doları olarak 

gerçekleşirken, 2017 yılında söz konusu pastadan daha fazla pay almak isteyen 65 ülke 

tarafından 126’nın üzerinde reform gerçekleştirilerek yatırım ortamı iyileştirilmiş, daha 

fazla yatırımcının ülkeye çekilmesi hedeflenmiştir. İlgili reformlar arasında, imalat, 

enerji ve ulaşım gibi stratejik sektörler de dâhil olmak üzere sektöre giriş koşullarının 

iyileştirilmesinin yanı sıra yasal ve idari süreçlerin iyileştirilmesi ve teşvik unsurlarının 

geliştirilmesi gibi kapsamlı adımlar da yer almaktadır (WIR,  2018:1-5). 

Diğer taraftan, yine UNCTAD’a göre küresel UDY hareketlerindeki artışa 

rağmen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşılması için gelişme yolundaki 

ülkelerin yıllık 2,5 trilyon ABD doları ilave yatırıma ihtiyaçları bulunmaktadır (WIR 

Basın Bildirisi, 2014).  

                                                            
3 World Investment Report (WIR). 
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Neoliberal söylemde gelişme yolundaki ekonomiler için elzem olarak 

nitelendirilen UDY’nin ülkeye çekilmesinde ise yalnızca uluslararası yatırımcılara iyi 

bir yatırım ortamı sunulması yeterli olmamakta, yatırımcıların kaynak ülkesi ve 

uluslararası örgütler gibi farklı uluslararası aktörlerle de iyi siyasi ve ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesi, sağlam hukuki bir altyapının tesis edilmesi kaçınılmaz bir hal 

almaktadır (Steger, 2013:80). Bu doğrultuda hükümetler, potansiyel yatırımcıları 

ülkelerine çekebilmek için ekonomik ve politik açıdan serbestleşmeyi içeren geniş çaplı 

ve kapsamlı reformlar yapmakta, özelleştirme gibi yollarla kamunun piyasa 

mekanizmasındaki ekonomik rollerini azaltmakta, uluslararası hukuk çerçevesinde 

anlaşmalar akdetmekte, çeşitli işbirliği mekanizmaları oluşturmakta, siyasi ve ekonomik 

açıdan istikrarlı, güçlü ve barışçıl bir profil çizerek yatırım ortamının ne kadar cazip bir 

konumda olduğunu göstermektedir.  

Bahse konu tartışmalardan hareketle, 2002-2015 döneminde Türkiye’de izlenen 

neoliberal rekabet devleti uygulamalarının AB kaynaklı UDY akımları çerçevesinde 

incelendiği bu tez çalışması üç ana bölümden oluşmaktadır.  

Öncelikle literatür taramasına yer verilen birinci bölümde, rekabet devleti 

kavramının netleştirilmesi amacıyla devlet yapısının dönüşümü üzerinde durulmuştur. 

Bir diğer ifadeyle, ulus devletin yakın geçmişte geçirdiği dönüşüm, refah devletinin 

yetersiz kaldığı hususlar ve krizi üzerinde durularak rekabet devletine duyulan ihtiyaca 

odaklanılmış, rekabet devletinin ne olduğu ve devlet yapılarında ortaya çıkan farklı 

gereksinimler neticesinde gelişen türleri (kalkınmacı, ortodoks ve neo-korporatist) 

üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümde, araştırmada yer alan bir diğer kavram olan uluslararası doğrudan 

yatırımlara yer verilerek ilk aşamada uluslararası yatırımlara değinilmiş, akabinde 

portföy ve uluslararası doğrudan yatırım ayrımına gidilmiş, son olarak ise UDY 
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hareketlerinin küresel gelişimi ve UDY ile rekabet devleti ilişkisine değinilerek 

kavrama yönelik kapsamlı bir perspektif sunulması hedeflenmiştir.  

Üçüncü bölüm, ilgili kavramlar arasındaki ilişkinin Türkiye örneği özelinde 

incelendiği, bu çalışmanın temel araştırma konusu ve sorularına cevap aranan esas 

çerçeveyi oluşturmaktadır. Söz konusu bölümde, daha önce bahsi geçen inceleme 

yöntemleri kullanılarak öncelikle ve özellikle 1980 sonrasında takip edilen neoliberal 

rekabet devleti araçları (özelleştirme, serbest ticaret anlaşmaları, yatırım ortamının 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gibi) ile AB kaynaklı reform faaliyetleri üzerinde 

durularak bütüncül bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Söz konusu reformlar 2002-2007 

ve 2008-2015 dönemi olarak iki bölüm halinde incelenerek 2007 ve 2008 döneminde 

gerek AB’deki ekonomik ve siyasi buhranlar gerekse Türkiye’de yaşanan 

cumhurbaşkanlığı seçimleri, parti kapatma davası gibi siyasal ve ekonomik kırılma 

noktalarının reformlar üzerindeki etkisine değinilmiş ve ikili ilişkiler bağlamında 

yaşanan değişime odaklanılmıştır. Bu bağlamda, AB odaklı reform çalışmaları ve UDY 

üzerindeki yansımaları bakımından 2007 yılı ve bu dönemde yaşanan gelişmeler dönüm 

noktası niteliği göstermektedir. Akabinde ise, 2002-2015 döneminde yatırım 

ilişkilerinin geçmişten günümüze yoğun bir şekilde seyrettiği AB ülkeleri odaklı olmak 

üzere Türkiye’ye gelen UDY akımları, Türkiye’den yurtdışına giden yatırımlar ve 

sektörel dağılımları üzerinde durularak reform faaliyetlerinin AB kaynaklı yatırımların 

ülkeye çekilmesi konusunda olumlu ve olumsuz etkilerinin izlenmesine odaklanılmıştır.  

Nitekim 2007 yılında siyasi ve ekonomik sebeplerle AB kaynaklı reform politikasında 

gözlemlenen değişimin uluslararası yatırım rakamlarına da yansıdığı tespit edilmiştir.  

Bu tez çalışması ile gerçekleştirilen araştırma faaliyeti çerçevesinde, Türkiye’nin 

2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler ile 1999 yılında AB’ye aday ülke olarak 

tanınmasının akabinde gerçekleştirdiği IMF, Dünya Bankası ve AB odaklı yatırım 
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ortamına ilişkin reformlar neticesinde bir rekabet devletine dönüştüğü, 2002-2015 

dönemi UDY verileri incelendiğinde, rekabet devletine dönüşümün her daim en önemli 

yatırımcı ekonomi konumunda bulunan AB kaynaklı UDY girişleri üzerinden 

değerlendirilmesinin mümkün olduğu ya da bir diğer ifadeyle, Türkiye ile AB 

arasındaki UDY ilişkilerinin 2002-2015 döneminde Türkiye’yi rekabet devleti olmaya 

iten faktörler arasında yer aldığı ve kullanılan rekabet devleti araçları itibarıyla en çok 

ortodoks rekabet devleti yapısına uyum sağlandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME VE DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ 

 

1.1. DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ VE KÜRESELLEŞME 

 

Devletin ortaya çıkışı, gelişimi ve geçirdiği yapısal dönüşümler her daim 

toplumların ve sosyal bilimcilerin dikkatini çeken konuların başında yer almıştır. Bu 

çalışma kapsamında, temel olarak devlet aygıtının rekabet devleti yapısına dönüşümü 

Türkiye’nin yakın geçmişteki AB odaklı reform uygulamaları ve dış yatırım ilişkilerine 

yansıması bakımından incelense de söz konusu ilişkinin analizi açısından farklı 

yazarların devlete yönelik bakış açına değinilmesinde de yarar görülmektedir.  

Karl Polanyi (2016) devletin dönüşümünü, XIX. yüzyıldaki serbest piyasa 

ekonomisinin çöküşüne bağlayarak kendi kurallarına göre işleyen piyasa sisteminin 

toplumla bağdaşmasının imkânsızlığını vurgulamış, 1980’lerde hızla gelişen ekonomik 

liberalizmin toplumlara dayatılmasının üzerinde durmuştur. Robert Nandor Berki 

(1989:12) ise, modern devletin varlığını kafa karıştırıcı bir fenomen olarak 

nitelendirmektedir. Michel Foucault (1994:84) devletin, birleşik bir gerçeklik ile mitsel 

bir soyutlamadan ibaret olduğunu savunmakta olup devletin yönetim sanatı olmaktan 

ziyade “Yönetimsellik” 4  ile alakalı olduğunu, yönetimin yalnızca bir kısmını 

oluşturduğunu, politikanın tüm yapısına nüfuz ve aracılık etmekten uzak olduğunu dile 

getirmektedir. Christopher Pierson’a (2004:6-7) göre, modern devletin kesin ve 

kapsamlı bir tanımını yapmak oldukça zor olup devlet uygulamalarıyla karşılaşıldığında 

                                                            
4 Yönetim zihniyeti (Governmentality).  
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tanınabilecek bir yapıya sahip olduğu ileri sürülmektedir. Heywood (2014:152) için ise 

devlet, en genel ifadesiyle belirli ülkesel sınırlar kapsamında egemen yetkilere sahip 

olan siyasal bir kuruluş olarak tanımlanmaktadır.  Gianfranco Poggi (2016:3) devleti 

oldukça karmaşık bir toplumsal iktidar yapısı olarak görmektedir. Philip G. Cerny 

(2009:1) ise modern küresel politikanın temel yapı taşı olarak gördüğü devleti, ters yöne 

bakan iki yüzü olan bir Roma tanrısı 5  heykeline benzetmektedir. Onun ifadesiyle 

heykelin şehre bakan yüzü devletin, toplumun sosyal, politik ve ekonomik yaşamını 

koruyan yanını, birlik ve kamu yararını düşündüğünü; dışarıya bakan yüzün ise şehir 

devletini dış tehditlerden koruyan ve diğer şehirlerle etkileşime girerek çıkarlarını takip 

eden tarafını vurgulamaktadır (Cerny, 2009:1). Devlet olmak, kimi zaman birbiriyle 

çelişen söz konusu iki işlevi bir arada yerine getirmeyi gerektirmekte olup bahse konu 

işlevler bazı durumlarda devletler için zorlayıcı olabilmektedir. 

Devlet mekanizması, toplumsal bir örgütleme biçimi olarak ortaya çıkışından bu 

yana söz konusu ulusal ve uluslararası alandaki görevlerini ya da işlevlerini yerine 

getirme, değişen şartlar ve taleplere uyum sağlama baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Özellikle Westphalia Anlaşması (1648) ile başlayan dört yüzyıllık süreçte modern 

devlet ortaya çıkmış ve devletin üzerindeki küresel sisteme uyum sağlama baskıları 

giderek artmıştır. Ancak söz konusu baskılar nedeniyle modern devlet, bazı alanlarda 

egemenlik ve otorite konusunda zayıflama gösterse de tamamen ortadan kaybolmamış, 

zamanın gereksinimlerine uyum sağlayarak yapısal ve işlevsel açıdan bir tür dönüşüm 

geçirmiştir. Devletin anılan yapısal değişimi bir nevi Joseph A. Schumpeter’in “Yaratıcı 

Yıkım Teorisi”ni andırmaktadır (Antonelli, 2009:171-188). Devletin geçirdiği değişim 

neticesinde kaybolan bazı işlevleri, yetki ve sorumluluklarının yerine yenileri ortaya 

                                                            
5 Roma Tanrısı Janus. 
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çıkmakta, devlet söz konusu dönüşümün hem bir objesi hem de kolaylaştırıcısı işlevi 

görmektedir.  

Bu çerçevede küreselleşmeye de değinilmesi gerekmekte olup küreselleşme, 

yeknesak ya da genel geçer bir tanıma sahip olmayacak kadar karmaşık ve kapsamlı bir 

kavramdır (Robertson ve White, 2007:54; Ritzer, 2011:98). Nitekim literatüre katkıda 

bulunan pek çok yazarca farklı şekilde tanımlanmaktadır. David Held (1999:3-7)’in 

çalışmaları incelendiğinde, küreselleşmeyi toplumsal ilişkilerin ve işlemlerin 

örgütlenmesinde içerik, hız ve etki açısından dönüşümü içeren bir süreç olarak gördüğü, 

sınır ötesi gelişen faaliyet ağlarını ve toplumlar arası etkileşimi vurguladığı 

gözlemlenmektedir. Milton Friedman (1999:86–87), küreselleşmeyi oldukça dikkat 

çekici bir metafor ile ifade etmektedir. Ona göre, küreselleşme Altın Bir Deli 

Gömleği’dir (Friedman, 1999:86–87). Çünkü bir yandan hükümetlerin politik tercihleri 

konusunda seçeneklerini sınırlandırmakta, diğer yandan ise ekonomilere 

gereksinimlerine uygun benzersiz bir refah imkânı sunmaktadır. Anthony Giddens 

(2013:30-31), küreselleşmeyi dünya üzerindeki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması 

olarak ifade etmektedir.  

Diğer yandan, küreselleşmenin yeni bir kavram ya da süreç olup olmadığı da 

literatür çalışmalarında sıklıkla gündeme gelen tartışma konularından bir olurken 

küreselleşmenin uzun bir geçmişe sahip olduğu ancak 1970’lerden itibaren daha farklı 

ve güçlü bir aşamaya geçtiğini iddia etmek yanlış olmayacaktır (Steger, 2013:37-60).  

Küreselleşmenin yakın geçmişte bu kadar ön plana çıkması, devletin dönüşüm 

sürecinden bahsedilen bir çalışmada akıllara ulus devlet ile küreselleşme ilişkisini 

getirmektedir. Küreselleşme sürecinin ulus devletin egemenliğini zayıflatıp 
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zayıflatmadığı ya da hala devletin bir işlevinin bulunup bulunmadığı merak edilen 

hususlar arasında yer almaktadır. Ancak küreselleşmeye ilişkin genel geçer bir tanım 

olmadığı gibi bu soruya da tek bir cevap verilememektedir. Hiper-Küreselciler, 

Şüpheciler ve Dönüşümcüler farklı açılardan söz konusu ilişkiyi değerlendirmektedir 

(Held ve diğerleri, 1999:3-10; Heywood, 2014:38-39; Scholte, 2001:22; Steger, 

2013;88-93).   

Küreselleşmenin hız kazanmasının doğrudan ulus devletin zayıflaması ve 

çöküşüne işaret ettiğini iddia eden hiper-küreselciler, yönetimden post-egemen 

yönetişime doğru bir kayış olduğunu iddia etmektedirler (Heywood, 2014:154; Scholte, 

2005:19-26; Steger, 2013:89). Hiper-küreselciler için küreselleşme ile teknolojik 

gelişmeler artmakta, sınırlar önemsizleşmekte ve devletler içi boşaltılmış, işlevsiz 

yapılar haline gelmektedir (Held ve diğerleri, 1999:3; Heywood, 2014:154; Steger, 

2013:89). Bu görüşü desteklemek için sunulan örneklerin başında ekonomilerin, 

sermaye hareketlerini serbestleştirmesiyle ortaya çıkan spekülatif faaliyetleri 

önleyememesi gösterilmektedir.   

Söz konusu görüşün aksine, devleti anarşik uluslararası sistemin hala en üst 

otoritesi konumunda gören realist gelenekten gelen şüpheciler tarafından ise 

küreselleşme güçlerinin serbest bırakılmasında, siyasi gücün başarılı bir şekilde 

kullanılması yoluyla devletin merkezi rol oynadığı ileri sürülmektedir (Steger, 2013:90). 

Bu yaklaşımı savunanlarca, küreselleşmenin egemen devletin otoritesine zarar 

vermediği, devletin hala küresel politikanın temel aktörü ve küreselleşmenin fazla 

abartılan bir kavram olduğu görüşü hâkim konumdadır (Heywood, 2014:154-155).  

Hirst ve Thompson’ın (1999) ifadelerine göre, küreselleşme yerine bölgeselleşme 

artmakta, dünya ekonomisi üç büyük finansal ve ticari blok (Avrupa, Asya-Pasifik ve 
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Kuzey Amerika) olma eğilimi göstermektedir. Nitekim bu durum, şüphecilerin 

küreselleşme ile bölgeselleşmeyi karşıt eğilimler olarak algıladığını göstermektedir.  

Küreselleşme ve ulus devlet ilişkisinin değerlendirilmesinde anılan iki görüş de 

bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu çalışma kapsamında Türkiye’nin rekabet 

devletine dönüşümünü açıklamak bakımından da her iki görüşün de kısıtlı kaldığı 

noktalar bulunmaktadır. Nitekim sosyal bilimlerde tek bir değişkenle her şeyi açıklamak 

mümkün olmadığı gibi farklı süreçler ve ilişkilerin girift nitelik gösterdiği bir sistemde 

herhangi bir değişkenin tamamen göz ardı edilmesi de değerlendirme sürecine katkıda 

bulunmayacaktır. Bu çerçevede, her tez ve antitez sürecinde olduğu üzere bir sentez 

aşaması da mevcuttur.  

Ronen Palan ve Jason Abbott (1996: 6), Heywood (2014;154-157), Steger 

(2013;92-93), Held ve diğerleri (1999:3-7) gibi yazarlarca dönüşümcü bir bakış açısı 

sunulmaktadır. Onlara göre, uluslararası göç, kültürel küreselleşme, siyasi 

küreselleşme6 ve küresel yönetişimin7 gelişmesi gibi etkenlerle devlet, sınırlara dayalı 

klasik egemenlik anlayışından uzaklaşmakta, giderek geçirgen bir nitelik sergilemekte, 

birbirine girift güç merkezlerinin oluşturduğu bir ağa benzemektedir. Söz konusu ağ 

benzetmesi ile yerel (belediye, kent), bölgesel (Avrupa Birliği) ve küresel (BM, DTÖ) 

örgütlenmeler ve bunlar arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisi ifade edilmektedir 

(Castells,1996:34; Scholte, 2005:19-26; Steger, 2013:93-94). Bu yaklaşıma göre, 

küreselleşme geçmişte tahmin edilemeyen farklı bir boyuta geçmiş olup uluslararası ve 

yerel, dış ve iç ilişkiler arasındaki ayırımı ortadan kaldırmıştır (Ruggie 1982:379-415). 

                                                            
6 Siyasal küreselleşme, uluslararası örgütlerin giderek artan önemini ifade etmektedir.  
7 Hükümetlerarası ve hükümet-dışı kurumların yanında resmi ve gayrıresmî mekanizmaları da içeren, 

küresel düzeyde geniş kapsamlı, dinamik ve karmaşık bir etkileşimli karar verme sürecidir.  
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Rosenau’ya (1997;4-5) göre, “hem iç hem uluslararası konularla ilgili”8 girift ilişkilerin 

gelişmesi, toplumlar ve toplulukların kaderine karar verilen politik, ekonomik ve sosyal 

alanların genişlediği yeni bir sınır oluşturmaktadır.  Küreselleşme, dünya düzenini ve 

mevcut kurumları ya da yapıları ciddi bir biçimde sarsmaktan sorumlu, dönüştürücü bir 

güç olarak algılanmaktadır (Rosenau, 1997;4-5). Siyasal alanda küreselleşmenin etkisi, 

ekonomik egemenlik bakımından da ciddi bir biçimde hissedilmektedir. Dönüşümcü 

bakış açısına göre, küreselleşme devletin ekonomideki etkinliğine son vermemekte, 

rolünün değişmesine yol açmaktadır. Devlet hala piyasa ekonomisinin işlerliğini 

sağlayan temel hukuki zemini oluşturmakta, toplumun uluslararası rejimlerle 

bağlantısını kurmakta ve uluslararası örgütlerle ilişkilerini düzenlemektedir. Nitekim 

bilindiği üzere, IMF, DTÖ gibi uluslararası kuruluşlar halen yalnızca devletlerin 

üyeliğine açık bir nitelik göstermektedir.  

Refah devletinden rekabet devletine geçiş süreci incelenirken söz konusu 

dönüşümü açıklamak üzere üzerinde mutlaka durulması gereken bir diğer husus 

küreselleşme ile bağlantılı olarak “neoliberalizm”dir. Heywood’a (2014:126) göre 

neoliberalizm, klasik ekonomi-politiğin modernize edilmiş bir versiyonu olarak görülen, 

serbest piyasa yaklaşımına dayanan, devletin ekonomiyi kendi haline bırakması 

durumunda piyasanın daha iyi işleyeceğini savunan, özelleştirme, düşük kamu 

harcamaları, ekonomiye müdahale etmeme, vergi kesintileri ve sosyal hizmetlerin 

azaltılmasına odaklanan bir yapıdadır. Neoliberalizmin en önemli temsilcileri arasında 

Hayek ve Friedman yer almakla birlikte eleştirel bir şekilde değerlendiren yazarlar 

arasında ise Harvey (2015) ön plana çıkmaktadır. Büyük Bunalım sonrası 1930’larda 

                                                            
8 Intermestic.  
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ortaya çıkan gelişmeler sonucu liberalizm, neoliberalizm olarak anılmaya başlamıştır 

(Fourcade-Gourinchas ve Babb, 2002:533-579).  

Söz konusu dönemde liberalizmi yeniden formüle ederek canlandırma 

ihtiyacının ortaya çıkmasında, Keynesyen ekonominin öngördüğü müdahalecilik ve 

kolektivizme karşı çıkma isteği etkin olmuş ve Friedrich van Hayek ve Ludwing von 

Mises bu konuda başı çekmiş, onların önderliğinde Avusturya Okulu gelişmiş ve 1947 

yılında “Mont Pelerin Topluluğu” 9  oluşturulmuştur (Ritzer, 2011:131). Daha sonra, 

Chicago Üniversitesi’nde birlikte çalışan Hayek ve Milton Friedman, neoliberal 

değerlerin dünyanın farklı yerlerine yayılmasını sağlayan öğrenciler yetiştirmiş, söz 

konusu öğrencilere “Chicago Çocukları” denilmiş ve hem gittikleri ülkelerde hem de 

yoğun olarak istihdam edildikleri IMF ve Dünya Bankası gibi küresel ekonomiyle 

ilişkili örgütlerde neoliberal değerlerin yerleşmesi ve yaygınlaşmasına katkıda 

bulunmuşlardır (Ritzer, 2011:131).   

Bahse konu neoliberalizmi yaygınlaştırma çalışmaları devam ederken Keynes 

ekonomide refah devletinin sürdürülmesine yönelik ciddi yapısal sorunlar ortaya çıkmış, 

refah devleti deyim yerindeyse yıkılarak Harvey’in neoliberal hegemonya olarak 

adlandırdığı dönem (1970-2000) başlamıştır (Harvey, 2015:72-95).  

Susan Strange (1997:3-15) bu dönemi, devletin ekonomiden geri çekildiği, 

piyasa üzerinde devlet kontrolünün azalması ve neoliberal rekabete dayalı yapının güç 

kazanmasıyla artık piyasanın, devletler ve devlet kararları üzerinde etkide bulunduğu bir 

sürece geçiş olarak tanımlamaktadır. Strange’in geri çekilen devlet yapısı olarak 

gördüğü söz konusu dönem, Bob Jessop (2004), Robert Cooper (2004), Philip Cerny 

                                                            
9 Mont Pelerin Society.  
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(2007) gibi yazarlarca piyasa devleti, rekabet devleti, tüccar devlet ya da post-modern 

devlet gibi farklı adlarla tanımlanmıştır.  

Neoliberalizmin giderek yaygın bir sosyoekonomik model haline geldiği 

1970’ler ve sonrasında, Keynesyen devlet anlayışı bir kenara itilerek Milton 

Friedman’ın (2002) ekonomiye dair görüşlerinden etkilenen yönetimler ön plana çıkmış, 

özellikle ekonomide ani ve köklü yapısal dönüşümler söz konusu olmuştur. Naomi 

Klein (Klein ve Smith, 2008:582-595) anılan dönüşümü Şok Doktrini 10  olarak 

nitelendirmektedir. Bahse konu dönemde gerçekleştirilen reformlar arasında; 

endüstrinin özelleştirilmesi, ekonominin liberalizasyonu, sosyal güvenlik 

harcamalarının ciddi bir biçimde kısılması, hukuk ve yasalar özelinde serbestleşme11 ile 

kontrollerin kaldırılması suretiyle hükümetlerin ekonomi üzerindeki etkinliklerinin 

asgari düzeye indirilmesi ve yabancı sermaye hareketlerinin kolaylaştırılması yer 

almaktadır (Harvey, 2005:54-63; Heywood, 2014:157; Ritzer, 2011:181). ABD’de 

Ronald Reagan ile İngiltere’de Margaret Thatcher’ın yönetimiyle meşrulaştırılan ve 

Washington Mutabakatı ile genel çerçevesi çizilen söz konusu yeni yönetim anlayışı, 

gelişmiş ülkelerin yapısal sorunlarına kısmen çare olurken, aynı devletlerce hazır 

olmayan gelişme yolundaki ülkelere de aynı sistemin dayatılmasıyla büyük ekonomik 

krizlere de sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir (Ritzer, 2011:181).  

Öte yandan, dönüşüm sürecinin meşru temelini oluşturan ve daha önce 

bahsedilen Washington Mutabakatı’nın sınırları John Williamson tarafından belirlenmiş 

olup on adımdan oluşmaktadır (Sak, 2009:2-6). Anılan adımlardan ön plana çıkanlar; 

                                                            
10 Bu doktrine göre, ekonominin bütünüyle onarılması için bir şok gerekmekte olup uygulanan ekonomi 

politikalarında köklü değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili dönemde refah devletince 

daha önce uygulamaya alınan ekonomi programlarında radikal değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  
11 Deregülasyon (deregulation), çalışma boyunca her iki kavram da birbiri yerine kullanılmaktadır. 
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kamu harcamalarının kısılmasının yanında, mali serbestleşme, ihracata yönelik 

büyümeyi destekleyen rekabetçi döviz kurları, ticaretin serbestleştirilmesi ve gümrük 

tarifelerinin kısılması, ekonominin serbestleştirilmesi, devlet işletmelerinin 

özelleştirilmesi ve bu çalışma açısından en önemli hususlardan biri olan doğrudan 

yabancı yatırımların teşvik edilmesi şeklinde sıralanabilir (Steger, 2013:79-80). ABD ve 

Avrupa’da benimsenerek kalkınma sürecindeki ülkelere zaruri bir reçete olarak sunulan 

söz konusu öneriler, eleştirel bir bakış açısına sahip akademi çevrelerince Batı ve 

özellikle ABD hegemonyasını destekleyen unsurlar olarak görülmüştür (Harvey, 

2005:54-63).  

1970’ler ile başlayan ve ekonomileri ani ve radikal yapısal değişiklikler 

gerçekleştirmeye iten süreçte, hükümetler daha önce de ifade edildiği üzere refah devleti 

yapısı ve anlayışını büyük oranda terk ederek küreselleşme ve neoliberalizm koşullarına 

uyum sağlayan daha rekabetçi bir yapı benimsemek zorunda kalmış, pek çok 

akademisyen ise bu süreci farklı şekilde nitelendirmiştir. Robert Cox (1987:254), üretim 

ve sermaye hareketlerinin küresel bir nitelik kazanmasının topluma ve yönetime ilişkin 

olguları dönüştürdüğü ve devletin Uluslararasılaşmasına sebebiyet verdiğini 

belirtmektedir. Robert Cooper (2002:1-5), dünyayı modern öncesi, modern ve post-

modern olarak üç aşamada incelerken rekabetçiliğin arttığı, savaşların sorun çözme 

aracı olmaktan çıktığı, çok taraflılığın geliştiği ve bireysel tüketimin ön plana çıktığı söz 

konusu dönemi Post-modern olarak adlandırmaktadır.  Manuel Castells (2004:34), 

anılan dönemde ortaya çıkan sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel dönüşümün yeni 

bir toplum biçimi ortaya çıkardığını, ağlar ile toplumsal yaşamın koordinasyonun 

kolaylaştığını ve bu çerçevede politika oluşturma ve uygulama yetisinin hiyerarşik 

devlet yapılarından giderek politika ağlarına devredildiğini ve nihayetinde Ağ Devleti 
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yapısının ortaya çıktığını iddia etmektedir. Stephen Gill (1998:23-38), özellikle 

1990’larda neoliberal rekabetçi devlet yapısının gereklerine ayak uydurabilmek adına 

hükümetlerin uluslararası sermaye akımlarını liberalleştirişi ve çok uluslu şirketlerin 

mülkiyet haklarına ayrıcalıklı bir şekilde önem veren anayasal düzenlemeler yapıldığını, 

söz konusu Yeni Anayasacılık anlayışında reformların demokratik yollarla 

yapılmamasının ve topluma sorulmadan empoze edilmesinin problemli olduğu 

görüşünü savunmaktadır.  

Ancak bu çalışma kapsamında Türkiye’nin yakın dönem dönüşümü bakımından 

üzerinde durulması gereken görüşlerin başında Cerny’nin rekabet devletini açıklarken 

kullandığı Raison d’Etat ve Raison du Monde kavramları bulunmaktadır. Cerny, Devlet 

Aklı ve Dünya Aklı olarak çevrilebilecek bu kavramlar ile küreselleşme ve devlet 

ilişkisini, devletin dönüşümünü ve “Rekabet Devleti” olarak adlandırdığı dönüşen 

devlet formunu oldukça kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır (2010:5-21).  Söz konusu 

çalışmasında Cerny, dönüşümcü bir bakış açısı belirleyerek küreselleşme nedeniyle 

devletin geleneksel rollerinin geçmiştekinden farklılaştığını ancak devletin de 

küreselleşmenin kilit belirleyicisi olduğunu ileri sürmektedir (2010:5-21). Ona göre 

neoliberalizm ve küreselleşmenin karşılıklı etkileşimi sürecinde devlet her ikisinin de 

sağlanması ve içselleştirilmesi için başat konumda yer almaktadır (2010:5). Geçmişte 

devlet, iç ve dış politika alanında net olarak tanımlanmış ilkeler çerçevesinde varlığını 

sürdürerek deyim yerindeyse “ulusal sınırları ile politika alanını” belirlerken dünya 

aklının üstün olduğu günümüzde, iç sosyal dayanışma, vatanperverlik, ulusal refahın 

tesisi gibi geleneksel rollerden bazılarının önemi azalmış ve çok yeni olmamakla 

birlikte çok seviyeli politik sistem ve dünya piyasasında rekabetçiliğin sağlanması ve 

sürdürülmesi en kritik ve öncelikli görevlerden biri olarak yerini almıştır (2010:6).  Bir 
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diğer ifadeyle, devlet halen en önemli ulusal aktör konumunda bulunmakla birlikte bu 

rolü iç odaklı yapıdan ulus ötesi bir niteliğe doğru bir dönüşüm geçirmekte, devleti 

küreselleşen dünyaya açma, giderek birbirine daha bağlı ve entegre hale gelen politik, 

ekonomik ve sosyal ekosistemde çok boyutlu baskı ve taleplerle vatandaşlarının başa 

çıkabileceği bir yapı oluşturmayı garanti etmeye çalışmaktadır (2010:6-7). Devletin 

rollerinin değişmesine yol açan faktörler arasında küreselleşme ile çok uluslu şirketler, 

küresel finansal piyasalar ve çeşitli ulus ötesi politika ağları ve epistemik toplulukla12 

bağları artan “ulus ötesi elitler”in de etkisinden söz edilebilir (2010:15). Söz konusu 

kesimlerin etkinliği de devletin politik tercihleri üzerinde belirleyici konumda 

bulunmaktadır. Nitekim bu noktada, Türkiye’de 2000’lerde daha fazla ön plana çıktığı 

değerlendirilen Anadolu sermayesinin taleplerinin de etkisiyle liberalleşme ve başta AB 

olmak üzere dış yatırımlara odaklı çalışmaların iyi birer örnek oluşturduğu 

değerlendirilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında ise, söz konusu yazarların görüşlerine yer verilerek 

devletin dönüşümünün detaylı bir biçimde incelenmesinin ve özel önem atfedilmesinin 

temel sebepleri arasında, Türkiye’nin, 2002-2015 döneminde gerek uluslararası 

kuruluşların talepleri ve AB adaylık süreci gerekse iç aktörlerin beklentileri 

çerçevesinde gerçekleştirdiği reformların ve uluslararası yatırım ilişkilerinin daha iyi bir 

şekilde anlaşılmasına temel oluşturulması yer almaktadır.    

 

 

                                                            
12 Epistemik topluluk, rejimden yana siyasi tutumlar için gerekli teorileri üreten ve bunların yayılmasını 

sağlayan entelektüellerden oluşan uzman topluluktur.  
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1.2. REFAH DEVLETİ VE REKABET DEVLETİNE GEÇİŞ 

 

Refah devleti, bilindiği üzere, yirminci yüzyılın başında yaşanan küresel 

ölçekteki savaşlar ve Büyük Bunalım (1929) gibi ekonomik ve toplumsal yıkımlara 

klasik liberalizme dayanan devlet yönetimi anlayışının cevap vermede yetersiz kalması 

üzerine John Maynard Keynes’in ekonomiye dair görüşlerinden yola çıkılarak, Soğuk 

Savaş dönemi kolektif devlet bakış açısına liberal bir alternatif sunma çabasının 

sonucunda ortaya çıkan bir yönetim anlayışıdır (Cerny, 2007:258).  

Bu çalışma kapsamında, yinelenmesinde yarar görülen husus, Türkiye’nin 

rekabet devletine dönüşme sürecinin, özellikle AB kaynaklı yatırım ilişkileri ve 

beklentilerinin bir yansıması olarak görüldüğü ve bu nedenle refah devletinin detaylı bir 

analizinin gerçekleştirilmemekte olduğu, yalnızca rekabet devletine dönüşüm 

kapsamında refah devletine değinildiğidir.  

Bu doğrultuda, yine de refah devletinin ne olduğuna değinilmesinde yarar 

görülmektedir. Keynesyen refah devletinin temel özellikleri arasında talep yönlü 

ekonomi politikaları, bir emtia olarak görülen işgücünün yeniden üretilmesinde refah 

odaklı sosyal politikaların ön plana çıkması, kitlesel üretim ve kitlesel tüketime dayalı 

Fordist üretim yönteminin belirlenmesi, refahın tesisinde vatandaşlık ve ülkesel sınırlara 

odaklı bir yaklaşımın takip edilmesi, ulus merkezli bir yapıya sahip olunması ve 

ekonomik uyum ve büyüme sürecinde devletçi bir bakış açısının geliştirilmesi yer 

almaktadır (Jessop, 2004:4-6; Lunt, 2008: 23).  

Briggs’e  (1961:14) göre refah devleti, piyasa güçlerini asgari gelirin garanti 

edilmesi, sosyal güvenlik ve hizmetler bakımından eşit vatandaşlığı öngören siyaset ve 
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yönetimin etkin bir şekilde kullanıldığı örgütlenmiş bir güç olarak tanımlanmaktadır. 

John Gerard Ruggie (1982:379-415), sıkı ulusal düzenlemeler ile uluslararası alanda 

dışa açılmanın eş zamanlı devam ettiği söz konusu refah devlet yapısını iliştirilmiş 

liberalizm13 olarak adlandırmaktadır. Ancak söz konusu yapı,  iç yapısal maliyetlere 

karşı küresel ölçekte dış ticaretin ve uluslararası finansal işlemlerin hızlanması 

nedeniyle giderek zayıflamıştır (Cerny, 2007:259). Yani uluslararası ekonomik 

faaliyetleri hızla artarken devletin, içte her alanda ekonomiyi kontrol ederek buna uyum 

sağlama yeterliliği tedricen azalmış ve refah devleti adım adım yapısal bir krize doğru 

ilerlemiştir. 

Genschel ve Seelkopf (2015: 241) refah devletinde özellikle 1970’lerden itibaren 

ortaya çıkan krizi oldukça net bir şekilde özetlemektedirler. Onlara göre, Keynesyen 

ekonomide talebe dayalı sistem, piyasa aktörlerinin yeni yapıya kendi çıkarlarına göre 

uyum sağlamasına yol açmış, mesela; ticaret birlikleri ve işverenler arasında ücret 

pazarlıkları giderek daha çetin bir hâl almıştır (Genschel ve Seelkopf, 2015: 241). Bu 

durum, enflasyon ve işsizliğin artışının bir arada olmasına yani stagflasyonun14 ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir.  

Refah devleti, özel sektörün yerine getirmesi gereken ekonomik faaliyetleri 

üzerine alıp özel sektörü piyasa dışına iterek adeta özel yatırımlara karşı bir “Dışlama 

Etkisi”15 oluşturmuş ve kronik mali krizler ve bütçe açığı ortaya çıkmış, devlet “Aşırı 

Yüklenme” kaynaklı sorunlarla yüz yüze kalmıştır (Cerny ve Evans, 2004:52; Genschel 

ve Seelkopf, 2015: 241; Jessop, 2002:87; Lunt, 2010:26).  

                                                            
13  Orijinali “Embedded Liberalism” olarak kullanılan kavram, Harvey gibi bazı yazarlarca gömülü 

liberalizm olarak da adlandırılmaktadır.  
14 Stagflasyon; Klasik iktisadi çerçevede, aynı anda görülmemesi gereken işsizlik ve enflasyonun bir 

arada bulunması halidir.  
15  Crowding Out. 
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Refah devleti krizine yol açan başka bir etken küreselleşmedir (Bobbitt, 

2002:220; Fougner, 2006:173-175; Hirch, 1998:32). Hükümetlerin artan ulus ötesi 

işlemler nedeniyle artık etkin vergi politikaları uygulayamadığı, küresel rekabete ayak 

uydurabilmek adına vergi indirimi ve hukuki serbestleşme yoluna gitmek zorunda 

kaldığı, böylelikle 1970’lerden itibaren refah devletinin varlık amaçlarının başında 

gelen ulusal güvenlik ve iç refahın artırılmasının yerini rekabetçiliğe bıraktığı iddia 

edilmektedir (Bobbitt, 2002:220; Fougner, 2006:173-175; Hirch, 1998:32).  

Ayrıca 1970’lere kadar rekabetçiliğin dış pazarlara yerli ürünlerin satılması 

olarak algılandığı ancak daha sonra bu anlayışın yerini insan, işletme, finansal sermaye 

gibi kaynakların ülkeye çekilmesine dönüştüğü, eskiden bir nevi pazarlamacı işlevi 

gören hükümetlerin ise artık zengin yabancı kiracıları ülkesine çekmek isteyen ev 

sahipleri gibi davrandığı görüşlerine yer verilmektedir (Genschel ve Seelkopf, 2015:40).  

Genschel ve Seelkopf (2015:40) tarafından devletin refahtan rekabete dönüşen bakış 

açısı sürecinde, merkezi rolünün ekonomik küreselleşmeyi sağlama ve sürdürme olduğu 

ve daha öncede ifade edildiği şekliyle, devletlerin hala tek taraflı liberalleşme ve DTÖ, 

IMF gibi örgütlenmeler kapsamında çok taraflı işbirliğine girme hakkına haiz tek otorite 

olduğu görüşleri dile getirilmektedir. Nitekim bu durum, devletin dönüşüm süreci ve 

küreselleşmeye ilişkin bölümde belirtilen devletin hem küreselleşmenin objesi hem de 

başlatıcısı olduğu savını kanıtlar niteliktedir.  

Refah devletinin sürdürülememesinin diğer bir nedeni, dönemin üretim yöntemi 

olan “Fordizm”de ortaya çıkan krizdir (Jessop, 2004: 56-58). Fordizm, Henry Ford 

tarafından geliştirilen üretim teknolojisi neticesinde kitlesel üretim ve tüketimine dayalı 

bir üretim rejimi olup ilk aşamada, Fordizm ile üretimde otomasyona geçilmiş, 

maliyetler düşürülmüş, işçi ücretleri yükselmiş ve üretim miktarları çok büyük 
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oranlarda artmıştır (Jessop, 2004: 56-58). Artan üretim kapasitesi, işçi ücretlerinde 

artışa yol açmış, artan ücretler, kitlesel tüketimi, o da kârı artırarak daha fazla yatırıma 

olanak tanımış ancak kitlesel olarak üretilen mallardaki talep kaymaları bu verimlilik 

döngüsüne son vermiş ve büyük ölçekli işsizlik, düşük kâr seviyeleri, mali teşviklere 

yönelik talepler gibi hususlarla kamu harcamaları artmış, 1970’lere gelindiğinde 

olumsuz gidişat sürdürülemez bir hale gelmiştir (Hirsch, 1998: 32-36). Aynı dönemde 

ortaya çıkan Petrol ve Bretton Woods Krizleri, rekabetçiliğin giderek azalması, 

büyümenin yavaşlaması gibi etkenler de ekonomiler için şartları daha ağır hale 

getirmiştir (Lunt, 2008: 23).  

Neoliberalizmin yeniden güçlenmeye başlaması, refah devletini zayıflatan bir 

diğer unsur olarak da görülmektedir (Fougner, 2006:165). Bu görüşü savunan yazarlara 

göre, daha öncede bahsedildiği üzere neoliberalizm, içerisinde hegemonik unsurlar 

bulunan bir yönetim anlayışı oluşturmakta, kamunun ilgisini rekabetçiliğe çekerek asıl 

gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformların göz ardı edilmesine yol açmaktadır 

(Fougner, 2006:165; Genschel ve Seelkopf 2015:40; Lunt 2010:26-27). Nitekim 

zamanla refah devleti yapısının sürdürülemez bir hal aldığını düşünen hükümetlerce, 

ABD ve İngiltere gibi büyük ekonomik güçlerin de etkisi ve uluslararası örgütler ve 

rejimlerin dayatmasıyla rekabet devleti yapısı benimsenerek kapitalist ekonomi 

stagflasyondan kurtarılmaya çalışılmıştır. 
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1.3. REKABET DEVLETİ 

 

Türkiye’nin 2000’li yıllarda başta AB olmak üzere dış kaynaklı reform 

programları ile geçirdiği neoliberal dönüşüm sürecinin incelenmesi ve teorik bir 

çerçeveye oturtulması bakımından rekabet devleti kavramı kilit konumda yer almaktadır. 

Rekabet Devleti kavramı Philip G. Cerny tarafından türetilen, küreselleşme ile gelişen 

ulus ötesi yapılar ve artan uluslararası ekonomik karşılıklı nüfuz etme sürecine devletin 

karşılık vermek, bu süreci şekillendirmek ve kontrol etmek üzere gerçekleştirdiği 

faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Cerny, 1990:205; Fougner, 2006: 165-185). 

Rekabet devleti kavramı ilk kez Cerny tarafından kullanılmakla birlikte Bob Jessop 

(2002), Joachim Hirsch (1998) gibi yazarlarca da alana önemli katkılar sunulmuştur.  

Bu çalışma kapsamında incelendiğinde ise Washington Mutabakatı çerçevesinde, 

neoliberal rotaya sahip gelişme yolundaki ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşmaları amacıyla gerçekleştirilen, devletin güvenlik, refah gibi 

geleneksel rollerinin ötesine geçen; uluslararası anlaşmalar, deregülasyon, finansal 

serbestleşme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları gibi faaliyetlerle sistematik hale 

getirilerek küresel rekabete ve iç-dış ayrımının ortadan kalktığı bir konjonktürde 

birbirine nüfuz etmiş uluslararası ekonomik ilişkilere uyum sağlamayı öngören bir 

devlet yapısı olarak görülmektedir. Söz konusu rekabet devleti, bahsi geçen 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma amacı çerçevesinde, finansman ihtiyacının 

giderilmesi noktasında, cazip bir yer olduğu izlenimi oluşturarak sınırlı uluslararası 

sermaye ve yatırımın ülkesine çekilmesi için de çaba sarf etmekte, bu durum da hem 

rekabet devleti ve uluslararası doğrudan yatırım ilişkisinin bu çalışma kapsamında ele 

alınmasına yol açmakta hem de Cerny’nin (2007) ifadesiyle devletin, yarı “girişimci 
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birlikler/şirketler” 16  haline gelmesine yani “devlet aklından dünya aklına” 17 

dönüşmesine/yönelmesine yol açmaktadır.  

Diğer taraftan, rekabet devletine yönelik detaylı bir analize geçmeden, rekabet 

devletine zemin oluşturan diğer görüşlere de değinilmesinde yarar görülmektedir. 

Devletin dış politikasını belirleyen faktörlerin başında ticaretin geldiğini iddia eden ve 

bu görüşüyle ön plana çıkan ilk düşüncenin sahibi, “Tüccar Devlet” kavramını ileri 

süren Richard Rosecrance’dır. Rosecrance, Westphalia Savaşı sonucunda kurulan 

modern devlet yapısının güç, militer politikalar ve yayılmacı eğilimlere dayalı olduğunu, 

bu devlet yapısında fethe dayalı, toprak genişlemesi yoluyla ekonomik kazancın 

hedeflendiği ifade etmektedir (1986:31-32). Geçmişte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği (SSCB) ve Birleşik Krallık gibi ekonomiler bu şekilde toprak kazanımı yoluyla 

genişlemiş ancak gerek söz konusu toplumlarda işgalcilere karşı gelişen olumsuz 

hissiyat gerekse insanları zorla bir arada tutmanın maliyeti, yayılmacı politikaların uzun 

vadede sürdürülebilir olmadığını kanıtlamıştır (Hegre, 2000:5-30; Rosecrance, 1986:32-

38). Bu tür ticaretle uğraşan devlet yapısı ile amaç ulusal kalkınma ile refahı artırmak, 

kaynakların yeniden tahsisini sağlamaktır (Rosecrance, 1986:32-38). Keohane ve 

Nye’ın (2012: 725-752) da belirttiği üzere, ekonomiler arasında “Karşılıklı Bağımlılık” 

yaratılarak ticari bağlar ile hem savaşın imkânsız hale getirilmesi sağlanırken hem de 

ekonominin barışçıl yollarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Tüccar devlet18 kavramı neoliberal çerçevede, ticari bir aktör olarak hareket eden 

devlet profili çizerek Kemal Kirişçi (2009:29-57) ve Sadık Ünay (2010:21-47) gibi 

                                                            
16 Enterprise association.  
17 Raison d’Etat” ve “Raison du Monde” kavramları hakkında detaylı bilgi için “Devletin Dönüşümü ve 

Küreselleşme” bölümüne bakınız. 
18 Bazı kaynaklarda “Ticaret Devleti” olarak da kullanılmaktadır. 
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akademi çevrelerince, Türk dış politikasının yakın dönem gelişimini yorumlamakta 

kullanılsa da uluslararası politik ekonomi literatürü19 açısından rekabet devleti kavramı 

daha gelişmiş bir teorik çerçeve sunması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu 

çalışma kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde de görüldüğü üzere, tüccar devlet 

kavramı devletin yalnızca yeni pazarlara açılma politikası güttüğü ve ürünlerinin küresel 

piyasalara ulaşımına odaklandığı izlenimi uyandırırken, ticaret, rekabet devletinin 

uluslararası neoliberal ekonomiye ve küreselleşme sürecine entegrasyonunun yalnızca 

bir boyutunu içermekte, neoliberal sistemde rekabet devleti ürünlerini dış pazara 

açmakla kalmamakta, Washington Mutabakatı’nda belirtilen unsurlarla birlikte, yatırım 

ortamını iyileştirerek, ekonomik liberalleşme, hukuki serbestleşme ile yabancı 

yatırımlara uluslararası koruma garantisi vererek ve uluslararası yatırımcılara cazip bir 

yer olduğunu kanıtlayarak yatırımcıları ülkesine çekmeye çalışmaktadır. Nitekim söz 

konusu yapısal farklılıklar dikkate alındığında bu çalışma kapsamında da, rekabet 

devleti kavramının kullanılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Ana tartışmaya geri dönülecek olursa, Cerny’ye (2007: 260) göre, ulusal 

ekonomiler giderek daha fazla bir şekilde yapısal olarak birbirine nüfuz etmekte, bu 

durum da hükümet politikalarının içte ve dışta ciddi bir dönüşüm geçirmesine, iç ve dış 

ayırımının giderek belirsizleşmesine sebebiyet vermektedir. Cerny, çalışmasında 

devletin yaşadığı ekonomik dönüşümü ya da rekabet devletine geçiş sürecini dört 

aşamada açıklamıştır. Buna göre; 

                                                            
19 Cerny, Fougner, Jessop gibi yazarlar 1970 sonrası gelişen neoliberal devlet yapısını çalışmalarında 

rekabet devleti olarak adlandırmaktadır.  
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 Hukuki düzenlemelere ilişkin serbestleşme ve sanayi politikalarının 

yansıması olarak makroekonomik müdahalecilikten mikroekonomik 

müdahaleciliğe yönelme, 

 Kilit konumda görülen sektörlerde, Karşılaştırmalı Üstünlük yaklaşımından 

Rekabetçi Üstünlük yaklaşımına geçiş yani asgari ekonomik otarşinin 

sağlanabilmesi amacıyla bir dizi “stratejik” ya da “temel” ekonomik 

aktivitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinden ziyade hızla gelişen ve 

değişen uluslararası piyasalardaki rekabetçi koşullara esnek cevap verebilme 

yetisi kazanmaya odaklanma, 

 Devletin ekonomik yönetimi ve müdahaleciliğinin temeli olarak enflasyon 

kontrolü ve genel neoliberal monetarizmin takibi,   

 Parti ya da hükümet politikalarının, ulusun refahını bütün olarak azami 

düzeye çıkarma amacına yönelik olmaktan çıkıp hem kamu hem de özelde 

girişimciliğe, yenilikçiliğe ve kârlılığa odaklanması  

olarak özetlenmektedir (2007:260). 

Genschel ve Seelkopf (2015: 239-240) ise, rekabet devletini ne olmadığından 

yola çıkarak, ilgili yazarlara atıfta da bulunarak tanımlamışlardır. Onlara göre, rekabet 

devleti, refah devletinin karşıtıdır. Nitekim talep yerine arz yanlı olması politik 

önceliklerinin Keynesyen devletten farklı olduğunu göstermektedir (Genschel ve 

Seelkopf 2015: 239-240). Vatandaşların ve sanayinin piyasa bağımlılığını azaltmak 

yerine artırmayı hedeflemesi nedeniyle refah devleti değildir. Piyasanın genişlemesini 

ister ve teşvik eder ancak piyasa çıktılarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmektedir. 

Yani birey ve firmaların ekonomik aktivitelerini cesaretlendirir ancak başarısız olmaları 
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halinde zararı üstlenme gibi bir sorumluluğu kendi üzerinde görmemektedir (Genschel 

ve Seelkopf 2015: 239-240). Ortak kimliğe sahip insan ve toprak yoksunluğu nedeniyle 

ulus devlet olmaktan da oldukça uzak olup ortak amaçlar için pragmatik bir birliktir 

(Genschel ve Seelkopf 2015: 239-240). Nihai olarak, ulus devlet olmamasıyla da ilişkili 

bir biçimde sınırsız bir ulusal egemenlik yetisine sahip bir devlet formu da değildir 

(Genschel ve Seelkopf 2015: 239-240). Egemenliği, hem uluslararası ekonomik 

rejimlerce hem de hareket kabiliyetine sahip uluslararası sermayenin ya da yatırımların 

ülkeden ayrılma tehdidi ile sınırlanmıştır (Genschel ve Seelkopf 2015: 239-240).  

Söz konusu durum, Türkiye’nin özellikle AB kaynaklı yatırım hareketleri 

çerçevesinde niçin rekabet devletine dönüşme gereksinimi duyduğunun açıklanması 

bakımından da önem arz etmektedir. Nitekim daha sonra değinilecek olmakla birlikte, 

2000 ve 2001 krizlerinin ardıl etkilerine yoğun bir biçimde maruz kalan Adalet ve 

Kalkınma Partisi tarafından, küreselleşme ve neoliberal baskılara cevap verebilmek, 

IMF ve Dünya Bankası ile AB uyum süreci kapsamında empoze edilen yapısal 

değişikliklere ayak uydurabilmek için yoğun bir çaba içerisine girilmiş, söz konusu 

kurum ve kuruluşlarca istenen reformların yapılmasıyla yalnızca güçlü bir ekonomiye 

sahip olmakla kalınmayıp küresel rekabetçilik hedefi doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası yatırım çevrelerini de memnun etme gereksinimi hissedilmiştir.  

Söz konusu çerçevede, diğer devletler de daha fazla yatırım çekebilmek için 

başka ekonomilerle iyi ilişkiler geliştirerek, hukuki altyapıyı sağlayarak yatırımcıların 

ülkeye çekilmesini ve ülkedeki varlıklarının devamlılığını hedeflemektedir.  Bu nedenle, 

bir yandan DTÖ, IMF gibi rejimlerin yönetimi ile diğer üye devletleri memnun etmeye 

çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri, diğer taraftan da piyasa ve yatırımcı 
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dostu politikalar geliştirerek yatırım ortamını iyileştirecek çalışmaları öncelikli gündem 

maddeleri arasına almaktadır.  

Rekabet devletinde, önceden de bahsedildiği üzere, ulusal güvenlik ve refah 

kavramlarının öncelikli olarak görülen yerini rekabetçilik almıştır. Devletin merkezi ya 

da temel rolü ve görevi, ekonomik küreselleşmenin sürdürülmesidir. Cerny’nin (2010:5-

21) belirttiği üzere, refah devletinden farklılaştığı diğer husus kalkınma politikalarında 

kendini göstermektedir. Ona göre geleneksel devlet müdahaleciliği “Yoğun Kalkınmayı” 

sağlama konusunda yetersiz kalarak iç kökenli bir büyüme potansiyeli oluşturmayı 

hedeflerken; rekabet devleti, firmaların rekabetçiliğini sağlamak ve dış piyasadaki 

rakipleriyle yarışır hale getirebilmek adına deyim yerindeyse Schumpeterci yaratıcı bir 

yıkım oluşturarak firmaları en modern ve gelişmiş teknolojili üretim yöntemlerine sevk 

etmeye odaklanmaktadır (Cerny, 2010:5-21). Böylelikle devlet rekabetçiliği teşvik 

etmek adına müdahale bakımından hem daha fazlası hem de daha azı olarak hareket 

etmekte ve “daha azı için daha fazlası” sloganıyla bu durum dile getirilmektedir (Cerny, 

2010:5-21). Nitekim daha önce ifade edildiği üzere refah devletinde üretim 

kaynaklarının dağıtımı bürokrasi ve lobicilik faaliyetleri nedeniyle etkin olmayan 

alanlara da yöneltilmektedir (Genschel, ve Seelkopf, 2015:237-251).   

Diğer taraftan, rekabet devletinde de yönetim erkini kendi beklentileri ve 

çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye kalkan çok farklı çıkar grupları, güç odakları ya 

da ulus ötesi elitler de bulunmakta olup söz konusu gruplar kendi aralarında güç 

mücadelesi vermekte ve rekabet devletinin önceliklerini kendi lehlerine çevirmeye 

çalışmaktadır (Cerny, 2010:5-21). Ancak bu durum, refah devletindeki gibi yalnızca tek 

bir grubun (bürokrasi) üstünlüğüne dayanmadığı için diğer gruplar bakımından da hala 

rekabette öne çıkma olasılığı bulunmaktadır.   
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Cerny’nin üzerinde durduğu ve bu çalışmada rekabet devleti çerçevesinde 

mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer husus “Serbestleşme”, “Deregülasyon” ya da 

“Düzenlemelerin Azaltılması” kavramıdır. Düzenlemelerin azaltılması ile kastedilen 

eskidiği düşünülen yasal ve idari düzenlemelerin kaldırılması değildir. Aksine eski 

düzenlemelerin rekabetçi üstünlüğü sağlayacak, ekonomiyi diğer ekonomiler karşısında 

daha avantajlı bir konuma getirecek şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Yani 

kuralsızlığın rekabetçiliği sağlayacağı düşünülmemekte, ilgili yasal ve idari yapının 

etkinliğinin artırılması ön planda tutulmaktadır. Daha sonra değinilecek olmakla birlikte, 

2000’lerin başından itibaren Türkiye’de AB uyum süreci ve krizle bağlantılı IMF 

reformları, Dünya Bankası ile başlatılan yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları 

çerçevesinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 

kurulması, oluşturulan bağımsız düzenleyici kuruluşlar bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Devlet, yeni yapıda kendine biçilen role uygun olarak bir piyasalaştırma aktörü olarak 

hareket etme zorunluluğu hissetmekte ve deregülasyon ile bu süreç kolaylaşmaktadır.  

Rekabet devletinin genel özelliklerinin yanı sıra ekonomilerin farklı dinamikleri 

nedeniyle bazı ekonomilerde ön plana çıkan unsurları da söz konusu olabilmekte ve bu 

durum farklı rekabet devleti formlarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

 

1.4. REKABET DEVLETİNİN TÜRLERİ 

 

Rekabet devleti, ilk olarak Batı ekonomilerinde ortaya çıkmış olmakla birlikte 

onlara özgü bir nitelik göstermemiş, Washington Mutabakatı ve neoliberal politikaların 

gelişme yolundaki ülkelerde de teşvik edilmesi ile küresel ölçekte yayılmış ve 
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ekonomilerin kendine has sosyal, ekonomik ve politik özellikleri çerçevesinde genel 

yapıdan uzaklaşarak farklı boyutların ön plana çıktığı bir yapıya bürünmüştür. 

Cerny, söz konusu farklı rekabet devleti yapılarının bir yandan birbirleriyle 

yarıştığını belirtirken diğer taraftan da bu yarışan formların yalnızca “orta vadede” 

ekonomik ve politik küreselleşmeye alternatif yapılar oluşturabileceğini çünkü 

küreselleşmenin dayattığı homojenleşme baskısının nihayetinde farklı formları benzer 

hale getireceğini ifade etmektedir (Cerny, 2007:268-273; Cerny ve Evans, 1999:6-9; 

Fougner, 2006:167; Genschel ve Seelkopf, 2015:237-251).  

Bu çerçevede, rekabet devleti Cerny tarafından; 

1. Stratejik/Kalkınmacı Rekabet Devleti 

2. Ortodoks Rekabet Devleti  

3. Neo-Korporatist Rekabet Devleti 

 

olmak üzere farklı sınıflara ayrılmakta olup diğer yazarlarca da yalnızca 

Cerny’nin sınıflandırmasına atıfta bulunulması ve alana yönelik yeni katkılar 

sunulmaması nedeniyle bu çalışma kapsamında da aynı rekabet devleti türleri ele 

alınmaktadır.  

 

1.4.1. Stratejik ya da Kalkınmacı Rekabet Devleti 

 

Fransa ve Japonya’da yaygınlık kazanan, ilk rekabet devleti formu “Stratejik” ya 

da “Kalkınmacı” devlet yapısı olup söz konusu ülkelerin dışında, doğası gereği daha 

otoriter yapılar kurmaya müsait yeni sanayileşen Asya ülkeleri ve üçüncü dünya 
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ülkelerinde başvurulan bir devlet formu olarak da ortaya çıkmaktadır (Cerny ve Evans, 

1999:6-9; Fougner, 2006: 167). John Zysman, Chalmers Johnson gibi yazarlar da 

kalkınmacı rekabet devletine odaklı çalışmalar gerçekleştirmiştir (Johnson, 1982:342; 

Zysman, 1983:233-282). Rekabet devletinin bu şeklinde, güçlü teknokratik devletçi 

rejim20 söz konusudur (Öniş ve diğerleri, 1991:109-126).  

Rekabet devletinin bu formunun işleyişindeki temel zorluk, bu ekonomilerin 

küresel piyasalara entegrasyonu arttıkça devlet ve firmaların, piyasa mekanizmasının 

çıktıları üzerindeki kontrolünün azalmasıdır (Fougner, 2006: 167). Yani devletin 

geçmişteki içte kendi kendine yeterli olma durumu, sınır ötesi ağların artması, üretimde 

ortaya çıkan yeni gelişmeler, finansman ve pazara erişim koşullarının gelişip firmaların 

off-shore 21  operasyonlara yönelmesiyle devletin sunduğu geleneksel yöntemlere ve 

üretim metotlarına riayet etme hevesini azaltmıştır (Cerny, 2007: 265). Ancak her 

ekonominin bu sürece gösterdiği dirençlilik farklı seviyelerdedir (Cerny, 2007: 265; 

Fougner, 2006: 167). Örneğin; Japonya’daki Keiretsu22 sistemi ve Japonya’nın idari 

yönetiminin baskın olması neticesinde ciddi bir oranda liberalleşme, deregülasyon ve 

özelleştirmeye rağmen devletin otoriter orijinal yapısı büyük oranda korunmuştur. Oysa 

Fransa örneği incelendiğinde, neoliberal güçlerin ana politik partilerden, bürokrasinin 

temel sektörlerine kadar pek çok alana nüfuz etmiş olması nedeniyle ekonominin 

küreselleşme sürecini daha çok içselleştirdiği, devlet aygıtının otoritesinin daha sınırlı 

olduğu gözlemlenmektedir (Cerny, 2007: 265).  

 

                                                            
20  Dirigisme. 
21 Ekonomide ‘vergiden uzak’ anlamına gelen offshore, vergi oranları yüksek olan ülkelerde faaliyet 

gösteren firmaların, vergi ödememek amacıyla faaliyetlerini ülke dışında sürdürmesidir. 
22  Japonca’da geniş güç ve erişime sahip, birbirine bağlı kuruluşlardan oluşan işletme gruplarını 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 
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1.4.2. Ortodoks Rekabet Devleti  

 

1980’lerde, ABD ve İngiltere’de izlenilen Reganizm ve Thatcherizm ile politik 

temeli sağlanan bir yaklaşım olup ortodoks rekabet devletinde kalkınmadan ziyade 

“neoliberal eğilimler” ön plana çıkmaktadır (Cerny, 1997:259; Cerny, 2010:129; Cerny 

and Evans, 2004:53). Bu yapıda, uluslararası ağların gelişmesi ve iş dünyasının ulus 

ötesi bir nitelik kazanması, ekonomik aktörleri çok uluslu yapılar oluşturmaya daha 

istekli hale getirmektedir. Küreselleşmeyle birlikte, geleneksel ilişkiler ve pazar payı 

elde etmekten ziyade, kârlılık odaklanılan hususların başında gelmektedir (Evans ve 

Lunt, 2010:1). Liberalizasyon, deregülasyon ve özelleştirme politikaları devletin 

müdahaleci rolünü tamamen sona erdirmemiştir. Devlet bürokrasisi önceden pek çok 

faktörü piyasa aracı olmaktan çıkarmaya çalışırken bu modelde söz konusu faktörleri 

piyasalaştırmaya çalışmaktadır (Cerny, 2007:265). Bir diğer ifadeyle, devlet kârlı 

olmayan işleri geçmişte olduğu gibi üstlenmek yerine kamu-özel sektör işbirliği 23 , 

Türkiye’de sık kullanılan şekli ile yap-işlet-devret gibi yöntemlere başvurmaktadır. 

Özelleştirme gibi faaliyetler devletin piyasa mekanizmasından elini çektiği anlamına da 

gelmemektedir. Eskiden kendi üzerine aldığı faaliyetleri özel sektöre devretmekte ancak 

sıkı düzenlemeler ile piyasayı da kontrol etmekte olup Cerny bu müdahaleye hükümetin 

yeniden icadı demektedir (Cerny, 2007:265).  

Diğer taraftan, Türkiye’de 1980’lerden itibaren takip edilen neoliberal politikalar, 

özellikle 2002 sonrası AB ve IMF koordinasyonunda sürdürülen reform çalışmaları, 

kitlesel özelleştirme faaliyetleri, akdedilen uluslararası anlaşmaların sayısındaki artış ile 

                                                            
23  Public-Private Partnership. 
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küresel ekonomiye eklemlenme çalışmaları bir arada değerlendirildiğinde, farklı rekabet 

devleti formları arasında Türkiye’nin en fazla ortodoks rekabet devleti modeline 

yaklaştığı gözlemlenmektedir.  Ancak bu durum, Türkiye’nin her açıdan ortodoks bir 

rekabet devleti yapısı gösterdiği anlamına gelmemektedir. Nitekim her ekonominin 

kendine has dinamikleri, iç ve dış gereksinimleri bulunmakta olup söz konusu kendine 

has özellikler ekonomileri genel gruplar içerisine sokmayı zorlaştırmaktadır.  

 

1.4.3. Neo-korporatist Rekabet Devleti 

 

Türkçe’de tam olarak karşılığı bulunmayan Korporatizm Türk Dil Kurumu 

(TDK)’na24 göre, “ilk olarak Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıkmış, daha sonra 

İtalya’da Mussolini ile Almanya ve İspanya’daki diktatörlük rejimlerince de 

benimsenen ve neo-korporatizm adını alan, sınıfların loncalar biçiminde tanımlandığı ve 

devletin loncaları temsil eden bir organ olarak iktisadi hayata sınırsız bir biçimde 

müdahale ettiği, iş çevreleriyle sendikalar arasındaki sınıf çatışmasının dengelenmeye 

çalışıldığı ve özünde kapitalist sistemin korunduğu, sosyalizm ve sendikalizm karşıtı 

iktisadi sistem” olarak tanımlanmaktadır.  

Neo-korporatizm ise ekonomik açıdan çıkar grubu niteliği gösteren yapıların 

kamu kurumları ile ortak bir yapıda bir araya geldiği bir yönetişim modeli olarak 

görülmekte olup sanayi ve işçileri temsil eden güçlü örgütlerle kamu kurumlarının bir 

arada bulunduğu adeta bir koalisyonu temsil etmektedir (Schmitter, 1985:33-38; 

                                                            
24 Türk Dil Kurumu’nun “Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü” içerisinde “İktisat Terimleri Sözlüğü”nde 

2004 yılında tanımlanmış olup online olarak https://sozluk.gov.tr/?kelime= internet adresinden 

ulaşılabilmektedir. [Erişim Tarihi:12.03.2019]. 

https://sozluk.gov.tr/?kelime
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Zihnioğlu, 2015: 7-9). Bu yapıda sivil toplum kuruluşlarının özerklikleri artırılır ve 

politika yapım sürecine dâhil edilir ancak her iki taraf da birbirini dengeleyecek güçtedir, 

böylelikle bir kontrol ve denge mekanizması kurulurken tek taraflı bir tahakküm 

engellenmiş olmaktadır (Zihnioğlu, 2015: 7-9).  

Rekabet devleti açısından incelendiğinde Japonya ve ABD’de uygulanan 

yaklaşımlar arasında bir konumda bulunmaktadır.  Bu nedenle, “Orta Yol” olarak da 

adlandırılmaktadır (Cerny, 2007:266). Stratejik modelde olduğu gibi katı devlet 

müdahalesi yoktur. Onun yerine işgücünün kurumsallaşmasına önem verilir, 

muhafazakâr para politikaları takip edilir, kapsamlı eğitim programları düzenlenir, 

evrensel bir bankacılık sistemi oluşturulur ve bunun sonucunda devletin büyük 

müdahalelerine gerek kalmadan sistem kendi kendine kurumsal bir şekilde işleyebilir 

(Cerny, 2007:266).  AB’nin gelişimi bu modele çok iyi bir örnektir. Ancak bu modelin 

de dezavantajları vardır. Örneğin; Maastricht Anlaşması ile tek pazar ve ortak para 

birimine geçilmesi döneminde, geçmişteki Eurosclerosis25 durumu tekrar ortaya çıkmış 

ve serbestleştirme gibi politikalar tekrar gündeme gelmiştir. (Cerny, 2007:266; 

Genschel ve Seelkopf, 2015). 

 

 

 

                                                            
25Eurosclerosis, 1970'lerde Herbert Giersch tarafından ileri sürülen devletin aşırı düzenleme ve pozitif 

sosyal politikalarından kaynaklanan durgunluk durumudur. Daha detaylı bilgi için bakınız; Giersch, H., 

(1985), “Eurosclerosis”,Kieler Diskussionsbeiträge, No.112, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel, 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/48070/1/025296167.pdf, [Erişim Tarihi:14.11.2019] ve Awesti, 

A., (2009), “The Myth of Eurosclerosis: European Integration in the 1970s”, Dans L'Europe en Formation 

2009/3-4 (No: 353 - 354), pages: 39-53, [Erişim Tarihi:14.11.2019]. 
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1.5. DEĞERLENDİRMELER  

 

Rekabet devleti yapısının, Türkiye’nin 2002-2015 döneminde takip ettiği, AB 

kaynaklı uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi hedefi çerçevesinde 

gerçekleştirilen kapsamlı reformlar bağlamında incelendiği bu çalışmada, neoliberal 

küreselleşme süreci ile devletin dönüşümüne odaklanılan söz konusu bölüm ile devlet 

kavramından yola çıkılarak refah devletinden rekabet devletine geçiş süreci üzerinde 

durulmuştur. 

Küreselleşme, modern devlet, refah devleti ve rekabet devleti eksenine 

odaklanan bu bölüm ile devlet aygıtının modern sistemdeki yerinin anlaşılmasının 

kolaylaştırılması hedeflenmiş olup; devletleri rekabetçi olmaya iten etkenlerin en 

önceliklileri arasında UDY hareketlerinin yattığı çünkü Washington Mutabakatı ile 

ekonomiler için UDY’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada öncelikli 

finansman kaynağı olarak görülmesinin sağlandığı, uluslararası yatırımcıları daha fazla 

ülkelerine çekmek isteyen ya da var olan yatırımcılarının başka ülkelere yönelmesini 

engellemek isteyen özellikle gelişme yolundaki ekonomiler üzerinde, yatırım 

hareketlerinin önemli bir baskı unsuruna dönüştüğü ileri sürülmüştür.  Söz konusu 

ekonomiler arasında Türkiye de bulunmaktadır.  

Bu kapsamda, sonraki bölümde ise neoliberal bir bakış açısı çerçevesinde, 

rekabet devleti yapısında gerçekleştirilen reformlar ve takip edilen politikalar 

neticesinde ülkeye daha fazla çekilmesi beklenen uluslararası yatırımlar üzerinde 

durulması ve rekabet devleti ile yatırım ilişkisi üzerine odaklanılması öngörülmektedir. 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASI YATIRIMLAR: KAVRAM VE TARTIŞMALAR 

 

Uluslararası doğrudan yatırımlar, bu çalışma kapsamında, özellikle AB kaynaklı 

olmak üzere, Türkiye’nin refah devletinden rekabet devletine dönüşüm sürecinde 

gerçekleştirdiği yapısal reformları tetikleyici unsurlar arasında değerlendirilmekte olup 

bu bölümde de söz konusu çerçevede incelenmektedir. Bu nedenle, fazla detaya 

girilmeden öncelikle yatırım ve uluslararası doğrudan yatırım kavramları üzerinde 

durulmakta, daha sonra ise rekabet devleti ile uluslararası doğrudan yatırımların 

bağlantısına değinilmektedir.  

Yatırım, bir ekonomide belirli bir dönemde sermaye stokunu, bir diğer ifadeyle 

üretim araçlarını arttırmaya yönelik olarak yapılan harcamalar şeklinde 

tanımlanmaktadır (Arıkan, 2006:3; Erdoğan, 2016:1; Samuelson ve Nordhaus, 

1998:397). 

Uluslararası yatırım kavramı ise, uluslararası ekonomik ilişkilerin doğasındaki 

değişime paralel bir şekilde, zamanla gelişim göstermiş olup geçmişte yalnızca Avrupalı 

devletler arasındaki sınır ötesi sermaye akımını tanımlamak için kullanılırken 

günümüzde gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini 

ifade etmek için de kullanılmaya başlamıştır (Kindleberger, 1993:208-224).  

Yatırımlar iç ya da dış kaynaklı olabileceği gibi ekonomilerin refah artışı ve 

kalkınma hedefleri çerçevesinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle, 

1970’lerden itibaren neoliberal politikaların Batı ekonomilerinden diğer ekonomilere 
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doğru giderek yaygınlaşması ve rekabet devleti yapısının ortaya çıkması sonucunda, 

gelişme yolundaki ülkeler için uluslararası doğrudan yatırımların, yetersiz iç 

kaynaklarla başa çıkmak için göz ardı edilemez bir unsur olduğu fikri aşılanmış ya da 

aynı sebeple hâlihazırda IMF gibi kaynaklardan borçlanma yoluna giden ekonomilere 

ekonomik serbestleşme ve kamu kaynaklarının kısılmasını içeren reformlar borçlanma 

için önkoşul olarak sunulmuştur (Erdoğan, 2016:1). Hangi sebeple olursa olsun, 

bilahare açıklanacağı üzere, devletler için uzun dönemde, portföy yatırımlara göre 

ekonomiye daha fazla katkıda bulunduğu değerlendirilen uluslararası yatırımlar giderek 

daha çok önem kazanmış, ekonomiler, daha fazla yabancı yatırımcı çekmek, onlara 

“cazip” bir ülke olduklarını kanıtlamak için amansız bir rekabete sürüklenmişleridir.  

Bu çerçevede, öncelikle uluslararası doğrudan yatırımları portföy yatırımlardan 

ayırabilmek adına, her iki uluslararası yatırım türünün de genel özelliklerine değinilerek 

bu çalışmaya ilişkin kavramsal yapının netleştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

2.1. ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLAR 

 

Uluslararası Portföy Yatırımlar (UPY) 26 , bir yatırımcının, başka ülkedeki 

menkul değerler ve diğer finansal varlıklarından oluşmakta, yatırımcıya bir şirketin 

varlıkları üzerinde doğrudan sahiplik imkânı sağlamamakta ve piyasanın hareketliliğine 

göre göreceli olarak daha kolay paraya çevrilebilmektedir. Sınır ötesi yatırımların en 

yaygın formlarından biridir (Goldstein ve Razin, 2005;2).  

                                                            
26 Bu çalışma kapsamında uluslararası portföy yatırımlar, dolaylı yatırımlar ve portföy yatırımlar, aksi 

belirtilmedikçe eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 
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Bu tür yatırımların, UDY’de görülen teknoloji, know-how, yeni pazar, üretim ve 

satış kanallarına ulaşım bilgisinin transferi gibi çok yönlü olumlu sonuçları 

bulunmamaktadır. Portföy yatırımları büyük oranda ülkenin kısa dönemli döviz 

ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmaktadır (Seyidoğlu, 2009: 602). Portföy 

yatırımlarda, ev sahibi ekonominin de yatırımcının da uzun vadeli çıkar, kontrol ya da 

kalkınma hedefleri doğrultusunda beklentileri bulunmamaktadır (Moosa, 2002:1). Daha 

ziyade anlık kâr amacı güdülmektedir. Bu nedenle portföy yatırımlar, daha hareketli, 

değişken ve geçici bir özellikte olup ülkenin siyasi ve ekonomik koşullarındaki kısa 

vadeli değişimlere daha duyarlı bir nitelik göstermektedir.  

UPY’nin söz konusu özellikleri dikkate alındığında, bir ülkenin ekonomik 

liberalleşme ve hukuki serbestleşme kapsamında takip ettiği neoliberal rekabet devleti 

uygulamalarının uzun vadeli bir çıktısı olduğu ileri sürülememektedir. Daha önce de 

ifade edildiği üzere, portföy yatırımların spekülatif etkileri, kısa vadeli oluşu ve ayrıca 

takibinin zorluğu gibi hususlar, portföy yatırımları devletler için en cazip yatırım türü 

olmaktan uzaklaştırmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma kapsamında, 2002 sonrası takip 

edilen rekabet devleti uygulamalarının bir yansıması olarak görülmemekte ve araştırma 

alanına dâhil edilmemektedir.  

 

2.2. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 

 

Bu çalışmanın temel kavramları arasında yer alan uluslararası doğrudan 

yatırımlar (UDY), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) göre, bir 

ekonomide yerleşik bir firma tarafından, diğer bir ekonomide yerleşik bir işletmede, 
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uzun vadeli çıkarlar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen sınır ötesi yatırım olarak 

tanımlanmakta ve bir yatırımın UDY olarak adlandırılabilmesi için yatırımcının söz 

konusu işletmede en az %10 oranında hisseye sahip olması koşulu aranmaktadır (OECD 

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2008:17). 

IMF de, OECD’ye benzer bir şekilde konuya yaklaşarak tüzel kişiliği olsun ya 

da olmasın herhangi bir yabancı yatırımcının bir girişimde en az %10 hisse ile oy 

kullanma gücüne sahip olmasını doğrudan yatırım olarak nitelendirmektedir (IMF Issue 

Paper 20, 2004:Annex I). 

Bir başka tanıma göre UDY, bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin 

sınırlarının ötesine yayması yoluyla ana merkezin dışındaki ülkelerde üretim tesisi 

kurması ya da mevcut üretim tesisini satın alması olarak adlandırılmaktadır (Seyidoğlu, 

2009: 600). Nuray Ergül’e (2004:147) göre ise bir yatırımcının kendi ülkesi dışında 

üretim yapabilmek amacıyla hâlihazırda kendisinde var olan sermaye, tecrübe, üretim 

bilgisi gibi kaynakları ülke dışına çıkarması, yeni bir ülkede sıfırdan bir tesis kurma, 

ortaklık oluşturma ya da satın alma faaliyetine girişmesidir. Bir diğer tanımda yer alan 

haliyle ve yatırım türleri açıklanırken de ifade edileceği üzere, satın alma ve birleşmeler 

kapsamında, kaynak ülkede (sermayenin çıkış ülkesi) yerleşik bir firmanın, ev sahibi 

olarak adlandırılan sermayenin taşındığı yeni ülkedeki başka bir firmanın varlıklarını, 

üretimin kontrol edilmesi, dağıtılması ya da diğer faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

amacıyla satın almasıdır (Moosa, 2002: 1).  

Özellikle IMF ve OECD gibi referans niteliği taşıyan kaynakların tanımlarından 

yola çıkıldığında UDY’nin; “uzun dönem”, “kontrol gücü”, “uzun vadeli çıkar” ve “en 
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az %10 hisse sahibi olmak” gibi ortak özellikleri üzerinde durulduğu 

gözlemlenmektedir.   

Bu doğrultuda, Türkiye’nin 20002 sonrası rekabet devleti uygulamalarının 

incelendiği bu çalışmada, UDY üzerinde rekabet devletinin ne tür bir rolü olduğu sorusu 

akıllara gelmektedir. Söz konusu soruya verilebilecek en somut örnekler arasında Çin 

Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin, 1978 sonrası benimsediği yönetim anlayışı ve ekonomi 

politikaları yer almaktadır (Kirkpatrick ve Wilde, 1999:231). Bilindiği üzere, Komünist 

Parti koordinasyonunda sıkı bir sosyalist rejimle yönetilen ÇHC, Deng Şiaoping 

önderliğinde 1978’de Çin Değerleri ile Sosyalizm olarak anılan yeni bir yönetim 

anlayışı belirleyerek neoliberalizme yönelen yeni bir ekonomi modeli benimsemiş, dört 

adet özel ekonomi bölgesi açmış, ülke yabancı yatırımcılara açık hale getirilmiş, 

bankacılık ve petrol gibi devlet tekelinde olan sektörlerde özelleştirmeye gidilmiş ve 

böylelikle reformlara başlanıldığı tarihten itibaren güçlü bir büyüme oranı yakalanmıştır 

(Kirkpatrick ve Wilde, 1999:223-224). ÇHC’de küresel rekabet koşullarına uyum 

sağlanabilmesi için devlet bir tür aracı rolü görmüştür. UDY de devletin rekabetçiliğini 

tesis edebilmesi için kilit finansal ve teknolojik girdi kaynağı olmuştur. UNCTAD’ın 

2019 DYR verileri incelendiğinde ÇHC, 2017 ve 2018 yıllarında, 134 ve 139 milyar 

ABD doları UDY çekerek ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci UDY’ye ev 

sahipliği yapan ekonomisi konumuna ulaşmıştır (WIR, 2019:3). Özetle, ÇHC tamamen 

dışa kapalı bir ekonomi modelinden vazgeçip neoliberal politikaları kendi 

sosyoekonomik unsurları ile birleştirmiş ve dünyanın en önemli UDY alıcıları arasına 

girmeyi başarmıştır. ÇHC’nin demografik yapısı ya da coğrafi konumu gibi UDY’yi 

etkileyen pek çok faktörden söz edilmesi mümkün olmakla birlikte, ekonomisi ve 

kalkınma hedefleri için yararlı olacağını düşündüğü UDY’yi çekmek için pek çok 
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yapısal reform gerçekleştiren, yatırım rejimini serbestleştiren, kamu elindeki sektör ve 

üretim tesislerini kısmen de olsa özelleştiren, yatırımcıya daha istikrarlı ve güvenilir bir 

siyasi ve ekonomik ortam sunmak için gayret ederek küresel rekabetçilik şartlarına 

uyum sağlamaya çalışan devletin söz konusu ilerlemedeki işlevini ve baskın 

pozisyonunu göz ardı etmek mümkün değildir. Söz konusu devletin eski korumacı ve 

dışa kapalı politik eğilimlerini sürdürmesi halinde, UDY çekmesi ve bugünkü ekonomik 

başarısını elde etmesi mümkün değildir.  

Buradan hareketle, ilk bölümdeki tartışma tekrar gün yüzüne çıkmakta ve 

Cerny’nin (2010) de ifade ettiği, dönüşümcü bakış açsı çerçevesinde neoliberalizm ve 

küreselleşmenin karşılıklı etkileşimi sürecinde devletin küreselleşmenin içselleştirilmesi 

ve uygulanmasında kilit konumda olduğu savı güç kazanmaktadır.  

Öte yandan, UDY tanımının akabinde üzerinde durulması gereken bir diğer 

nokta, UDY’yi etkileyen faktörlerdir. Bu çalışma çerçevesinde, devlet politikaları27, 

uluslararası örgütler ve küreselleşme faktörlerinin etkinliği vurgulanmakla birlikte, 

UDY’yi etkileyen oldukça fazla sayıda etken bulunmakta, bu durum da yalnızca bir ya 

da birkaç değişken ile UDY hareketlerini açıklamayı zorlaştırmaktadır. Ancak sonraki 

bölümde ele alınan UNCTAD’ın sınıflandırmasının devlet politika ve araçlarının genel 

bir çerçevesinin çizilmesi bakımından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

 

 

                                                            
27 Sonraki bölümde farklı gruplar çerçevesinde incelenecektir.  
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2.2.1. Uluslararası Doğrudan Yatırımların Nedenleri  

 

Uluslararası doğrudan yatırımlar, neoliberal bakış açısı çerçevesinde, ev sahibi 

ekonomi açısından sağladığı pozitif dışsallıklar bağlamında her geçen gün daha fazla 

önem kazanırken, üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, söz konusu yatırımlar ile 

bilmedikleri ya da daha önce faaliyet göstermedikleri bir piyasaya girerek pek çok risk 

unsurunu üstlenen çok uluslu şirketleri bu tür faaliyetlere yönelten etkenlerin neler 

olduğudur.  

 Uluslararası hukuk çerçevesinde, 1960’lardan itibaren Türkiye’de de yaygınlık 

kazanan ve Türkiye’ye ilişkin bölümde detaylı bir şekilde değinilecek olan 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları”, yatırım bölümleri 

de ihtiva eden yeni nesil “Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)”28 gibi karşılıklı akitlerle 

uluslararası hukuk kurallarına riayet eden ekonomilerce her ne kadar yatırımcılar 

korunmaya çalışılsa da, firmadan kaynaklı piyasa başarısızlıklarının yanı sıra çok çeşitli 

risk unsurları daha önce ifade edildiği üzere hala devam etmektedir. Böyle bir ortamda, 

şirketleri ulus ötesi yatırımlara iten sebeplerden bazıları Halil Seyidoğlu tarafından 

oldukça kapsamlı bir şekilde özetlenmiştir. Söz konusu unsurlardan en fazla öne çıktığı 

düşünülenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir (2009: 600); 

 Hammaddeye erişim; Üretim faaliyetinin temel unsuru üretim girdisi yani 

hammaddedir. Ucuz hammadde kaynağına sahip olma ya da hammaddenin 

                                                            
28 STA’lar geçmişte yalnızca mal ticaretini içererek taraflar arasında avantajlı tariflerden ticaret yapmayı 

sağlama işlevi görmekteydi. Ancak değişen uluslararası ticaret ağı, DTÖ müzakerelerinin zayıflaması 

sonucu AB gibi gelişmiş ekonomilerin ikili anlaşmalara yönelmesi, STA’ların hem daha fazla önem 

kazanmasına hem de küresel gereksinimler neticesinde yatırımlar, hizmet ticareti hatta bazı durumlarda 

kamu alımları gibi pek çok alanı kapsayacak şekilde genişlemesine yol açmış ve yeni nesil STA’lar ortaya 

çıkmıştır.  
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yapısı gereği çıkarıldığı yerde işlenme zorunluluğu yatırımcıları sınır ötesi 

faaliyetlere itebilmektedir. Örneğin; elmas gibi değerli madenlerin 

işlenmesiyle uğraşan Batı kaynaklı büyük firmalar, Afrika’da madenleri 

çıkarmakta, maliyeti azaltmak adına büyük gemilere yükleyerek açık 

denizlerde işlemekte ve ürünler ülkelerine ya da diğer pazarlara 

getirdiklerinde piyasaya sürmeye hazır halde olmaktadır.    

 İthalatçı ülkenin kısıtlamalarından korunma; Ekonomiler küresel 

piyasalarda hâlihazırda gelişmiş üreticilerle yerli piyasada yeni gelişen 

üreticilerini korumak veya yeni olmasa dahi yerli üretimi desteklemek, dış 

ticaret açığını engellemek adına, DTÖ’den ya da çeşitli uluslararası 

ekonomik platformlardan kaynaklanan yükümlülüklerin izin verdiği ölçüde 

kotalar, yüksek gümrük vergileri ya da diğer korunma tedbirlerine 

başvurabilmektedir. Eğer söz konusu piyasa ihracatçı firma açısından 

önemliyse üretim süreçlerinin tamamı olmasa bile montaj, paketleme gibi 

görece ufak işlemler ilgili piyasaya kaydırılabilmektedir.  

 Yurtiçi maliyetlerden kaçınma: Özellikle gelişmiş ülkelerde, üretim süreçleri, 

işçi ve tüketici haklarının korunması, piyasada adil rekabetin tesis edilmesi 

gibi hedeflerle katı bir şekilde düzenlenebilmektedir. Firmalar, yabancı 

yatırımcı çekmek istedikleri için daha az bürokratik unsura yer veren ya da 

yabancılara kolaylık sağlayan gelişme yolundaki Güneydoğu Asya gibi 

bölgelerdeki ekonomilere üretimlerini taşımaktadır. Ancak bu tür ülkelerde 

de, çocuk işçi çalıştırılması ya da gayriinsani şartlara maruz kalınması gibi 

sıkıntılar baş göstermektedir.  
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 Unvan ve üretim sırlarının korunması: Belirli bir marka oluşturmuş firmalar, 

yakaladıkları standartları ve kaliteyi uluslararası düzeyde korumak, üretime 

ait gizli bilgiler, patent, ticari sırlar gibi hususları başkalarıyla paylaşmamak 

adına sınır ötesi üretim faaliyetine girişebilmektedir. 

Uluslararası alanda ise UNCTAD, uluslararası yatırım hareketlerine verdiği 

önem çerçevesinde başvurulması gereken öncelikli kaynaklar arasında yer almaktadır. 

UNCTAD’ın 1998 ve 2012 yıllarında yayınlanan Dünya Yatırım Raporları29; politik, 

ekonomik ve yatırım ortamına ilişkin faktörler şeklinde üç başlık altında toplayarak 

uluslararası yatırım tercihlerini incelemekte olup, söz konusu faktörler arasında doğal 

kaynakların varlığı gibi adı üzerinde ekonominin doğasından kaynaklananlar etkenler 

çıkarıldığında, tüm faktörlerin devletin politik bakış açsı ile yakinen bağlantılı olduğu 

gözlemlenmektedir.  

  

                                                            
29 World Investment Report. 
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Tablo 1: Uluslararası Doğrudan Yatırımları Belirleyici Faktörler 

POLİTİK FAKTÖRLER 

 Ekonomik, politik ve sosyal istikrar 

 Piyasaya giriş ve faaliyeti sürdürmeye ilişkin kurallar 

 Yabancı iştiraklerin anlaşma standartları 

 Piyasanın işleyişine ve yapısına ilişkin politikalar (rekabetçilik ve birleşme ile satın 

almalara ilişkin olarak) 

 UDY’ye ilişkin uluslararası anlaşmalar 

 Özelleştirme politikası 

 Ticaret politikası (tarifeler ve tarife dışı engeller), ticaret ve UDY politikalarının 

tutarlılığı 

 Vergi politikaları 

EKONOMİK FAKTÖRLER 

Alt Başlık Faktörler  

Pazarın Çekiciliği 

 Pazar büyüklüğü (satın alma gücü paritesine 

göre GSYH) 

 Harcama gücü (satın alma gücü paritesine 

göre kişi başına düşen GSYH) 

 Pazarın büyüme potansiyeli (reel GSYH 

büyüme oranı) 

Düşük Maliyetli İşgücü ve Becerinin 

Varlığı  

 Birim işgücü maliyeti (saatlik ücret ve işgücü 

verimliliği) 

 İmalat işgücünün boyutu (var olan beceri 

temeli) 

Doğal Kaynakların Varlığı 
 Kaynaklardan yararlanma (yakıt, cevher vb.) 

 Tarımsal potansiyel (ekilebilir araziye erişim) 

Altyapı Olanakları 

 Ulaşım altyapısı (yol yoğunluğu, toplam 

kaplanmış yol oranı, toplam demiryolu hatları, 

nakliye bağlantısı) 

 Enerji altyapısı (elektrik tüketim gücü) 

 Telekom altyapısı (telefon bağlantıları, mobil 

hücresel abonelikler, sabit genişbant internet 

abonelikleri) 

YATIRIM ORTAMINA İLİŞKİN FAALİYETLER 

 Yatırım promosyonu (güçlü yatırım ortamı imajı oluşturulması, tanıtım vs.) 

 Yatırım teşvikleri 

 Bürokratik ve yozlaşmaya ilişkin maliyetler  (bürokratik etkinlik, yolsuzluk olmaması) 

 Sosyal olanaklar (iki dilde eğitim veren okullar, yaşam kalitesi gibi) 

 Yatırım sonrası hizmetler 

Kaynak: UNCTAD World Investment Reports (1998: 91, 2012: 30) 

  

Söz konusu tablo incelendiğinde; özellikle politik ve yatırım ortamına ilişkin 

faktörlerin doğrudan neoliberal rekabet devleti, hatta ortodoks rekabet devleti modeli 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi beklenen serbestleşme, liberalleşme, hukuki çerçevenin 

küresel rekabete açılması gibi unsurlarla uyuştuğu tespit edilmektedir. İlgili tüm 

reformları gerçekleştirme yeterliliğine sahip tek toplumsal yapı ise devlet yönetimi olup 
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bu süreçte rekabet devletinden beklenen; UDY’yi etkileyen söz konusu unsurları küresel 

rekabet şartlarına uyumlu hale getirerek hem ülke içerisindeki yatırımcıların dış 

pazarlara açılmasına olanak sağlayacak gerekli altyapı, bilgi ve tecrübeyi geliştirmek 

hem de yabancı yatırımcılar için ülkesinin diğer pek çok alternatife kıyasla daha cazip 

ve iyi bir yatırım yeri olduğunu kanıtlamaktır.  

 

2.2.2. Uluslararası Doğrudan Yatırım Türleri 

 

UDY, gerçekleştirilen yatırımın mülkiyet sahipliği, yatırımın niteliği, amacı gibi 

farklı kıstaslara göre gruplandırılmaktadır. Bu tür bir gruplandırmaya ihtiyaç 

duyulmasındaki temel etken, her UDY türünün ev sahibi ülke ve yatırımcı açısından 

aynı yönde ve düzeyde etkiye sahip olmadığı ön kabulüdür. Uluslararası yatırım türleri 

açısından da Seyidoğlu’nun sınıflandırması oldukça geniş bir kavramsal çerçeve 

sunmaktadır (Seyidoğlu, 2009:605-606). 

Mülkiyet durumuna göre; 

 Ortak Girişim ya da Tam Mülkiyet30: Ortak girişim iki ya da daha fazla gerçek 

ya da tüzel kişinin bir araya gelerek birlikte bir şirket üzerinden ortak proje 

geliştirmesidir. Hargrave göre yatırımcılar kurulan bu şirket kapsamında mevcut 

şirketlerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere anlaşmaktadır. 

Uluslararası doğrudan yatırımlarda ise, çok uluslu şirket, ev sahibi ülke 

şirketiyle ortak bir girişim kurmaktadır. Bu UDY türünde yabancı yatırımcının 

                                                            
30 Joint Venture/Full Ownership. 
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hedefi, yerli ortağın piyasa tecrübesinden yararlanmak, riskleri paylaşarak 

azaltmak, ilgili ülkenin yasal düzenlemeleri ve kültürel özellikleri hakkında daha 

kolay bir şekilde bilgi sahibi olarak piyasaya uyum sağlamak şeklinde 

sıralanabilir.  

 Satın Alma ve Birleşmeler31: Satın alma ve birleşmeler UDY türleri arasında 

gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu yatırım türünde, hâlihazırda marka olmuş, 

piyasa tecrübesi bulunan, ülkenin teknolojik standartlarına uygun kurulu 

firmanın avantajlarından yararlanmak istenilmektedir. 

 Stratejik Birleşmeler: Bu yatırım türünde temel amaç teknoloji ve Ar-Ge 

maliyetlerinin paylaşılmak suretiyle azaltılması, piyasaya doğru zamanlama ile 

girilmesi, pazarlama ve hizmetlerin ortak bir şekilde sunulması yoluyla 

maliyetlerin indirilmesi olarak ifade edilmektedir. 

“İşletmenin niteliğine” göre; 

 Sıfırdan Yatırımlar32: Yatırım yapılan ülke açısından olumlu etkileri en fazla 

olan yatırım türüdür. Ev sahibi ülkenin yatırım stoklarını, sermaye etkinliğini ve 

istihdamını doğrudan artırmaktadır. Yatırımcı açısından faydası ise ihtiyacına 

uygun şekilde yatırımın özelliklerini belirleyebilme esnekliği sunmasıdır. Ancak 

bu tür yatırımlar daha uzun vadeli geri dönüş imkânı sağlaması nedeniyle kısa 

dönemde kâra geçmeyi amaçlayan yatırımcılar açısından dezavantaj 

oluşturabilmektedir.  

 Satın Alma ve Birleşmeler: Mülkiyet sahipliğine ilişkin yatırım türünde de 

değinilen satın alma ve birleşmeler, diğerleriyle kıyaslandığında piyasaya girişin 

                                                            
31 Mergers and Acquisition. 
32 Greenfield Investments. 
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daha kolay ve kısa sürede gerçekleşmesi bakımından daha avantajlı bir yatırım 

türüdür.  

 Hibrit Yatırımlar33: Sıfırdan yatırım ile satın alma arasında yer alan bir yatırım 

türüdür. Burada satın alma söz konusudur fakat işletmenin şekillenmesinde ev 

sahibi ülkedeki işletmenin üretim faktörlerinden ziyade yabancı yatırımcının 

getirdiği faktörler belirleyici konumdadır. Yaygın olarak başvurulan yatırım 

türlerinden biridir.  

Bahsi geçen yatırım çeşitleri arasında ev sahibi ekonomi tarafından en çok tercih 

edilen yatırım türü, diğerlerine nazaran daha farklı ve fazla alanda olumlu etkiye sahip 

olması nedeniyle sıfırdan yatırımlardır. Ancak AT Kearney’nin 2019 yılı Doğrudan 

Yabancı Yatırım Güven Endeksi’ne34  göre ev sahibi ekonomiler açısından en tercih 

edilen tür sıfırdan yatırımlar olsa da çok uluslu şirketler son dönemde farklı yatırım 

türlerini bir arada içeren sınır ötesi yatırımlara yönelmektedir.  

 

2.2.3. Rekabet Devleti ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Arasındaki İlişki 

 

Bu çalışmanın temel tartışma konularından biri, Türkiye’nin bir rekabet devleti 

olup olmadığının, başta AB kaynaklı olmak üzere ülkeye gelen Uluslararası Doğrudan 

Yatırımlar (UDY) üzerinden araştırılmasıdır. Daha önce de değinildiği üzere, devlet 

aygıtının refah devleti modelinden neoliberal rekabet devleti yapısına dönüşüm 

sürecinde, Batı ekonomilerinde başlayan yapısal reformlar, Washington Mutabakatı 

                                                            
33  Brownfield Investments. 
34 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index, detaylı bilgi için bakınız: 

https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index, [Erişim Tarihi:01.09.2019].  

https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index
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çerçevesinde gelişme yolundaki ülkelere de kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda 

adeta “her hastaya uygun bir reçete” olarak sunulmuş ve küresel ekonomiye adapte 

olmak isteyen ekonomiler bu tür reformları gerçekleştirmeye doğrudan ya da dolaylı 

olarak teşvik edilmiştir.  

Gelişme yolundaki ekonomilerin, küresel ekonomiye entegrasyonları amacıyla 

benimsedikleri neoliberal politikaların ve dolayısıyla rekabet devleti uygulamalarının 

gerekçeleri ve teşvik edici unsurları değişmekle birlikte, söz konusu uygulamaların bazı 

ortak noktalara sahip olduğu ve aynı zamanda uluslararası yatırım ilişkileri ve 

tercihlerini de etkilediği değerlendirilmektedir (Cerny, 2010; Steger 2013). Her 

ekonomide kendine has özellikler bulunmakla ve farklılaştığı noktalar söz konusu 

olmakla birlikte bu çalışmada, Türkiye’ye en yakın devlet modeli olduğu ileri sürülen 

ortodoks rekabet devleti modelini benimseyen ekonomilerin rekabet devleti olabilmek 

ve rekabet devletinin neticesinde uluslararası yatırımlar için cazip bir destinasyon haline 

gelebilmek amacıyla bazı başlıca reform alanlarını önceliklendirdiği ve zaruri olarak 

gördüğü değerlendirilmektedir. Nitekim rekabet devleti ve uluslararası doğrudan yatırım 

ilişkisinin incelenmesi sürecinde, söz konusu hususların yeniden, daha detaylı ve 

uluslararası yatırımlarla bağlantılı bir biçimde belirtilmesinde yarar görülmektedir.  

Ortodoks rekabet devleti modeli çerçevesinde uluslararası yatırım kararlarını da 

etkilediği değerlendirilen hususlar arasında; 

 Hukuki yapının, küreselleşme neticesinde uluslararası hukuk ile daha 

uyumlu olacak şekilde gözden geçirilmesi ve daha fazla yatırımın ülkeye 

çekilmesine olanak sağlayacak şekilde serbestleştirilmesi, deregülasyon 

faaliyetlerine önem verilmesi, uluslararası anlaşmalara ayrıca 
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odaklanılarak uluslararası alanda ikili ve çok taraflı hukuki altyapının 

ekonomik ilişkiler bakımından güçlendirilmesi,  

 Küresel rekabete uyum sürecinde uluslararası sermayenin bir ülkeye 

yönelmesinde etkili olduğu değerlendirilen finans, ticaret, sanayi gibi 

alanlarda liberalleşmeye önem verilmesi,  

 Küreselleşmeyle birlikte iç-dış ayırımının ortadan kalkması ve 

ekonomiler arasında karşılıklı nüfuz etme sürecine girilmesiyle birlikte 

ulus ötesi elitlerin ve yeni gelişen diğer toplumsal sınıfların ulus ötesi 

işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik taleplerine cevap verilmesi, 

 Özelleştirme faaliyetlerinin öncelikli gündem maddeleri arasına alınması 

suretiyle devletin küçülmesi, büyük ölçekli yabancı yatırımlara olanak 

tanınması, refah devletinin aksine piyasalaştırmaya önem verilmesi, 

devletin aşırı yüklenme sorununun çözülmesi, kamu-özel sektör işbirliği 

mekanizması gibi yöntemlerin yaygın olarak kullanılması, 

 Vergi indirimi, yatırım teşvikleri gibi yöntemlerle girişimcilik, 

yenilikçilik, karlılık odaklı yerli-yabancı firma/bireylerin ekonomiye 

katılımının desteklenmesi, 

 Küresel rekabet şartlarına ayak uydurulması, uluslararası alanda güven 

oluşturulması ve iç aktörlerin desteğinin devamlılığı açısından ekonomik, 

politik ve siyasi istikrarın sağlanması, 

 Diğer hususlarla da bağlantılı olarak yatırım ortamının bütüncül bir bakış 

açısıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 

faaliyetleri yer almaktadır.  
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Ayrıca rekabet devletine içkin reformların IMF ve AB tarafından Türkiye ve 

benzer ekonomilerden talep edilen reformlarla da uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. 

Nitekim IMF’nin stand-by anlaşmaları, genişletilmiş fon kolaylığı gibi zor durumdaki 

ekonomilere fon sağlama olanaklarının kullanılması için de ön şart olarak ilgili 

ekonomide bahse konu yapısal reformların tedrici bir şekilde gerçekleştirilmesi talep 

edilmektedir. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı kaynaklarına 35  göre, 

Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 49. Maddesi’nde belirtilen AB’ye aday 

ülkelerin uyması beklenen Kopenhag Ekonomik Kriterleri arasında da işleyen bir piyasa 

ekonomisi ve AB piyasasında rekabet edebilme gücü aranmaktadır.  

Devletlerin bahsi geçen reformları gerçekleştirmesi ile elde etmesi beklenen 

sonuç, IMF ve AB açısından mali disiplinin sağlanması iken, gelişme yolundaki 

devletlerin beklentileri bakımından küresel rekabet şartlarına uyum sağlayarak hem 

yerli yatırımcıların küresel ekonomiye entegrasyonunun sağlanması hem de yabancı 

yatırımcılara ülkenin cazip bir yatırım destinasyonu olduğu izlenimi uyandırarak 

yatırımların ülkeye çekilmesini sağlamak ve bu yolla ulusal ekonomideki kaynak 

yetersizliğinden kurtulmaktır.  

Rekabet devleti yapısı, Cerny (2010) tarafından da ifade edildiği üzere, küresel 

yatırım hareketlerinin ülkeye çekilmesi sürecinde kilit rol oynamaktadır. Türkiye gibi 

ülkelerinin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları 

bulunan ve iç kaynak yetersizliği nedeniyle karşılayamadıkları büyük altyapı projelerine 

ilişkin finansman desteği, üretim süreçlerinin ve katma değerli üretimin gelişmesi için 

know-how, teknoloji transferi, istihdam gibi alanlarda “uluslararası doğrudan yatırımlar” 

                                                            
35 Detaylı bilgi için bakınız; Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, https://ab.gov.tr/45999.html, [Erişim 

Tarihi:12.11.2019].  

https://ab.gov.tr/45999.html


55 
 

önemli bir konumda yer almakta olup ekonomilerin rekabet devleti olma yolunda 

gösterdikleri çaba ve başlattıkları neoliberal reform politikaları ülkelerin yabancı 

yatırımcı nezdinde daha cazip bir yer olma amacına da hizmet etmektedir. AT Kearney 

tarafından yıllık olarak yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi’nin36 

2019 yılı verileri incelendiğinde, yatırımcılara yöneltilen ve uluslararası yatırımlarını 

artırmaları için en önemli olarak gördükleri faktörlerin neler olduğu sorulduğunda, 

neoliberal rekabet devleti yapısında da öncelik verilen makroekonomik ortam ve 

düzenleyici çevre sırasıyla %30 ve %22 olarak en fazla belirtilen faktörler arasında yer 

almıştır. Aynı rapor çerçevesinde 2019 yılında 2018 yılı ile karşılaştırıldığında, 

yatırımların gelişmiş ekonomilere daha fazla yöneldiği gözlemlenmiş ve bunun nedeni 

de araştırılmış olup ortodoks rekabet devleti için de önemli görülen ve rekabet devleti 

olmak isteyen ekonomilerden reform yapması beklenen alanları oluşturan tespitler 

şunlardır;  vergi oranları, güvenli yatırım ortamı, düzenleyici çevrenin şeffaflığı ve 

yolsuzluğun bulunmaması, yatırımcı haklarının güçlendirilmesi, sermayenin ülkeye 

girişi ve ülke dışına çıkarılmasının kolaylaştırılması, yatırımcı için devlet teşvikleri, 

yasal ve idari süreçlerin etkinliğidir.  

Türkiye’nin 2002-2015 döneminde, rekabet devleti olma ve özellikle AB 

kaynaklı uluslararası doğrudan yatırımları artırmaya yönelik çalışmalarına daha sonra 

değinilecek olmakla birlikte, bahsi geçen alanlarda reformlar yaptığı gözlemlenmiştir. 

Söz konusu reformlardan bazıları arasında; 2003 yılında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu’nun yürürlüğe alınarak uluslararası yatırımlarda büyük oranda 

liberalleşme sağlanması, söz konusu yatırımlarda izin sisteminden bildirim sistemine 

geçilmesi, AB ve IMF kaynaklı reformlar ile hem politik ve sosyal alanda hem de 

                                                            
36  Detaylı bilgi için bakınız; https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-

index/2019-full-report#investors, [Erişim Tarihi:01.09.2019].  

https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report#investors
https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report#investors
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ekonomik alanda geniş çaplı liberalleşmenin sağlanması, devletin ekonomiye doğrudan 

müdahalesinin özelleştirme faaliyetleri ile azaltılmasının yanında bağımsız düzenleyici 

kuruluşlar aracılığıyla bankacılık, finans gibi sektörlerin düzenlenmesi, eskidiği 

düşünülen düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve günümüz şartlarına uyum sağlaması 

amacıyla pek çok alanda deregülasyon faaliyetlerine girişilmesi 37  hususlarının 

sayılabileceği değerlendirilmektedir. 

  

2.3. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN KÜRESEL SEYRİ 

 

Geçmişten günümüze çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması, UDY hareketlerinin 

hızla gelişmesine sebebiyet vermiş, ulus ötesi yatırımlar hususunda Batılı ekonomilerin 

başat konumu dikkat çekmiştir38.  

Wilkins (1989:609), 1875-1914 arasındaki yatırım hareketlerini yapısal 

özellikleri bakımından sonraki dönemlere nazaran çok daha fazla doğrudan yatırım 

olarak görmekte ve yorumlamaktadır. Ancak yalnızca birkaç büyük ekonomi tarafından 

gerçekleştirilmesi, günün şartları çerçevesinde koloni yapısının sürdürülmesi sonucu tek 

yanlı kaynak aktarımına sebebiyet vermesi gibi hususlar, yaygın bir form kazanmasını 

                                                            
37 Yatırım teşvik sisteminin gözden geçirilerek destek unsurlarının bölgesel gelişmişlik farkını azaltacak 

şekilde yeniden düzenlenmesi deregülasyon faaliyetlerinin en belirgin örnekleri arasında yer almaktadır.  
38 Uluslararası yatırımların ortaya çıkışı Sümerliler, Fenikeliler, Yunanlılar gibi kadim medeniyetlere, 

Ortaçağ’da Avrupalı tacirlerin Doğu Akdeniz’e yönelik ticari faaliyetlerine ya da aynı dönemde 

İtalya’daki bankacılık sisteminin sınır ötesi nitelik kazanması gibi farklı dönemlere ve toplumlara 

dayandırılmaktadır. Ancak en fazla kabul gören ve farklı kaynaklarca üzerinde durulan görüş, ilk UDY 

hareketlerinin 1600’lerde kurulan İngiliz The East Indian Company, Muscovy Company ve Hudson’s Bay 

Company’nin ticari faaliyetlerini ülke sınırlarının ötesine taşıması ile gerçekleştiği yönündedir (Detaylı 

bilgi için bakınız; Britannica; Erçin, 2017: 111-133; Erdoğan, 2016:23; Dunn ve Ingram, 1996:244; Hirst 

ve Thompson, 1999:45; Lipsey, 2001:19; Wilkins, 1970:1). Zamanla İngilizleri, Hollandalı ve Fransızlar 

takip etmiş olup Amerika kıtasında kurulan koloniler ile işgücü, üretim bilgi ve teknolojilerinin de yeni 

keşfedilen kıtaya yönelmesi süreci başlamış ve bu çerçevede kurulan ilk şirketlerden bir diğeri de 

Virginia Company olmuştur. 
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engellemiş olup bu döneme odaklanan yazarların sayısının da oldukça kısıtlı kalmasına 

yol açmıştır. Hobson (1914:25), bahsi geçen dönemi yorumlarken, I. Dünya Savaşı’na 

giden süreçte yatırım hareketlerinin savaşla bağlantılı bir şekilde demiryolları, 

madencilik, bankacılık, finans gibi farklı sektörlerde yoğunlaştığını ancak oransal olarak 

hala sınırlı kaldığını ifade etmektedir. 1870’lerden I. Dünya Savaşı’na kadar uzanan 

dönemde,  İngiliz firmalarının çeşitliliği, yatırımlarda öncü nitelik göstermelerini 

sağlamıştır (Hobson, 1914:25). İngiltere, I. Dünya Savaşı’na kadar dünyanın en büyük 

sermaye ihracatçısı ve uluslararası yatırımcısı konumuna ulaşmış, yatırımların büyük bir 

bölümü ABD’ye yönelmiş olup yine aynı dönemde İngiltere’yi yatırımlar bakımından 

ABD’nin takip ettiği gözlemlenmiş, hatta 1875-1914 dönemi arasında en fazla yabancı 

sermaye çeken ekonomi konumunda bulunan ABD, aynı zamanda dönemin en borçlu 

ülkesi konumuna da gelmiştir (Lipsey, 2001:22; Şener, 2013:55; Şimşek, 2010: 42-45; 

Uras, 1979: 27). I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte ise yatırımların portföy 

yatırım niteliği kazandığı, 1929’da ABD’nin yurtdışı portföy yatırımlarının ilk defa 

doğrudan yatırımlarını geçtiği gözlemlenmiştir (Lewis, 1938:450-605).  

Büyük Bunalım öncesi (1921-1929) ve sonrası (1930-1938) küresel uluslararası 

yatırımlar incelendiğinde; 1929’a kadar olan dönemde ABD’nin 5,9 milyar, 

İngiltere’nin 3,4 milyar, Fransa’nın 3 milyar ve diğer ülkelerin 1 milyar olmak üzere 

küresel yatırım miktarının toplamda 13,5 milyar ABD doları civarında gerçekleştiği; 

1930 sonrasında ise ABD’nin 4,9 milyar, İngiltere’nin 0,9 milyar, Fransa’nın 0,09 

milyar ve diğer ülkelerin yatırımlarının 0,4 miyar olmak üzere küresel yatırımların 6,3 

milyar ABD doları civarında gerçekleştiği gözlemlenmiştir (Bulutoğlu, 1970:51). 

İki savaş arası dönemin gerek devletlerin kapalı ekonomi politikaları takip 

etmesi gerekse küresel gerginliğin giderek tırmanması sonucunda kısıtlı kaldığı söz 
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konusu rakamlar çerçevesinde de gözlemlenirken, II. Dünya Savaşı ertesinde yaşanan 

gelişmeler yatırımlar açısından da önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Dönemin en 

önemli gelişmeleri, “Bretton Woods İkizleri” olarak adlandırılan IMF ve Dünya 

Bankası’nın kurulması ve Avrupa’nın savaş sonrası yeniden yapılanma hedefi 

doğrultusunda fon ihtiyacını karşılayabilmek için yabancı yatırımcıları çekme çabaları 

olmuş, Amerikan yatırımlarının büyük bir bölümü Avrupa’ya yönelmiş, İngiltere’nin 

yatırımlar konusundaki üstünlüğü sona ermiştir (Bach, 2000:70-72).  

Öte yandan, iki büyük savaşın sonucunda büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa 

devletleri, tekrar böyle bir tablo ile karşılaşmamak adına 1957 yılında Roma Anlaşması 

ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kurarak gümrük birliğine geçip ekonomilerini 

birbirine bağımlı hale getirerek kıta içi savaşı imkânsızlaştırmaya çalışmıştır (Lipsey, 

2001:18-25). ABD’li yatırımcıların bu bölgeye yönelmesinin bir diğer sebebi ise 

gümrük birliği ile uygulanan ortak tarifeler nedeniyle söz konusu yatırımcıların 

bölgedeki faaliyetlerinin kısıtlanması ve Amerikalıların bu engeli aşmak istemesi yer 

almaktadır. Ancak ABD’nin uluslararası ekonominin başat aktörü konumuna gelmesi 

1945-60 yılları arasında uluslararası doğrudan yatırım akışının önemli bir bölümünü 

elde etmesiyle olmuştur (Lipsey, 2001:18-25). Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler 

yabancı yatırımlara sömürgecilik nedeniyle kuşkuyla bakarken; yatırım hareketliliği 

büyük oranda gelişmiş ülkeler arasında kalmıştır. 1973 Petro Krizi ve Bretton Woods 

sistemine yönelik sorunlarsa 1970’lerdeki küresel yatırım eğilimlerinin yavaşlamasına 

sebebiyet vermiştir (Şimşek, 2010: 42-45).  

1980’lerde yaşanan küreselleşme, Sovyetler Birliği’nin çöküş dönemine girmesi, 

Teacherism ve Reaganism politikaları ile artan özelleştirme, uluslararası ticaret ve 

yatırım akışının artması sonucunda ABD, UDY stokunun önemli bir bölümüne hâkim 
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olarak en önemli aktör haline gelmiştir (Lipsey, 2001:18-25). Savaş sonrası düşük 

düzeyde kalan Almanya ve Japonya’nın UDY akımlarının da ivme kazandığı 

gözlemlenmiş olup, Japonya özellikle bu dönemde düşük işgücü maliyetleri nedeniyle 

Güneydoğu Asya’ya yönelmiş, üretimini kısmen o bölgeye kaydırmış ve hızla gelişen 

Asya ekonomilerinin temeli bu dönemde atılmıştır (Şimşek, 2010: 42-45).   

1990’larda uluslararası yatırım akımlarının seyri olumlu bir gelişme gösterirken 

2000’lere doğru yabancı yatırımlarda ciddi düzeyde artış yaşanmış ancak bu eğilim 

uzun süre devam edememiş, 2004’e kadar jeopolitik belirsizlikler, güven problemleri, 

küresel ekonomik durağanlık sebepleriyle yatırımlar açısından çok efektif bir dönem 

yaşanmamıştır. 2004 yılında yaşanan toparlanmanın ardından ise 2008 Krizi dünya 

ekonomisi ve uluslararası yatırımların belirsizliklerle birlikte durgunluğa girilmesine 

yol açmıştır. 2011-2012 döneminde kısmî bir toparlanma gerçekleşse de 2008 öncesi 

yükseliş eğilimi bir türlü yakalanamamıştır (WIR, 2005, 2009,2013). 

UNCTAD’ın verilerine göre 1970’lerden itibaren uluslararası yatırım akım ve 

stokları incelendiğinde, uluslararası yatırımların yıllar itibarıyla tedrici bir şekilde arttığı, 

ilk defa 2000 yılında 1 trilyon ABD dolarının üzerine çıktığı ve yatırım hareket ve 

stoklarının büyük bir bölümünün gelişmiş ülkelere yöneldiği, yani yatırım yönünün 

gelişmiş ülkeler arasında seyrettiği görülmektedir. Ancak ilk defa 2014 yılında 

gelişmekte olan ülkeler yatırım çekme konusunda gelişmiş ülkeleri geçmiştir.  
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Tablo 2: Küresel Uluslararası Doğrudan Yatırım Akım ve Stokları   

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM AKIM VE STOKLARI 

 (Milyon ABD Doları) 

 
DÜNYA 

GELİŞME 

YOLUNDAKİ 

ÜLKELER 

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

1975 26.392 9.538 16.854 

1985 55.831 14.070 41.744 

1995 341.515 117.753 219.764 

2000 1.358.613 231.581 1.121.110 

2001 772.662 215.953 548.452 

2002 589.836 166.178 413.612 

2003 550.633 194.862 337.939 

2004 692.598 261.830 401.770 

2005 948.933 331.468 586.804 

2006 1.403.548 403.306 941.413 

2007 1.893.815 522.411 1.284.171 

2008 1.485.205 577.702 789.770 

2009 1.179.064 461.004 656.281 

2010 1.371.919 628.480 679.764 

2011 1.567.677 663.856 824.391 

2012 1.574.712 651.500 858.263 

2013 1.425.377 648.539 693.154 

2014 1.338.532 685.292 596.699 

2015 1.921.306 744.032 1.141.251 

Toplam 20.198.168 7.529.355 12.153.256 

Kaynak: UNCTADSTAT, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en, 

[Erişim Tarihi:21.03.2019].  

 

Söz konusu verilere benzer şekilde, 1980’lerden itibaren takip edilen neoliberal 

politikalar ile Türkiye’ye yönelen UDY akımlarının da tedrici bir gelişim gösterdiği, 

özellikle 2002-2015 dönemi Türkiye’ye yönelen AB kaynaklı UDY akımlarında ciddi 

bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir.  

Bu çerçevede, tezin sonraki bölümünde, ortodoks rekabet devleti modeli 

çerçevesinde, 2002-2015 döneminde, kriz sonrası IMF ile Türkiye’nin AB adaylığının 

tanınmasının akabinde izlenen neoliberal ekonomik ve politik reform faaliyetleri 

üzerinde durularak aynı döneme ait UDY akımları incelenecek olup Türkiye’nin küresel 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
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rekabete uyum sağlama ve AB kaynaklı yatırımlara ev sahipliği yapma amacının 

rekabet devleti yapısı ile uygunluğu incelenecektir.  

 

2.4. DEĞERLENDİRMELER 

 

Bu bölüm çerçevesinde, özellikle Türkiye açısından 2000’li yıllarda izlenen 

neoliberal rekabet devleti uygulamaları doğrultusunda ciddi bir artış göstermesi 

beklenilen ve bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde Türkiye uygulamaları üzerinden 

analiz edilecek olan uluslararası doğrudan yatırımlara odaklanılmıştır.  

Bu çerçevede, öncelikle uluslararası doğrudan yatırımların diğer yatırım 

türlerinden farkları ve türleri üzerinde, bu çalışma kapsamında incelemelere olanak 

tanıyacak şekilde, durularak kavramın somutlaştırılmasına çalışılmış, ardından ise 

küresel yatırım akımlarının gelişimine değinilerek uluslararası yatırımların küresel 

ekonomi açısından önemi üzerinde de durulmuştur. Böylelikle sonraki bölümde ele 

alınacak vaka çalışmasına temel oluşturulması hedeflenmiştir.   



 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2002-2015 DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 

ARASINDAKİ ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM İLİŞKİSİ 

VE REKABET DEVLETİ UYGULAMALARI 

 

Bu çalışmada 2002-2015 döneminde, Türkiye’nin rekabet devletine dönüşüm 

süreci, Türkiye’nin en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olan AB ile UDY 

ilişkileri bağlamında, rekabet devletini tesis etmek adına gerçekleştirilen AB odaklı 

reformlar ve buna bağlı olarak kullanılan araçlar çerçevesinde incelenmektedir. Bu 

çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki UDY ilişkilerinin Türkiye’nin rekabet devleti 

olmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu ve Türkiye’nin küresel rekabet 

şartlarına uyum sağlama hedefi çerçevesinde en önemli UDY kaynağını oluşturan 

AB’ye odaklı reformlar yaptığı varsayımından hareket edilerek söz konusu görüş, ilgili 

dönemde gerçekleştirilen çeşitli reformlar ve UDY’ye ilişkin nicel veriler ile 

kanıtlanmaya çalışılmaktadır. 

Bu doğrultuda, daha önce anılan UNCTAD’ın UDY’yi belirleyici faktörler 

sınıflandırması39 ile “Rekabet Devleti ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Arasındaki 

İlişki” bölümünde belirtilen Cerny tarafından ileri sürülen rekabet devletine içkin 

hususlar dikkate alındığında, 2002-2015 döneminin ele alınmasına zemin oluşturan 

faktörlerden bazılarının;  

                                                            
39 Detaylı bilgi için Tablo:1’e bakınız.  
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 Siyasal faktörler açısından değerlendirildiğinde, 2002 sonu itibarıyla 

koalisyon hükümetlerinin sona ermesi ve güçlü tek parti iktidarının 

ortaya çıkmasının uluslararası yatırımcılar açısından öncelikli olarak 

görülen ülkenin ekonomik, politik ve sosyal istikrarına katkıda 

bulunduğunun değerlendirilmesi, 

 IMF ve Dünya Bankası koordinasyonunda Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı (GEGP) ve krizden çıkış için gerçekleştirilen yapısal reformlar 

ile AB uyum süreci doğrultusunda Kopenhag ekonomik ve siyasi 

kriterlerinin yerine getirilmesi çalışmaları, 

 Yine AB uyum süreci çerçevesinde hukuki altyapının güçlendirilmesi, 

AB müktesebatına uygun olmayan ve eskidiği düşünülen meri mevzuatta 

deregülasyon faaliyetlerinin ön plana çıkması, 

 Küresel sistem ile özellikle ekonomik bağların güçlendirilmesi amacıyla 

yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), uluslararası yatırımlara 

uluslararası korunma güvencesi verilmesi için Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmalarının kapsam ve sayısının 

artırılması,  

 Küreselleşme ile iç-dış ayırımının ortadan kalktığı uluslararası sistemde 

güçlenen Anadolu sermayesinin/ulus ötesi elitlerin ve orta sınıfın 

talepleri çerçevesinde piyasaya girişin kolaylaştırılması ile yeni 

pazarlardaki faaliyetlerin teşvik edilmesi, 

 Özelleştirme faaliyetlerinin artmasıyla (Türk Telekom gibi) devlet 

aygıtının küçülmesi ile yabancı yatırımcıların pazara girmelerini teşvik 

edici büyük ölçekli yatırım imkânı sunulması, 
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 Yatırımları ve ticareti artırmak adına vergi indirimlerine başvurulması, 

tarifeler ve tarife dışı engellerin azaltılması, ticaret ve yatırım 

politikalarının tutarlılığının güçlendirilmesi, 

 2002 öncesinde kurulmakla birlikte bürokratik maliyetler ve 

öngörülemeyen yatırım ortamının önüne geçilmesi amacıyla kalıcı bir 

kamu-özel sektör diyalog mekanizması olarak Yatırım Ortamını 

İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) yapısının tedrici bir biçimde 

güçlendirilmesi, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 40 

(TYDTA) kurularak yabancı yatırımcılara Türkiye’de yatırım için 

rehberlik hizmeti sunulması ve yatırım teşvik sisteminin yerli ve yabancı 

yatırımcılar daha fazla yatırım yapmaya teşvik edecek şekilde gözden 

geçirilmesi 

şeklinde sıralanabileceği düşünülmektedir.  

UDY artışını ve küresel rekabetçiliği etkilen pek çok faktör olmakla birlikte, 

bahsi geçen tüm pozitif faktörlerin büyük oranda bir arada olduğu bir dönemin 

belirlenmesi noktasında, en uygun zaman aralığının 2002-2015 dönemi olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Türkiye-AB ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde de, 1996 yılında Gümrük 

Birliği’ne geçilmesi mal ticaretine dayalı ekonomik ilişkiler bakımından önemli bir 

adım olmakla birlikte, 1999 yılında Türkiye’nin aday ülke olarak tanınmasının akabinde, 

IMF ve Dünya Bankasına odaklı reformların yanı sıra AB’nin reform gündemi 

çerçevesinde, bir çıpa olarak işlev görmesine yol açmış, politik ve ekonomik diğer 

                                                            
40 Söz konusu Ajans, hâlihazırda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak hizmet vermektedir.  
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boyutlarının yanı sıra Türkiye’nin her daim en büyük UDY ortağı konumunda bulunan 

AB’den gelen yatırımları artırıcı politik ve yatırım ortamına ilişkin reformlar 

gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan ise AB kaynaklı UDY girişini artırmayı hedefleyen yapısal 

reformlar, küresel UDY’nin gelişme yolundaki ülkelere kayması, güçlü politik ortam ve 

yatırım ortamının tesisi gibi etkenler, pozitif diğer bir dışsallığa da yol açarak 

Türkiye’nin genel UDY portföyünün çeşitlendirilmesini de sağlamıştır.  

Bu kapsamda, Türkiye’nin söz konusu dönemde rekabet devleti olma yolunda 

geçirdiği dönüşümün daha net bir şekilde anlaşılması ve geçmiş ile kıyaslanmasına 

olanak tanınması bakımından, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 41  son 

dönemlerinden itibaren yabancı yatırımcıya bakış açsı ve gerçekleştirilen düzenlemeler 

üzerinde, 1980 öncesi ve sonrası şeklinde Türkiye’deki UDY hareketleri, rejimi ve 

özellikle 1980 sonrası olmak üzere ortodoks rekabet devletine geçiş odaklı çalışmalar 

üzerinde durulmuştur. Ardından ise, bu çalışmanın esas araştırma konusunu oluşturan 

2002-2015 dönemi Türkiye’nin rekabet devleti uygulamaları; özelleştirme, STA, YKTK, 

yatırım ortamını iyileştirme faaliyetleri ve AB odaklı diğer reformlar çerçevesinde 

incelenmiş ve özellikle AB ve Türkiye arasındaki UDY verilerine yansımaları üzerinden 

Türkiye’nin ortodoks rekabet devletine yaklaştığı ileri sürülmüş olup elde edilen 

bulgular söz konusu yaklaşımı doğrular niteliktedir.  

 

                                                            
41 Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti çalışma boyunca birbiri yerine kullanılmaktadır. 
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3.1. 2002 ÖNCESİ TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI DOĞRUDAN 

YATIRIMLARIN GELİŞİMİ, REKABET DEVLETİ 

UYGULAMALARI VE YATIRIM REJİMİ  

 

3.1.1. 1980 Öncesi Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 

 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanı ile birlikte uluslararası yatırımlara yönelik bakış 

açısının belirlenmesinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminin politika ve anlayışının 

izlerini görmek mümkündür. Bilindiği üzere, bu dönemde dış kaynaklardan finansman 

ihtiyacının giderilmesi ve ülkeye gelen yatırımlar konusunda bazı ekonomilere 

kapitülasyonlar yoluyla üst düzey serbestleşme sağlanması, yerli ekonominin ciddi 

boyutta zarar görmesine, dış borçların ödenememesine ve ülkenin diğer politik vb. 

faktörlerin de etkisiyle krize sürüklenmesine yol açmış olup yabancı yatırımcılara 

yönelik derin bir kuşkuya sebebiyet vermiştir. Bu nedenle, Türkiye’ye yönelik 

uluslararası yatırımlara ilişkin düzenlemelerine geçmeden konuya yönelik Osmanlı 

Devleti geçmişine de değinilmesinde yarar görülmektedir.  

XIX. yüzyılda, Batı ekonomilerindeki Sanayi Devrimi’nin etkileri ile hızla 

gelişen teknoloji, üretim ve ticaret baskısı, Osmanlı İmparatorluğu’nu yoğun bir şekilde 

etkilemiştir. Vergiye dayalı merkezi bir sistem oluşturamayan Osmanlı 

İmparatorluğu’nda, 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Anlaşması neticesinde devlet, 

yabancı ülkelerden her türlü mal ithalini serbest bırakıp yabancı malların satışı için 

ödenmesi gereken navluna ilişkin çeşitli vergi ve resimlerde istisna uygulaması 

getirmiştir (Acartürk ve Kılıç, 2011: 1-21; Bulutoğlu, 1970: 65; Erdoğan, 2016: 215-
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216; Şener, 2013:123-136). Zamanla ortaya çıkan bütçesel sorunlarla baş etmek 

amacıyla öncelikle iç borçlanma yolu tercih edilse de yurtiçinden gerekli sermaye temin 

edilemeyerek 1854 yılında ilk dış borçlanma gerçekleşmiştir (Erdoğan, 2016: 215-216). 

Söz konusu dönemde gerçekleşen yatırımların büyük bir kısmı yalnızca sermaye girişini 

içeren ve bankacılık sektörüne yönelik portföy yatırım şeklinde olup en fazla borç 

alınan ülkelerin başında ise Fransa ve İngiltere gelmektedir (Uras, 1979:95). Ancak 

zamanla borçlar ödenemeyecek bir hal almış ve 1881 yılında “Düyun-u Umumiye-i 

Osmaniye İdaresi42” kurulmuştur (Acartürk ve Kılıç, 2011: 1-21).  

I. Dünya Savaşı öncesinde (1870-1911) yabancı sermaye konusunda 

Almanya’nın ön plana çıkmaya başladığı gözlemlenirken yabancı yatırımların sektörel 

dağılımı incelendiğinde, yaklaşan savaş ile oluşturulan strateji çerçevesinde, %62,9’lük 

bir payla demiryollarının ön plana çıktığı, ardından ise %13’lük payla bankacılık ve 

sigortacılık sektörü, %5’lik payla ticaret, sanayi gibi sektörler ile liman yapımı ve 

madenciliğin de onu takip ettiği gözlemlenmektedir (Durhan Adanır, 2010: 62-74; 

Şener, 2013:132).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla, ülkenin temel üretim kaynaklarına sahip 

olan gayrimüslim nüfusun ülkeyi terk etmesi, uzun yıllar süren savaşlar, çok sayıda 

insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle üretim, yatırım ve dış ticaret konusunda köklü 

değişiklikler içeren kararlar alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk çalışma “I. İzmir İktisat 

Kongresi”nin toplanması olmuş, yabancı sermayeye yönelik tedbirli bir yaklaşım 

sergilenerek gelecek yabancı yatırımların ülkenin yararına olmasına özen gösterilmesi 

hususuna odaklanılmıştır (Erdoğan, 2016: 217; Ökçün, 1968:435). 

                                                            
42 “Düyûn-u Umûmiyye Varidat-ı Muhassasa İdaresi” olarak da adlandırılmaktadır. 
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Bu dönemde Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden yabancı firma sayısı 94’tür. 

Toplam sermaye tutarı 64,3 milyon İngiliz Sterlini olup bunlardan 23’ü bankacılık, 11’i 

liman işletmeleri, 12’si imalat sanayi, 35’i ticaret ve 6’sı ise madencilik alanında 

faaliyette bulunmuştur (Keyder, 1993:80; Parasız, 2004: 29; Şener, 2013:137). 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra gerçekleşen yatırımların temel özellikleri 

çoğunlukla Türkler ile ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları ve bu ortaklıkların gıda, 

çimento, dokuma gibi alanlara yoğunlaşmasıdır. Bu çerçevede, 1929 yılına gelindiğinde 

yabancı sermayeli şirket sayısı 114’e yükselmiş ve ilaveten 30 milyon ABD doları 

civarında bir sermaye de ülkeye girmiştir (Parasız, 2004: 29). 

1930’lardan itibaren ise uluslararası konjonktürde artan gerilim, 1929 Büyük 

Buhranı’nın etkileri,  Türkiye’de devletçi yaklaşım ve millileştirme politikalarının 

izlenmesine ve dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmek konusunda 

tereddüt yaşamasına yol açmıştır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gibi 

düzenlemelerle, kambiyo hizmetleri ile yabancı para alım-satım işlemlerine kısıtlama ve 

kontrol uygulaması başlatılmış, bu durum da yeni yatırımcıların ülkeye girişini daha zor 

bir hale getirmiştir  (Çetin, 2016: 67-101; Dumludağ, 2006:226; Erdoğan, 2016:217).  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte uluslararası koşullar ve ekonomik 

gerekçelerle yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesine yönelik faaliyet ve politikalar 

önem kazanmıştır. Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun’a 

dayanılarak çıkarılan 22 Nisan 1947 tarihli ve 13 sayılı Karar kapsamında, yabancı 

sermayenin döviz olarak ülkeye girişine ve turizm, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi 

sektörlere yatırım yapılmasının teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır (Durhan 

Adanır, 2010: 69; Görgün, 2004:37). Buna göre, hükümetin yabancı yatırımı ülkenin 

kalkınmasına yararlı görmesi ve ihracatı artırıcı nitelikte bulması durumunda, kârının 
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uygun bulanacak bir bölümünün yurtdışına aktarılmasına izin verilmiştir (Durhan 

Adanır, 2010: 69; Görgün, 2004:37).  

1950’ler ise küresel ekonomideki savaş sonrası yeniden yapılanma ve ekonomik 

canlanmanın Türkiye’nin yabancı yatırımlara yönelik bakış açsına yansıdığı bir dönem 

olmuştur.  Yabancı yatırım, dış yardım ve sermaye hareketlerinden yararlanılmaya 

odaklanılmış ve bu doğrultuda yasal ve bürokratik reformlar gerçekleştirilmiştir 

(Erdoğan, 2016:217). Diğer taraftan,  neoliberal politikaların ve küreselleşmenin henüz 

yaygınlaşmaması nedeniyle teorik bir çerçeveden yoksun olması bakımından söz 

konusu reformların tam bir rekabet devleti uygulaması olduğu ileri sürülemese de, dış 

kaynak ihtiyacının ya da yabancı yatırımların o zaman için de ekonomilerin politikaları 

üzerinde ne kadar belirleyici olduğunun gözlemlenmesi bakımından önem arz 

etmektedir.  

Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki konusunda çıkarılan ilk yasal düzenleme 

ise 5583 sayılı Kanun’dur. Anılan Kanun ile Türkiye'ye gelen yabancı sermayeye 

transfer garantisi ile dış borçlanma yoluna gitmek isteyen şirketlere borçlarını döviz ile 

transfer etme imkânı verilmiştir (Erdoğan, 2016:219). 1951 yılında ise 5821 sayılı 

“Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” çıkarılarak yabancı sermayeli 

şirketlere, toplam kârlarının %10’unu transfer hakkı sağlamıştır (Durhan Adanır, 2010: 

69; Erdoğan, 2016:219). 

Diğer taraftan, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesine yönelik o döneme 

kadar gerçekleştirilen en kapsamlı yasal düzenleme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı 

“Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” olmuş ve 2003 yılına kadar yürürlükte kalmıştır  

(Şener, 2013: 155).  
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6224 sayılı Kanun ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi amacıyla dönemin 

koşullarına göre oldukça liberal olarak adlandırılabilecek düzenlemeler getirmiştir. 

Kanuna göre; kâr transferi ile ana sermayenin iadesi konusundaki kısıtlamalar tamamen 

ortadan kaldırılmış, yurtdışına transfer edilmeyen kârların istenildiği takdirde ana 

sermayeye eklenmesine olanak tanınmış, yerli ortağa tanınan haklar büyük oranda 

yabancı ortak için de sunulmuştur (Şener, 2013: 155).  Söz konusu Kanun neticesinde, 

önemli düzeyde yabancı sermaye yatırımı 43  ülkeye girmiş ve dönemin siyasilerince 

ekonomilerin ancak yabancı sermaye ile kalkınabileceğine yönelik açıklamalarda 

bulunulmuştur (Kuruç, 1963:160-173). Bu durum, yabancı yatırımların ülkenin bekası 

açısından ne kadar elzem olarak görüldüğünü kanıtlar niteliktedir.  

Bir diğer yandan, 1950’lerin sonunda ekonomide baş gösteren darboğaz 

nedeniyle, OECD, IMF ve ABD’den dış kaynak temini yoluna gidilmiştir. Ayrıca 1958 

yılında devalüasyonun yanı sıra ilk kapsamlı istikrar paketi de devreye girmiş ve kısmen 

uluslararası yatırımlarda bir artış gözlemlenmiştir (Şener, 2013: 155). 1963 yılından 

itibaren ise 1980 yılına kadar planlı kalkınma dönemine girilmiş, beşer yıllık kalkınma 

planları hazırlanarak ekonomiye yön verilmesi hedeflenmiş ve ithal ikameci politikalar 

ön plana çıkarılmıştır (Şener, 2013: 155).  

1970’lerin sonuna gelinirken ülkede ciddi sosyo-ekonomik problemler ortaya 

çıkmıştır.  Ekonomik problemlerin en önemlileri arasında; enflasyon, petrol krizi 

nedeniyle kapasite kullanım oranında yaşanan düşüş ve buna bağlı ihracatın gerilemesi, 

yatırımların yetersizliği, ithal ikameci politikalar nedeniyle döviz sıkıntısı ve aşırı vergi 

yükü yer almaktadır (Parasız, 2004:277). 1979 yılına kadar ülkeye gelen toplam yabancı 

                                                            
43 Detaylı bilgi için bakınız: (Bulutoğlu, 1970:157-158).  
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sermaye miktarı 228,1 milyon ABD doları olup ortaya çıkan ekonomik sıkıntılardan 

kurtulabilmek için yeni ekonomi politikaları arayışına girilmiştir. (Şener, 2013:174).   

 

3.1.2. 24 Ocak Kararları ve Neoliberal Dönem 

 

1980 yılı ve takip eden dönem, neoliberal politikaların Türkiye’ye nüfuz etmesi 

neticesinde Türk ekonomik ve siyasal hayatının önemli dönüşümler geçirmesine ve 

kısmen de olsa ortodoks rekabet devletinin ilk prototipinin sunulmasına sebebiyet 

vermiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin neoliberal dönüşümüne ilişkin analize geçilmeden 

rekabet devletine geçişte UDY politikaları bakımından önemli bir etken olan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’nun 44  1980’lerde yaşadığı yapısal değişime de değinilmesinde 

yarar görülmektedir.  

Bilindiği üzere, 1970’lerde dünyada ve Türkiye’de karşılaşılan siyasi ve 

ekonomik buhranlar, küresel ekonominin yanı sıra Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 

Türkiye’nin de büyük ölçekli yapısal dönüşümler geçirmesine yol açmıştır. Nitekim 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun yaşanan ekonomik buhranlar çerçevesinde genişleme 

ve derinleşme politikalarına önem verdiği 1980’li yıllarda, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nun geleceğine yönelik olumsuz bakış açısının tersine döndürülebilmesi 

amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecine girilmiş, bu durum uzun vadede uyum 

çalışmaları ve karşılıklı ilişkilerin gelişimi sonucunda Türkiye’nin rekabet devletine 

geçişine de zemin teşkil etmiştir (Ludlow, 2013:1-14).  

                                                            
44 Günümüzde Avrupa Birliği.  
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1980’lerde Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun görece daha az ekonomik refaha 

sahip güney ülkelerine 45  doğru genişleme stratejisini takip etmesi, ekonomik 

problemleri de beraberinde getirmiş, daha gelişmiş ekonomiye sahip üye devletler, 

ekonomik anlamda daha geri konumda bulunan devletleri Topluluk içerisinde sübvanse 

etmek zorunda kalmış, gerçekleştirilen yapısal reformlar ile 1987 yılında Avrupa Tek 

Senedi yürürlüğe girmiş ve tek pazar oluşturma hedefinin yanı sıra siyasal bir birliğe 

doğru dönüşme süreci de ön plana çıkmaya başlamıştır.  Ayrıca 1993 yılında yürürlüğe 

giren Maastricht Anlaşması ile de parasal birliğin tamamlanmasının yanında üye ülkeler 

kapsamında vatandaşlık, ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve iç işlerinde eşgüdüm 

gibi alanlarda da düzenlemeler yapılması öngörülmüştür (Dışişleri Bakanlığı AB 

Başkanlığı, Avrupa Birliğinin Tarihçesi 46 ).  AB’nin söz konusu kapsamlı yapısal 

dönüşümü önceden yalnızca ekonomik bir birliğe girmeye çalışan Türkiye’nin 

Kopenhag Kriterleri gibi üyelik için yeni koşullar getirilmesiyle uyum sürecinde köklü 

değişiklikler yapması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.  

Diğer taraftan Türkiye’ye dönüldüğünde, 1970’lerde karşılaşılan siyasi ve 

ekonomik buhranlar sonucunda, Batı’da hızla gelişen aynı zamanda da diğer 

ekonomilerde de giderek yaygınlaşan neoliberal politikalara uyum sağlama süreci 

başlamış ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Turgut Özal’ın önderliğinde 

“24 Ocak Kararları” ile köklü reformlar yapılmıştır (Boratav, 200547; Buğra, 2003:191-

218; Erdoğan, 2016:223; Yeldan, 2001).  

                                                            
45 Yunanistan, İspanya ve Portekiz. 
46 Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, “Avrupa Birliğinin Tarihçesi”,  https://www.ab.gov.tr/avrupa-

birliginin-tarihcesi_105.html, [Erişim Tarihi:21.10.2019]. 
47 Detaylı bilgi için bakınız; Boratav, K. (2005), Cumhuriyet Gazetesi, 05.01.2005. 

https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html
https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html
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24 Ocak Kararları ile öncelikle Batı ekonomilerinin dışa açılma ve liberalleşme 

politikaları çerçevesinde, otarşiye dayalı ithal ikameci sanayileşme stratejisinden 

ihracata dayalı sanayileşme modeline geçilmiştir (Erdoğan, 2016:223; Öztürk ve 

Özyakışır, 2005:1-2248). Ayrıca ihracatı artırarak dış ticaret açığını küçültmek, büyüme 

hızını pozitife çekmek, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak adına Türk lirasının 

devalüe edilmesi, sübvansiyonların asgari düzeye indirilmesi, esnek kura geçilmesi, 

yabancı sermaye girişini hızlandıracak önlemlerin alınması, ihracata dayalı 

sanayileşmenin hem özendirilmesi hem de ihracata sürekli destek verilmesi gibi 

hedefler belirlenmiştir (Buğra, 2003:191-218; Erdoğan, 2016:223; Köse, 2002:121; 

Öztürk ve Özyakışır, 2005:1-22). Söz konusu Kararlar ile Türkiye ekonomisinin 

neoliberalizm temelinde, küresel ekonomi ile bütünleşmesinin kolaylaştırılması ve 

geçmişte karşılaşılan krizlerin tekrarlamaması hedeflenmiştir (Köse, 2002:121). 

Yine 24 Ocak Kararları doğrultusunda, 8/168 sayılı “Yabancı Sermaye Çerçeve 

Kararnamesi” kabul edilmiş ve Başbakanlığa bağlı olarak Yabancı Sermaye Dairesi 

kurulmuş, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) bağlanmıştır (Çeken, 

2003:105). Böylelikle yabancı sermaye ile ilgili kararlar ve işlemlerde hem 

yeknesaklığın ve hızlı bir şekilde hareket edilmesinin önü açılmış hem de kurumlar 

arası koordinasyonun sağlanması hedeflenmiştir.  

Diğer taraftan, Özal’ın karşılıklı bağımlılığın tesisi çerçevesinde şekillendirdiği 

dış politika ve ekonomi ilişkisi, öncül bir seviyede rekabet devletinin diğer bazı 

özelliklerini de barındırmaktadır. Öncelikle, bu dönemde, Türkiye açısından geleneksel 

dış politika belirleyicisi konumunda bulunan, Dışişleri Bakanlığı’nın ve sivilleşme 

                                                            
48 Detayıl bilgi için bakınız: https://www. mevzuatdergisi.com/2005/10a/01.htm  [Erişim Tarihi: 

13.03.2019]. 
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yoluyla ordunun dış politikadaki etkinliğini kırmaya yönelik politikalar takip edilmiştir 

(Ünay, 2010: 25). Gelişmeye başlayan Anadolu sermayesinin de talepleri doğrultusunda 

Ortadoğu ve komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine özen gösterilmiş, Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) gibi bölgesel örgütler kurulmuş aynı zamanda da 

Avrupa Topluluğu hedefinden vazgeçilmeyerek 1987 yılında tam üyelik başvurusunda 

bulunulmuştur (Ünay, 2010: 25-26). 

Neoliberal bir ekonomi politikasının benimsenmesi, dış politikanın da buna 

uygun olarak şekillendirilmesi ve bu yönde gerçekleştirilen reform çalışmaları 

neticesinde, 1980’lerden itibaren ülkeye giren yabancı sermeye miktarında geçmişe 

kıyasla önemli oranda artış meydana gelmiştir. 1980 yılında 97 milyon ABD doları olan 

yabancı sermaye izinleri tutarı, 1989 yılında 1.511,94 milyon ABD dolarına, yabancı 

sermayeli şirket sayısı ise kümülatif olarak 78’den 1.525’e yükselmiştir (Aydın, 

1997:88; Erdoğan, 2016:225; Şener, 2013:178-179). Diğer taraftan, 1988 yılında ortaya 

çıkan döviz açığı nedeniyle devalüasyon beklentisi giderek yaygınlaşmış, 32 sayılı 

Karar ile dövizin Türk Lirası’nın tam ikamesi olduğu kabul edilmiştir (Şener, 2013:179). 

1990’ların başında önemli otomotiv üreticileri 49  yerli firmalarla ortaklıklar 

kurarak Türkiye’ye yatırımda bulunurken ülkeye yönelik uluslararası yatırımlarda 

görülen artış devam etmiştir (Erdoğan, 2016:227). Ancak Körfez Krizi, 1994 yılında 

yaşanan ekonomik daralma ve 5 Nisan Tedbirleri’nin yabancı yatırımlar üzerinde 

olumsuz etkileri olmuş, bu dönemde uluslararası yatırımcıların dikkatinin Çin, Brezilya, 

Polonya gibi gelişmekte olan diğer ülkelere kaydığı gözlemlenmiştir (Şimşek, 2010: 60-

69).  

                                                            
49 Toyoto ve Peugeot.  
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1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin ise kısa vadede etkileri yoğun 

bir şekilde gözlemlenememiş ve nitekim 1997 yılı yatırım rakamları beklenenin altında 

800 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş olsa dahi, AB ve Türkiye arasındaki 

uluslararası yatırım ilişkileri ve yatırım beklentisi ile rekabet devleti olma yönünde 

atılan adımların temelini teşkil etmesi bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, 1998 yılında, doğrudan yabancı yatırımlar 940 milyon ABD doları, 1999 

yılında ise 783 milyon ABD doları düzeylerinde seyretmiştir (Şimşek, 2010: 60-69).  

Bahse konusu yıllarda gözlemlenen gerilemede Asya ve Rusya Krizleri’nin 50 

etkilerinden söz edilmesi mümkündür (Şener, 2013: 184).  

Dış politika bağlamında rekabetçiliğe önem verilen bir diğer zaman dilimi İsmail 

Cem’in Dışişleri Bakanı olduğu dönemdir. Bu dönemde özellikle Yunanistan ile 

ilişkilerin geliştiği gözlemlenmiştir51. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, gerek Özal 

dönemi gerekse Cem dönemi dış politikadaki rekabetçi unsurların kişilere bağlı kaldığı, 

bu nedenle de uzun soluklu olamadığı düşünülmektedir.  

                                                            
50  Asya Krizi; 1997 yılında Tayland’da başlayarak Asya Kaplanları olarak bilinen Güneydoğu Asya 

ülkelerinin tamamına yayılmış ve akabinde küresel ölçekte etkileri söz konusu olmuştur. 1997 yılına 

kadar Asya ekonomileri yüksek faiz politikası takip etmiş ve bunun sonucunda ciddi boyutta yabancı 

yatırımcı çekmiş ve bu durumda ekonomilerinde yüksek miktarda sıcak para likiditesi olmasını 

sağlamıştır. Ancak büyük ölçekli sermaye/sıcak para çıkışının yaşanması sonucu, para birimleri, borsaları 

ve diğer menkul kıymetlerinde ciddi bir düşüş ortaya çıkmıştır.  Ardından söz konusu kriz Rusya’ya da 

sıçramış, geniş çaplı mali kriz baş göstermiş, yerli ve yabancı yatırımcılara olan borçlar artış göstermiş, 

Rus rublesi önemli düzeyde değer kaybetmiştir. Anılan krizlerin Türkiye üzerinde ise olumsuz etkileri söz 

konusu olmuştur. Bir diğer gelişme yolundaki ülke konumunda bulunan Türkiye, Asya ülkeleri ile benzer 

ürünleri ihraç ederken, krize giren ülkeler mallarını daha ucuza satmış, ihracat olumsuz etkilenmiş, 

önemli ticari partnerlerden biri olan (bavul ticareti vb. kapsamında) Rusya ile ikili ticaret olumsuz 

etkilenmiş, küresel yatırım akımlarında gelişme yolundaki ülkelere karşı bir çekince söz konusu olmuştur. 

Detaylı bilgi için bakınız; Erçel, G., (1998), “Global Crisis and Its Effect on Turkey”, 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5916a870-0cd1-436e-a29b-

6f2e66e2d882/04global1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5916a870-0cd1-

436e-a29b-6f2e66e2d882-m3fxB1p, [Erişim Tarihi:17.12.2019] ve “Rusya Krizi ve Türkiye Üzerine 

Muhtemel Etkileri”, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads-

/2018/11/RUSYA_Krizi_ve_Turkiye_Uzerine_Muhtemel_Etkileri.pdf, [Erişim Tarihi:17.12.2019]. 
51  Turkishgreek.org, “Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Basın Toplantısı (8 Ekim 1997)”, 

http://www.turkishgreek.org/kuetuephane/item/32-disisleri-bakani-sayin-ismail-cem-in-basin-oplantisi-8-

ekim-1997, [Erişim Tarihi:20.04.2019].  

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882/04global1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882-m3fxB1p
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882/04global1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882-m3fxB1p
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882/04global1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5916a870-0cd1-436e-a29b-6f2e66e2d882-m3fxB1p
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads-/2018/11/RUSYA_Krizi_ve_Turkiye_Uzerine_Muhtemel_Etkileri.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads-/2018/11/RUSYA_Krizi_ve_Turkiye_Uzerine_Muhtemel_Etkileri.pdf
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3.1.3. 2000-2001 Krizleri ve Yapısal Reformlar 

 

Türkiye’nin neoliberal dönüşüm sürecinde, gerçekleştirilen yapısal reformlar ve 

sonrasında takip edilen rekabet devleti uygulamaları bakımından belirtilmesinde yarar 

görülen hususlar arasında 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler de yer almaktadır. 

Söz konusu krizler ve akabinde takip edilen ya da başlatılan makroekonomik, yasal ve 

idari çerçeveye ilişkin yapısal reformlar, Türkiye’nin rekabet devletine dönüşüm 

sürecinin temelini oluşturmuştur.  

1994 Krizi’nden sonra IMF programları ile kısmen toparlanan Türkiye 

ekonomisi, yapısal reformların gerçekleştirilememesi, özellikle en önemli ticari 

partnerleri arasında yer alan Rusya’da 1998 yılında çıkan krizin etkileri, 1999 Marmara 

Depremi gibi etkenlerle tekrar kriz sinyalleri vermeye başlamış, 2000 yılının başından 

itibaren çok yüksek düzeylerde seyreden enflasyon ile mücadele etmeye çabasına 

girişmiş, IMF öncülüğünde serbest faiz ve sabit kur rejimi uygulanmaya başlanmış 

ancak Kasım 2000 itibarıyla ortaya çıkan likidite sorunundan bankacılık sektörü ciddi 

bir biçimde etkilenmiştir (BBC, 17 Ağustos 2018)52.   

19 Şubat 2001 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

toplantısında ortaya çıkan siyasal kriz ise ekonomiye sirayet ederek piyasalarda büyük 

ölçekli satışların meydana gelmesine, uygulanan ekonomi programına duyulan güvenin 

azalmasına, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasından uzaklaşmasına yol açmıştır.   

                                                            
52  BBC, “Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?”, (17.08.2018), 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45226072, [Erişim Tarihi:01.01.2020].  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45226072
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Türkiye ekonomisinin 2000 ve 2001 yıllarında içine girdiği krizler 53  sonucu 

ortaya çıkan siyasi ve ekonomik problemler nedeniyle ülkeden ciddi düzeyde portföy 

yatırım yurtdışına kaçmıştır 54  (Şener, 2013: 185). Nitekim portföy yatırımların 

göstermiş olduğu söz konusu piyasa hareketliliği, rekabet devleti uygulamalarının 

incelenmesi amacıyla portföy yatırımlar yerine uluslararası doğrudan yatırımların tercih 

edilmesinin sebepleri arasında yer almaktadır.  

Söz konusu krizlerin ardından yaşanan darboğazın atlatılabilmesi, uluslararası 

kredi kuruluşları nezdinde kredibilite ve güvenin yeniden tesisi amacıyla öncelikle 

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı 

olarak atanmış, daha sonra onun koordinasyonunda 14 Nisan 2001 tarihinde yapısal 

neoliberal reformlar içeren Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) yürürlüğe 

konulmuş ve IMF’ye bir niyet mektubu şeklinde sunulmuştur55 (Dorlach ve Savaşkan, 

2018:311-317).  

Söz konusu GEGP’de, TCMB’nin bağımsızlığının artırılması ve önemli 

ekonomik alanlarda bağımsız düzenleyici kurumların kurulması gibi kapsamlı yapısal 

reformlar da yer almaktadır (Dorlach ve Savaşkan, 2018:311-317). Ancak GEGP 

çerçevesinde, ekonominin iyileştirilmesine yönelik hususlar makroekonomik istikrar 

bağlamında uluslararası yatırımcıların yatırım kararlarında öncelikli konumda bulunsa 

da, anılan programın bu çalışma kapsamındaki önemi özelleştirme, yabancı sermaye ve 

bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik hedeflerden kaynaklanmaktadır. GEGP ile, 

yıllar itibarıyla özelleştirme oran ve gelirlerinde artış; portföy yatırımların yanı sıra 

                                                            
53 İkiz Kriz olarak da adlandırılmaktadır.  
54  2001 yılı 4.5 milyon ABD doları, 2002 yılı 694 milyon ABD doları portföy yatırım ülke dışına 

çıkmıştır. 
55 Ayrıca bakınız; Hürriyet, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”,   

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/guclu-ekonomiye-gecis-programi-39243180 [Erişim 

Tarihi:22.11.2019]. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/guclu-ekonomiye-gecis-programi-39243180
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uzun vadeli yapısı ile istihdam, know-how, teknoloji transferi sağlayacak en yararlı 

yatırım türü olarak tanımlanan UDY’nin ülkeye çekilmesi amacıyla Anayasa’da daha 

önce yapılan düzenleme ile sağlanan uluslararası tahkim mekanizmasına uygun bir 

kanuni çerçeve oluşturulması ve yıllık en az 5 milyar ABD doları yabancı sermaye girişi 

sağlanması; doğrudan yatırım girişlerini yavaşlatan idari ve bürokratik engellerin 

kaldırılması amacıyla bir eylem planı çalışması yapılarak Ticaret Kanunu gibi yasal 

mevzuatın gözden geçirilmesi öngörülmüştür (Hürriyet, 15.05.2001).  

Bu dönemde başlatılan, GEGP, IMF koordinasyonunda yürütülen diğer 

programlar ve AB uyum paketlerinin önemi, 2002 sonrası sürdürülen reform 

çalışmalarının ve ilgili dönemde ülkeye giren uluslararası yatırımlardaki geçmişe 

kıyasla aşırı artışın temelini oluşturmasıdır. Bu bakımdan, 2000 ve 2001 krizleri sonrası 

başlatılan yapısal reformların 2002 yılını takip eden dönemde özellikle AB kaynaklı 

olmak üzere uluslararası yatırımların ülkeye çekilmesi sürecinde rekabet devleti 

yapısına önemli düzeyde katkıda bulunduğu değerlendirilmektedir.  

5 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren “4875 sayılı Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu” 56   ise Türkiye’nin uluslararası yatırım rejimi ve uluslararası 

yatırımların geleceği açısından oldukça önemli bir dönüm noktası niteliği görmekte 

olup 2002 sonrası rekabet devleti uygulamaları çerçevesinde değinilecek olması 

nedeniyle bu bölümde detaylı olarak incelenmemektedir.  

Anılan kriz dönemi sonrasında başlatılan reformların devam ettirilmesi 

çerçevesinde, söz konusu araştırmanın kapsamı doğrultusunda 2015 yılına kadar 

Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların tutarı, gelişmekte olan diğer 

                                                            
56 İlgili Kanun’un tam metni için bakınız; http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf, 

[Erişim Tarihi:07.04.2019]. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf
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ülkelere yönelen toplam yatırım tutarları ile Türkiye’nin söz konusu ülkeler arasındaki 

payı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu tablonun incelenmesi ile de 

görüleceği üzere, uluslararası yatırımlar konusunda hem oransal olarak hem de miktar 

bakımının ciddi bir artış söz konusudur. 1975-2001 dönemi Türkiye’ye gelen 

uluslararası doğrudan yatırım tutarı toplamda 15,1 milyar ABD doları civarında iken, 

Türkiye’ye 2002-2015 döneminde 165,7 milyar ABD doları UDY girişi gerçekleşmiştir.   

Tablo 3: Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri ve Türkiye’nin Payı 

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ  

VE TÜRKİYE’NİN PAYI  

 
TÜRKİYE* 

GELİŞMEKTE OLAN 

ÜLKELER* 
TÜRKİYE'NİN PAYI (%) 

1975 114 9.538 1,20 

1985 99 14.070 0,70 

1995 885 117.753 0,75 

2000 982 231.581 0,42 

2001 3.352 215.953 1,55 

2002 1.082 166.178 0,65 

2003 1.702 194.862 0,87 

2004 2.785 261.830 1,06 

2005 10.031 331.468 3,03 

2006 20.185 403.306 5,00 

2007 22.047 522.411 4,22 

2008 19.851 577.702 3,44 

2009 8.585 461.004 1,86 

2010 9.086 628.480 1,45 

2011 16.142 663.856 2,43 

2012 13.284 651.500 2,04 

2013 12.284 648.539 1,89 

2014 12.134 685.292 1,77 

2015 16.508 744.032 2,22 

*Milyon ABD Doları 

Kaynak:UNCTADSTAT 

(https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740)  [Erişim 

Tarihi:22.11.2019] 

 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
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3.2. 2002-2015 DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE 

ARASINDAKİ ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM İLİŞKİSİ 

VE REKABET DEVLETİ UYGULAMALARI 

 

Rekabet devleti, daha önce de ifade edildiği üzere, küreselleşme ile gelişen ulus 

ötesi yapılar ve artan uluslararası ekonomik karşılıklı nüfuz etme sürecine devletin 

karşılık vermek, bu süreci şekillendirmek ve kontrol etmek üzere gerçekleştirdiği 

faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Cerny, 1990:205; Fougner, 2006: 165-185). 

Bu çalışmada ise, Cerny’nin tanımı ile uluslararası doğrudan yatırımların 

Türkiye gibi rekabet devleti olma hedefi belirleyen ekonomiler için öncelikli konumuna 

binaen uluslararası doğrudan yatırımları etkileyen faktörler ile birlikte 

değerlendirilmekte ve Washington Mutabakatı çerçevesinde, neoliberal rotaya sahip 

gelişme yolundaki ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları 

amacıyla gerçekleştirilen, devletin geleneksel rollerinin ötesine geçen, uluslararası 

anlaşmalar, deregülasyon faaliyetleri, finansal serbestleşme, yatırım ortamını iyileştirme 

çalışmaları 57  gibi faaliyetlerle sistematik hale getirilerek küresel rekabete ve iç-dış 

ayrımının ortadan kalktığı bir konjonktürde birbirine nüfuz etmiş uluslararası ekonomik 

ilişkilere uyum sağlamayı öngören bir devlet yapısı olarak görülmektedir. Cerny’nin 

deyimiyle Dünya Aklının etkin olduğu bir siyasal yönetimi belirtmektedir.  

Söz konusu tanım ile UNCTAD’ın UDY faaliyetlerini belirleyici faktörler 

sınıflandırmasından yola çıkıldığında, 2002 yılında gerçekleştirilen seçimleri %34’lük 

bir oy oranı ile kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, 2002-2015 döneminde IMF ve 

                                                            
57 Detaylı bilgi için “Rekabet Devleti ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Arasındaki İlişki” bölümü ile 

III. Bölümün girişine bakınız.  
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Dünya Bankası yapısal reformları, Avrupalılaşma58 süreci neticesinde AB Kopenhag 

Kriterleri’nin yerine getirilmesi ile AB’ye uyum çalışmaları ve AB başta olmak üzere 

küresel UDY akımları için cazip bir yer olduğu izlenimi oluşturmak amacıyla izlediği 

yöntem ve araçlar önem kazanmaktadır. Nitekim bu çalışmada da, özelleştirme 

faaliyetleri, STA’lar, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları gibi farklı yöntemler ya da 

ortodoks rekabet devleti uygulamaları üzerinde durulmaktadır. 

Diğer taraftan, AB odaklı reformlar konusunda literatüre bakıldığında, pek çok 

çalışmada, söz konusu reformların hızlı bir şekilde başladığı ancak belirli bir dönem 

sonra yavaşladığı, hatta tersine döndüğü ifade edilmektedir (Acemoğlu ve Üçer, 2015:1-

32; Dorlach ve Savaşkan;1-7; Yalman ve Göksel, 2017: 23-37). Söz konusu yavaşlama 

ya da gerilmenin ne zaman olduğu konusunda ise fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı 

yazarlar 2005’te müzakerelerin başlamasının akabinde gerçekleştiğini iddia ederken, 

bazıları 2007 ya da küresel kriz sonrası döneme dayandırmaktadır (Acemoğlu ve Üçer, 

2015:1-32; Dorlach ve Savaşkan;1-7; Yalman ve Göksel, 2017: 23-37). Bu doğrultuda, 

reform faaliyetlerinin yavaşlamasının ya da gerilemesinin UDY verilerine yansıması 

olması da beklenmektedir.  

Bu çerçevede, başta AB kaynaklı olmak üzere yatırım çekmek amacıyla 

kullanılan yöntemler üzerinde durulmuş ardından ise diğer reform faaliyetleri ile UDY 

verilerine geçilmiştir.  

 

                                                            
58 Europeanization. En genel ifade ile Avrupalılaşma, AB etkisi neticesinde AB üyesi olmayan ülkelerde 

meydana gelen değişim olarak tanımlanmaktadır.  
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3.2.1. 2002-2015 Dönemi Rekabet Devleti Araçları 

 

3.2.1.1. Özelleştirme Faaliyetleri 

 

Özelleştirme, neoliberal rekabet devleti modelinin yaygınlaşmaya başladığı 

1980’lerde Reaganizm ve Thacherizm ile ABD ve İngiltere’de başlamış, daha sonra 

Doğu Bloku’nun çökmesiyle giderek liberal ekonomilerin geri kalanında da yaygınlık 

kazanmaya başlamıştır (Erdoğan, 2016;280).  

Lall (1996;425) özelleştirme faaliyetleri çerçevesinde UDY’nin önemini geçiş 

ekonomileri açısından şu şekilde açıklamaktadır; ona göre UDY girişinin ekonomik 

büyümeye katkısından yararlanmak isteyen eski Doğu Bloku ülkeleri, özelleştirme 

faaliyetlerinin UDY sağlamaya yönelik olmasına özellikle önem vermiştir.  

Türkiye’de de benzer bir eğilim söz konusudur. 1980’lerde başlamakla birlikte 

özelleştirme faaliyetlerinin en yoğun olarak yaşandığı dönem 2002-2015 dönemi 

olmuştur.  

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parti programlarına bakıldığında ekonomi başlığı 

çerçevesinde her dönem daha rasyonel bir ekonomik yapı, ekonomik verimliliğin 

artırılması ve devletin tam rekabet ortamını bozacak müdahalelerden kaçınması 

açısından özelleştirmenin önemi üzerinde durulmuş; hızlı ve toplumsal fayda 

sağlayacak bir özelleştirme için gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin yapılacağı, 

şeffaflık açısından özelleştirme işlemlerinin Sayıştay denetiminde olacağı, yurtdışında 
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çalışan vatandaşların özelleştirmeye katılımlarının destekleneceği hususlarının 

desteklendiği gözlemlenmektedir59.  

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “2002 Seçim Bildirgesi” incelendiğinde ise 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin piyasadaki tekel konumunun avantajından 

yararlanarak piyasa mekanizmasını bozduğu, siyasi müdahalelerin de etkisiyle 

ekonomik rasyonalitesini kaybettiği belirtilmiş ve ayrıca seçim sonrası oluşturulan “Acil 

Eylem Planı”nda da özelleştirme başlı başına ayrı bir hedef olarak yer almıştır (Ertuğrul, 

2006:102-105). 

Özelleştirme faaliyetlerinin özellikle 2002 ve sonrasında hız kazanmasında 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bahsi geçen siyasal önceliklerinin yanında bunlarla 

bağlantılı bir şekilde geçmişten gelen; IMF stand-by anlaşmaları ile koordineli bir 

şekilde GEGP çerçevesinde kârlı olmaktan çıkan yapıların özelleştirilmesi yoluyla 

ekonomiye kazandırılması, Washington Mutabakatı doğrultusunda takip edilen 

neoliberal ekonomi politikaları ile özelleştirmenin hem yabancı yatırımcı çekmek hem 

de kamunun finansman ihtiyacına katkı sağlamak için kullanılması hedeflerinin de etkin 

olduğu değerlendirilmektedir. 2002 sonrasında özelleştirmenin hızlanmasında etkili 

olan faktörler arasında kriz sonrası gerçekleştirilen yapısal reformlar ile farklı alanlarda 

faaliyet gösteren bağımsız düzenleyici otoritelerin hukuki temellerinin güçlendirilmesi 

ile politik ve ekonomik istikrarın artırılması yoluyla yabancı yatırımcıların ülkeye 

duydukları güvenin artırılması amaçlarının etkilerinden de bahsetmek gerekmektedir.  

Bilindiği üzere, Türkiye’de ilk özelleştirme faaliyetleri 1986’da Özelleştirme 

İdaresi’nin kurulmasıyla başlamış, 1986-2001 dönemi toplam özelleştirme tutarı 7,5 

                                                            
59 Adalet ve Kalkınma Partisi, https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/ [Erişim Tarihi:12.10.2019]. 

https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/
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milyar ABD doları civarında gerçekleşmiş, 2002-2017 döneminde ise bu rakam 61 

milyar ABD dolarına kadar ulaşmıştır (Üçer, 2018: 5).  

Diğer taraftan, 2002 sonrasında yaşanan özelleştirme tutarındaki önemli artış, 

farklı siyasi partiler ve akademi çevrelerinde farklı boyutlarıyla ve genellikle eleştirel 

bir perspektiften değerlendirilmiştir.  

Bu çerçevede, Angın ve Bedirhanoğlu (2012;75-95), Adalet ve Kalkınma Partisi 

döneminde gerçekleştirilen büyük ölçekli özelleştirmeleri, Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin neoliberal siyasal yetkinliğini kanıtlamak amacıyla kullandığını ve devlet 

erkinin tüccar gibi davrandığını ileri sürmekte, büyük çaplı bu özelleştirme faaliyetinin 

sonucunda ise sermayenin devlet üzerindeki tahakkümünün arttığını iddia etmektedirler. 

Ziya Öniş ise 2001 sonrası yoğunlaşan özelleştirme faaliyetlerini bir tür 

özelleştirme patlaması olarak değerlendirerek benzer süreçlerden geçen Meksika ve 

Arjantin’in daha sonra büyük krizlerle baş etmek zorunda kaldığını vurgulamıştır (2011: 

707-724). Bunu yaparken de, özelleştirmeyi kolaylaştıran faktörlere değinmiş olup ona 

göre 2000 ve 2001’dekiler gibi yakın geçmişte yaşanan büyük krizler, uluslararası 

örgütler çerçevesinde müdahaleleri meşrulaştırmakta, dışsal sabitleyici faktör görevi 

gören IMF, Dünya Bankası, AB gibi yapılar ile liberalleşme yanlısı reformların hız 

kazanmasına yol açmakta, böylelikle de özelleştirme ve UDY hareketleri giderek 

artmaktadır (2011: 707-724). 

Türkiye’de gerçekleştirilen özelleştirme faaliyetlerinin bir diğer eleştirilen tarafı, 

genel itibarıyla telekomünikasyon, finans ve hizmet sektörlerine yönelmiş olmasıdır. 

Suudi Arabistan merkezli Oger’in 2005 yılında Türk Telekom’un %55’ini satın alması, 

Petrol Ofisi, Tüpraş, Petkim, THY, Tekel, Erdemir, Tedaş, Halk Bankası ile elektrik 
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dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi büyük ölçekli özelleştirmelerden yalnızca 

birkaçıdır (Oran, 2013:435-436; Öniş, 2011:713; Üçer 2018; Yeşilyurt, 2013:436 ). 

2002 sonrası özelleştirme faaliyetlerine olumlu ya da olumsuz farklı yaklaşımlar 

olmakla birlikte, bu çalışma kapsamında yer alan önceki bölümlerde de ifade edildiği 

üzere, ortodoks rekabet devletinden beklenildiği şekilde, özelleştirme faaliyetlerinin 

artması neticesinde devletin ekonomik bakımdan küçüldüğü, yabancı yatırımcıların 

Türkiye pazarına girmeleri için teşvik edici unsurlar oluşturulduğu ve dolayısıyla ülkeye 

yönelik UDY akımlarının rekabet devleti rotası çerçevesinde desteklendiği 

değerlendirilmektedir.  

 

3.2.1.2. Serbest Ticaret Anlaşmaları   

 

Türkiye’nin imzaladığı ilk STA 1992 yılında yürürlüğe giren Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği (EFTA) STA’sıdır. Sadece mal ticaretini içeren söz konusu anlaşma 

günümüz örneklerine göre primitif bir nitelik gösterse de gerek imzalandığı Avrupa 

ülkeleri gerek sunduğu hukuki çerçeve bakımından örnek bir metin işlevi görmektedir.  

STA’lar Türkiye ve küresel ekonomi açısından yeni bir liberalleşme aracı 

olmamakla birlikte, 2000’lerin başından itibaren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde 

devam eden “Doha Kalkınma Turu”60 müzakerelerinin tıkanması, AB’nin bu tıkanıklığı 

                                                            
60 Doha Kalkınma Turu veya Doha Kalkınma Gündemi, DTÖ’nün IV. Bakanlar Konferansı sırasında, 

2001 yılında, Katar’da başlayan ticaret müzakere turudur. Amacı dünyadaki ticaret engellerini azaltmak 

ve böylece küresel ticaretin artmasını sağlamaktır. Tarım, hizmetler, fikri mülkiyet hakları gibi pek çok 

alanda müzakereyi içermekte olup tek taahhüt prensibi çerçevesinde tarım gibi bazı konularda 

uzlaşılamaması neticesinde sonlandırılamamıştır. Detaylı bilgi için bakınız; 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm, [Erişim Tarihi:05.01.2020].  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
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ikili anlaşmalar ile aşmaya çalışması, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum 

yükümlülükleri ve Gümrük Birliği sonucu ticaret sapmasının önüne geçme isteği, 

hâlihazırda yürürlükte olan STA’ların içerik bakımından günümüz gereksinimlerini 

karşılamada yetersiz kalması gibi zincirleme sebeplerin bir araya gelmesi, 2002-2015 

döneminde neoliberal temeller üzerine inşa edilen hükümetin ekonomik yapısında 

STA’ların öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmesine sebebiyet vermiştir.  

STA’ların yapısını anlayabilmek için öncelikle çok taraflı ticari ve ekonomik 

ilişkilerin temel çerçevesini çizmek gerekmektedir. Bilindiği üzere, DTÖ’nün 1995 

yılında kurulması ile üye ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesi yoluyla küresel 

refah ve kalkınma seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda da, üye ülkeler 

arasında “Milli Muamele” ve “En Çok Kayrılan Ulus”  ilkeleri benimsenerek, üye olan 

ya da olmayan bir ülkeye, üye bir devlet tarafından verilen ticari anlamda avantajlı 

gümrük tarifeleri gibi uygulamaların koşulsuz şartsız tüm üyelere genişletilmesi 

hedeflenmiştir61.  

Öte yandan, DTÖ düzenlemelerinin günümüz ticari koşulları açısından yetersiz 

kalması, daha önce de ifade edildiği üzere, “Doha Kalkınma Turu”nun tıkanması ile 

ilerlemenin sağlanamaması ve ekonomilerin giderek daha fazla yeni pazarlara açılma 

hevesi; bir yandan mevcut STA’ların ortaya çıkan dijital ekonomi, artan yatırım 

ilişkileri, hizmet ticaretinin gelişmesi gibi koşullara cevap verememesi neticesinde 

revize edilmesi ihtiyacının belirginleşmesine diğer yandan ise çok taraflı platformlar 

aracılığıyla erişilemeyen ekonomilere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla 

girilmesine yönelik politikaların artmasına yol açmıştır. STA’lar içerisinde sağlanan 

avantajlı ticari imkânların dışarısında kalmak istemeyen diğer devletlerin de bu sürece 

                                                            
61 Bakınız; https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, [Erişim Tarihi:23.03.2019]. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
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katılmasıyla bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı her geçen gün artmıştır. 2019 yılı 

Eylül ayı verilerine göre, DTÖ’ye bildirilen bölgesel anlaşma sayısı62 toplamda 481 

iken yürürlükte olanların sayısı 302’dir (WTO Regional Trade Agreements).  

Tablo 4: Serbest Ticaret Anlaşmalarının Ticari Dayanakları 

STA’LARIN TİCARİ DAYANAKLARI 

Ticaret Politikası 

 Ticari ilişkilere hukuki çerçeve kazandırılması 

 Öngörülebilirlik  

 Pazar açılım imkânları sağlanması 

 Karşılıklı yatırımların artırılması 

 Ucuz ve kaliteli girdi temini 

 Ticarete konu olan ürünlerin çeşitlendirilmesi 

 Tarife dışı engellerin azaltılması 

 Rekabet avantajı olan (Avrupalı) işletmelerin gerisinde kalınmaması 

 Ekonomik etkiler (ticaret yaratma, ölçek ekonomileri, istihdam, yenilikçilik, rekabet) 

Tamamlayıcı Ekonomik ve Siyasi Nedenler (Türkiye Açısından) 

 Bölgesel Stratejiler (Komşu ve Çevre Ülkeler, Latin Amerika, Afrika) 

 Ekonomik ve Siyasi ilişkilerin güçlenmesi 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı STA Sunumları 

 

Türkiye’nin STA’lara duyduğu gereksinimin temelinde ise pek çok farklı etmen 

yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı verilerine göre, Türkiye ile AB 

arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)’nın 16. 

Maddesi kapsamında, Türkiye’nin beş yıl içerisinde Topluluğun tercihli gümrük 

rejimlerine (otonom rejimler ve üçüncü ülkelerle yapılan tercihli anlaşmalar) tedricen 

uyum sağlaması öngörülmüştür 63 . Ticaret Bakanlığınca belirtildiği üzere, AB’nin 

mevcut dış ilişkiler politikası kapsamında, tercihli anlaşmalar akdedilen ülkelerin sayısı 

giderek artmakta olup bu çerçevede, AB’nin tercihli gümrük rejimine Türkiye açısından 

                                                            
62   https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm [Erişim Tarihi:03.12.2019].  
63 Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-

karari.tr.mfa, [Erişim Tarihi:23.10.2019]. 

http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa
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uyum bir nevi “Hareketli Hedef” 64  olarak kabul edilmektedir. AB’nin söz konusu 

tercihli rejimine uyum, ülkemizin üçüncü ülkelerden tercihli rejimler kapsamında 

yaptığı ithalatta Topluluk ile aynı menşe kurallarını uygulaması hükmünü yani dolaylı 

olarak daha önce bahsedilen ticaret sapması durumunu da beraberinde getirmektedir.  

Uluslararası eğilimler, AB üyelik hedefi çerçevesinde şekillenen ekonomik ve 

ticari zorunluluklar gibi etkenlere ek olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iç ekonomik 

alanda güçlenen kesimlere yeni pazarlar bulma ihtiyacı ile bağlantılı olarak dış 

politikada çok boyutluluk temelinde ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi 

hedeflediği ülkelerle bu hedefini hukuki bir temele dayandırma istekliliği, Adalet ve 

Kalkınma Partisi döneminde STA’ların rekabetçilik hedeflerine ulaşmada yani bir 

rekabet devleti olmada etkin bir dış ekonomik politika aracı olarak kullanılmasını 

sağladığı değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, STA müzakerelerini yürütmekten sorumlu kurum olarak Ticaret 

Bakanlığı65  verilerine göre; 2019 yılına kadar, 37 STA imzalanmış olup bunlardan 

Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilen 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri 

nedeniyle feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 20 adet STA (EFTA, İsrail, Makedonya, 

Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye66, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, 

Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singapur) 

halen yürürlüktedir.  Ayrıca bazı ülkelerle hâlihazırda bulunan STA’lar da güncel 

                                                            
64 AB-Türkiye ilişkileri bağlamında sıklıkla kullanılan bu ifade, AB’ye uyum sürecinde kuralların ve AB 

tarafının beklentilerinin sürekli değişmesi neticesinde, Türkiye’nin uyum sağlamakta ve gereklilikleri 

tamamlamakta zorlanmasını vurgulamaktadır.  
65 Paragrafta kullanılan tüm istatistiki veriler Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden alınmıştır. Detaylı 

bilgi için bakınız; Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/genel, 

[Erişim Tarihi:20.03.2019].  
66 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. 

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/genel
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gereksinimler neticesinde “hizmet ticareti”67 ve “yatırımları” da içerecek şekilde revize 

edilmektedir. Singapur ve Güney Kore STA’ları, hizmet ticareti ve yatırımları da içeren 

kapsamlı ve yeni nesil STA’lar arasında yer almaktadır. İsrail (1997) ve Adalet ve 

Kalkınma Partisi döneminde revize edilen EFTA68 (1992) dışında kalan yürürlükteki 

diğer STA’lar arasında daha önce imzalanmış olanlar bulunsa da, Adalet ve Kalkınma 

Partisi döneminde yürürlüğe girmiştir.  

Bu çerçevede, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde STA’ların etkin 

bir dış ekonomik ve politik araç olarak kullanılması, mevcut STA’ların yatırımlar ve 

hizmet ticari gibi alanları da içerecek şekilde revize edilerek Türkiye’ye daha çok 

yatırımcı çekilmesinin hedeflenmesi, bir yandan AB’nin STA yaptığı ülkelerle STA 

yapılmasına yönelik girişimde bulunulurken, diğer ekonomilerle de bu alanda 

işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin iç motivasyon unsurlarının yanı sıra neoliberalizmin neticesinde sunulan 

ekonomik araçları ortodoks rekabet devleti olma yolunda etkin bir şekilde kullandığını 

ve küresel ekonomi ile bağlarını güçlendirmek istediğini de göstermektedir.   

 

3.2.1.3. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 

 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları, özellikle 

2002 sonrasında sıklıkla başvurulan, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi ve küresel 

rekabetçiliğin artırılması için kullanılan bir diğer etkin hukuki ve politik araçtır.  

                                                            
67 Hizmet ticareti başlığı altında elektronik ticaret, kamu alımları gibi farklı bölümler bulunmaktadır.  
68  EFTA ülkelerinin yanı sıra 9 ülke ile daha STA’ların revize edilmesine ilişkin çalışmalar 

sürdürülmektedir. 
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YKTK Anlaşmaları, uluslararası yatırımcılara yatırım yaptıkları ev sahibi ülke 

tarafından uygulanacak muamelenin sınırlarını belirlemektedir. Yatırımcıların 

karşılaştıkları riskler piyasaya ilişkin olabileceği gibi ev sahibi devletten kaynaklı da 

olabilmektedir. Ev sahibi devletin uluslararası hukuka uygun olmayan bir şekilde 

kamulaştırma ya da devletleştirme kararı alması ya da alma ihtimalinin bulunması, 

özellikle büyük ölçekli yatırımcıları yatırım kararından caydırabilmektedir.  

Bu çerçevede, YKTK Anlaşması müzakerelerinden sorumlu kurum olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığınca 69  sunulan bilgilere göre, temel hak ve menfaatlerinin 

uluslararası hukuk çerçevesinde korunması, kâr transferinin güvence altına alınması, ev 

sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma ve devletleştirme işlemlerinin 

şartlarının belirlenmesi ve uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulmasına 

ilişkin temel koşulları düzenleyen, uluslararası yatırımcılar açısından zaruri nitelikteki 

anlaşmalardır. YKTK Anlaşmalarının tesis edilmesi ile sermayenin yanı sıra teknoloji, 

know-how, yönetim becerisi ve yeni pazarlara açılma imkânı da getirecek uluslararası 

yatırımcıların ülkeye çekilmesi hedeflenmektedir.  

Türkiye’nin akdettiği ilk YKTK Anlaşması, 1962 yılında Almanya ile 

imzalanmıştır. 1985 yılından itibaren hızlanan YKTK Anlaşmaları, özellikle Adalet ve 

Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde, küresel sermaye hareketlerindeki artışa ve 

gelişmekte olan ülkelere yönelmesine paralel bir şekilde, uluslararası yatırımcıları 

çekmek için yararlı bir unsur olarak değerlendirilerek aktif bir şekilde kullanılmıştır.  

2019 yılı itibarıyla imzalanan YKTK anlaşmalarının 75 adedi TBMM tarafından 

                                                            
69  Detaylı bilgi için bakınız; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, https://tuys.sanayi.gov.tr › Handlers › 

DokumanGetHandler, [Erişim Tarihi:20.03.2019].  
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onaylanarak yürürlüğe girmiş olup 19 anlaşmaya ilişkin onay süreci ise halen devam 

etmektedir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı). 

 

3.2.1.4. Yatırım Ortamını İyileştirme Faaliyetleri  

 

Ortodoks rekabet devleti modelinde, doğrudan telaffuz edilmese de, ülkeye 

çekilmek istenilen uluslararası yatırımlar bağlamında, yatırım süreçlerine ilişkin 

gereksiz maliyetlerin azaltılması, ticaret ve yatırım politikalarının tutarlılığının 

sağlanması, piyasaya ilişkin öngörülebilirliğin artırılması gibi faaliyetler özetle, yatırım 

ortamını iyileştirme çalışmaları da öncelikli bir konumda bulunmaktadır. Nitekim 

hatırlanacağı üzere, UNCTAD raporlarında UDY hareketleri üzerinde belirleyici olarak 

görülen faktörlerden biri de bilindiği üzere, yatırım ortamına ilişkin faaliyetlerdir.  

Gelişme yolundaki ülkelerin neoliberalizm doğrultusunda rekabetçilik temelinde 

hareket etmeye teşvik edildiği mevcut uluslararası konjonktürde, söz konusu 

ekonomiler uluslararası yatırımcılara sundukları yatırım ortamının kalitesine ve 

kolaylığına göre çeşitli sınıflandırmalara ve sıralamalara maruz kalmaktadır. Dünya 

Bankası tarafından yıllık olarak yayımlanan “İş Ortamı Raporu” (Doing Business)70 ya 

da Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’in “Küresel Rekabetçilik Raporu”71  bunlardan 

yalnızca bazılarıdır. Nitekim ekonomiler söz konusu rapor sıralamalarında ilerleme 

göstermek adına oldukça kapsamlı ve çok boyutlu reformlar yapmaktadırlar.  

                                                            
70 Ayrıntılı bilgi için bakınız:  https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/10/24/doing-business-

2020-sustaining-the-pace-of-reforms, [Erişim Tarihi:03.12.2019]. 
71 Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 , 

[Erişim Tarihi: 03.12.2019].  

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
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Bu tür bir uluslararası konjonktürde 2000’lerin başında, Türkiye’nin sahip 

olduğu yatırım potansiyelinden yeterince yararlanamadığı gerekçesiyle yatırım ortamını 

iyileştirme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç çerçevesinde Dünya Bankası’nın ve 

Uluslararası Finans Kurumu’nun bir ortak kuruluşu olan ve ülkelere yatırımların 

artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlayan Yabancı Yatırımlar Danışma Servisi 

(FIAS) ile sorunun tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ardından “Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” başlatılarak 2001 yılında “Yatırım 

Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu” (YOİKK) kurulmuştur. YOİKK 

bünyesinde kamu ile yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri bir araya getirilerek 

bürokratik engeller, yatırım süreçlerinin maliyetleri, hukuki ve teknik yetersizlikler, 

piyasaya girişte karşılaşılan sorunlar gibi yatırımlara ilişkin süreç bütüncül bir şekilde 

ele alınarak karşılaşılan sorunlara çözüm üretilebilmesi için eylem planları 

oluşturulmuştur.  

Ekonomik kriz döneminde oluşturulan YOİKK platformu, Adalet ve Kalkınma 

Partisi hükümetleri döneminde daha da etkin bir biçimde kullanılmış, bir yandan yatırım 

ortamına ilişkin reform sürecinde karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla 

YOİKK’in başkanlık yapısı tedrici olarak siyasi anlamda daha üst seviyeye 

yükseltilirken, diğer yandan YOİKK’e üye sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılarak 

temsil düzeyi yükseltilmiştir. Güçlenen Anadolu sermayesinin temsilcilerinin etkin 

olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) de YOİKK’e sonradan 

katılan STK’lardan biridir.  Ayrıca 2005 yılında Yatırım Danışma Konseyi (YDK) 

kurularak, yıllık olarak Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarla çok uluslu 

şirketlerin CEO’ları Türkiye’ye davet edilerek Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin 

sorunlu gördükleri hususlar ile beklentileri alınmakta ve daha sonra ilgili hususlar eylem 



93 
 

planlarına derç edilerek uluslararası yatırımcıların beklentileri karşılanmaya 

çalışılmaktadır72.  

Diğer yandan, daha önce ifade edildiği üzere, 4875 sayılı Kanun73 da yatırım 

ortamının iyileştirilmesine ve uluslararası yatırımlara ilişkin hukuki yapının 

güçlendirilmesine yönelik reform çalışmalarının en önemli çıktıları arasında yer 

almaktadır. Söz konusu Kanun ile; 

 Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine,  

 Yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı 

tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına,  

 Doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay 

sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve  

 Tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların 

artırılmasına ilişkin esasların düzenlemesi 

 öngörülmüştür.  

Kanun’un 3’üncü maddesi ile “yatırım serbestisi” ve “millî muamele” kabul 

edilmiş olup bu bağlamda, uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından 

aksi öngörülmedikçe; 

 Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım 

yapılmasının serbest olduğu, 

 Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olduğu,  

                                                            
72Konuya ilişkin detaylı bilgiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilir.  
73 İlgili Kanun’un tam metni için bakınız; http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf , 

[Erişim Tarihi:07.04.2019]. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf
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 Kamulaştırma ve devletleştirmenin yürürlükteki mevzuat gereğince 

kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe mümkün 

olmadığı  

belirtilmiştir.  

Ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net 

kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar 

karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar veya 

özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebileceği 

düzenlenmiştir. 

Nitekim söz konusu reform faaliyetlerinin çıktıları diğer pozitif unsurlarla 

birlikte etkisini kısa vadede göstermeye başlamış, 2002-2015 döneminde Türkiye’nin 

hem uluslararası rekabetçiliğe ilişkin endekslerdeki sıralamasında iyileşme 

gözlemlenmiş hem de UDY akımlarında ciddi düzeyde bir artış sağlanmıştır. Ancak 

UDY’ye ilişkin istatistiki verilere daha sonra değinileceği için bu bölümde yer 

verilmemektedir.  

 

3.2.2. Avrupa Birliği Kaynaklı Uluslararası Doğrudan Yatırım Akımları ve 

Rekabet Devleti  

 

Türkiye-AB ilişkileri oldukça uzun ve ekonomik temelli bir geçmişe sahip 

olmakla birlikte geçmişten günümüze hem AB hem de Türkiye pek çok yapısal 

dönüşüme sahne olmuş, bu durumda ikili ilişkilerin günümüz ve geleceğini etkilemiştir.  
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1995 yılında Gümrük Birliği’ne geçilmesi, daha önce ifade edildiği üzere, ticari 

açıdan önemli farklılıklara sebebiyet verse de UDY açısından, henüz Türkiye’nin 

yatırım ortamının, makroekonomik koşullarının, yasal ve bürokratik yapısının, 

şeffaflığa ilişkin uygulamalarının yeterli düzeye ulaşmamış olması nedeniyle AB 

kaynaklı yatırımcılara gerekli güvenin verilememesi sebebiyle UDY akımları 

beklenenin altında kalmıştır.  

1999 yılında Türkiye’nin aday ülke olarak tanınması, ikili ilişkilerin yanı sıra 

Türkiye’nin ekonomik, yasal ve idari yapısının geleceği bakımından da oldukça önemli 

sonuçlar doğurmuş, iç ekonomik sorunların, deprem gibi doğal afetlerin yanında 

birbirine zıt siyasal görüş ve ekollerden gelen partilerden oluşan koalisyon 

hükümetlerinin AB üyeliği çerçevesinde reform çalışmalarını aynı bakış açsı ile 

değerlendirmesine ilişkin zorluklarla karşılaşılmıştır.  

Yine de, IMF ve Dünya Bankası yapısal reformlarının uygulanmasına olduğu 

kadar AB uyum sürecine de önem verilmiş, Kopenhag Kriterleri’nin yerine 

getirilmesine mevcut koşullar çerçevesinde azami önem gösterilmiştir.  

Bilindiği üzere, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca74 belirtilen 1993 yılında 

AB Konseyi Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ve aday ülkelerin AB 

uyum süreci çerçevesinde yerine getirmesi gereken koşullar ise şunlardır; 

 Siyasi Kriter: Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve 

azınlık haklarını güvence altına alan kurumların mevcudiyeti, 

                                                            
74 Detaylı bilgi için bakınız: Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı https://www.ab.gov.tr/302.html, 

[03.12.2019]. 

https://www.ab.gov.tr/302.html
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 Ekonomik Kriter: İşleyen ve aynı zamanda Birlik içinde rekabetçi 

baskılara ve diğer serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest 

piyasa ekonomisinin tesis edilmesi, 

 Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal 

birliğin hedeflerine bağlı kalmak üzere üyelik için gerekli 

yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesine sahip olunması. 

Bu çerçevede, Türkiye AB üyeliği için gerekli koşulları yerine getirmenin yanı 

sıra rekabetçi baskılara dayanabilmek ve küresel UDY akımlarındaki yükselişe binaen 

artan küresel ve/veya AB kaynaklı yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek 

amacıyla kapsamlı uyum paketleri açıklamaya başlamıştır. Söz konusu uyum paketleri 

ile yasal ve idari alanda pek çok deregülasyon faaliyeti gerçekleştirilmiş ve anılan 

reform çalışmalarına hız verildiği dönemlerde Türkiye hem AB’nin daha fazla desteğini 

hem de uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yer olabilme imkânını kazanmıştır 

(Nas, 2014: 169-173).  

Diğer taraftan, 2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde 

ilgili reform paketlerine yönelik motivasyon unsurları arasında ordunun sivil yönetim 

üzerindeki etkinliğini azaltmak, yeni gelişen orta sınıfın, özellikle de Anadolu 

sermayesinin/ulus ötesi elitlerin taleplerine cevap verebilmek, AB üyeliği olmasa dahi 

AB standartlarında bir yatırım ortamı geliştirerek farklı yatırımcıları portföyüne katmak 

gibi sebeplerden bahsedilebilir (Acemoğlu ve Üçer, 2015). Ancak söz konusu 

sebeplerin neler olduğundan ziyade hangi dönemlerde daha yoğun bir şekilde 

uygulandığı ve hangi dönemlerde UDY akımları ile desteklendiği merak edilmektedir.  
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Bu tez çalışması, Türkiye-AB arasındaki UDY ilişkilerini, Türkiye’nin rekabet 

devletine dönüşümü bakımından oldukça önemli bir etken olarak görmekte ve Yalman 

ve Göksel’in (2017:23-37) ifade ettiği gibi rekabet devletine geçiş sürecinde AB’nin, 

“Avrupalılaşma” çerçevesinde bir tür “dönüştürücü güç” niteliğinde olduğunu ileri 

sürmektedir (Kaliber, 2013; Sipahioğlu, 2017; Soyaltın, 2013; Yazgan, 2009).  

Öte yandan, 2002 sonrası hızla gelişerek 2005 yılında müzakerelerin başlaması 

ile devam eden ilk karşılıklı pozitif bakış açısı ve reform takvimi, özellikle Kıbrıs gibi 

siyasi hususlar nedeniyle zamanla fikir ayrılığına düşülmesi, iç politikadaki 367 Krizi, 

E-muhtıra Olayı, Parti Kapatma Davası, Balyoz ve Ergenekon Davaları gibi gelişmeler 

neticesinde reformların daha tali planda kalması, 2008 Küresel Krizi, Krizin Türkiye 

ekonomisine ve yatırım akımlarına etkisi ile Kriz öncesindeki (2004) AB’nin geniş çaplı 

üye alımı gibi etkenlerle bazı dönemlerde zayıflama eğilimi göstermiş ve 2002-2015 

dönemi UDY ilişkileri de bu eğilimden etkilenmiştir.  

Bu doğrultuda, bu çalışmada AB’ye uyum çerçevesindeki reform faaliyetleri ve 

ikili ilişkiler 2002-2007 ve 2008-2015 olmak üzere iki dönem halinde ele alınırken, AB 

kaynaklı UDY hareketleri bütüncül bir çerçeve sunulabilmesi bakımından birlikte 

incelenmiştir.   
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3.2.2.1. 2002-2007 Döneminde Rekabet Devleti Kavramı Açısından Avrupa 

Birliği Reformları  

 

2002 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

iktidara gelmesiyle bir yandan daha önce başlatılan reform faaliyetleri sürdürülmüş, 

diğer taraftan ise kaynak ihtiyacının giderilmesi amacıyla yabancı yatırımcıların ülkeye 

çekilmesine önem verilmiştir. Bu nedenle, bu dönemde izlenen reform faaliyetleri tek 

bir alanı değil pek çok sosyoekonomik boyutu kapsayacak şekilde bütüncül bir nitelik 

göstermiş olup ortodoks rekabet devleti modelinin de görece en başarılı şekilde 

uygulandığı dönem olduğu değerlendirilmektedir.   

Sadık Ünay (2014:413), 2002 ve onu takip eden dönemi, Türkiye ekonomi-

politiğinin tarihsel evrimi sürecinde, eski kırılganlıkların önemli ölçüde izole edildiği, 

daha önce ilk denemeleri gerçekleştirilen rekabet devleti yapısının kurumsal reformlar 

ile restore edildiği, mali disiplin ile ekonomik büyüme ivmesinin yakalandığı ve 

uluslararası krizlere karşı görece bağışıklık kazanılan bir dönem olarak tasavvur etmekte 

olup ekonomi alanında sağlanan ilerlemelerin dış politika ile de sürdürüldüğünü iddia 

etmektedir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği dönemde, ilk üç paketi 2002 

yılında açıklanan “Uyum Paketleri” çalışmalarına devam edilmiştir. Bilindiği üzere, 

2002 yılında uygulamaya konulan reform paketleri ile; düşünce ve ifade özgürlüğü 

genişletilmiş, özel hayatın gizliliği güvenceye alınmış, gözaltı süreleri kısaltılmış, 

derneklere ilişkin haklar artırılmış, parti kapatılması zorlaştırılmış, ölüm cezasının 

kapsamı daraltılmış, anadilde yayına izin verilmiştir (Telli, 2015:277-279). 2003 ve 
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2004 yıllarında da devam eden ve toplamda sekize ulaşan Uyum Paketleri ile ise; 

yabancıların dilekçe hakkı genişletilmiş, yabancı derneklerin Türkiye’de şube açmaları 

kolaylaştırılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili haklar genişletilmiş, ölüm 

cezası belirli haller dışında kaldırılmış, işkence ve kötü muameleye ilişkin yeniden 

düzenleme yapılmış, askeri mahkemelerde sivillerin yargılanmasına sınırlama getirilmiş, 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’nun görev tanımı daraltılarak, Kurul’daki sivil oranı 

artırılmıştır (Telli, 2015:277-279). Ayrıca Türk Ceza Kanunu’ndan Vakıflar Kanunu’na 

kadar 53 Kanun’un 218 maddesinde değişikliğe gidilmiştir (Nas, 2014: 169-173).  

2007-2013 dönemi için hazırlanan Dokuzuncu Uyum Paketi ile kapsamlı bir 

program hazırlanarak; kamu alımları, işçilerin serbest dolaşımı, rekabet politikası, 

taşımacılık, tüketicinin ve sağlığın korunması, sermayenin serbest dolaşımı, fikri 

mülkiyet hukuku, vergilendirme gibi pek çok alanda Avrupalılaşma kavramı ile ilişkili 

olarak AB Müktesebatı’na uyum öngörülmüştür (Kaliber, 2013; Sipahioğlu, 2017; 

Soyaltın, 2013; Telli, 2015: 279-280; Yazgan, 2009). 

2002 yılı “İlerleme Raporu”nun (2002:40) “Ekonomik Kriterler” kısmı 

incelendiğinde, gelecekte makroekonomik istikrara katkı sağlayacak yapısal reformların 

kabul edildiği; bankacılık ve tarım sektörlerinde reformlar yapıldığı, tütün, şeker, 

elektrik, telekomünikasyon ve doğal gaz gibi temel piyasaların serbestleştirilmesi, 

sosyal güvenlik sistemi reformu gibi önemli ilerlemeler sağlandığı ifade edilmekte olup 

ortodoks rekabet devleti kapsamında öngörülen faaliyetler arasında yer alan 

deregülasyon ve özelleştirme unsurlarının yerine getirildiği görülmektedir.  

2003 yılında, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca hazırlanan ikili kronolojik 

ilişkilere ilişkin dokümanda belirtildiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi 



100 
 

(TBMM)’nde “AB Uyum Komisyonu” kurulmuştur75 . Eğitim, bağımsız düzenleyici 

kuruluşlar, kamu ihale mevzuatı gibi alanlarda yeni düzenlemeler ön plana çıkmış, şeker 

ve tütün gibi sektörlerde özelleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir (Yalman ve Göksel, 

2017:26-27). 

2003 yılı “İlerleme Raporu”nda, yapısal reformlar konusunda sınırlı ilerleme 

kaydedildiği, yakın dönemde oluşturulan bağımsız düzenleyici ve denetleyici 

kurumların faaliyete geçtiği, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin çerçeve kanunun 

kabul edilmesinin, dolaysız vergi mevzuatında reform yapılmasının, iş ve işçi bulma 

kurumunun oluşturulması ve İş Kanunu’nun kabul edilmesinin önemli gelişmeler 

olduğu, enerji piyasasının serbestleştirilmesinin olumlu olduğu, kamu kesimi borç 

yönetiminde de iyileşme kaydedildiği vurgulanmıştır (2003:41-51). Raporda yer alan 

olumlu gelişmeler incelendiğinde, yine deregülasyon faaliyetlerine ve serbestleşmeye 

önem verildiği, yatırım ortamının iyileştirildiği, yatırım ve ticareti artırmak adına vergi 

indirimi gibi reform faaliyetlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir.  

2004 yılında Kıbrıs Adası’nda gerçekleştirilen referandum da hem Türkiye’deki 

siyasal iktidarın etkinliği hem de AB ile ilişkiler bakımından oldukça önemlidir. 

Nitekim Ada’da gerçekleştirilen referandumda; Kıbrıs Türk halkının %64,9’u, Türk 

hükümetinin de desteğiyle Annan Planı’nı onaylarken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 

ise halkın  %75,83’ü Plan’ı reddetmiş, böylelikle hem Türk hükümetinin etkinliği test 

edilmiş hem de Türk tarafının çözümden yana olduğu izlenimi uyandırılmıştır (Oran, 

2013: 350). 

                                                            
75  Türkiye-AB ilişkilerinin kronolojisi için bakınız: https://www.ab.gov.tr/siteimages/kronoloji-trkce-

17.07.2019.pdf, [Erişim Tarihi:04.12.2019].  

https://www.ab.gov.tr/siteimages/kronoloji-trkce-17.07.2019.pdf
https://www.ab.gov.tr/siteimages/kronoloji-trkce-17.07.2019.pdf
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6 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu “Türkiye’nin Katılım Yönünde 

İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu” ve Rapora bağlı “Tavsiye Belgesi” 

yayımlayarak, Türkiye’nin siyasi kriterleri karşıladığını artık müzakerelere 

başlanılmasının tavsiye edildiğini bildirmiştir76 . Diğer yandan söz konusu Rapor’da 

yolsuzluk konusunun Türkiye için hala bir sorun olduğu ve bağımsız bir yolsuzlukla 

mücadele organı kurulmasının desteklendiği ifade edilmiştir (Yalman ve Göksel, 

2017:26-27).  

Aynı Rapor’un ekonomik kriterlere ilişkin bölümünde, makroekonomik 

göstergeler bakımından en önemli ilerlemenin enflasyon oranında sağlandığı ve 1999 

yılında %65 civarında olan enflasyonun 2004 yılı itibarıyla tek haneli rakamlara 

düştüğü belirtilmiş; Türkiye’nin kurumsal ve düzenleyici yapısının kapsamlı bir şekilde 

modernize edildiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların 

bağımsızlığının büyük oranda sağlandığı, finans gibi kritik sektörlerin uluslararası 

standartlara uyumlu hale getirildiği, kamu hizmetlerinde reformlar yapıldığı ve vergi 

sisteminin modernleştirildiği, yasal ve bürokratik engellerin kaldırılarak uluslararası 

doğrudan yatırım girişinin kolaylaştırıldığı ifadelerine yer verilmiştir (2004:48-49). 

Nitekim söz konusu olumlu gelişmelerin hepsi rekabet devletinin, özellikle de ortodoks 

rekabet devletinin tesisi amacıyla Cerny gibi yazarlarca belirtilen ve UNCTAD 

Raporları’nda (1998 ve 2012) UDY akımları için ön planda görülen hukuki yapının 

güçlendirilmesi, küresel rekabet edebilirlik için kilit sektörlerde liberalleşmenin 

gerçekleştirilmesi, kamunun küçülmesi ile özel yatırımların teşvik edilmesi, genel 

istikrarın sağlanması gibi kriterlere büyük oranda uygunluk göstermektedir.  

                                                            
76  Bakınız; www.europarl.europa.eu › com_sec(2004)1201_ › com_sec(2004)1201_en, [Erişim 

Tarihi:19.07.2019].  
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2005 yılında AB ile ilişkiler bakımından Devlet Bakanı Ali Babacan’ın 

başmüzakereci olarak atanmasıyla yoğun bir sürece girilmekle birlikte Gümrük 

Birliği’nin yeni üyelere teşmiline ilişkin Türkiye tarafından imzalanan Ek Protokol’e77 

karşın Türkiye’nin bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin tanınacağı 

anlamına gelmediğine dair bildiri yayınlanması ve AB tarafından da karşı bir 

deklarasyon yayımlanması ile ciddi bir tıkanıklık ortaya çıkmıştır (Oran, 2013: 365). Bu 

nedenle, 2006 yılı sonu itibarıyla 8 fasıla ilişkin müzakereler askıya alınmış olup söz 

konusu fasıllar arasında; Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler gibi 

oldukça önemli fasıllar da bulunmaktadır (Yalman ve Göksel, 2017:31).  

AB ile ilişkilerde ortaya çıkan bir diğer sorun 2005 ve 2007 yıllarında Almanya 

ve Fransa’da Türkiye’nin üyeliğine karşı hükümetlerin iş başına gelmesi olmuş, nitekim 

Fransa 2007 yılında 5 faslın daha müzakereye açılmasına karşı çıkmış ve bu dönemde, 

geçici olarak kapatılan tek fasıl “Bilim ve Araştırma” faslı olmuştur (Yalman ve Göksel, 

2017:32). 

Müzakerelerin başlamasının akabinde, GKRY Meselesi, Fransa ve Almanya 

engeli, “Genişleme Yorgunluğu” olarak da adlandırılan AB’nin yakın geçmişte çok 

fazla ülkeyi üyeliğe kabul etmesi gibi etkenler bir araya gelince gelişen karşılıklı 

bağımlılık çerçevesinde ekonomik ilişkiler devam etmekle birlikte, siyasi ilişkiler ivme 

kaybetmeye başlamıştır (Çelenk, 2009:41-60; Oğuz, 2012: 49-73; Oran, 2013:370-388). 

Bu durum, hem takip eden dönemde yayımlanan ilerleme raporlarında hem de kamuoyu 

nezdinde kendini göstermiştir.  

                                                            
77  Tam adı “Avrupa Birliği’nin Genişlemesinin Ardından Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşmaya Ek Protokol”dur. Söz konusu Protokol ile Ankara 

Anlaşması’nın kapsamının GKRY de dahil olmak üzere yeniden belirlenmesi öngörülmüştür.  
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Diğer taraftan 2005, yılı İlerleme Raporu’nun ekonomik kriterlere ilişkin 

bölümleri incelendiğinde; genel itibarıyla olumlu bir atmosfer olduğu, sağlam ekonomik 

performansın, güçlü mali konsolidasyon ve titiz para politikalarıyla desteklendiği 

ifadelerine yer verildiği görülmektedir. 2005 yılında özelleştirme gelirlerindeki artış, 

yabancılara yeni gayrimenkul satışı ve Tüpraş (%15), Eti Aliminyum ve PETKİM’in 

özelleştirilmesine bağlanmış, Türk Telekom, Tüpraş (%51) ve Galataport’un da 

özelleştirilmesi halinde ciddi oranda UDY girişinin söz konusu olacağı dile getirilmiştir. 

Diğer taraftan, yapısal reformlardaki ilerlemenin sınırlı kaldığı, enerji santralleri ve 

dağıtım şebekelerinin bütünüyle özelleştirilmesine engel olan serbest ve adil rekabet 

önündeki bariyerler nedeniyle, bu tip hizmetler görece yüksek maliyetle sunulduğu 

eleştirilerinde bulunulmuştur. İlaveten, Türkiye ve IMF arasındaki 2002-2004 Stand-by 

Anlaşmasının (SBA) sona ermesini müteakip, hükümetin ilk defa kendi ayrıntılı 

ekonomik programını hazırlamak durumunda kaldığı, piyasa güçlerinin serbest 

etkileşiminin artmaya devam ettiği, rekabet politikası alanında devlet elindeki tekeller 

nedeniyle ilerlemenin sınırlı kaldığı, öte yandan Türkiye’nin giderek bir açık ekonomi 

haline geldiği AB’nin halen Türkiye’nin en büyük ticari ve uluslararası yatırım ortağı 

olmaya devam etmekle birlikte AB payının Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ve diğer 

pazarlarla gelişen ilişkileri nedeniyle azaldığı tespitlerine yer verilmiştir (2005:48-62).  

2006 yılı Raporu’nda; ekonomi politikalarının uluslararası finans kurumlarıyla 

gerçekleştirilen anlaşmalar (IMF -“Stand-by Anlaşması” ile Dünya Bankası-“Program 

Amaçlı Kamu Sektörü Geliştirme Politikası Kredisi”) ile desteklendiği, Aralık 2005’de 

Komisyona sunulan Katılım-öncesi Ekonomik Program’ın kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi açısından önemli görüldüğü, hükümetin siyasi kaygılar nedeniyle 

reformların yavaşlamasına sebebiyet vermesinin söz konusu olduğu ancak 
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makroekonomik istikrar ve yapısal reformlar üzerindeki uzlaşının büyük oranda tesis 

edildiği hususları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur (2006:24-29).  

Öte yandan, 2007 ve 2008 yıllarında AB ile ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin iç 

politikasında yaşanan gelişmeler de hem AB ile ikili ilişkilerin yavaşlamasına hem de 

reform odaklı politikalarda ciddi bir kırılmaya ve politik önceliklerin değişmesine 

sebebiyet vermiştir. 2007 yılında iç politikada ilk olarak, cumhurbaşkanlığı seçimleri 

sorunu ortaya çıkmıştır. Muhalefetin iktidar partisinin adayına karşı çıkması ve 367 olan 

ilk oturum için toplantı yeter sayısına ulaşılamaması, E-Muhtıra Olayı, Cumhuriyet 

Mitingleri, Balyoz ve Ergenekon Davaları, ardından düzenlenen referandumda Adalet 

ve Kalkınma Partisi’nin seçimleri önemli bir farkla yeniden kazanması, Küresel Kriz’in 

Türkiye’ye etkileri olup olmadığı tartışmaları, IMF ile biten stand-by anlaşmasının 

yenilenmemesine yönelik eleştiriler gibi nedenlerle iç politikadaki tartışmaların ön 

plana çıktığı bir dönem olmuştur (Bulut, 2007; Gözler;2008:24-31; Helvacıoğlu, 

2007:4-9; Kanadoğlu, 2006).  

İncelenen döneme ilişkin son belge olan 2007 yılı İlerleme Raporu çerçevesinde 

ise; Aralık 2006’da Komisyon’a sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Program’ın daha 

fazla reform gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılığı yansıttığı, uluslararası kuruluşlarla 

mutabık kalınan ekonomi politikalarına uyulduğu ancak bahsi geçen siyasi sebeplerle 

reformların zaman zaman yavaşladığı, piyasa güçlerinin etkileşimi konusunda 

düzenleyici ve izleyici kuruluşların bağımsızlığının bazı eksiklerle birlikte teyit edildiği, 

hükümetin sivil havacılık gibi sektörlerde halen fiyat belirleme eğiliminde olduğu, 

düzenleyici çerçeveye rağmen başta enerji sektörü olmak üzere temel sektörlerdeki 

serbestleşmenin durduğu hususlarına yer verilmiştir (2007:24-27).  
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Söz konusu dönemde AB ile ilişkiler incelendiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi 

hükümetinin AB’ye yönelik politikalarının halkın farklı kesimleri, farklı çıkar grupları 

tarafından desteklendiği gözlemlenmektedir. Zamanla azalmakla birlikte, 

Eurobarameter’a göre, 2004 yılında Türkiye’nin AB üyeliği için kamuoyu 

desteği  %70’lere ulaşmıştır (Oğuz, 2012: 49-73; Oran, 2013:370-388). Yalman ve 

Göksel (2017:28), Adalet ve Kalkınma Partisi’nin AB konusunda sağladığı desteği şu 

şekilde özetlemektedir; iş dünyası desteklemekte çünkü makroekonomik istikrar için 

vazgeçilmez olarak gördükleri yabancı sermaye akımını kolaylaştıracağını düşünmekte 

bu nedenle TÜSİAD gibi kuruluşlarla küresel entegrasyon ve daha fazla politik istikrar 

yabancı sermaye ve yatırımın çekilmesi için elzem görülmektedir; işçi sendikaları 

desteklemekte çünkü AB’ye girince işçi hakları ve ücretlerinin artacağını ummaktadırlar.  

2002-2007 dönemi, Türkiye’nin geçmişten gelen IMF, Dünya Bankası ve AB 

odaklı reform faaliyetleri ve anılan kuruluşlarla ikili ilişkileri ile birlikte Adalet ve 

Kalkınma Partisi hükümetlerince benimsenen ekonomik, sosyal ve siyasal rota dikkate 

alındığında, gerek yıllar itibarıyla ilerleme raporları gerek siyasi ilişkilerin gelişimi 

çerçevesinde, daha önce belirlenen yapısal reformlara büyük oranda sadık kalındığı ve 

bu durumun da tedrici bir biçimde Türkiye’nin rekabet devleti olma çabasına katkıda 

bulunduğu değerlendirilmektedir. Nitekim bahsi geçen raporlar, ülkenin 

makroekonomik gelişimini ve devlet yapısının neoliberal bir çerçevede rekabet 

devletine dönüşümünü; ekonomik, politik ve sosyal liberalleşme, deregülasyon 

faaliyetleri, yatırımların kolaylaştırılmasına yönelik iyileştirmeler, özelleştirme 

faaliyetleri gibi hususlar bakımından gözler önüne sermektedir.  

Ancak anılan raporlarda, özellikle son dönemde dikkat çekilen konuların başında, 

siyasi sebeplerin reformların yavaşlamasına yol açtığına yönelik bulgular dikkat 
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çekmekte, bu durum da rekabet devleti olma ve dolayısıyla daha fazla uluslararası 

yatırım çekme yolundaki reformların hala politik gündemdeki gelişmelere bağlı 

kaldığını göstermektedir. Nitekim iç politikada ortaya çıkan gelişmeler de söz konusu 

raporlardaki tespitleri doğrular nitelikte olup özellikle 2007 yılında yaşanan iç 

konjonktür kaynaklı gelişmelerin takip eden döneme ilişkin ikili ilişkiler ve uluslararası 

yatırımlar bakımından bir kırılma noktası işlevi gördüğü değerlendirilmektedir.  

 

3.2.2.2. 2008-2015 Dönemi Rekabet Devleti ve Avrupa Birliği Reformları  

 

2008-2015 dönemi incelemesi kapsamında, Türkiye’nin rekabet devleti olma 

konusunda göstermiş olduğu ilerlemeler bakımından üzerinde mutlaka durulması 

gereken konuların başında, daha öncede ifade edilen Mortgage (Konut Kredisi) Krizi78 

gelmektedir. Söz konusu kriz, ABD’deki bankaların risk grubu yüksek müşterilere 

konut kredisi vermesi, söz konusu kredilerin hacminin giderek artması, kredilerden 

doğacak alacakların yoğun şekilde menkul kıymetleştirilmesi sonucunda yüksek riskli 

menkul kıymetlerin ihracı neticesinde, sistemin kendini sürdüremez hale gelmesiyle 

patlak vermiş, ABD’de başlayan kriz, akabinde küresel bir nitelik kazanmış ve başta 

AB olmak üzere tüm piyasaları etkilemiştir.  (Kutlu ve Demirci, 2011:121; Duignan79; 

Özatay, 2009: 22).  Bu olayla, küresel likidite ve sermaye hareketlerinde yaşanan bolluk 

bir anda tersine dönmüş, AB’deki refah ortamını bozmuş, Avro alanı %4,1 küçülerek 

tarihindeki en büyük çaplı küçülme ile karşı karşıya kalmıştır (ABGS, 2011:1).  

                                                            
78 Subprime Krizi olarak da adlandırılmaktadır.  
79 Daha fazla bilgi için; Duignan, B., “Financial crisis of 2007–08”, 

https://www.britannica.com/event/financial-crisis-of-2007-2008/Key-events-of-the-crisis, [Erişim 

Tarihi:13.10.2019] 

https://www.britannica.com/event/financial-crisis-of-2007-2008/Key-events-of-the-crisis
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Ardından, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İlişkiler Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan Avrupa’da Ekonomik Kriz: Sebepler, Sonuçlar ve Cevaplar 

adlı belgede ve Özatay tarafından da ifade edildiği üzere, Yunanistan, İspanya, İtalya, 

Portekiz ve İrlanda’nın kamu borç stokunun ciddi bir biçimde artması AB’nin kendi 

içerisinde ciddi problemlerle karşı karşıya kalmasına, kriz sonrası genişlemeyi bir 

kenara bırakarak Lizbon Anlaşması gibi hukuki temellerle derinleşme, iç problemlerini 

çözme süreçlerine odaklanmasına yol açmıştır (2009: 22). Söz konusu durumun 

Türkiye’ye yansıması ise rekabet devletine dönüşüm sürecinde yapısal reformları 

kolaylaştırıcı etkiye sahip bir tür dönüştürücü güç konumunda bulunan AB ile ilişkilerin 

zayıflamasına yol açmıştır.  

2007 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası AB odaklı 

politikalarını sürdürmeye yönelik kararlılıklarını sık sık dile getiren Adalet ve Kalkınma 

Partisi cephesinde ise, 2008 yılında açılan parti kapatma davası, öncesinde parlamento 

seçimlerinde yaşanan zorluklar ve AB tarafının Türkiye’den uzaklaşması ile ikili 

ilişkilerde yeniden ivme yakalamak adına 2008 yılı “AB Reform Yılı” ilan edilmiş 

ancak belirgin bir ilerleme sağlanamamıştır (Demirkıran ve diğerleri, 2010: 72).  

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca belirtildiği üzere, 2008 yılında 

AB ile ilişkilerde sağlanan en önemli ilerleme “Şirketler Hukuku”, “Fikri Mülkiyet 

Hukuku”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı” ve “Bilgi Toplumu ve Medya” fasıllarının 

açılmasıyla açılan fasılların sayısının ona ulaşması olmuştur.  

2008 yılı İlerleme Raporu’nun ekonomiye ilişkin bölümüne odaklanıldığında,  

IMF ile stand-by anlaşmasını Mayıs 2008 itibarıyla tamamlandığı, (seçim sürecinde) 

yaşanan siyasi krizin reformlara yönelik karar alma sürecine olumsuz etkilerinin 
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bulunduğu, yine de ekonomik politikanın temel unsurları üzerindeki oydaşmanın 

korunduğu ve eşgüdümün sağlandığı tespitlerine yer verildiği görülmektedir. Küresel 

mali kriz nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşladığı, elektrik vb. alanlarda ilk defa 

fiyat serbestisinin sağlandığı, özelleştirme konusunda 2005-2006 döneminde sağlanan 

ilerlemenin, bu dönemde yakalanamadığı, Türkiye’nin iş ortamının iyileştirilmesi ve 

pazara giriş ve çıkış önündeki engellerin azaltılması bakımından çaba gösterdiği 

değerlendirmelerinde bulunulmuştur (2008:31-33).  

2009 İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin ekonomi politikasının temel unsurları 

hususundaki uzlaşının zorlu şartlarda dahi korunduğu, hükümetin ekonomi politikasına 

duyulan güvenin, daha iyi bir planlama, koordinasyon ve iletişim sağlanması 

durumunda artabileceği, krizin olumsuz etkilerinin giderek derinleştiği ve hemen hemen 

tüm ekonomik alanlarda yavaşlamaya yol açtığı üzerinde durulmuştur (2009:33-36).  

Yalman ve Göksel’e göre (2017:33), 2010 yılı Anayasal değişikliklerini takip 

eden sürece kadar, Ek Protokol’e ilişkin uyuşmazlıklara rağmen Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin gerçekleştirdiği reformlar sonucunda yönetimin sivilleşmesine sunduğu katkı 

çerçevesinde AB, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin destekçisi konumunda yer 

almıştır. Ancak yine aynı yazarlara göre takip eden süreçte, Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin daha güçlü ve otoriter yönetim imajı çizmesi AB ve bazı entelektüel 

kesimlerce eleştirilmiştir (2017:33).  

2010 yılı İlerleme Raporu, AB’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yönelik 

olumlu tutumunun devam ettiğini göstermekte olup Yalman ve Göksel’in (2017:33) 

ifadesini destekler niteliktedir. Reform ve makroekonomik istikrara ilişkin eksikliklere 
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değinilmekle birlikte hükümetin ekonomi politikasına duyulan güveni arttırabilecek 

tedbirlere yer verilmiştir (2010:38).  

2011 yılı Raporu’nda da benzer ifadelere yer verildiği gözlemlenirken, 2012 

yılından itibaren yayımlanan İlerleme Raporları’nda daha eleştirel bir tutum takınıldığı, 

rekabet devleti açısından önem arz eden liberalleşme politikalarının aksine, hükümetin 

fiyat belirleme mekanizmalarına giderek daha fazla müdahalede bulunduğu ve dış 

finansmana erişimdeki zorlukların özelleştirme çalışmalarında yavaşlamaya neden 

olduğu gibi eleştiriler sıralanmıştır (2012:46-52). 2013 yılı İlerleme Raporu, görece 

daha olumlu hususlara yer verse de 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin hazırlanan raporlarda 

en dikkat çeken hususlar Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarına sıklıkla yer vermeleri 

ve daha önce gerçekleştirilen serbest piyasaya ilişkin reformlarda geri gidişi 

vurgulamaları olmuştur (2014:20-25 ve 2015:29-37). 

Diğer taraftan, 2008-2015 döneminde, reform çalışmalarının hız kaybetmesi, 

ilerleme raporlarında yer verilen pozitif unsurların giderek azalması gibi etkenlere 

rağmen ilişkileri yeniden canlandırmak adına zaman zaman farklı adımlar da atılmıştır. 

2009 yılında Vergilendirme ve Çevre fasılları, 2010 yılında Gıda Güvenliği, 

Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı, 2013 yılında Bölgesel Politikalar ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu faslı, 2015 yılında Ekonomik ve Parasal Politika faslı 

müzakerelere açılmıştır80. 2011 yılında Türkiye, Avrupa Birliği Bakanlığı’nı kurarak 

AB konularına verdiği önemi gösterirken, aynı yıl Türkiye’nin reform sürecine destek 

olmayı ve müzakerelere ivme kazandırmayı hedefleyen “Pozitif Gündem”, Avrupa 

Komisyonu tarafından önerilmiştir. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca kamuoyuyla 

                                                            
80  Detaylı bilgi için Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı internet sitesine bakınız; 

https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri-kronolojisi_112.html, [Erişim Tarihi:12.11.2019].  

https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri-kronolojisi_112.html
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paylaşıldığı üzere, 2014 yılında Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi açıklanmış, 

2015 yılında değişen uluslararası ekonomik koşullar çerçevesinde Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi hususu gündeme gelmiş ve bu durum kısmen ilişkilerin canlanmasını 

sağlamıştır. 

Acemoğlu ve Üçer (2017:1-32) de, 2007’ye kadar AB önderliği ve rehberliğinde 

Türk demokrasisinin derinleştirildiğini, ordunun etkisi azaltılarak sivilleşmenin 

sağlandığını, politik katılımın artırıldığını ancak 2007 sonrası AB ile ilişkilerin 

zayıflaması ile hükümet üzerindeki kontrol mekanizmasının kaybolduğunu, bu durumun 

da makroekonomik göstergeleri zayıflattığını dile getirmektedir.  

Bu dönemde, Türk ve AB’nin kamuoyunda Türkiye’nin üyeliği konusundaki 

desteğin de azaldığı gözlemlenmiştir. 2003-2004 yıllarında %70 civarındaki üyeliğe 

yönelik kamuoyu desteği %38’lere kadar gerilemiştir (Nas, 2015: 186). 

Bahsi geçen tüm gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, 2007 sonrasında da 

AB ile ilişkilerin canlandırılması ile daha önce yakalanan yatırım ve ticari ilişkiler 

düzeyine ulaşılmasına önem verildiği, bu yönde çeşitli girişimlerde bulunulduğu ancak 

2000’lerin başındaki seviyeye ulaşamadığı gözlemlenmiş olup 2008-2015 döneminde 

başta AB odaklı olmak üzere takip edilen reform faaliyetlerinin sınırlı kaldığı, bu 

durumunda hem uluslararası yatırım ilişkilerine hem de rekabet devleti yapısının 

zayıflamasına yol açtığı değerlendirilmektedir.   
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3.2.2.3. Türkiye-Avrupa Birliği Arasındaki Uluslararası Doğrudan Yatırım 

İlişkileri ve Rekabet Devleti  

 

Rekabet devletinin temel işlevi, Cerny (2007 ve 2010) tarafından da ifade 

edildiği üzere, ekonomiler için küreselleşme ve neoliberalizm arasındaki karşılıklı 

etkileşim ve ilişkinin desteklenmesine katkıda bulunmak, devletin refah tesisinden 

küresel rekabete doğru evrilen yapısı çerçevesinde piyasaya doğrudan müdahalelerden 

kaçınarak daha önce bahsi geçen deregülasyon, özelleştirme ve liberalizasyon 

faaliyetlerini öncelikli hale getirerek nihai aşamada, dolaylı bir şekilde, ekonomilerin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları açısından elzem görülen ülkeye yönelik 

uluslararası doğrudan yatırım akımlarının artırılmasına katkıda bulunmaktır.  UDY’nin, 

ev sahibi ekonomiye sunduğu istihdam, know-how, teknoloji transferi, büyük ölçekli 

yatırım projeleri için kaynak katkısı gibi pozitif dışsallıkları nedeniyle en önemli 

görülen ve ekonomiye çekilmeye çalışılan yatırım türlerinin başında geldiği hususuna 

da daha önce değinilmiştir81. 

Bu çerçevede, Türkiye’nin 2000’lerin başında yaşadığı krizler nedeniyle 

karşılaştığı dar boğazı atlatmada ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada zaruri 

olarak gördüğü UDY konusunda, her daim en önemli partneri konumunda bulunan AB 

odaklı gerçekleştirdiği reform faaliyetleri ile yatırım ortamının geneline ilişkin 

iyileştirme girişimleri doğrultusunda ülkeye giren UDY konusunda ciddi bir artış 

yaşanması beklenmektedir. Ancak mutlaka belirtilmesi gerektiği düşünülen husus, 

UDY’nin portföy yatırımların aksine ilgili ülkedeki ekonomik, politik ve sosyal 

                                                            
81 Paragrafta yer alan hususlara yönelik detaylı bilgiye erişmek için “Rekabet Devleti ve Uluslararası 

Doğrudan Yatırımlar Arasındaki İlişki” bölümü ile III. Bölümün girişine bakınız.  
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gelişmelere anlık cevap verebilme kabiliyetinin zayıf olması ve bu nedenle de 

ekonomilere ilişkin önemli gelişmelerin UDY akımlarına yansımasının birkaç yıl 

sürebilmesidir. Bu bağlamda, örneğin; 4875 sayılı Kanun ile sağlanan liberalleşme 

faaliyetlerinin etkisinin hemen 2003 yılı yerine uluslararası yatırımcıların tepki 

vermesine olanak tanıyacak şekilde takip eden birkaç yıl içerisinde ortaya çıkması 

beklenmekte ya da AB’ye yönelik reformlarda yaşanan yavaşlamanın anında 

Türkiye’nin UDY akımı istatistiklerine sirayet etmesi öngörülmemektedir.  

Türkiye’nin 2002-2015 dönemi, özellikle AB kaynaklı UDY hareketleri, bahsi 

geçen hususlar dikkate alınarak yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, TCMB’den alınan 

veriler çerçevesinde hazırlanan Türkiye’nin 2002-2015 dönemi UDY girişlerinin 

ülkelere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.  

Tablo 5: Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Kaynak Ülkelere/Bölgelere Göre 

Dağılımı (2002-2015) 

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİNİN KAYNAK 

ÜLKELERE/BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2002-2015) (Milyon ABD Doları) 

 
AVRUPA AB AFRİKA AMERİKA ASYA 

KÖRFEZ 

ÜLKELERİ TOPLAM 

2002 468 455 0 9 70 5 571 

2003 576 565 0 58 60 0 696 

2004 1.033 1.027 0 97 60 43 1.190 

2005 6.652 5.006 3 122 1.756 1.675 8.535 

2006 14.572 14.487 23 1.002 1.927 1.783 17.639 

2007 12.974 12.601 5 4.717 1.405 311 19.137 

2008 11.368 11.077 82 951 2.345 1.963 14.748 

2009 5.248 4.942 2 331 673 209 6.266 

2010 4.939 4.737 0 384 928 388 6.256 

2011 12.587 11.494 0 1.484 2.056 196 16.136 

2012 7.927 7.305 0 491 2.337 940 10.761 

2013 7.057 5.371 221 343 2.899 880 10.523 

2014 6.370 5.329 42 334 1.886 364 8.632 

2015 8.000 7.031 0 1.630 2.462 460 12.093 

Kaynak:TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nden derlenmiştir. TCMB’ye göre AB 26 ülke olarak 

hesaplanmakta Hırvatistan diğer Avrupa içerisinde yer alırken GKRY hesaplamalara dâhil 

edilmemektedir. 
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Söz konusu Tablo’da Avrupa ve Asya verilerine AB ve Körfez ülkeleri de 

dâhildir. AB ve Körfez ülkelerinin ayrıca belirtilmesinin sebebi Türkiye’ye yönelik en 

önemli UDY kaynakları arasında yer almalarıdır.  

Diğer taraftan daha önce de belirtildiği üzere, UNCTAD’ın verilerine göre, 

1975-2001 döneminde Türkiye’nin çektiği toplam UDY miktarı 15,1 milyar ABD 

dolarıdır. Yukarıda yer alan veriler incelendiğinde ise 2004 yılından itibaren yıllık UDY 

girişlerinin 1 milyar ABD dolarını aştığı ve AB’nin istisnasız her dönem için en büyük 

yatırımcı konumunda olduğu gözlemlenmektedir.  

AB içerisinde ise ilgili dönemde Türkiye’de toplamda en fazla yatırımı bulunan 

ülkeler sırasıyla Hollanda, Avusturya, İngiltere, Almanya ve İspanya’dır (TCMB, 

Ödemeler Dengesi İstatistikleri). Hollanda’nın ilk sırada yer almasında yurtdışında 

yerleşik Türk kökenli firmaların Hollanda üzerinden Türkiye’ye yatırım yapmasının 

etkili olduğu değerlendirilmektedir.  

Yine ilgili istatistiki veriler incelendiğinde, 2003 yılında 4875 sayılı Kanun’un 

yürürlüğe girmesi ve uluslararası yatırımlara verilen izin sisteminin kaldırılarak bildirim 

sistemine geçilmesinin ve 2002-2004 dönemindeki AB’ye uyum paketlerinin yürürlüğe 

konulması ile AB ile müzakerelere başlanılmasının akabinde küresel krize kadar her yıl 

ülkeye gelen UDY rakamlarının arttığı, 2007 yılında rekor bir düzeye ulaştığı 

gözlemlenmektedir.  

Küresel krizin ve Avro Bölgesi Krizi’nin etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 

AB ile ilişkilerde dikkat çekici bir ilerlemenin sağlanamadığı 2009 ve 2010 yıllarında, 

hem toplam olarak ülkeye giren UDY miktarının hem de AB kaynaklı UDY 

rakamlarının en fazla düştüğü dönem olarak göze çarpmaktadır.  
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Ülkeye gelen toplam UDY içerisinde AB’nin payı incelendiğinde, 2002 

yılında %79,68 civarında olduğu, 2007 yılına gelindiğinde ise %65,85 civarına 

gerilediği ancak küresel kriz ile birlikte tekrar yükselmeye başlayarak %75,11’e çıktığı, 

2015 yılında ise %58,14 olarak gerçekleştiği görülmektedir (TCMB, Ödemeler Dengesi 

İstatistikleri). Bu çerçevede, daha önce bahsedildiği üzere Türkiye’nin geçmişten gelen 

en önemli UDY yatırımcısının 2000’li yılların başında AB olduğu ancak 

gerçekleştirilen reformların pozitif sonuçlarının diğer ülke kaynaklı yatırımcılar 

üzerinde de görüldüğü ve AB’nin payı düşerken diğer bölgelerde artış olduğu tespit 

edilmiştir. UDY konusunda tek bir bölgeye ya da ülkeye bağlı kalınmaması, dış 

finansman ihtiyacının sağlıklı ve dengeli bir şekilde giderilmesi, bir ekonomi ile olası 

bir diplomatik krizde ekonominin daha az zarar görmesi gibi ev sahibi ekonomi 

açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.  

Diğer taraftan, bölge çeşitlendirmesine rağmen AB, Türkiye için yine de her 

dönemde en önemli yatırımcı rolünü korumayı başarmıştır. Söz konusu durum da, 

rekabet devleti olma baskısı ve kaygısıyla hareket eden Türkiye’nin, özellikle 

2000’lerin başındaki krizi atlatabilmek için IMF ve Dünya Bankası’nın yanı sıra AB’yi 

de bir çıpa olarak görmesi ve reform hareketlerini bu yönde şekillendirmesinin etkili 

olduğu değerlendirilmektedir. 
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Tablo 6: Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Sektörlere Göre Dağılımı (2002-

2015) 

TÜRKİYE’YE GELEN ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN 

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2002-2015) (Milyon ABD Doları) 

 TARIM SEKTÖRÜ SINAİ SEKTÖR HİZMETLER 

SEKTÖRÜ 

TOPLAM 

2002 0 166 405 571 

2003 0 447 249 696 

2004 4 343 843 1.190 

2005 5 908 7.622 8.535 

2006 6 2.988 14.645 17.639 

2007 9 5.037 14.091 19.137 

2008 41 5.187 9.520 14.748 

2009 48 3.887 2.331 6.266 

2010 81 2.887 3.288 6.256 

2011 32 8.040 8.064 16.136 

2012 43 5.480 5.238 10.761 

2013 47 5.390 5.086 10.523 

2014 61 4.258 4.313 8.632 

2015 31 5.784 6.278 12.093 

Kaynak:TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nden derlenmiştir. 

(https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+deng

esi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri [Erişim Tarihi:05.12.2019]. 

  

Yurtdışından Türkiye’ye gelen yatırımların sektörel dağılımının incelenmesi de 

uluslararası yatırımcıların Türkiye’de en kârlı ve güvenilir buldukları, en iyi düzenleyici 

çevrenin bulunduğu sektörlerin belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. İlgili 

Tablo incelendiğinde, sınai sektörler ile hizmetlerin en fazla yatırım yapılan sektörler 

olduğu, hizmetler sektörünün özellikle 2005 yılı ve sonrasında giderek ağırlığını 

artırdığı, tarım sektörünün ise oluşturduğu katma değerin daha kısıtlı kalması gibi 

sebepler nedeniyle uluslararası yatırımcıların ilk tercihi olmadığı gözlemlenmektedir 

(Şener, 2013:194). Ayrıca sınai sektörlerde madencilik ve imalat sektörü ön plana 

çıkarken, hizmetler sektöründe 2000’lerin başındaki krizin ardından IMF, Dünya 

Bankası ve AB uyum süreci ile ciddi ve büyük ölçekli yapısal dönüşümler geçiren ve 

küresel rekabet şartlarına daha uygun hale getirilen finans ve sigorta faaliyetleri 

sektörünün en başta yer aldığı, onu toptan ve perakende ticaret ile inşaat ve gayrimenkul 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+dengesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+dengesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri
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sektörlerinin takip ettiği gözlemlenmektedir (TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri). 

2006 yılında hizmetler sektöründe gerçekleştirilen yatırımların bir önceki yılın yaklaşık 

iki katına çıkmasının altında, bankacılık sektöründe yaşanan birleşme ve satın almalar 

yatmaktadır (Şener, 2013:194). Söz konusu dönemde, Akbank Citigroup’a, Finansbank 

NBG’ye ve Denizbank Dexia’ya satılmış olup Oyak Bank’ın Hollanda kaynaklı ING 

Group’a 2,7 milyon ABD dolarına satışı 2007 yılında gerçekleşmiş, yabancıların 

sektördeki payı %42’ye yükselmiştir (Şener, 2013:194; Vatan Gazetesi, 14.12.2007). 

Tablo 7: Uluslararası Doğrudan Yatırım Çıkışlarının Hedef Ülkelere/Bölgelere Göre 

Dağılımı (2002-2015) 

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM ÇIKIŞLARININ HEDEF 

ÜLKELERE/BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2002-2015) (Milyon ABD Doları) 

 
Avrupa AB* Afrika Amerika Asya 

Körfez 

Ülkeleri 
Toplam 

2002 199 156 0 43 4 0 251 

2003 166 93 4 69 240 0 486 

2004 315 268 1 46 452 7 815 

2005 504 477 5 22 504 5 1.065 

2006 1.104 1.049 15 40 518 18 1.677 

2007 1.621 1.452 86 83 485 34 2.275 

2008 1.370 626 211 533 490 32 2.604 

2009 1.537 1.428 36 73 394 62 2.040 

2010 1.254 1.155 40 59 470 140 1.823 

2011 1.879 1.787 38 54 569 91 2.542 

2012 3.502 3.275 50 177 600 71 4.335 

2013 2.147 1.827 69 251 768 46 3.235 

2014 2.207 1.674 48 485 2.483 308 5.234 

2015 3.218 1.824 34 1.360 630 126 5.242 

Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nden derlenmiştir. 

(https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+deng

esi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri) [Erişim Tarihi:05.12.2019]. 

 

Bir diğer üzerinde durulması gereken konu, 2002 sonrası Türk yatırımcıların 

yurtdışında gerçekleştirdikleri yatırım faaliyetleridir. Geçmişte büyük yurtdışı yatırım 

faaliyetleri gerçekleştirecek kadar tecrübe ve yeterli ölçeğe sahip olamayan pek çok 

yerli firma 1996 yılında Gümrük Birliği’ne girilmesi, 2003 yılında yatırım rejiminin 

serbestleşmesi gibi Türkiye piyasasına girmeyi kolaylaştırıcı faaliyetler sonucunda 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+dengesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+dengesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri
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yabancı firmalarla ortaklıklar, satın alma ve birleşme faaliyetlerine girişmiş, yeterli 

kapasiteye erişmelerinin akabinde ise yine güvenli ve uyum çalışmaları sonucu yapısal 

olarak yakın gördükleri Avrupa pazarına açılmışlardır. Sathyajit ve Sular (2015:441-

470)’a göre, 211 firma üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Türk firmalarının Kara 

Avrupası’nda yatırım yapmasında etkili olan faktörlerin başında pazar büyüklüğü ile 

stratejik varlık arayışı gibi geleneksel sebeplerin geldiği ileri sürülmektedir. Ayrıca, 

Türk firmaları kendilerini AB şirketi olarak sunarak faaliyetlerini başka ülkelere 

genişletmek, daha avantajlı vergi olanaklarından yararlanmak gibi amaçlar 

doğrultusunda hareket ettikleri, özellikle Hollanda’yı yatırımları için üs olarak seçtikleri 

dile getirilmektedir (Sathyajit ve Sular, 2015:441-470). 

İstatistiki verilerin incelenmesine geçildiğinde ise, Türkiye kaynaklı doğrudan 

yatırımların 2002 sonrası genel itibarıyla artış eğiliminde olduğu, AB ile müzakerelerin 

başladığı 2005 yılı ve takip eden dönemde 1 milyar ABD dolarının üzerine çıktığı 

gözlemlenmektedir. 2010 yılında UDY çıkışlarında önemli düzeyde bir gerileme söz 

konusu olmakla birlikte 2014 ve 2015 döneminde yine ciddi bir artış göze çarpmaktadır. 

Bu durum, Türkiye’den yurtdışına yatırım yapan firmaların küresel krizin etkilerini kısa 

sürede atlattığı ve hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini izleminin oluşmasına sebebiyet 

vermektedir.  

Söz konusu istatistiki veriler bütüncül bir şekilde ele alınarak 2002-2007 

dönemine ilişkin veriler ile bu tez çalışması kapsamında daha önce değinilen rekabet 

devletinin, Türkiye özelinde ortodoks rekabet devleti modelinin, özellikleri ve 

UNCTAD’ın UDY’yi etkileyen faktörler olarak sunduğu hususlar bir arada 

değerlendirildiğinde, ilgili dönemin başında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin, 

daha önce başlatılan IMF, Dünya Bankası ve AB kaynaklı; GEGP, uyum paketleri, 
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Kopenhag Kriterleri gibi yapısal reformlar içeren çok boyutlu ekonomik ve siyasi rotaya 

yani yapısal reformlara sıkı sıkıya bağlı hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu durumun 

ise tedrici bir şekilde, AB ilerleme raporlarına yansıdığı, Avrupalılaşma sürecine de 

paralel olarak hukuki altyapının güçlendirilmesi ve serbestleştirilmesinin, deregülasyon 

faaliyetlerinin ön plana çıkmasına katkıda bulunduğu, özelleştirmenin başlıca gündem 

maddeleri arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak Ek Protokol kapsamında başlayan 

ve özellikle 2006-2007 yıllarında artan AB ile siyasi uyuşmazlık, iç politik gelişmeler 

gibi farklı etkenler reform çalışmalarının ivme kaybetmesine yol açmıştır. Yine de bu 

durumun UDY verilerine yansıması 2008 ve sonrasındaki döneme tekabül etmiş, bilakis 

2006 ve 2007 yıllarında ülkeye çekilen UDY akımları bakımından tarihi rekorlar 

kırılmıştır.  

2008-2015 döneminde ise, dış ekonomik ve siyasi ilişkiler bakımından;  küresel 

krizin Türkiye ve AB ekonomilerine yansıması, ilerleme raporlarında da ifade edildiği 

üzere, IMF “Stand-by Anlaşması”nın sona ermesi ile IMF’in reform odaklı politikalar 

bakımından bir çıpa olmaktan uzaklaşması, Türkiye’nin AB üyeliğine karşıt 

hükümetlerin Birlik üyesi ülkelerde yönetime gelmesi sonucunda daha önce yakalanan 

karşılıklı pozitif ivmenin zayıflaması, AB’nin krizin etkisiyle kendi iç sorunlarına 

odaklanarak genişleme stratejisini ve dolayısıyla Türkiye’nin üyeliğini tali bir konumda 

görmesi, küresel yatırım eğilimleri açısından kriz sonrası gelişme yolundaki ülkelere 

yönelik yatırımların ekonomilere duyulan güvenin azalması sonucu yavaşlaması ve 

Türkiye’nin de söz konusu ekonomiler arasında yer alması gibi hususların ön plana 

çıktığı gözlemlenmiştir.  

İç politika açısından değerlendirildiğinde ise; Adalet ve Kalkınma Partisi 

hükümetlerinin kriz sonrası iktidara gelmesi neticesinde AB, IMF ve Dünya Bankası 
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çıpalarını kullanarak başlattığı, statükocu kesimlerin dirençlilik gösteremediği reform 

faaliyetlerinin, büyük oranda neoliberal yönetim anlayışı çerçevesinde küresel ekonomi 

ile bütünleşme hedefine sunduğu katkıların küresel kriz neticesinde daha düşük 

seviyelerde kalması ile reform istekliliğinde yaşanan gerileme, Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri gibi siyasi problemler nedeniyle iç politikaya odaklanma gereksinimi, AB ile 

müzakerelerin ilerlemesi noktasında aşılamayan sorunlar gibi pek çok etken küresel 

ekonomiye entegrasyon ve rekabet devleti olma konusunda Türkiye’nin istekliliğinin 

azalmasına ya da faaliyetlerinin yavaşlamasına sebebiyet vermiştir. 

Bu çerçevede, 2002-2015 dönemi bütün olarak değerlendirildiğinde, iktidar 

partisi konumunda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin, özellikle 2002 

dönemi sonrasında ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak, tüm siyasal 

partilerin amacı konumunda bulunan iktidarını pekiştirmek, ABD, AB ve diğer Batı 

ekonomileri ile süregelen uzun soluklu ilişkisine ve Washington Mutabakatı ile 

belirlenen ilkelere bağlı kalmak, Türkiye’nin küresel ekonomiye entegrasyonunu 

sağlamak ve böylelikle ülkenin uzun vadeli ekonomik hedeflerini yerine getirecek 

finansman kaynağına en önemli yatırım partneri konumunda bulunan AB kaynaklı 

uluslararası doğrudan yatırımlar aracılığıyla ulaşmak adına IMF, Dünya Bankası ve AB 

odaklı reform faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı düşünülmektedir. Nitekim daha 

önce ifade edilen ve bir rekabet devletinin sahip olması gerektiği değerlendirilen 

hususların pek çoğunun bu dönemde karşılandığı gözlemlenmektedir.  

Ayrıca bu noktada üzerinde durulması gerektiği düşünülen bir husus, rekabet 

devleti ve uluslararası doğrudan yatırımlar arasındaki ilişki bakımından niçin 

Türkiye’nin kalkınmacı ya da neokorporatist rekabet devleti modelleri yerine ortodoks 

rekabet devleti yapısına daha uygun olarak değerlendirildiğidir. İlgili bölümlerde de 
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değinildiği üzere, kalkınmacı rekabet devleti; otoriter devlet yapısının hâkim olduğu, 

teknokratik devletçi bir rejime sahip ekonomilere (Çin Halk Cumhuriyeti, diğer bazı 

Asya ekonomileri gibi) daha uygun nitelikler gösterirken Türkiye’nin makroekonomik 

ve siyasi ortamına uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Neokorporatist rekabet devleti 

modeli ise, AB gibi kurumsallaşmanın yüksek olduğu idari mekanizmalar için uygun bir 

nitelik göstermekte olup Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerde henüz 

kurumsallaşma sürecinin devam etmesi nedeniyle etkin sonuçlar elde etmeye elverişli 

olmadığı düşünülmektedir.  

Küreselleşme ile neoliberalizm karşılıklı etkileşimi ve ilişkisine binaen, devlet 

aygıtının geleneksel rollerinin ötesinde yeni işlevler ve roller kazanmak zorunda kaldığı 

ve rekabet devletine dönüştüğü günümüz uluslararası sisteminde, Adalet ve Kalkınma 

Partisi hükümetlerince, özellikle 2002-2007 döneminde benimsenen politikalarla 

Türkiye’nin ortodoks rekabet devleti modeli ile öngörülen idari çerçeveyi büyük oranda 

sağladığı, bu çalışmanın kapsamında yer alan 2008-2015 döneminde de yine rekabet 

devleti için önemli unsurlara yer vermekle birlikte, ilk dönem yakaladığı ivmeyi ve AB 

ile diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla oluşturduğu reform odaklı sinerjinin 

göreceli olarak gerilediği, bu durumun ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırım 

verileri ile de kendini gösterdiği değerlendirilmektedir.  

Türkiye’nin 2002-2015 döneminde takip ettiği ekonomik, sosyal ve siyasal 

adımlar çerçevesinde, neoliberal bakış açısından küresel ekonomi ile bütünleşme hedefi 

doğrultusunda, Cerny’nin rekabet devleti sınıflandırmaları arasında en çok ortodoks 

rekabet devleti modeli ile benzerlik gösterdiği değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, 

küresel ekonomi ile bütünleşme hedefi içerisinde neoliberal ekonomiler için oldukça 

önemli görülen uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi de yer almaktadır. 
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Türkiye’nin tarihsel olarak siyasi ve ekonomik bağlarının en güçlü olduğu ekonomi 

konumunda bulunan AB ise Türkiye’ye çekilmek istenen uluslararası yatırımlar 

bakımından geleneksel olduğu üzere öncelikli konumdadır. 

Sonuç olarak, bu tez çalışmasının başında cevap aranan araştırmaları sorularına 

yönelik bulgular şunlardır; ilk olarak Türkiye’nin 2002-2015 döneminde izlediği reform 

odaklı politikalar ile bir rekabet devleti olduğu değerlendirilmektedir. 2002 sonrası 

Türkiye’ye yönelik UDY akımlarındaki geçmişte görülmeyen artışın diğer faktörlerle 

birlikte AB adaylığı sürecinde gerçekleştirilen yapısal reformlarla bağlantılı olduğu aynı 

zamanda da Türkiye’yi rekabet devleti olmaya iten faktörler arasında AB kaynaklı 

yatırımlar başta olmak üzere küresel UDY hareketlerindeki artışın yer aldığı 

düşünülmektedir. Nitekim söz konusu dönemde gerçekleştirilen reform faaliyetlerinin 

çok boyutlu ve kapsamlı niteliği, reformlarda AB’ye uyumun öncelikli olarak görülmesi 

ve ilgili dönemde rekabet devleti olma yolunda gösterilen başarının UDY verilerine 

yansıması söz konusu tespitleri destekler niteliktedir.  

 

3.3. DEĞERLENDİRMELER 

 

Bu çalışmanın son bölümünde, Türkiye’nin rekabet devletine dönüşümü 2002-

2015 dönemleri bakımından gerek AB ile yatırım ilişkileri gerekse ilgili dönemde 

kullanılan rekabet devletinin farklı araçları bağlamında incelenmiştir.  

2002-2015 dönemi rekabet devleti ve uluslararası doğrudan yatırım ilişkilerine 

geçilmeden öncelikle rekabet devleti uygulamalarına zemin hazırlayan geçmiş dönem 

üzerinde durulmuş, ardından özelleştirme politikaları gibi rekabet devleti araçlarının 
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fiiliyattaki yansımalarına dikkat çekilmiş ve nihai aşamada ise ulusal ve uluslararası 

politika açısından büyük dönüşümlere tanık olunan 2002-2007 dönemi ve 2008-2015 

dönemi olmak üzere rekabet devleti pratikleri iki bölüm halinde analiz edilmiştir. 

Akabinde ise ilgili dönemdeki AB ve Türkiye arasında gerçekleşen uluslararası 

doğrudan yatırım akımlarına ilişkin istatistiki verilere odaklanılarak rekabet devletine 

dönüşüm sürecinin başarısına değinilmiştir.  



 
 

SONUÇ 

 

Bu tez çalışmasının amacı, çalışmanın başında da ifade edildiği üzere, küresel 

gereksinimler ve neoliberal beklentiler sonucu rekabet devleti olmaya yönelen 

Türkiye’nin, AB başta olmak üzere, IMF ve Dünya Bankası gibi çeşitli uluslararası 

kuruluşlar çerçevesinde gerçekleştirdiği çok boyutlu ve yapısal reformların, ülkeye 

yönelik UDY akımları üzerinde herhangi bir yansıması olup olmadığını tespit etmek, 

böylece UDY’yi belirlediği iddia edilen pek çok faktör arasına yatırım ortamına ilişkin 

anılan reform çalışmalarının alınıp alınamayacağını örnek bir vaka çalışması üzerinden 

sınamaktadır. 

Çalışma kapsamında öncelikle, Friedman (1999:86–87) tarafından “Altın Bir 

Deli Gömleği” olarak adlandırılan küreselleşme kavramından yola çıkılarak 

küreselleşme yönelik hiper-küreselciler, şüpheciler ve dönüşümcüler olmak üzere farklı 

bakış açıları üzerinde durulmuş, küreselleşmenin 1970’lerden itibaren küresel iktisadi 

ve siyasi ilişkilerdeki artan önemi çerçevesinde üzerinde durulması gereken ve devletin 

geleneksel rollerinin değişmesine yol açan bir kavram olduğu ancak devletin, 

geçmişteki rolleri değişmekle birlikte küreselleşme ile neoliberalizm süreci ve 

ilişkisinin devamlılığı için zaruri konumunu sürdürdüğü ve halen uluslararası alanda en 

önemli aktör konumunda bulunduğu tespitlerine yer verilerek dönüşümcü görüşe yakın 

bir çerçeve çizilmiştir.  

Devletin dönüşümünden bahsedilirken farklı araştırma çevreleri tarafından 

devletin sahip olduğu yeni rollere binaen yeni devlet tanımlamaları yapılmış, piyasa 
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devleti, tüccar devlet, ağ devleti, post-modern devlet gibi devlet aygıtına ilişkin yeni 

kavramlar ileri sürülmüştür.  

Devlete ilişkin yeni adlandırmalar arasında, Washington Konsensüsü ve 

neoliberalizm sürecinin yaygınlaşması ile refah devletinde ortaya çıkan yapısal krizler 

neticesinde Cerny tarafından ileri sürülen ve uluslararası politik iktisat literatürü 

açsından da ön plana çıkan “Rekabet Devleti” kavramı farklı bir konuma sahiptir.  

Rekabet devleti,  küreselleşme ile gelişen ulus ötesi yapılar ve artan uluslararası 

ekonomik karşılıklı nüfuz etme sürecine devletin, karşılık vermek, bu süreci 

şekillendirmek ve kontrol etmek üzere gerçekleştirdiği faaliyetler şeklinde 

tanımlanmaktadır (Cerny, 1990:205; Fougner, 2006: 165-185). Cerny devletin bu 

değişen rolünü “Devlet Aklı”ndan “Dünya Aklı”na geçiş olarak ifade etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ise Cerny kadar sistematik bir şekilde ifade edilemese de, 

neoliberal gelişme yolundaki ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşmaları amacıyla gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalar, deregülasyon faaliyetleri, 

finansal serbestleşme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları gibi faaliyetlerle hukuki, 

ekonomik ve idari iyileştirmelerde bulunulması ile küresel rekabete ve iç-dış ayrımının 

ortadan kalktığı bir konjonktürde birbirine nüfuz etmiş uluslararası ekonomik ilişkilere 

uyum sağlanmasını öngören bir devlet yapısı olarak değerlendirilmektedir. 

Refah devleti yapısında ortaya çıkan Fordizm Krizi, devletin ekonomik 

faaliyetlere aşırı müdahalesi sonucu özel sektörün piyasadan dışlanması, yatırımların 

etkin alanlara yönlendirilememesi gibi etkenlerle ekonomiye müdahale eden devlet 

yapısından uzaklaşılmış, küreselleşme sürecine uyum sağlanması bakımından devletin 

hukuki ve idari düzenleyici çerçeveyi belirleyerek iktisadi faaliyetler konusunda özel 
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sektörü, girişimciliği desteklediği rekabet devleti yapısı güç kazanmıştır. Nitekim 

devletlerin rekabet odaklı yeni bir devlet yapısı görüşü benimsemesinde, sınırlı iç 

kaynakların ülkenin mevcut uluslararası iktisadi ilişkilerine ayak uydurması ve 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması bakımından yetersiz kalması ile ülke 

ekonomilerine önemli katkılar sağlayan uluslararası yatırım akımlarının iktisadi bir 

varlık olarak kısıtlılığı neticesinde gelişme yolundaki ekonomilerin uluslararası 

yatırımcılara “daha cazip” bir yatırım yeri izlenimi uyandırmak için amansız bir 

rekabete girişmek durumunda kalması etkilidir.  

Rekabet devleti olma hedefi çerçevesinde ise ekonomiler, sosyoekonomik 

geçmişleri, idari gelenekleri ve hukuki yapıları doğrultusunda farklı rotalar 

belirleyebilmekte olup Cerny tarafından kullanılan ve en yaygın şeklide kabul edilen 

rekabet devlet formları kalkınmacı, ortodoks ve neo-korporatist olarak ifade 

edilmektedir. Ancak Cerny’ye göre küreselleşme ile artan homojenleşme baskıları 

sonucunda söz konusu farklı formların da giderek birbirine benzeyeceği iddia 

edilmektedir. 

Rekabet devletine dönüşüm sürecinde ekonomilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin 

başında hukuki çerçevenin yeniden düzenlenmesi ve serbestleştirilmesi, deregülasyon 

faaliyetleri, uluslararası anlaşmaların sayı ve kapsam olarak arttırılması, rekabetçi 

üstünlüğe önem verilmesi neticesinde uluslararası yatırımcıların ülkeye çekilmesi 

bakımından yatırım ortamına ilişkin iyileştirme faaliyetlerine girişilmesi gibi hususlar 

yer almaktadır.  
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Diğer taraftan, sıklıkla üzerinde durulan kavramlardan bir diğeri “uluslararası 

doğrudan yatırımlar” olup özellikle gelişme yolundaki ekonomiler için diğer yatırım 

türlerine göre sağladığı pozitif dışsallıklar nedeniyle öncelikli bir konuma sahiptir.  

OECD’ye göre, uluslararası doğrudan yatırım; bir ekonomide yerleşik bir firma 

tarafından diğer bir ekonomide yerleşik bir işletmede, uzun vadeli çıkarlar elde etmek 

amacıyla gerçekleştirilen sınır ötesi yatırım olarak tanımlanmakta ve bir yatırımın UDY 

olarak adlandırılabilmesi için yatırımcının söz konusu işletmede en az %10 oranında 

hisseye sahip olması koşulu aranmaktadır (OECD Benchmark Definition of Foreign 

Direct Investment, 2008:17). Ayrıca UDY’ye ilişkin diğer tanımlar da incelendiğinde 

UDY’nin uzun vadeli olduğu, yatırımcının söz konusu yatırımda karar alma gücünün 

bulunması gerektiği gibi hususlar UDY’yi portföy yatırımlardan ayırmak için kullanılan 

kriterler arasında yer almaktadır.  

Uluslararası doğrudan yatırımlar ekonomiler için bu kadar önemli bir yer teşkil 

ederken bu defa, yatırımcıların uluslararası yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin neler 

olduğu sorusu akıllara gelmekte olup bu soruya UNCTAD Dünya Yatırım 

Raporları’nda (1998 ve 2012) cevap verilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu Raporlar’da 

yer alan politik ve yatırım ortamına ilişkin faktörler (ekonomik, politik ve sosyal istikrar, 

UDY’ye ilişkin anlaşmalar, özelleştirme faaliyetleri, vergi politikaları, bürokratik 

süreçlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerinin azaltılması gibi) incelendiğinde ise rekabet 

devletine dönüşüm sürecinde reform yapılması beklenen alanlarla büyük oranda 

uyuştuğu gözlemlenmektedir.  

Bu doğrultuda, birbiriyle büyük oranda örtüşen konulara odaklanan bu iki 

kavram arasındaki ilişki, bir araştırma problemi olarak gündeme gelmekte olup bu 
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çalışma kapsamında da öncelikli olarak incelenen hususlar arasında yer almaktadır. 

Ancak söz konusu ilişkinin incelenmesinde, bahse konu kavramların soyut ve 

varsayımsal bir şekilde bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla bir vaka çalışmasına 

yer verilmesine gerek duyularak bu konuda da 2002-2015 döneminde liberalleşme 

yolunda gerçekleştirdiği kapsamlı reform faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin ve söz 

konusu dönemde iktidar partisi olarak faaliyet gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi 

hükümetlerinin reform odaklı icraatlarının incelenmesine karar verilmiştir.  

Öte yandan, anılan reform süreci, rekabet devleti ve uluslararası doğrudan 

yatırım ilişkisi bağlamında incelenirken ilgili dönem öncesi ortaya çıkan 

makroekonomik krizin etkileri ve krizden kurtulma odaklı reform faaliyetleri ile 

kuruluşundan bu yana Türkiye’nin ekonomik ve akabinde siyasi ilişkileri bakımından 

en önemli dış partnerlerinden biri konumunda bulunan ve Türkiye’nin 1999 yılında 

aday ülke olarak belirlenmesi neticesinde müktesebatına uyum çalışmaları ile daha da 

önemli bir hal alan AB bazlı reform sürecine ayrıca önem verilmiştir. Nitekim AB, aday 

ülkeler üzerinde sıklıkla gündeme getirilen “Avrupalılaşma” etkisi oluşturarak ilgili 

ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerine sirayet ederek rekabetçi politikalar 

belirlenmesi sürecinde ayrıcalıklı bir yer edinmektedir. Türkiye örneği üzerinden 

hareket edildiğinde de kriz sonrası IMF ve Dünya Bankası koordinasyonunda 

gerçekleştirilen ekonomik ve idari anlamda yeniden yapılandırma faaliyetlerinin yanı 

sıra AB müktesebatına uyum, Kopenhag Kriterleri, AB STA politikasının takip edilmesi 

gibi devlete ilişkin her alanda AB etkisini görmek mümkündür.  

Bu kapsamda, bu tez çalışması ile Türkiye’nin 2002-2015 döneminde rekabet 

devleti olup olmadığı, hangi tür rekabet devleti çerçevesinde değerlendirilebileceği, 
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rekabet devleti yapısının etkinliğin AB odaklı reformlara ağırlık verilmesi sebebiyle AB 

kaynaklı uluslararası doğrudan yatırım akımları üzerinden değerlendirilmesinin 

mümkünlüğüne yönelik sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.  

İlk bölümde, neoliberal küreselleşme ve devletin dönüşümü üzerinde durularak 

devlet mekanizmasının geleneksel rollerinden uzaklaşarak yeni işlevler kazanma 

sürecine odaklanılmış, bu çerçevede de refah devletinden rekabet devletine geçiş süreci 

incelenmiş, rekabet devletinin farklı formları üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümde, uluslararası doğrudan yatırım kavramına odaklanılarak portföy 

yatırımlar gibi diğer yatırım türlerinden farkı ve niçin rekabet devletinin incelenme 

sürecinde doğrudan yatırımlara odaklanıldığı, çok uluslu şirketleri ulus ötesi yatırım 

yapmaya teşvik eden unsurların neler olduğu, söz konusu yatırımların farklı türleri, 

UDY’nin rekabet devleti ile ilişkisi ve son olarak ise geçmişten günümüze uluslararası 

yatırımların ortaya çıkışı ve gelişimi konularına değinilerek UDY’ye ilişkin bütüncül bir 

çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.  

Son bölümde ise bu çalışmanın temel konusunu oluşturan ve Türkiye’nin 2002-

2015 dönemi rekabet devleti ve AB kaynaklı UDY akımları üzerinden gerçekleştirilen 

vaka çalışmasına geçilerek daha önce sunulan kavramların spesifik bir örnek üzerinden 

somutlaştırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda da, yine kapsayıcı bir bakış açısı 

oluşturulması amacıyla, 2002 öncesi Türkiye’de UDY akımlarının gelişimi, 1980 

sonrası neoliberal akımlarla rekabet devleti olma yolundaki öncül girişimler ve 

Türkiye’nin yatırım rejimine değinilerek ana çalışmanın içeriğine yönelik altyapı 

oluşturulması hedeflenmiştir. Ardından, hem daha fazla uluslararası yatırımın ülkeye 

çekilmesi hem de gelişmiş bir rekabet devleti yapısına erişilmesi bakımından 
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Türkiye’de aktif bir şekilde kullanıldığı düşünülen özelleştirme gibi unsurlara yer 

verilmiştir.  

Nihai aşamada ise, Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi rekabet 

devleti olma ve küresel likidite akışının hızlanması ile artan AB kaynaklı uluslararası 

yatırımların ülkeye çekilmesi amaçlarının ön planda olduğu 2002-2015 dönemi reform 

çalışmaları, rekabet devleti ve yatırım çekme potansiyelinin daha etkin ve başarılı 

olduğu değerlendirilen 2002-2007 dönemi ile ulusal ve uluslararası gelişmeler 

neticesinde rekabet devleti unsurlarının daha genel ve önceki döneme göre yavaş 

seyrettiği düşünülen 2008-2015 dönemi iki ayrı bölüm halinde incelenmiştir. Son olarak, 

her iki dönemi de kapsayan Türkiye’ye yönelen özellikle AB kaynaklı doğrudan 

yatırımlar, Türkiye’den yurtdışına çıkan doğrudan yatırımlar ve Türkiye’ye söz konusu 

dönemde gelen yatırımların odaklandığı sektörler üzerinde durulmuştur. 

Çalışma boyunca AB İlerleme Raporları, hükümet programları gibi nitel 

araştırma yöntemlerine öncelik verilirken UDY konusunda somut veriler elde 

edilebilmesi amacıyla nicel araştırma yöntemlerine de başvurulmuş, TCMB, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, UNCTAD gibi kaynakların verileri çalışmanın 

formatına uygun bir şekilde derlenerek sunulmuştur.  

Tüm çalışma boyunca odaklanılan kavramlar neticesinde elde edilen bulgular 

şunlardır; 

 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan makroekonomik krizler ve ardından 

izlenilen IMF ve Dünya Bankası koordinasyonunda GEGP, stand-by 

anlaşmaları, 2002 sonrası reform süreci üzerinde de etkide bulunmuş, 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerince de reform gündemi 
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korunarak makroekonomik ve idari süreçlere ilişkin istikrar büyük 

oranda tesis edilmiştir. 

 2002 seçimleri ile koalisyon hükümetlerinin sona ermesi ve tek partinin 

siyasal yönetim erkine sahip olması reform gündemine ilişkin karar alma 

süreçlerini kolaylaştırarak destekleyici bir unsur oluşturmuştur.  

 AB üyelik süreci, müzakerelerin başlaması, AB kaynaklı uluslararası 

yatırımların öncelikli görülmesi gibi sebeplerle hazırlanan uyum 

paketleri, reform programları, yasal, iktisadi ve idari düzenlemeler ile 

deregülasyon faaliyetlerinin ilerleme raporları çerçevesinde takdir 

edildiği ve AB kaynaklı uluslararası yatırımların artmasını sağladığı 

değerlendirilmekte olup yatırım rakamları da bu görüşü destekler 

niteliktedir.  

 2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu’nun Türkiye’nin yatırım rejiminin liberalleşmesi ve güncel hale 

getirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğu savı, takip eden 

dönemdeki doğrudan yatırım akımları ile güçlenmektedir.  

 Özelleştirme faaliyetlerinin, 1986-2001 döneminde 7,5 milyar ABD 

doları olarak gerçekleşmesine karşın 2002-2017 döneminde 61 milyar 

ABD dolarına ulaşmasının IMF ve AB tarafından telkin edilen ve 

kamunun küçülmesi kapsamında öncelikli görülen reform alanlarından 

biri olduğu dikkate alındığında, rekabet devleti olma ve daha fazla 

yatırım çekme konusunda başarılı olunduğu değerlendirilmektedir.  

 Yine AB odaklı bir bakış açısı ile ilgili dönemde STA sayısının 

artırılması, yeni nesil olarak addedilen hizmetler, kamu alımları ve 
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yatırımları da içeren STA’ların yürürlüğe alınmasının reform faaliyetleri 

çerçevesinde uluslararası alanda küresel ekonomi ile entegrasyon ve 

rekabetçiliğin tesisi amacıyla olumlu bir gelişme sağladığı ve gelecekte 

de sağlayacağı öngörülmektedir.  

 Benzer şekilde YKTK Anlaşmalarının sayısında yaşanan artışa paralel 

bir şekilde özüne ilişkin sağlanan ilerlemeler ile de uluslararası 

yatırımcılara, yatırımları için uluslararası alanda koruma imkânının 

tanınması ve mütekabiliyet çerçevesinde kendi yatırımcılarımıza da 

güvenli bir dış yatırım olanağı sağlanmasının UDY akımları ve küresel 

rekabetçilik açısından önemli gelişmeler olduğu değerlendirilmektedir. 

 Ayrıca yatırım ortamını iyileştirme faaliyetlerinin de idari süreçlere 

ilişkin zaman, maliyet ve prosedür sayısı gibi unsurlar bakımından 

ilerleme kaydedilmesine yardımcı olarak çok uluslu şirketlerin işe 

başlamadan tasfiye sürecine kadar yatırım süreçlerini kolaylaştırdığı ve 

ülkenin küresel rekabetçiliği ve UDY akımlarına olumlu şekilde 

yansıdığı söylenebilir.  

 Diğer taraftan, zamanla, AB ile ilişkiler bağlamında daha önce bahsi 

geçen Ek Protokol Sorunu, Türkiye’nin üyeliğine karşı yönetimlerin 

AB’de siyasal iktidara gelmesi, siyasi engellemeler nedeniyle yeni 

fasılların açılamaması neticesinde müzakerelerde ilerleme 

sağlanamaması, küresel kriz ve AB’ye yansımaları gibi dış faktörler ile 

Türkiye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan 2007 yılındaki 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşanan siyasi sorunlar, AB 

üyeliğine yönelik kamuoyunun ilgi ve desteğinin zayıflaması gibi 
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etkenlerle AB odaklı reform gündemi ilk ivme ve enerjisini kaybederek 

daha tali bir konumda görülmeye başlanmış, zaman zaman iyileşmeler 

söz konusu olsa da incelenen ilk dönemde yaşanan uluslararası yatırımlar 

konusunda yükselen ivme yeniden yakalanamamıştır. Nitekim son 

dönem ilerleme raporları, AB’nin de benzer bir görüşte olduğunu 

göstermektedir.  

Bu çerçevede, rekabet devleti ve uluslararası doğrudan yatırım kararları üzerinde 

belirleyici unsurların birbirine yakınlığı ile 2002-2015 döneminde Adalet ve Kalkınma 

Partisi hükümetlerince Türkiye’de takip edilen ve tekrar ifade edilen AB odaklı reform 

politikaları doğrultusunda, Türkiye’nin rekabet devleti haline geldiği, kullanılan rekabet 

devleti araçları itibarıyla ortodoks rekabet devleti modeli kapsamında 

değerlendirilebileceği ve aynı zamanda küresel yatırım akımlarındaki olumlu eğilime 

paralel bir şekilde, geçmişte ulaşılamayan uluslararası doğrudan yatırım miktarlarının 

ülkeye çekilmesinin sağlandığı böylelikle UDY ve rekabet devleti uygulamalarının 

birbiri ile ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Üntez, Özlem, 2002 Sonrası Dönemde Türkiye’de Rekabet Devletinin Bir Aracı Olarak 

Avrupa Birliği Kaynaklı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Yüksek Lisans Tezi, 

Danışman: Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, 148 s. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin rekabet devletine dönüşümünün Türkiye ve 

Avrupa Birliği (AB)’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) ilişkisi kapsamında 

incelenmesidir. Bu kapsamda, rekabet devletine dönüşüm süreci 2002-2015 dönemi için 

ele alınmaktadır.  

Bu dönemde, Türkiye yabancı yatırımcılar için daha cazip bir yer olabilmek ve 

finansal krizlerin etkilerinden kurtulmak için IMF, Dünya Bankası ve AB ile 

koordinasyon halinde yoğun reform programları hayata geçirmiştir. Daha fazla UDY 

çekmek neoliberal bakış açısı çerçevesinde ekonomiler için önemlidir çünkü ekonomiler, 

UDY’nin know-how, istihdam, sürdürülebilir kalkınma gibi olumlu dışsallıklar 

sağladığına inanmaktadır.  

Bu bakımdan, bu tez, Türkiye’nin, 2002-2015 döneminde, Türkiye’ye giren 

UDY’yi artırmak için AB-merkezli reform çalışmaları ve yatırım ortamını iyileştirmeye 

odaklandığını ve rekabet devletine dönüştüğünü iddia etmektedir. Nitekim bu başarılı 

reform faaliyetlerinin sonucu olarak Türkiye, AB’den büyük miktarda UDY çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Devleti, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 
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ABSTRACT 

Üntez, Özlem, Foreign Direct Investments Originating from The European Union as an 

Instrument of Competition State in Turkey in Post-2002 Period, Master’s Thesis, 

Advisor: Assoc. Prof. Özlem Kaygusuz, 148 p. 

The purpose of this thesis is to analyze Turkey’s transformation to competition 

state within the scope of Turkey and European Union (EU)’s Foreign Direct Investment 

(FDI) relationship. In this respect, the process of transformation to competition state is 

studied for the period of 2002-2015.  

In this period, Turkey has realized intensive reform programs in coordination 

with IMF, the World Bank and the EU to overcome effects of financial crises and to 

become more attractive destination for foreign investors. To attract more FDI is 

important for economies because in the neoliberal perspective, economies believe that 

FDI provides positive externalities like know-how, employment, sustainable 

development. 

In this respect, this thesis claims that Turkey has focused on EU-centered reform 

studies and improvement of investment environment in order to increase FDI inflows to 

Turkey, between 2002 and 2015 period and has transformed into competition state. 

Thus, as a consequence of these successful reform activities, Turkey has attracted a 

huge amount of FDI inflow from the EU. 

Key Words: Competition State, Foreign Direct Investments, Turkey- The 

European Union Relations.    


