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REKABET MÜCADELESINI KARSILAMAK: 
ULUSLARARASI SIRKETLERIN YEREL ÜRETICILER ILE BAGLANTILARININ 

KURULMASI 
 
 
 

Globallesen dünya ekonomilerinde dogrudan yabanci yatirimlarin (FDI - foreign Direct 
Investment)1 öneminin artiyor olmasi sonucunda ülkeler çikarlar alanlarini genisletmeye 
çalismaktadir. Gelismekte olan ülkeler açisindan bunun gerçeklestirilmesi yolunda en etkili 
yöntemlerden bir tanesi egitim, beceri, bilgi ve teknolojinin bir arada kullanilmasini saglayan 
en güçlü kanal olan yerli sirketlerin yabanci ortakliklarla iliski ve baglantilarin tesvik 
edilmesidir. Bu konu, Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkinma Örgütü (UNCTAD – United 
Nations Conference on Trade and Development) tarafindan bu yil yayinlanan Dünya Yatirim 
Raporu’nun da (World Investment Report)2 ana temasini olusturmaktadir. Söz konusu rapor, 
bu  baglantilarin yayginlastirilmasinda karsilasilan zorluklari incelerken, gelismeye olan 
olumlu etkilerini de irdelemektedir.  
 
Baglantilar, iç inde kaynastiklari ekonomilerin yanisira yabanci yan kuruluslar ve yerel 
sirketlere de yarar saglamaktadir. Gelismekte olan ülkeler için, yabanci yatirimcilar ile yerel 
üreticinin baglantilarinin olusturulmasi özel bir önem tasimaktadir. Yabanci yatirimcilar 
açisindan bakildiginda ise teknoloji ve ürünlerin kosullara daha iyi adapte edilmesi, yerel 
üretimle masraflarin azaltilmasi, daha fazla uzmanlasma ve esneklik saglanabilir Teknolojik 
olarak gelismis yerel tedarikçilerin varligi, disardaki teknolojik ve kalifiye kaynaklara da 
kolayca ulasilmasiyla, kendi yaratici gücünü olusturarak yabanci yatirimciyi destekler. Yerel 
üreticiler açisindan bakildiginda, baglantilarin dogrudan etkisi genel olarak üretim ve istihdam 
artisi olarak ortaya çikmaktadir. Bu iliskiler ayni zamanda, bagli sirketler arasinda bilgi ve 
tecrübe transferine de olanak saglamaktadir. Siki ve yogun bir baglantilar agi üretim 
verimliligi yaninda üretim artisi, teknolojik ve idari beceri düzeyi artisi ile isbirligi içinde olan 
sirketlerin pazar çesitliligine yol açabilir. ENGTEK (Bakin: Kutu 1) örnegi;bu tür 
baglantilarin gelismekte olan ülkelerdeki yerel sirketlerin büyümelerini ve stratejilerini nasil 
globallesmeye baslattiklarini gösterir. Yatirim yapilan ülkenin bütünü için baglantilar, 
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ekonomik faaliyetleri canlandirirken, yerel üretimin ithal mallarin yerini almasiyla, ödemeler 
dengesine de katkida bulunabilir. Üreticilerin güçlendirilmesi yatirim çeken ülkedeki 
ekonominin tamamini etkilerken, hareketli bir yatirim sektörü yaratir ve yabanci yatirimciyi 
bölgeye daha ilgili hale getirecektir. 
 
Uluslararasi Sirketler (TNC’ler)3 arasindaki son egilim; kendi ana faaliyetlerine daha fazla 
odaklanmak ve diger faaliyetleri disaridan is gören isletmelere birakmaktir ki bu da firmalarin 
TNC’lerin global üretim sistemlerine baglanti saglamalari için yeni olanaklar yaratmaktadir. 
Ortalama büyüklükteki üretici bir firma gelirinin % 50 den fazlasini satin alinan girdiler için 
harcayabilir. Ancak, sektöründe lider olan bir TNC’a tedarikçi olmak kolay bir is degildir. 
Rekabetle artan baskilar yatirimcinin yerel tedarikçisini maliyet, kalite ve zamaninda teslimat 
gibi çok kati kurallara uyabilecek olanlar arasindan seçmeye zorlamaktadir. Bu durum 
genellikle global endüstriler için (elektronik endüstrisi, ve oto sanayi gibi) yabanci yatimcinin 
yerel üreticileri kullanmak yerine, diger TNC’leri tedarikçi olarak tercih etmelerine yol açar. 
 
WIR01, yabanci yatirimcilarin yerel sirketler ile tedarikçi bazinda olusturduklari iliskilerin 
derecesinin, sirket seviyesindeki strateji ve algilama farkliklarinin yani sira, söz konusu 
maliyet-kar iliskisine bagli olduguna isaret etmektedir. Gelismekte olan ülkelerdeki yerel 
tedarik seviyesini etkileyen faktörlerden en önemlisi, muhtemelen tedarik kapasitesinin var 
olup olmadigi ile iliskilidir. Etkili yerel üreticilerin eksikligi, özellikle gelismekte olan 
ülkelerde baglantilarin kurulmasi karsisinda en önemli engeldir. 
 
Karsilikli Çikarlar 
 
WIR2001’de ele alindigi gibi, baglantilarin saglayabilecegi karsilikli çikarlarin biliniyor 
olmasi yüzünden TNCler ve yatirim yapilan ülkenin hükümeti üretimi gelistirme ve 
baglantilari saglama programlari olusturular. Bu konudaki basarili çalismalardan Saint 
Gobain’in Hindistan’daki tedarikçi gelisim çabalari (Kutu 2), Irlanda baglanti gelisim 
programlari (Kutu 3) ve Singapur 'daki Yerel Sanayii Güncellestirme Programlari(Kutu 4) 
örnek gösterilebilir.. 
 
Raporda; “TNC’lerin yerel tedarikçiler ile baglanti kurmalarinin kendi menfaatlerine olmasina 
karsin baglantilarin tesvikinde hükümetlerin de önemli rol oynayabildigi” belirtilmektedir. 
Sirketlerin yerel tedarikçi kullanma egilimleri, yerel üretiicleri kullanarak maliyetlerin 
azaltilmasini ve/veya karsilikli çikarlarin artirilmasiyla ilgili konularda hükümetlerin çesitli 
engellere karsi uyguladiklari politikalarindan etkilenebilir.. Örnegin, TNC’ler bu islere uygun 
tedarikçi sirketlerin varligindan habersiz olabilir veya bu firmalarin kullanilmalarini pahali 
bulabilir. 
 
Birçok ülkede edinilen tecrübelere dayanarak, WIR01 baglantilarin tesviki için 
kullanilabilecek belirgin önlemleri içeren bir menü sunmaktadir. Bunlarin arasinda bilgi 
alisverisi, eslestirme, yabanci yariirmcinin yerel sirketlerin teknolojik kapasitelerinin ve 
kabiliyetlerinin güncellestirilmesini hedefleyen programlara katilmaya tesvik edilmeleri, yerel 
tedarikçi sirketlerin yararina yabanci kuruluslar ile ortaklik içinde egitim programlarinin tesisi 
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ve yerel tedarikçi sirketlerin finansman olanaklarina kavusmalari için degisik planlarin 
uygulamaya sokulmasi çalismalari yer almaktadir. 
 
Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Irlanda, Malezya, Singapur ve Birlesik Krallik gibi birkaç ülke 
degisik yöntemlerin bir karisimini içeren ve seçilmis sanayi ve sirketleri hedef alan kapsamli 
baglanti gelistirme programlari tesis etmislerdir. Bu gibi programlar genelde çok basarili 
sonuçlar vermislerdir. 
 
Iyi hedeflenmis hükümet uygulamalari daha fazla baglantilarin kurulmasini saglar ki, bu da 
canli bir yerel sanayiinin gelisimine katkida bulunacak olan TNC’lerden daha fazla bilgi 
akisini temin eder. Tabii ki diger gelisme projelerinde oldugu gibi; baglanti tesvik çalismalari 
yatirim yapilan ülkenin sartlarina uymak durumundadir ve özel sektör ve diger sermaye 
sahipleri ile yakin isbirligi içinde gerçeklestirilmelidir. Daha fazla sayida baglanti tesvik 
projesi yürürlüge sokulmasiyla, daha çok sayida küçük ve orta büyüklükte isletmeler (KOBI) 
gelisme ve hedeflenen FDI tesvik projelerinden faydalanabilmekte ve basarili olma sanslari da 
o derece yükselmektedir. 
 
FDI’dan elde edilecek olan yararlari en yüksek düzeye çikaracak yollari arayan stratejistler 
için gerekli olan veriler WIR01’da verilmektedir. Bu raporda diger sirketler ve diger ülkeler 
tarafindan örnek olarak kullanilabilecek TNC baglanti gelistirme çalismalarindan somut 
örnekler de verilmektedir.  
 
  

Kutu: 1: ENGTEK 
 
25 yil kadar önce, simdilerde Eng Teknologi Holdings Bhd (ENGTEK) olarak bilinen kurulus 
Malezya’da bir arka bahçede delme kaliplari üreten küçük bir aile sirketi olarak 200 USD sermaye ile 
faaliyete baslamisti. Bu gün ise ayni sirket dört ülkede yedi yan kurulusu  bulunan bir bilgisayar sabit 
disk sürücü ve yari iletken sanayine tedarikçi sirket olarak global bazda girdi saglayan bir sirket oldu. 
Geçen yil, 2000 çalisani toplam 63 milyon USD tutarinda ciro yaratti. 1993 yilindan beri Kuala 
Lumpur Menkul Kiymetler Borsasi’nda yer aliyor ve 1999 yilindan beri ana tahtada islem görüyor. 
ENGTEK’in uluslararasi hale gelmesinde en büyük etkenler arasinda; yatirimci ve girisimci ruhunu ve 
idarenin özverili çalismalari ile girisimcileri tesvik eden ortamin saglanmasinda öncü olan milli 
politikalar ve bu politikaya uyumun var olmasiydi. Bir baska anahtar faktör de, ENGTEK in TNC’ler 
ile yakin ve siki bir isbirligi içinde ortaklik yapmis olmasiydi. Örnegin; Intel 1981 yilinda yari 
otomatik te l yapistirici üretmesi için sirkete ihtiyaç duydugu mali ve teknik yardimi sagladi. Advanced 
Micro Devices (AMD), Bosch, Fujitsu, Hewlett Packard, Maxtor, Readrite ve Seagate gibi çalisma 
ortaklari ile ENGTEK ürünlerin tasarimina katkida bulundu ve bu vesile ürün gelistirme konusunda 
kendi özel tecrübesini yansitma imkanini bularak potansiyel rakipler nezdinde önemli avantajlar elde 
etti. Ilk siradaki tedarikçi sirket olarak ENGTEK TNC müsterilerinin global üretim sistemlerini daha 
da yüksek baglanti seviye lerine getirdi ve zaman içinde deger zincirini yükseltmeyi basardi. Kurulan 
ortaklilar sayesinde de ENGTEK kendi çapinda bir TNC olma ve uluslararasi hale gelme firsatini 
yakaladi. 
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Kutu 2: Saint Gobain 
 
Bir Fransiz sirketi olan Saint Gobain Hindistan’da Chennai’de bir flotal cam tesisi üretmeye karar 
verdiginde potansiyel yerel tedarikçi firmalar konusunda bir çok problem yasamisti. Firmalar organize 
degildi ve cografi açidan daginikti. Teknolojik olanaklari kisitliydi ve yardim olmadan asgari 
standartla ra ulasmalari imkansizdi. Saint Gobain üretim baslamadan önce daha üç yil evvelinden 
tedarikçi firmalarin gelistirilmesi için özel uzman takimlar kurdu. Hindistan ve diger ülkelerden gelen 
uzmanlari barindiran takimlar ham maddelerin degerlendirilmesi, mühendislik ve teknik hizmetler 
yaninda, bilgi teknolojisi destegi, ambalaj malzemeleri gelistirme ve lojistik gelistirme ve yönetimi 
konularinda destek sagladi. Her bir takim maliyet ve is gelistirme modelleri yaratmak, büyük oranda 
okuma yazma bilmeyen is gücünü egitmek ve sirketleri yönetim teknikleri ile donatmak için tedarikçi 
firmalar ile yakin bir iliskiye girdi. Bu takimlar ayni zamanda finansal kuruluslardan maddi yardim 
almalari amaciyla araci olarak da hareket ettiler. Ilk takimlarin Hindistan’a gönderilmelerinden dört yil 
sonra hammadde ihtiyacinin % 80’i yerel olarak saglanabilirr hale gelmisti ve bir çok tedarikçi firma 
ise diger baska TNC lere Hindistan içinde satis yapar ve tedarik saglar duruma yükselmisti. 
 

Kutu 3: Irlanda’nin Milli Baglanti Programi 
 
Maliye Bakanligi tarafindan 1985 yilinda kurulan bir hükümet organi olan Enterprise Ireland yabanci 
kuruluslarin Irlanda ekonomisine entegre edilmelerine yardimci bir çok baglanti gelistirme programini 
yürütmekte. Buradaki ana fikir “karli satislar, ihracat, ve istihdami önemli oranda artirmaya dönük 
sürdürülebilir bir rekabetçi avantajin müsteri sirketler nezdinde gelistirilmesi için ortaklik halinde 
çalismak” olarak ortaya çikmakta. Milli Baglanti Programi (NLP-the National Linkage Programme) 
esasta yabanci yan kuruluslarin yerel bazda tedarik ihtiyaçlarinin giderilmesine dönük olarak araci gibi 
çalismaktir. Yabanci yan kururluslarin kaynak ihtiyacinin karsilanmasi sirasinda yerel tedarikçilerin 
üretim profillerinin çikarilarak bu konuda bir esle stirme yapilmasi gayreti ön plana çikmaktadir. Ve 
bunu gerçeklestirmek için de gittikçe artan oranda kapasite  artirma çalismalarina sahne olmaktadir. 
Hedef sanayiler arasinda elektronik, mühendislik, saglik ve bakim, metal ve plastik parça sanayi 
bulunmaktadir. Tedarikçi gelistirme programlarina katilacak olan Irlandali firmalarin seçiminde 
“anahtar kriterleri düsünce kapasitesine sahip, gelecegi görebilen, hirsli ve dinamik” olmasi gereken 
yerel firmalarin yönetim takimlarinin olaya yaklasim biçimleridir. 
Seçilmis olan yerel sirketler ile beraber NLP isletme problemlerini ortadan kaldirmaya çalismakta ve 
pazarlama kabiliyetlerini en üst düzeye çikarmaya gayret etmektedir. Alt-montajci olma konusunda 
tedarikçi firmalarin büyüyen ihtiyacina cevap olarak bu kurulus yabanci yan kuruluslara tekli parça 
saglayici olmaya odaklanma yerine ayni zamanda yerel sanayilerin tedarikçi firmalar ile 
evlendirilmesi suretiyle yeniden yapilandirilmasini tesvik etmektedir.  
1985 ile 1997 yillari arasinda Enterprise Ireland baglanti programina tahminen 250 kadar yabanci yan 
kurulusu katmayi basarmistir. Bu süre zarfinda Irlanda da faaliyet gösteren yabanci yan kuruluslar 
ham madde ihtiyaçlarini yerel olarak karsilama konusunda dört misli daha fazla Irlanda’ya yönelmisler 
ve hizmet alimlarini da iki mislinden fazla arttirmislardir. Buna karsilik tedarikçi firmalar satislarini % 
83 oraninda artirarak üretimlerini % 36 ve istihdami da % 33 oraninda büyütmüslerdir.Bunlardan bir 
çogu uluslararasi basarili alt müteahhitler olarak faaliyet göstermeye baslamislardir. 
 



 5 

Kutu 4: Singapur’daki Yerel Sanayi Güncellestirme Programi 
 
Hükümetin Yerel Sanayi Güncellestirme Programi (Local Industry Upgrading Programme-LIUP) nin 
ana hedefi Singapur’u “bilgi sanayiin Kabe'si” haline getirmektir. Bu program uyarinca TNC ler yerel 
sanayi ile uzun vadeli iliskiye girmeye tesvik edilmekte ve ürün ve illetim sistemlerini 
güncellestirmelerine yardimci olmalari istenmektedir. LIUP nin kendisi yabanci sirketler ile yakin 
iliski içinde çalisan firmalara organizasyon ve mali konularda tedarikçilerini güncel hale getirmeleri ve 
daha da gelistirmeleri için destek vaat etmektedir. Bu programa katilan TNC ler de bunun karsiliginda 
satici gelistirme programlarina katilarak yarar saglayacaklarini ummaktadir. 
LIUP nin faaliyetleri arasinda bir çok destek programlar vardir. Kendisine ait Küçük Isletmeler 
Gelistirme Kurulu onlari daha da rekabetçi kilacak olan programlara katilan ve yerel sanayiye destek 
olan yabanci yan kuruluslarin temsilcilerinin maaslarina katkida bulunmaktadir. Yerel tedarikçiler 
uluslararasi olmaya tesvik edilmekte ve özellikle de Güney –Dogu Asya’da veya baska yerlerde 
üretim tesisi kurduklarinda kendi TNC müsterilerini takip ederek yalniz birakmamaktadir. Bu vesile, 
Singapur hükümeti sermaye yükseltme islemlerinin özellikleri ve içerigi konusunda etkisini devam 
ettirmekte ve kontrol altinda tutmaktadir. 
Bu program uyarinca bazi yerel firmalar ki; bunlar arasinda, Advanced Systems Automation ve 
Manufacturing Integrated Technology vardir, yerel tedarikçi firma olmaktan çikip karmasik islemler 
gerçeklestiren uluslararasi kuruluslar haline gelmislerdir. Her iki sirket de bu gün tercih edilen global 
bazda çalisan ilk el tedarikçi sirket olarak kendi TNC müsterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. 
Bu durumda görülen o ki, Singapur’un yaklasimi hedef olarak seçilen bir FDI tesvik stratejisini bir 
baglanti programi ile iliskilendirmektir ve bunun da yerel girisimizi bazinda olumlu etkileri olmustur. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu basin duyurusu ve de World Investment Report 2001in yayinlanmasi ile ilgili bilgiler (Rapordan alintilar 
dahil) asagidaki Internet adresinden de temin edilebilir: 
http://www.unctad.org 
 
Daha fazla bilgi için lütfen : Division on Investment, Technology and Enterprise Development Direktörü  Karl P. 
Sauvant, ile temas kurunuz, tel: +41 22 907 5707, faks: +41 22 907 0498, e-posta: karlsauvant a unctad.org, 
Basin Sözcüsü, Erica Meltzer, tel: +41 22 907 5365/5828, veya Enformasyon Sorumlusu, Alessandra Vellucci, 
tel: +41 22 907 4641/5828, faks: +41 22 907 0043, e-posta: press a unctad.org 
 
                                                                 
1 “Foreign Direct Investment - Dogrudan Yeni Yabanci Sermaye Yatirimlari” bir ülkede yerlesik bir kurulusun 
yönetim kontrolunun,  baska bir ülkede yerlesik olan bir kurulus  tarafindan yürütüldügü bir yatirim modelidir. 
FDI, yabanci bir kurulustaki uzun vadeli menfaatler dolayisiyla sürekli hale gelen bir iliskiyi kapsar. 
 
2 The World Investment Report 2001: Satis No: E.01.11.D.12 ISBN 92-1-112523-5) Birlesmis Milletler Yayinlari Satis 
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