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Say›n Baflkan, ülkemizde konuk olarak bulunan de¤erli üke temsilcileri,
sayg›de¤er misafirler, k›ymetli bas›n mensuplar› hepiniz hoflgeldiniz. Sözleri-
me bafllamadan önce hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Sunuma geçmeden önce ele alaca¤›m konular› k›saca belirtmek istiyorum.
Sunumun ilk bölümünde sizleri Türkiye’deki yat›r›m ortam› hakk›nda bilgi-
lendirmek amac›yla Türkiye’nin di¤er bölge ülkelerine k›yasla, potansiyelini
ve ülkemizdeki yasal düzenlemeleri anlataca¤›m. ‹kinci bölümde ülkemizdeki
yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için gerçeklefltirilmifl ve halen yürütülmekte
olan faaliyetleri ve son bölümde de Türkiye’ye do¤rudan yabanc› sermaye gi-
rifliyle ilgili genel ve kongreye kat›lan ülkelere ait istatistikî bilgileri de¤erlen-
direce¤im.  

Türkiye ekonomisi son y›llarda büyük bir geliflme göstererek dünyan›n en
h›zl› büyüyen ekonomileri aras›na girmifltir. Türkiye 2004 y›l›nda yüzde 9,9 ve
2005 y›l›nda yüzde 7,6 oranlar›nda büyümüfltür. Bu büyümenin ard›ndaki iti-
ci güç özel sektördür. Özellikle imalat sanayindeki kifli bafl›na ve saat bafl›na
verimlilik art›fl›nda özel sektörün pay› bir hayli fazlad›r. Verimlilik konusun-
daki uzun süreli art›fl trendi rekabet gücü aray›fl›ndaki yat›r›mc›lar için Türki-
ye’yi cazip bir yat›r›m merkezi haline getirmektedir. Ekonomideki istikrar›n
önemli iflaretlerinden biri de enflasyon cephesinde sa¤lanan baflar›d›r. 2004 y›-
l›nda enflasyon oran› hedeflenen yüzde 12 rakam›n›n altnda kalarak yüzde  9,3
olarak gerçekleflmifl ve ayn› baflar› 2005 y›l›nda da sürdürülerek enflasyon ora-
n› hedeflenen yüzde 8 oran›n›n alt›nda yüzde 7,72 olarak gerçekleflmifltir. Bu
geliflmelere dayanarak, özel sektörün sa¤lam bir yap›ya ulaflt›¤›n› ve verimli
faaliyetlerle ekonominin itici gücü haline geldi¤ini, bu büyüme trendinin de
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kararl› bir flekilde devam edece¤i söylemek mümkündür.

Türkiye gerek son dönemde gerçeklefltirilen yap›sal de¤iflikliklerle son de-
rece elveriflli hale gelen yat›r›m ortam›yla, gerek konumu, demografik profili
ve yetenekli ve esnek iflgücüyle çok cazip bir yat›r›m yeri haline gelmifltir.
Yaklafl›k 70 milyonluk nüfusuyla büyük bir iç pazara sahip olan Türkiye, Av-
rupa Birli¤i üyeleri ve Japonya ile k›yasland›¤›nda oldukça genç bir nüfusa sa-
hiptir. Nüfusun yüzde 27’si 0–12 yafl aral›¤›nda ve yüzde 64,2‘si 15–64 yafl
aral›¤›ndad›r.

Son y›llarda uygulanan baflar›l› ekonomik programlar neticesinde elde edi-
len ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme yat›r›m ortam›n› daha da ca-
zip hale getirmifltir. 2004 y›l›nda 301 milyar ABD Dolar› tutar›ndaki GSY‹H
ile Türkiye rakip bölge ülkelerinden çok daha büyük bir ekonomiye sahiptir ve
2005 y›l›nda GSY‹H 360 milyar ABD Dolar›’na ç›karak daha da büyümüfltür.
GSY‹H’n›n dünya s›ralamas›ndaki yerine bak›ld›¤›nda da Türkiye’nin 19. s›-
rada yer alan oldukça büyük bir ekonomiye sahip oldu¤u görülmektedir.

Liberal ve aç›k ekonomimiz h›zla dünya piyasalar›na entegre olmaktad›r.
Son üç y›l içinde iki kattan fazla büyüme gösteren d›fl ticaret hacmi bölge ül-
keleriyle k›yasland›¤›nda Türkiye’nin oldukça iyi durumda oldu¤u görülmek-
tedir. 2004 y›l›nda 160 milyar ABD Dolar› olan d›fl ticaret hacmi 2005 y›l›nda
189 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r. Bugün 170 ülkeye 7000’den fazla ürün
ihraç edilmektedir. 

Son y›llarda sürekli büyüme içinde olan Türkiye 2004 y›l›nda yüzde 10 re-
el GSMH büyüme oran›yla rakip ülkelere göre çok büyük geliflme göstermifl-
tir. Büyüme oran› 2005 y›l› için yüzde 5 olarak öngörülmüfl ve yüzde 7,6 ola-
rak gerçekleflmifltir.  

Bir ülkenin yat›r›m ortam›n›n en önemli göstergesi yasal altyap›d›r. Türki-
ye’de do¤rudan yat›r›mlarla ilgili olarak 1954 y›l›ndan beri liberal bir yasa uy-
gulamaktayd›. 2003 y›l›nda bu yasa uluslararas› standartlarda güncellefltiril-
mifltir. Yeni yasa ile yat›r›m ve yat›r›mc› tan›mlar› uluslararas› standartlarda
yeniden tan›mlanm›fl, yabanc› sermaye girifli için izin belgesi düzenlenmesi
yerine bildirim esas› getirilmifl, asgari sermaye zorunlulu¤u kald›r›lm›fl,  yerli
ve yabanc› firmalara eflit muamele getirilmifltir. Yeni yasa, yabanc› yat›r›mc›-
lara kâr transferi garantisi, gayrimenkul edinme hakk›, yabanc› personel istih-
dam etme hakk›, kamulaflt›rmaya karfl› koruma gibi konularda yasal bir rehber
niteli¤i tafl›maktad›r.

Yat›r›mlara uygulanan teflvik tedbirleri yat›r›m ortam›n› etkileyen di¤er
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önemli bir faktördür. Türkiye’de yat›r›m teflvik uygulamas› 5 bafll›k alt›nda
toplanabilir:

1. Genel yat›r›m teflvik program›,
2. Düflük gelir seviyeli bölgeler için teflvikler,
3. KOB‹’ler için teflvikler,
4. Teknoloji gelifltirme bölgeleri deste¤i,
5. ARGE destegi

Her ne kadar bir ülkeye yap›lan yat›r›mlar aç›s›ndan teflvikler tek bafl›na
büyük bir önem tafl›masa da, teflvik programlar›yla sa¤lanan avantajlar yat›r›m
projelerini h›zland›r›p, kolaylaflt›rabilmektedir. Bu nedenle yat›r›m teflvikleri
ile ilgili daha detayl› bilgi verilmesinde fayda görmekteyim

Genel Yat›r›m Teflvik Program›’yla sa¤lanan teflvikler flunlard›r:

1) Gümrük Vergisi istisnas›: Teflvik belgesi kapsam›ndaki makine ve teçhi-
zat ithalat›nda, yürürlükteki ‹thalat Rejimi Karar› gere¤ince ödenmesi gereken
Gümrük Vergisinden istisna uygulanmaktad›r.

2) Katma De¤er Vergisi istisnas›: teflvik belgesini haiz yat›r›mc›lara teflvik
belgesi kapsam›nda yap›lacak makine ve teçhizat, ithal ve yerli teslimleri Kat-
ma De¤er Vergisinden istisnad›r.

3) Kredi tahsisi: Müsteflarl›kça uygun görülmesi halinde: araflt›rma-gelifl-
tirme yat›r›mlar›; çevre korumaya yönelik yat›r›mlar; Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
taraf›ndan belirlenen öncelikli teknoloji alan›nda yap›lacak yat›r›mlar; tekno-
loji gelifltirme bölgelerinde yap›lacak Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Uygula-
ma Yönetmeli¤inde tan›mlanan yönetici flirket taraf›ndan izin verilenYat›r›m-
lar; bölgesel geliflmeye yönelik yat›r›mlar; bölgesel geliflmeye yönelik yat›-
r›mlar kapsam›ndaki illere ve geliflmifl yörelerden kalk›nmada öncelikli yöre-
lere ve özel amaçl› bölgelere tafl›nacak yat›r›mlar; kalk›nmada öncelikli yöre-
lerde yap›lacak imalat sanayi, tar›msal sanayi ve madencilik yat›r›mlar› için
teflvik belgeli veya belgesiz olarak bütçe kaynaklar›ndan sabit yat›r›m›n yüzde
30-50’si aras›nda bir miktarda kredi tahsis edilebilir. Genel Yat›r›m Teflvik
Program›n›n uygulanmas›nda yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda bir farkl›-
l›k yoktur. Eflit muamele 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ve
Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› anlaflmalar›yla garanti alt›na
al›nm›flt›r. Teflviklerin uygulanmas›nda bölgelerin kalk›nma düzeyleri dikkate
al›nmaktad›r.

Hükümet düflük gelir seviyesindeki 49 ilde yat›r›mlar› özendirmek ve is-
tihdam yaratmak üzere 2004 y›l›nda yeni bir teflvik uygulamas› bafllatm›flt›r.
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Bu teflvik iflçiler için ödenecek ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinde
ve iflverenin sigorta primi pay›nda indirim, enerji maliyetinde indirim ve be-
dava arazi tahsisi gibi ayr›cal›klar sa¤lamaktad›r. Söz konusu teflvikler flu fle-
kilde uygulanmaktad›r:

•  Gelir vergisi stopaj› deste¤i: 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni ifle bafl-
layan mükelleflerin en az 30 iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla çal›flt›rd›klar› iflçiler
ile bu tarihten önce ifle bafllam›fl mükelleflerin iflçi say›s›n› en az yüzde 20 ora-
n›nda art›rmalar› ve toplam iflçi say›s›n›n asgari 30 kifliye ulaflmas› halinde ifl-
çiler için ödenecek ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sa-
nayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri için tamam›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için
ise yüzde 80’i al›nmaz.

• Sigorta primi iflveren paylar›nda destek: 01.04.2005 tarihinden itibaren
yeni ifle bafllayan mükelleflerin en az 30 iflçi çal›flt›rmalar› kofluluyla çal›flt›r-
d›klar› iflçiler ile bu tarihten önce ifle bafllam›fl mükelleflerin iflçi say›s›n› en az
yüzde 20 oran›nda art›rmalar› ve toplam iflçi say›s›n›n asgari 30 kifliye ulaflma-
s› halinde, hesaplanan sigorta primlerinin iflveren hissesinin; organize sanayi
bölgeleri ve endüstri bölgeleri için tamam›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için ise
yüzde 80’i Hazinece karfl›lanacakt›r.

• Bedelsiz yat›r›m yeri tahsisi: Yasa kapsam›nda belirlenen 49 il ile kalk›n-
mada öncelikli yörelerin tümünde, en az 30 kiflilik istihdam öngören yat›r›m-
lara giriflen gerçek ve tüzel kiflilere; Hazine’ye, katma bütçeli kurulufllara, be-
lediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsalar›n mülkiyeti bedelsiz
olarak devredilebilir. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer
alabilecek yat›r›mlar için, bu bölgelerde tahsis edilecek bofl parsel bulunma-
mas› flart› aran›r. ‹stihdam edilecek iflçi say›s› kriterine, yat›r›m›n faaliyete
geçmesinden itibaren 5 y›l süreyle uyulacakt›r.

• Enerji deste¤i: 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere; 01.04.2005
tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvanc›l›k (su ürünleri yetiflti-
ricili¤i ve tavukçuluk dahil), serac›l›k, sertifikal› tohumculuk, so¤uk hava de-
posu, turizm konaklama tesisi, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda faaliyete geçen, fii-
li ve sürekli olarak en az 30 iflçi çal›flt›ran iflletmelerin elektrik enerjisi gider-
lerinin yüzde 20’si Hazine’ce karfl›lanacak, 30 iflçiden sonraki her bir iflçi için
bu orana 0,5 puan eklenecektir. Ancak bu oran, organize sanayi bölgesi ve en-
düstri bölgelerinde kurulu iflletmeler için yüzde 50’yi, di¤er alanlarda kurulu
iflletmeler için yüzde 40’› geçemez.

2001 y›l›ndan itibaren üniversitelerin civar›nda teknoloji gelifltirme alanla-
r› oluflturulmas› desteklenmektedir. ‹lgili mevzuat›n yürürlü¤e girmesini mü-
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teakip çeflitli bölgelerde 20 teknoloji gelifltirme alan› kay›t edilmifltir. Bunlar-
dan 17’sinin kuruluflu tamamlanm›flt›r. Bu bölgelerde uygulanan teflvikler Tek-
noloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunuyla belirlenmifltir: Bu bölgelerde yat›r›m
yapan kurulufllar gelir ve kurumlar vergisinden muaft›r. Ayr›ca bu bölgelerde
belirli ürün ve hizmetlerin sat›fl›nda KDV muafiyeti vard›r.

2006 y›l›nda yürürlü¤e giren Kurumlar Vergisi Kanunu flu avantajlar sa¤-
lamaktad›r:

• Sadelik ve kolayl›k getirilmifltir.

• Yeni sistematik ve düzenleme: Madde say›lar› yar› yar›ya azalt›lm›flt›r. 

• Belirsiz ve ihtilafl› konulara aç›kl›k getirilmifltir

• Kanunla Kurumlar Vergisi Oran› yüzde 30’dan yüzde 20’ye düflürülmüfl-
tür. Bu de¤ifliklikle Türkiye OECD ülkeleri aras›nda 17. en düflük kurumlar
vergisi oran› konumundayd›yken 5. en düflük kurumlar vergisi oran›na sahip
ülke konumuna gelmifltir.

• Kâr Paylar› Üzerindeki Toplam yük de yüzde 44 oran›ndan yüzde 34’e
inmifltir. Böylece Türkiye OECD ülkeleri aras›nda en düflük toplam vergi yü-
kün s›ralamas›nda 13. konumdayken 5. s›raya yükselmifltir.

• Yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik ARGE harcamalar› tutar›n›n
yüzde 40’› kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilmektedir. 

Özellikle Avrasya ülkeleri yat›r›mc›lar›n› ilgilendiren vergi kolayl›klar›n-
dan bir di¤eri de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›d›r. 1987–2006 y›l-
lar› aras›nda 19 bölge ülkesiyle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas› im-
zalanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu anlaflmalarla çifte vergilendirme önlenmifl
ve vergilendirme oran› tavan› kar pay› ve faiz kazançlar› için yüzde 10–15,
gayri-maddi hak bedeli için yüzde 10 olarak belirlenmifltir.

Türkiye ve 17 bölge ülkesi aras›nda Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Ko-
runmas› Anlaflmas› imzalanarak yürürlü¤e girmifltir. Bunlar›n d›fl›nda Birleflik
Arap Emirlikleri ve Hindistan ile müzakereler tamamlanm›fl olup, anlaflmala-
r›n onaylanmas› beklenmektedir.

Türkiye ekonomide ve yat›r›m ortam›nda sa¤lanan bu olumlu geliflmeleri
kal›c› ve sürdürülebilir k›lmak için reform program›n› kararl›l›kla uygulamak-
tad›r. 

Uygulanmakta olan ekonomik program›n önemli desteklerinden biri idari
engellerin kald›r›lmas› ve bürokrasinin azalt›lmas›yla yat›r›m ortam›n›n iyilefl-
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tirilmesi çal›flmalar›na da büyk önem atfetmektedir. Bu kapsamda özel sektö-
rün ve ilgili uluslararas› kurulufllar›n önerileri dikkate al›narak, Yat›r›m Orta-
m›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) kurulmufltur. Kurulun göre-
vi yat›r›mlar›n önündeki idari engellerin kald›r›lmas›, mevzuat ve uygulama-
da gerekli de¤iflikliklerin yap›larak, yat›r›m ortam›n›n yerli ve yabanc› yat›-
r›mc›lar için elveriflli duruma getirilmesidir. Kurul kamu kurulufllar› ile özel
sektörün yat›r›m ortam›n›n gelifltirilmesi sürecine katk› yapt›¤› temel platform
haline gelmifltir. Kurul mevcut 10 teknik komiteyle mevcut problemler üstün-
de çal›flmakta ve gerekli tedbirleri almaktad›r. YO‹KK kapsam›nda yap›lan ça-
l›flmalara ivme kazand›rmak amac›yla, May›s 2005 tarihinde, yat›r›m ve yat›-
r›mc›larla do¤rudan ilgili bakanl›klar ve özel sektör temsilcilerinin daimi üye
oldu¤u bir ‘Yönlendirme Komitesi” kurulmufltur. Yönlendirme Komitesi ayda
bir kere toplanmakta, Teknik Komite Baflkanlar› ile istiflare yapmak suretiyle
Teknik Komitelerin çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›n› ve öncelikli konular›n be-
lirlenerek YO‹KK gündemine getirilmesini sa¤lamaktad›r. 

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu’nun yan›s›ra yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla Türk hükümeti ve Dünya Bankas› iflbirli¤iy-
le ve dünyan›n önde gelen çokuluslu flirket yöneticilerinin kat›l›m›yla ulusla-
raras› bir platform daha oluflturulmufltur.  Bu platform Yat›r›m Dan›flma Kon-
seyi (YDK) olarak adland›r›lmaktad›r. Bu konsey Baflbakan›n baflkanl›¤›nda
ilgili bakanlar›n da kat›l›m›yla y›lda bir kez toplanmaktad›r. ‹lki Mart 2004’de
yap›lan YDK’n›n ikinci toplant›s› Nisan 2005’de gerçeklefltirimifl olup, ikinci
YDK toplant›s›nda 11 ülkeden 19 uluslararas› kuruluflun temsil edilmifltir. Bu
toplant›da al›nan kararlar flunlard›r:

1. Basit ve istikrarl› bir vergi politikas›.

2. Türk firmalar›n uluslararas› rekabet gücünü art›rmalar›n›n sa¤lanmas› ve
yabanc› firmalarla iflbirli¤i imkânlar›n›n geniflletilmesi.

3. Yat›r›mlar›n önündeki idari ve bürokratik engellerin ortadan kald›r›lma-
s›na yönelik çal›flmalar›n sürdürülmesi.

4. Uygulanmakta olan özellefltirme program›na ayn› kararl›l›kla devam
edilmesi. 

5. Yat›r›mlar aç›s›ndan yarg› sürecinin etkinli¤inin art›r›lmas›.

6. Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n yat›r›mc›lar taraf›ndan daha iyi alg›lana-
bilmesini teminen ülkenin yat›r›m yeri olarak tan›t›m›na yönelik çabalar›n ar-
t›r›lmas›. 

7. Enerji sektörünün serbestlefltirilmesine yönelik program›n devam ettiril-
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mesi.

8. Sosyal güvenlik reformuna h›z kazand›r›lmas›. 

9. AR&GE yat›r›mlar›n›n devam ettirilmesi.

Bu kararlar YO‹KK gündemine tafl›nmakta ve çözüm bulunmaya çal›fl›l-
maktad›r. Bu çal›flmalar meyvesini vermeye bafllam›fl, flirket kuruluflundaki ifl-
lemler azalt›larak, flirket kuruluflu kolaylaflt›r›lm›flt›r. Bir flirketin faaliyete bafl-
lamas› için gereken süre 38 günden 9 güne düflürülmüfltür. fiu anda Türkiye’de
yeni kurulan bir flirketin faaliyete bafllamas› için gereken süre OECD ortala-
mas›n›n çok alt›ndad›r. Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Yasas› da bu çal›flmalar
sonucu haz›rlanm›flt›r.

Son y›llarda makroekonomik göstergelerdeki görülen h›zl› düzelme ve ya-
t›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi konusundaki çal›flmalar neticesinde Türkiye ca-
zip bir yat›r›m yeri haline gelmifltir. Sa¤lanan politik ve makro ekonomik is-
tikrar, ekonomi program›n›n tavizsiz uygulanmas›nda gösterilen hassasiyet ve
liberal aç›k ekonomiyi destekleyen çal›flmalarla dünya ekonomisine entegras-
yonun kolaylaflt›r›lmas› Türkiye’deki ifl ortam›n›n daha öngörülebilir hale gel-
mesini sa¤lam›flt›r. Daha önce de de¤indi¤im gibi yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi için büyük ad›mlar at›lm›fl olup, ortam›n daha da iyiye götürülmesi için
sürekli takip ve çal›flmalar yap›lmaktad›r. ‹lgili Avrupa Birli¤i uygulamalar› ile
uyumlu düzenlemeler yap›lmakta olup, Birlik müktesebat› ve standardlar›na
uyum çal›flmalar› sürmektedir. Ayr›ca, pro-aktif bir yat›r›m teflviki stratejisi iz-
lenmekte olup, yat›r›mlarla ilgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla çal›fl›lmaktad›r. Bu
konuda ulusal ve uluslararas› kurumlarla iflbirli¤i artt›r›lmakta ve ülkelere ve
sektörlere yönelik promosyon faaliyetleri sürmektedir.

Makro-ekonomide ve yat›r›m ortam›ndaki iyileflmenin olumlu sonuçlar›
görülmeye bafllam›fl olup, 2005 y›l›ndaki yabanc› sermaye girifli Kat›l›m Ön-
cesi Ekonomi Program›nda 2005–2007 y›llar› aras›nda y›ll›k ortalama 5,5 mil-
yar ABD Dolar› olarak yap›lan tahminin neredeyse iki kat›na ulaflarak, 9,6
milyar Dolar› olarak gerçekleflmifltir. 2005 y›l›nda gelen DYY’deki en büyük
pay 3,7 milyar ABD Dolar›’yla Finans Sektöründedir, bunu 3,2 milyar ABD
Dolar›’yla Telekomünikasyon kurulufllar› ve 247 milyon ABD Dolar›’yla Gay-
rimenkul faaliyetleri izlemektedir.

Türkiye’de kurulan yabanc› sermayeli flirketlerin say›s› da yükselen bir
e¤ilim izlemektedir. 2006 y›l› Mart ay› itibariyle yabanc› sermayeli flirket sa-
y›s› 12436’e ulaflm›flt›r. Bunlar›n aras›nda AB ülkeleri ortakl› giriflim say›s›n›n
6.153 adet ile birinci s›rada yer ald›¤› görülmektedir. AB ülkeleri ortakl› ya-
banc› sermayeli flirketlerin içinde Almanya birinci s›ray› al›rken, onu ‹ngiltere
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ve Hollanda izlemektedir. 2005 y›l›nda 2864 yeni flirket kurulmufltur. Bunun
2311’i yeni flirket kuruluflu, 498’i ifltirak ve 55’i flube kurulufludur. Yeni kuru-
lan flirketlerin yüzde 60’›, ifltiraklerin yüzde 53’ü ve flubelerin yüzde 58’i AB
ülkelerinden gelen yat›r›mc›lar taraf›ndan kurulmufltur. Yabanc› sermayeli flir-
ketler baflta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimen-
kul kiralama alanlar›nda faaliyet göstermektedir. ‹malat sanayiinde faaliyette
bulunan yabanc› sermayeli flirketlerde tekstil ürünleri imalat› birinci s›rada yer
al›rken, bunu kimyasal madde ve ürünleri imalat› ile g›da ürünleri içecek ima-
lat› izlemektedir.

Bu noktada yabanc› sermayenin ekonomideki yerini de¤erlendirmek aç›-
s›ndan ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n ilk 500 imalatç› firma araflt›rmas›n›n sonuç-
lar›n› de¤inmekte fayda görüyorum. ‹lk 500 içinde yer alan yabanc› sermaye-
li flirket say›s› 1998 y›l›nda 129’ken 2004 y›l›nda 149’a ç›km›flt›r. Yani ilk
500’deki firmalar›n neredeyse üçte biri yabanc› sermayeli olmufltur. Bu flirket-
lerin ilk 500’deki firmalar içindeki pay› katma de¤erde yüzde 51,3, istihdam-
da yüzde 25,8, sat›fllarda yüzde 42,1 ve ihracatda yüzde 48,8’dir. Burada dik-
kat çekici nokta yabanc› sermayeli flirketlerin pay›n›n yükselen bir e¤ilim iz-
lemesidir. Avrasya bölgesindeki firmalar›n ilk 500 içindeki yerine gelince.
1998–2003 y›lar›nda Avrasya bölgesinden Japonya, Güney Kore ve Suudi
Arabistan menfleli ondört firma bulunmaktad›r. 

Türkiye ve konferansa kat›lan ülkeler aras›ndaki ticari iliflkiler benden son-
raki say›n konuflmac› taraf›ndan gündeme getirilecektir.

UNCTAD verilerine bak›ld›¤›nda 2002–2004 y›llar› aras›nda bölge ülkele-
rinden d›flar›ya yap›lan yat›r›m 138 milyar ABD Dolar›’d›r. 2002–2004 y›llar›
aras›nda bundanTürkiye’nin ald›¤› pay 137 milyon ABD Dolar›’d›r. Türki-
ye’de toplam 12.436 civar›ndaki yabanc› sermayeli flirketin 3168’inin serma-
yesi bölge ülkelerinden gelmifltir. Geçen y›l Türkiye’de yabanc› sermayeli
2864 flirket kurulmufl olup, bunlar›n yüzde 57’si AB, yüzde 4’ü ABD ve yüzde
22’si bölge ülkeleri sermayelidir. Geçen y›l Türkiye’ye giren yabanc› serma-
yenin 172 Milyon ABD Dolarl›k bölümü bölge ülkeleri sermayeli olup oran›
yüzde 1,8 dir. Bugüne kadar bu ülkelerden giren toplam yabanc› sermaye 311
milyon ABD Dolar›’d›r. Bu rakamlardan da görülece¤i üzere pazardaki yerle-
rini sa¤lamlaflt›rmak üzere uluslararas› aktörler gittikçe artan oranlarda Türki-
ye’ye gelmektedir. Bu tablo içinde bölge ülkeleri flirketlerinin faaliyetlerinin
ticaret hacmi ile orant›l› seyir izlemedi¤i görülmektedir.

De¤erli konuklar konuflmam›n son bölümünde sizlere biraz da kendimiz-
den söz etmek istiyorum. Yabanc› Sermaye Genel Müdürlü¤ü (YSGM), Eko-
nomiden Sorumlu Devlet Bakanl›¤›’na ba¤l› olan Hazine Müsteflarl›¤›’n›n bir
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birimidir. YSGM, 1980’lerin bafl›ndan bugüne do¤rudan yabanc› yat›r›mlar
konusunda görevlendirilmifl tek kamu kurumu olarak hizmet vermektedir.
YSGM’nin do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla ilgili konulardaki bilgi ve tecrübe-
si, yaln›zca uzun y›llar yabanc› yat›r›mc›larla yak›n temas halinde olmas›n›n
de¤il, ayn› zamanda ekonomi politikalar›n›n tasarlanmas›nda ve uygulanma-
s›nda önemli rol oynayan Hazine Müsteflarl›¤›’n›n sekiz operasyonel genel
müdürlü¤ünden biri olmas›n›n sonucudur. Do¤rudan yabanc› yat›r›m politika-
lar›n›n tasarlanmas› ve uygulanmas›, YSGM’nin bafll›ca sorumluluk alan› tefl-
kil etmektedir. Bu yetkiyle YSGM, oldukça etkin bir flekilde afla¤›da belirtilen
görevleri yürütebilmektedir:

• Yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye’deki yat›r›m imkânlar›n› tan›malar›na
rehberlik ve yard›m etmek,

• Potansiyel ve mevcut yabanc› yat›r›mc›lara ifl ortam› konusunda güncel
bilgi ve veri sa¤lamak,

• Yabanc› yat›r›mc›lar›n yat›r›m teflviklerinden faydalanmak üzere yapt›¤›
baflvurular› de¤erlendirmek ve uygun olanlar için yat›r›m teflvik belgesi dü-
zenlemek,

• Türkiye’ye giren do¤rudan yabanc› yat›r›mlara iliflkin istatiski kay›tlar›
tutmak,

• ‹kili ve çok tarafl› platformlarda Türkiye’nin do¤rudan yabanc› yat›r›m-
larla ilgili uluslararas› iliflkilerini yürütmek.

YSGM ayr›ca; Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Koordinasyon Kuru-
lu’nun ve Türkiye Yat›r›m Dan›flma Konseyi’nin sekretaryas› görevini de yü-
rütmektedir.

Türkiye’deki yat›r›m ortam›, mevzuat ve istatistikler hakk›nda bilgi almak
için Genel Müdürlü¤ümüzce haz›rlanm›fl http://www.investinturkey.gov.tr
websitesine ba¤lanarak detayl› bilgi al›nabilece¤i gibi, bu sitede yer alan soru
formlar›n› doldurarak websitesinde bulamad›¤›n›z bir bilginin taraf›n›za gön-
derilmesini de talep edebilirsiniz. Bunun d›fl›nda,  Hazine Müsteflarl›¤› web si-
tesinden de bilgi almak mümkündür.
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