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Avrupa Türk ‹ﬂadamlar› ve Sanayicileri Derne¤i AT‹AD
1992 Kas›m´›nda Almanya´daki Türk kökenli giriﬂimciler taraf›ndan
kurulmuﬂtur. AT‹AD´da çok say›da hizmet, sanayi ve ticaret kuruluﬂu ile
tan›nm›ﬂ Türk holding ve bankalar›n›n Avrupa´daki yurtd›ﬂ› temsilcilikleri
üyedirler. AT‹AD, günümüzde Türk özel sektörünün Türkiye d›ﬂ›ndaki en
sayg›n temsilcileri aras›ndad›r.
AT‹AD´›n baﬂta gelen amac›, Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki ekonomik iliﬂkileri geniﬂletmek ve etkinleﬂtirmektir. 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle AB ile Türkiye aras›nda gerçekleﬂtirilen gümrük birli¤i, bu
çal›ﬂman›n somut örneklerindendir.
AT‹AD, politikac›lar, siyasal kurumlar, Türk, Alman ve Avrupa iktisadi
kuruluﬂlar› ve odalar› ile yapt›¤› s›k› iﬂbirli¤i sonucu üyelerine her konuda güncel geliﬂmeleri aktarabilmekte, hizmet arz› içerisinde sempozyum, seminer ve seyahat düzenlemeleriyle fuar kat›l›mlar› da yer almaktad›r. Avrupa´daki Türk serbest meslek sahiplerinin her alandaki
sorunlar›n›n çözümüne de destek veren dernek, kuruldu¤u günden bu
yana Türk giriﬂimcilerinin Avrupa´daki en etkin temsilcisi ve sözcüsü
konumuna gelmiﬂ bulunmaktad›r.

KPMG
uluslararas› alanda önde gelen denetim ve dan›ﬂma kurumlar›ndan olup,
160 ülkede 103.500 çal›ﬂan›yla hizmet sunmaktad›r. 1999 y›l›nda
KPMG-International kuruluﬂunun cirosu 12,2 milyar dolar olmuﬂtur.
Almanya´da 6.800 görevli, her branﬂtan, her büyüklük ve hukuksal
konumdan ulusal ve uluslararas› müﬂteriye hizmet vermektedir.
KPMG´nin "Full-Service Hizmet Paketi", iktisadi denetim, Tax & Legal,
Consulting ve Financial Advisory Services. KPMG-Almanya, Türkiye
masas› arac›l›¤›yla Almanya´daki Türk iﬂletmelerine ve Türkiye´deki
Alman iﬂletmelerine çok yönlü hizmet vermektedir.

Bu araﬂt›rma üzerine:
Araﬂt›rma çok say›da KPMG çal›ﬂan›n›n bilgi ve deneyimi üzerine inﬂa
edilmiﬂ olup Frankfurt bürosu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, Asya
(özellikle Çin ve Hindistan) ve Avrupa (‹stanbul ve Londra) bürolar›m›z
araﬂt›rman›n baﬂar›s›na katk›da bulunmuﬂlard›r. Araﬂt›rma ekibi,
yard›mlar› için kendilerine buradan ayr›ca teﬂekkür eder.

Proje yönetim ve koordinasyonu:
• Sina Afra, Senior Manager, KPMG Consulting, Frankfurt.
• Yaman Pürsün, Manager, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG,
Frankfurt - New York.
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ÖNSÖZ
"Almanya ve Avrupa`daki Türk Kökenli Giriﬂimciler" olarak adland›rd›¤›m›z bu araﬂt›rman›n ad›ndan da
anlaﬂ›ld›¤› gibi, son 40 y›l içinde Avrupa´da gözlerden uzak bir ortamda her tür ve boydan bir Türk giriﬂimcili¤i oluﬂtu. Bundan 40 y›l önce göçmen iﬂçi olarak Avrupa´ya gelen bugünün baﬂar›l› Türk iﬂadamlar›, kendinden emin giriﬂimciler olarak Avrupa pazarlar›nda yer tuttular. Ekonomik yaﬂam›n iﬂsizlik ve durgunluktan sürekli olarak etkilendi¤i ve üretim birimlerinin baﬂka yerlere taﬂ›nd›¤› bir dönemde, yat›r›mlar›yla
bulunduklar› ülkelerin ekonomilerine güç katt›lar.
1999 y›l› sonu itibariyle Avrupa Birli¤i ülkelerinde yaﬂamakta olan 3,4 milyon Türk insan›n›n 73.200´ü serbest meslek sahibi idi. Bunlar, 366.000 iﬂyeri yarat›p 61,2 milyar Mark´l›k bir ciro hacmine ulaﬂt›lar. Birçok
küçük ve orta boy Türk iﬂletmesi, aradan geçen süre zarf›nda mesleki e¤itim yeterlik belgesi de alarak,
iﬂsizli¤in önlenmesine önemli katk›larda bulundular.
Önümüzde duran bu araﬂt›rma, Avrupa´da faal olan Türk giriﬂimci say›s›n›n 2010 y›l›na kadar 140.000´e
ç›kaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu iﬂletmelerin an›lan tarihe kadar y›ll›k cirolar› 240 milyar Mark´a yükselmiﬂ olacakt›r. Bu iﬂletmelerde istihdam edilen insan say›s› da ﬂimdiki 366.000 kiﬂiden 810.000´e ç›kacakt›r.
Bu rakam, Almanya´da çal›ﬂan bugünkü toplam Türk nüfusuna tekabül etmektedir. Benim kiﬂisel kan›m
odur ki, gerçek rakamlar bu incelemede tahmin edilen say›lar› ve öngörüleri de aﬂacakt›r. 2010 y›l›na dönük
projeksiyonlar, tahmini de¤erler olup belirli bir tolerans s›n›r› içinde kabul ve tetkik edilmelidir. Ayr›ca
araﬂt›rma için Almanya d›ﬂ›ndaki di¤er Avrupa Birli¤i ülkelerinden sa¤lanan veri taban› da tam anlam›yla
yeterli say›lamaz.
Almanya´da ve Avrupa´da yerleﬂik Türk kökenli iﬂletmelerin büyükleri, 1992 y›l›nda Avrupa Türk ‹ﬂadamlar›
ve Sanayicileri Derne¤i AT‹AD´› kurdular. AT‹AD üyeleri Avrupa´da ve Türkiye´de ciddi boyutlarda yat›r›mlara
sahip olup branﬂlar›n›n öncü ve sayg›n kuruluﬂlar› aras›nda yer almaktad›r.
Türk kökenli iﬂletmelerin bu incelemede tahmin edilen ekonomik büyümesi, Avrupa´da sadece yeni iﬂyerleri yaratmakla kalmayacak, ayn› zamanda mevcut önyarg›lar›n azalmas›n› da sa¤layacakt›r. Türk kökenli yurttaﬂlar›n bulunduklar› ülkelerdeki politik ve sosyal yaﬂama kat›l›mlar› konusunda da çok h›zl› bir geliﬂme kaydedilmektedir. E¤itim alan›ndaki geliﬂmeler de sevindiricidir. Avrupa ülkelerindeki Türk yurttaﬂlar›n›n e¤itim
düzeyi giderek yükselmektedir. Buna ra¤men her iki alanda katedilecek daha çok yol vard›r. 3,4 milyon
Avrupal› Türk, gelecekte üstlenecekleri köprü görevi ve gün geçtikçe artan bilgi, e¤itim ve ekonomik düzeyiyle gerek Türkiye´nin kalk›mas›nda, gerekse Avrupa Birli¤i´ne uyum sa¤lamas›nda küçümsenemeyecek bir rol üstlenecektir.
Eﬂref Ünsal,
AT‹AD Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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GENEL BAKIﬁ
SORULAR
Türk giriﬂimcileri üzerine yapt›¤›m›z analizde üç ana

Hintlileriyle yurtd›ﬂ› Çinlilerinin oluﬂturduklar› örnekler,

soru üzerinde duruyoruz: Almanya´daki Türk giriﬂimci-

yurtd›ﬂ› Türklerinin gelecekte gösterecekleri geliﬂmenin

li¤i nas›l oluﬂtu? 2010 y›l›na yönelik geliﬂme e¤ilimleri

olas› e¤ilimini ortaya koydu. Yapt›¤›m›z analizler

nelerdir? Bu geliﬂmeyi hangi faktörler yönlendiriyor?

arac›l›¤›yla, içeriksel saptamalar› say›sal olanlarla

Baﬂta, 2000 y›l›nda Türk giriﬂimcili¤inin güncel durumu,

tamamlamak için, dinamik bir projeksiyon modeli

e¤ilimleri, davran›ﬂ nedenleri, yap›s›, parasal durumu

oluﬂturduk.

hakk›nda bilgi veriyoruz. Statükodan ç›karak, 2010

Amac›m›z, bu araﬂt›rmayla akla gelen her soruya yan›t

y›l›na yönelik de¤iﬂimin dinami¤i hakk›nda dört tez

bulmak de¤ildi. Biz, do¤ru sorular› ortaya koymay›

ortaya koyuyoruz. Bu tezler Türk giriﬂimcileri ve konu ile

amaçlad›k: yeni perspektifler oluﬂturan ve Türk-Alman

ilgili branﬂlar›n kamuoyu temsilcileriyle yap›lm›ﬂ bir çok

ekonomik iliﬂkilerinin geliﬂmesi yönünde potansiyellere

görüﬂmenin ürünüdür. Tezlerin dile getirilmesi s›ras›nda

iﬂaret eden sorular.

global bak›ﬂ aç›s›na da önem verildi. Öyle ki, yurtd›ﬂ›

SONUÇLAR
Türk kökenli yurttaﬂlar›n yaratt›¤› itici güçle son 40 y›ll›k

göstermekte, iki pazar›n sa¤lad›¤› avantajlardan yarar-

dönemde, Avrupa´da nerdeyse kamuoyunun dikkatin-

lanmakta ve üçüncü bir pazar›n kazan›lmas› için özel-

den uzak bir Türk giriﬂimcili¤i oluﬂtu. Türkler, günümüz-

likle Alman firmalar›yla stratejik ortakl›klara girmek-

de at›l›mlar›n›n baﬂlang›c›n› oluﬂturan Ethnic Business

tedir.

esas›n› çoktan terkettikleri gibi, Türk iﬂletmelerinin say›s›

2001 y›l›nda Türk giriﬂimcili¤i henüz geliﬂiminin en son

da 80´li y›llardan bu yana kat kat artt›. Bugün, Türk

noktas›na eriﬂmiﬂ de¤ildir. Tam aksine, geliﬂme h›zla

firmalar›n›n büyükçeleri birden fazla ülkede etkinlik

sürmektedir.
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Almanya ve Avrupa´da Türk
iﬂletmecili¤ine ait veriler: Dün,
bugün ve 2010 y›l›nda
1970

1999

2010

9,0

• Almanya´da serbest çal›ﬂan Türklerin say›s› 2010 y›l›nda

6,2

Avrupa

6,7

1,0

100.000´i aﬂm›ﬂ olacakt›r.
• Bu tarihte Avrupal› Türkler, Türkiye´nin en büyük
yabanc› yat›r›mc›lar› konumuna geleceklerdir.

Serbest çal›ﬂanlar›n oran› (%)
140

• Orta ve büyük Türk firmalar› önümüzdeki y›llarda personel yönetimi, organizasyon yap›s› ve hukuki konum
aç›s›ndan bir de¤iﬂim sürecine girecek ve bu "Manage-

106

ment of Change" sayesinde rekabet güç ve olanak-

73,2

lar›n› daha da artt›racaklard›r.

55

3

yönelmekte, Almanya ve Türkiye´deki borsa merkezleri
aras›nda seçim yapabilme avantaj›na sahip olabilmektedirler.

Serbest çal›ﬂanlar›n say›s›
(1.000 olarak)

Avrupa

ﬂirketleri artan bir e¤ilimle menkul k›ymetler borsas›na

Avrupa

• Büyümeyi finanse etmek amac›yla Almanya´daki Türk

810

650

366

Türk iﬂletmelerindeki
iﬂyerleri (1.000 olarak)

Avrupa

Avrupa

293

240

192

Almanya ve Avrupa´da Türk giriﬂimcili¤ine ait veriler: Dün,
bugün ve 2010 y›l›nda
• Serbest çal›ﬂanlar›n oran› 1970´de %1 iken, 1999´da %6.7´ ye

61,2

Avrupa

ulaﬂ›p, 2010 da ise %9.0´lara var›yor.
• Serbest çal›ﬂanlar›n say›s› 1970´de 3.000´den, 1999´da 55.000´e,
2010´da ise 106.000´e varan büyük bir geliﬂme gösteriyor (Avrupa´da 1999´da 73.200 iken 2010´da 140.000´e yükseliyor).

Avrupa

50

Türk iﬂletmelerinin y›ll›k
cirolar› (milyar DM olarak)
3,4

2010´da 650.000´e ulaﬂ›yor (Avrupa´da 1999´da 366.000 iken

3,09

2010´da 810.000´e yükseliyor).
2,49

• Türk firmalar›n›n y›ll›k cirolar› 1999´da 50 milyar Mark iken, 2010´da
192 milyar Mark´a eriﬂiyor (Avrupa´da 1999´da 61,2 milyar Mark
iken 2010´da 240 milyar Mark´a yükseliyor).

0,5

Avrupa

SPOT

• Türk firmalar›nda h›zla artan iﬂyeri say›s›, 1999´da 293.000´den

• 1970´de yar›m milyon olan Almanya´daki Türklerin say›s› 1999´da
2,49 milyona, 2010´da ise 3,09 milyona ulaﬂ›yor.
Türk kökenli nüfus
(milyon olarak)

Kaynak: KPMG analizi, Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi (TAM)
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ARASÖZ
ALMAN-TÜRK EKONOM‹K ‹L‹ﬁK‹LER‹NDE TÜRK
KÖKENL‹ G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹N ROLÜ
‹kili ekonomik iliﬂkilerin beﬂ temel dire¤i
• Günümüzdeki Türk-Alman ekonomik iliﬂkilerine beﬂ

bankalar›n›n hemen hepsi yan kuruluﬂlar veya temsil-

alan etken olmaktad›r. Bu ba¤lamda en önemli rolü

cilikler arac›l›¤›yla Alman pazar›nda temsil edilmek-

ikili ticaret iliﬂkileri oynamaktad›r.

tedirler.

Almanya, Tür-

kiye´nin ticaret yapt›¤› ülkelerin en baﬂ›nda gelmekte,

• Türk-Alman ekonomik iliﬂkilerinin bir baﬂka ba¤› da,

Türkiye ise Almanya´n›n d›ﬂ ticaret partnerleri s›rala-

Almanya´daki Türk firmalar›, yani Almanya´da kurul-

mas›nda 18. s›rada yer almaktad›r.

muﬂ olan Türk kökenli ﬂirketlerdir. Bunlar›n çekirdek

• Ekonomik iliﬂkilerdeki ikinci dayana¤›, Türkiye´deki

pazarlar› ve ticari etkinliklerinin odak noktas›

Alman firmalar› oluﬂturmaktad›r. Yan kuruluﬂlar,

Almanya olmakta birlikte, Türkiye´yi de ikinci ana

Joint-venture´ler ve ﬂubeler ﬂeklinde temsil olunan bu

pazar olarak kullanmaktad›rlar.

kurumlar, ülkenin say›ca en büyük yabanc› yat›r›mc›

• Günümüzde, Alman ﬂirketlerinin finansman iﬂlevini

grubu konumundad›r. Öte yandan, Türkiye´nin

üstlendi¤i, Türk firmalar›n›n ise geniﬂ pazar avantaj-

yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›nda Almanya, Birleﬂik Devletler

lar›n› ortaya koyduklar› stratejik ortakl›klar da

Toplulu¤u´nun (BDT) önünde ilk s›rada yer almak-

oluﬂmuﬂtur. Türk-Alman ekonomik iliﬂkilerinin beﬂinci

tad›r.

ve en son dayana¤›n› oluﬂturan bu ortakl›klar, artan

• Türkiye´deki Türk iﬂletmelerinin Almanya´da ço¤u kez
bir aya¤› bulunmaktad›r. Büyük Türk holdingleriyle,

S a y f a

bir biçimde inﬂaat sektöründe geliﬂim göstermekte ve
BDT ile Do¤u Avrupa´da yo¤unlaﬂmaktad›r.
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Almanya ile Türkiye aras›ndaki ekonomik iliﬂkiler
Alman ve Türk
firmalar› aras›nda
stratejik ortakl›klar

Almanya´da
Türkiye odakl›
Türk firmalar›

Türk - Alman
ekonomik iliﬂkileri

Karﬂ›l›kl› ticaret

Almanya´da
Almanya odakl›
Türk firmalar›

Türkiye´deki Alman
firmalar›

Kaynak: KPMG analizi

SPOT

Beﬂ alandaki ekonomik iliﬂkiler içiçe
Tabiat›yla bu de¤iﬂik alanlar birbirlerini karﬂ›l›kl› etkile-

Ayr›ca Almanya´da kurulan Türk firmalar› üretime

mekte, birbirlerinden ba¤›ml› duruma gelmektedirler.

dönük yat›r›mlar›yla Türkiye´ye do¤ru geniﬂlemekte ve

Örne¤in, Türk veya Alman firmalar›n›n öteki ülkenin

Türk pazar›na da yerleﬂmektedirler. Bu çok yönlü

pazar›nda güçlü biçimde varoluﬂu, esasen yüksek olan

karﬂ›l›kl› iliﬂkiler sonucunda, -Almanya´da konuﬂlanm›ﬂ

ticaret hacminin artmas›na daha da katk›da bulunmak-

Türk firmalar›n›n temelini oluﬂturdu¤u- Türk iﬂletmeleri

tad›r. Üçüncü pazarlar›n kazan›lmas› için stratejik

ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlar ekonomik iliﬂkilerin geliﬂmesine

ortakl›klar›n oluﬂturulmas›, ancak uzun y›llar boyunca

en büyük ivmeyi sa¤larken, kendileri de bu oluﬂum için-

geliﬂen iktisadi iliﬂkiler baz›nda mümkün olabilmiﬂtir.

de en güçlü hamleleri yapmaktad›rlar.

Türk - Alman ekonomik iliﬂkileri
• Çeﬂitlenmiﬂ, dinamik, çok boyutludur;
• Almanya´da kurulup "eski vatana" do¤ru geniﬂleyen Türk firmas› örne¤inde oldu¤u gibi, yeni iﬂletme oluﬂum
türleri yaratm›ﬂlard›r;
• 40 y›ll›k iﬂbirli¤inin ürünüdürler ve yeni perspektifler açmaktad›rlar.
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GER‹YE BAKIﬁ
HERﬁEY ALMANYA´DA ETHNIC BUSINESS ‹LE
BAﬁLADI
Almanya´daki ilk Türk iﬂletmeleri 60´l› y›llar›n baﬂ›nda

ticari faaliyetleri henüz pek önem taﬂ›m›yordu.

kuruldu. Bu iﬂletmeler öncelikle kendi yurttaﬂlar›n›n

Baﬂlang›ç döneminin tipik örneklerini, büyük ço¤unluk-

beklentileri yönünde hizmet üretecek ve tüketim

la sad›k bir Türk müﬂteri kitlesi taraf›ndan ziyaret edilen

al›ﬂkanl›klar›n› giderecek piyasa boﬂluklar›na yerleﬂti. O

bakkal dükkanlar› ve gastronomi iﬂletmeleri (büfe,

zamanlar›n Türk giriﬂimcili¤i "Ethnic Business"e ve

lokanta, aﬂç›, f›r›nc›, kebapç› v.b.) oluﬂturuyordu. Bu

buna ba¤l› olarak Türkiye´den yap›lan ithalat gibi etkin-

"öncü iﬂletmeler" için pratikte Alman rekabeti de söz-

liklerle yetiniyordu. Türkiye´de konuﬂlanm›ﬂ firmalar›n

konusu de¤ildi.

Avrupa´daki etkinlikleriyle, Avrupa´daki firmalar›n di¤er

Türk giriﬂimcili¤i: Ethnic Business´ten Boom´a

‹ﬂin baﬂ›nda etnik gruba yönelik
giriﬂim vard›

Etnik gruba yönelik giriﬂimlerin
yayg›nlaﬂmas›

Patlama y›llar›

Türk toplumunun gereksinimlerini karﬂ›lamaya
yönelik giriﬂimler

Ethnic Business´in taklit yoluyla yayg›nlaﬂt›r›lmas›

Görüﬂ ve davran›ﬂ nedenleri de¤iﬂimi, örne¤in:
Almanya´da kalma iste¤i oluﬂtu

Eﬂ kökenden gelen müﬂteri de¤iﬂimi
Türkiye´den yap›lan ithalat
Etnik yönden müﬂteri yap›s›
Alman iﬂletmeleriyle çok düﬂük rekabet düzeyi
Ço¤unlu¤u serbest çal›ﬂma giriﬂiminde baﬂar›s›z
kalan ilk kesin dönüﬂçüler

Çal›ﬂma alanlar›n›n geniﬂletilmesi: Örne¤in seyahat
bürolar›, berber salonlar› v.b.
Alman iﬂletmelerine yönelik rekabet iliﬂkisinin artmas›

Türk ekonomisinde liberalleﬂme ve Türkiye´de
geliﬂme
Etnik gruba yönelik etkinlikler di¤er topluluklara da
aç›l›yor
Alman iﬂletmeleriyle do¤rudan rekabet

Türkiye´deki ilk yat›r›mlar, örne¤in: Fabrika iﬂtirakleri
Piyasadaki Türkiye ç›k›ﬂl› Türk firmalar›n›n artmas›
Türkiye´den Almanya´ya yönelik ilk yat›r›mlar
Türk giriﬂimcilerinin Türkiye´ye dönük geniﬂleyen
yat›r›m›
K›smen stratejik ortakl›klar arac›l›¤›yla Türkiye ve
Almanya d›ﬂ›nda baﬂka pazarlara yöneliﬂ

Kaynak: KPMG analizi
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Almanya´da Türklerin 40 y›l›
Herﬂey, 30 Ekim 1961 günü, Almanya´n›n Türkiye ile iﬂçi al›m anlaﬂmas›n› imzalamas›yla baﬂlad›. Daha o y›l
Almanya´ya 6.700 kiﬂi geldi. 1973´ten beri Avrupa Toplulu¤u d›ﬂ›ndan iﬂçi getirilmesinin yasaklanmas›na ve Federal
Hükümetin 1983´ te bir y›ll›k süre için ç›kartt›rd›¤› "Geri Dönüﬂü Teﬂvik Yasas›" çerçevesinde verilen maddi prim-

SPOT

lere ra¤men, 1994 y›l›nda Almanya´da iki milyonu aﬂk›n Türk vatandaﬂ› yaﬂ›yordu. Zamanla Almanya´daki Türk toplumunun yap›s›, tekdüze bir iﬂçi tabakas›ndan çok boyutlu bir toplulu¤a dönüﬂtü. Tüketim davran›ﬂ› ve tasarruf
oran›, artan e¤itim düzeyi ve sürekli düzelen Almanca bilgisi, toplumsal örgütlenme ve Alman siyasi partileri içerisinde giderek artan politik angajman, fakat bütün bunlar›n da ötesinde, kal›c›l›k konusunda yap›lan kamuoyu
yoklama sonuçlar› bir hususu bütün aç›kl›¤›yla ortaya koyuyor: Almanya´daki Türk toplumunun ço¤unlu¤u yaﬂam
merkezini art›k yeni vatan›nda görüyor.
40 y›l içinde, genç, dinamik ve sosyal aç›dan çok katmanl› bir Türk toplumu oluﬂtu. Bu Avrupa´n›n di¤er ülkelerinde de böyle oldu.

Almanya´daki Türk nüfusu: 1961´den beri sürekli art›ﬂ
(1.000 olarak)
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Kaynak: Federal ‹statistik Dairesi, KPMG analizi

Türk giriﬂimcileri yeni branﬂ ve müﬂteri çevrelerine giriyor
Kisa süre içinde Türk dükkanlar› Alman müﬂterileri de

açt›lar veya o gruplar taraf›ndan keﬂfedildiler. Yavaﬂ

kazanarak ticaret hacimlerini geniﬂletmeyi baﬂard›lar.

yavaﬂ Alman firmalar›yla do¤rudan bir rekabet iliﬂkisi

Buna paralel olarak, Türk toplumunun iﬂyeri kurmaya

do¤du ve rekabet bask›s› Türk firmalar›n› mal çeﬂitle-

yönelik e¤ilimi artt›. Taklitçilik oluyordu, ama yeni fikir-

mesine ve yeni pazar kesimlerine girmeye yönlendirdi.

ler de do¤uyordu. Ortaya seyahat acentalar›, berber

Geliﬂmenin bu evresinde Almanya´da yaﬂayan Türk top-

salonlar›, video ma¤azalar›, dedektif bürolar› ç›kmaya

lumunun (örne¤in iﬂçi ﬂirketleri kurarak) ilk kez Tür-

baﬂlad›. Hâlâ Türk toplumunun hizmet ve tüketim

kiye´de

gereksinimleri ön planda yer al›yordu, fakat müﬂterilerin

konuﬂumlu firmalar ise daha önceki dönemlerde, yurt-

tek tip etnik görünümü yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂmeye yüz

taﬂlar› için eski vatanlar›na uzanan bir köprü oluﬂtur-

tutmuﬂtu. Önceleri iﬂlerini kendi etnik gruplar›na uyum-

mak amac›yla, Almanya´da çeﬂitli yat›r›mlar gerçek-

lam›ﬂ olan bir çok iﬂletme kendilerini di¤er gruplara da

leﬂtirmiﬂlerdi.
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Giriﬂimcili¤in patlama y›llar›
Türkler; ‹talyanlar ve Yunanl›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda,

Türklerin say›s› h›zla artarken, Türkiye´ye dönüﬂ için

Almanya´da iﬂ kurmaya nispeten geç baﬂlad›lar. Buna

biriktirilen paralarla serbest çal›ﬂma hayat›na at›lma

karﬂ›l›k Türk giriﬂimcili¤i 80´li y›llarda çok h›zl› bir

e¤ilimi baﬂlad›. Yabanc›lar›n iﬂ sahibi olmalar› yönünde

geliﬂme kaydetti. Türk toplumunun bak›ﬂ aç›s› giderek

yasalarda sa¤lanan kolayl›klar, bu geliﬂmeye daha da

de¤iﬂikli¤e u¤rad›. Almanya´da temelli kalmak isteyen

ivme kazand›rd›.

Davran›ﬂ nedenleri ve bak›ﬂ aç›lar›: Zaman içindeki de¤iﬂim

Zaman
Seçilen davran›ﬂ nedeni
ve bak›ﬂ aç›lar›n›n
geliﬂim yönü
Siyasal/Toplumsal
örgütler kurma

Alman vatandaﬂl›¤›

‹ﬂsizlik korkusu
Serbest çal›ﬂma

Meslek e¤itimi

Tüketim e¤ilimi
Dil bilgisinin artmas›

Alçak

Tasarruf e¤ilimi
Geri dönüﬂ niyeti

Yüksek

Seçilen davran›ﬂ nedenleri ve
bak›ﬂ aç›lar›n›n önemi
Kaynak: KPMG analizi

Öte yandan Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤i Türkiye´nin

Sonuç olarak, Türkiye´nin de¤iﬂen çerçeve koﬂullar›,

de¤iﬂen genel ortam›ndan da yararland›. Türkiye eko-

sosyo-ekonomik motiflerdeki dönüﬂüm, iﬂ etkinliklerinin

nomisi 80´li y›llar›n ortas›nda liberalleﬂtirildi ve büyüdü.

geniﬂlemesi ve Alman pazar›ndaki Türkiye odakl› firma

Öncelikle tekstil ve inﬂaat sanayi bu geliﬂmenin motoru-

say›s›n›n artmas›yla do¤an olanaklar, Almanya´daki Türk

nu oluﬂturdu. Turizm sektörü de hareketlendi ve Türkiye

giriﬂimcili¤inin gerçek bir patlama ("boom") yapmas›n›

bir tatil ülkesi olarak keﬂfedildi.

sa¤lad›: 1982 ile 1993 aras›nda serbest çal›ﬂan Türklerin

Bu dönemde Türkiye konuﬂumlu Türk firmalar›,

say›s› üç kat artt›. Bu geliﬂme öncelikle Almanya´da

Almanya´da yan kuruluﬂlar oluﬂturarak, temsilcilikler

yaﬂayan Türk toplulu¤u taraf›ndan gerçekleﬂtirildi; Tür-

veya ﬂubeler açarak, pazardaki varl›klar›n› güçlendirdi-

kiye konuﬂumlu Türk firmalar›n›n bu geliﬂmeye katk›s›

ler. Bu ortamda, Türk yurttaﬂlar›na Almanya´da serbest

daha az olmuﬂtur.

çal›ﬂma yönünde yeni olanaklar ve perspektifler do¤du.
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Geliﬂme faktörleri: Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤inin geliﬂmesinde çeﬂitli etkenler mevcut

”Ethnic
Business” in
olanaklar›
Almanya´da
kalma süresinin
de¤iﬂmesi

Türk kökenli
toplumda gerekli
asgari kitlenin
oluﬂumu

Piﬂman olmuﬂ
kesin dönüﬂçüler

Birikmiﬂ
sermaye

Almanya´daki Türk
kökenli
giriﬂimcilik

Genel
hukuksal
ﬂartlar›n
yumuﬂat›lmas›

Yükselen e¤itim
düzeyi

Tatil ülkesi
olarak Türkiye

Türkiye´deki
ekonomik
geliﬂme

Türk
ekonomisinin
liberalleﬂmesi

Kaynak: KPMG analizi

Ethnic Business: Art›k sadece birçok alandan biri
Türk

baﬂlang›ç

hizmetlerini her türlü müﬂteri grubuna sunmaktad›rlar.

y›llar›ndaki yap›ya oranla belirgin farkl›l›klar göstermek-

giriﬂimcili¤inin

bugünkü

yap›s›

Baz› Türk ﬂirketleri günümüzde iki ana piyasada birden

tedir. Belirli bir büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ iﬂletmeler, Ethnic

varl›k göstermektedir: Almanya´da ve Türkiye´de. Bunlar

Business aﬂamas›n› çoktan geride b›rakm›ﬂ, uluslararas›

her iki ülkedeki hukuksal ve mali yap›lanma seçenek-

çal›ﬂan, çeﬂitlili¤e yönelmiﬂ firmalara dönüﬂmüﬂlerdir.

lerinden yararlanmaktad›r. Bunlar›n pazarlama ve sat›n

Bunlar art›k turizm, tekstil veya hizmet sektörlerinde

alma politikalar› s›n›rlarötesi bir niteli¤e sahiptir ve böy-

çal›ﬂmakta, Türk toplumuna odakl› iﬂ alanlar› ise ancak

lelikle esnektir. Bu firmalar›n çekirdek pazarlar› d›ﬂ›nda

marjinal bir a¤›rl›¤a sahip bulunmaktad›r. Türk firma-

etkinlik göstermeleri de art›k yad›rganacak bir durum

lar›n›n ço¤unlu¤unu oluﬂturan küçük ve orta büyüklük-

de¤ildir. Örne¤in tekstil sektöründe pazarlama ve mar-

teki iﬂletmeler gerçi hala daha yerel piyasalara hizmet

keting etkinlikleri ço¤u kez Almanya´ya komﬂu olan

etmekte, ancak eskiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda mallar›n› ve

ülkelere de yay›lm›ﬂt›r.
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GÜNCEL
ALMANYA´DA TÜRK KÖKENL‹ G‹R‹ﬁ‹MC‹LER:
BUGÜNKÜ DURUM
Almanya´da 55.000 serbest giriﬂimci Türk
1999 y›l› itibariyle Almanya´da 55.000 Türk serbest

Her bir iﬂletmede ortalama 7,9 eleman çal›ﬂmakta, bu

giriﬂimci faal durumdayd›. Böylelikle Almanya´da çal›ﬂan

da toplam 293.000 iﬂyeri anlam›na gelmektedir.

Türk nüfusunun %6,7´si giriﬂimci konumuna gelmiﬂ

Karﬂ›laﬂt›rma yap›lacak olursa, Alman iﬂverenlerin

bulunmaktad›r. Oysa 1970 y›l›nda bu oran %1´in bile

çal›ﬂt›rd›klar› ortalama eleman say›s› 13´dür. Dolay›s›yla

alt›ndayd› (3.300 kiﬂi). Bu yükselme, Türk giriﬂimcili¤inin

Türk firmalar›n›n büyük bölümünün perakendeci dük-

son 30 y›ldaki olumlu geliﬂmesini aç›kça ortaya koy-

kan veya küçük iﬂletmelerden oluﬂtu¤u, %8´inin orta,

maktad›r.

%1´inin ise büyük boy iﬂletme konumunda oldu¤u

1999 y›l›ndaki 55.000 serbest giriﬂimcinin yaklaﬂ›k

görülmektedir. Firmalar›n 6.500 tanesi kay›tlarda ser-

34.600´i iﬂçi istihdam ederken, 20.400´i etmemekteydi.

maye ﬂirketi olarak geçmektedir.

1999 y›l›nda Almanya´daki Türk iﬂletmeleri say›s›

20.400 iﬂçisiz iﬂletme

34.600 iﬂletme ortalama 7,9 iﬂçi çal›ﬂt›r›yor

Toplam: 55.000 serbest çal›ﬂan

Kaynak: KPMG analizi
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1999´da Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤i
1999
Nüfus

2,491 milyon

Çal›ﬂan nüfus

817.970

Serbest çal›ﬂanlar

55.000

Sa¤lanan istihdam

293.000

Ciro / DM

50,3 milyar

Kaynak: KPMG analizi, TAM, Federal ‹statistik Dairesi

Y›ll›k ciro 50,3 milyar DM
Bütün Türk firmalar›n›n toplam y›ll›k cirosu 1999´da

karﬂ›l›k bu iﬂletmelerin Almanya içinde yaratt›klar›

50,3 milyar DM olarak tahmin edilmektedir. Almanya

katma de¤er, Alman firmalar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

ile Türkiye aras›ndaki d›ﬂ ticaret 1999 y›l›nda, Türk fir-

daha düﬂük kalacakt›r, çünkü Türk firmalar›n›n üretim

malar›n›n çok yönlü faaliyetlerinin belirgin katk›s›yla, 24

birimleri k›smen Türkiye´de bulunmaktad›r.

milyar (1995´de 17 milyar) Mark´› bulmuﬂtur. Buna

Türkiye ve Almanya ekonomilerine olumlu etkiler
Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤i Türkiye´de de olumlu

yeni eyaletlerde pek çok örne¤i bulunmas›na ra¤men,

etkiler yaratmaktad›r. Önemli ölçüde yat›r›m ger-

daha çok gözard› edilmiﬂ bir olgudur. Büyük Türk ﬂirket-

çekleﬂtirilmiﬂ, yaln›zca büyük Türk firmalar›n›n yat›r›m

lerinin konuﬂland›¤› yerleﬂim yerlerinde yeni istihdam

tutar› 2.5 milyar Mark´› bulmuﬂtur. Bunlar, iﬂyerleri ya-

alanlar› do¤muﬂ, vergi gelirleri artm›ﬂ, yükselen talep

ratmakta, ihracat› h›zland›rmakta, turizmdeki patla-

ticari hayata olumlu yans›m›ﬂt›r. Bu, baz› yörelerde

maya önayak olmaktad›rlar. Bu durumda döviz transfer-

%10´u aﬂan iﬂsizlik oran› gözönüne al›nd›¤›nda, küçüm-

leri ve iﬂçi ﬂirketleri önemini giderek yitirmektedir.

senemeyecek bir etkendir. Yerel idareler de bu firma-

Öte yandan Türk firmalar› yaln›zca ekonominin bütünü

lar›n konuﬂlanmas›n›, yaratt›klar› uygun yat›r›m iklimi

üzerinde önemli rol oynamakla kalmamakta, bölgesel

ile, aktif biçimde desteklemiﬂlerdir.

kalk›nmaya da katk›da bulunmaktad›rlar. Bu, eski ve
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Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤inin Türkiye´deki geliﬂmelere olumlu etkisi

Türk
giriﬂimcili¤inin
ortaya ç›kmas›

•
•
•
•

2,5 milyar DM yat›r›m hacmi
Yeni istihdam
D›ﬂsat›m gücüne katk›
Turizm patlamas›

Branﬂlarda çeﬂitleme sürüyor
Ekonomik etkinlikler art›k Ethnic Business´›n boyutlar›n›

kuruldu¤unu görüyoruz. 2.500 kadar giriﬂimci, imâlat

aﬂm›ﬂ bulunuyor. En baﬂta Almanya´daki Türk toplumu-

ve inﬂaat sektöründe etkinlik göstermektedir. Burada

nun kendi büyüklü¤ü onu çeﬂitlemeye zorluyor; çünkü

bir noktan›n aç›kça belirtilmesi gerekir: Türk giriﬂimci-

Türkler art›k ‹talyanlar ve Yunanl›lar gibi piyasa

li¤inin ekonomik katk›s› ve büyüme etkisi, Türk-Alman

boﬂluklar›yla yetinemiyorlar.

ekonomik iliﬂkileri ba¤lam›nda oldu¤u gibi, çok yön-

Her ne kadar bakkal ve lokantac›l›k sektörü büyük ölçü-

lüdür. Bu nedenle tan›mlanan ekonomik veriler sadece

de a¤›r basan sektörlerse de, her branﬂta yeni firmalar

bir kesiti yans›tmaktad›rlar.

Çeﬂitleme: Türk serbest giriﬂimcileri yeni ekonomi alanlar›nda faaliyet gösteriyor
Ekonomi alanlar›

1999

Perakende ticaret

19.800

Toptan ticaret

4.400

Otel ve lokantac›l›k sektörü

13.310

Hizmetler, serbest meslek ve di¤erleri

10.890

‹nﬂaat sektörü

1.320

El sanatlar›

4.070

‹malat sektörü

1.210

Toplam

55.000

Kaynak: KPMG analizi, TAM
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AVRUPA´DA TÜRK KÖKENL‹ G‹R‹ﬁ‹MC‹LER:
BUGÜNKÜ DURUM
Avrupa´da 73.200 serbest giriﬂimci Türk
Baﬂlang›çta ortaya konan Almanya´daki Türk nüfusu-

• Avrupa Birli¤i´nin üye devletlerindeki Türk nüfusu

nun sosyo-demografik geliﬂmesi ana hatlar›yla Avru-

toplam 3,4 milyona bali¤ olmaktad›r. Bunun 2,49

pa´daki

(Bu

milyonu, yani %73´ü Almanya´da yaﬂamaktad›r.

ba¤lamda Avrupa´n›n tan›m›, Avrupa Birli¤i´nin üye

Almanya´dan sonra en büyük Türk toplumlar› Hollan-

Türklerde

de

gözlemlenmektedir

devletleridir). Özellikle Benelüks ülkelerinde, Fransa ve
Avusturya´da geliﬂme daha geç baﬂlam›ﬂ olsa da, para-

da, Fransa ve Avusturya´da bulunmaktad›r.
• Avrupa Birli¤i´nde çal›ﬂan Türk nüfusu toplam 1,18

lellikler göstermektedir. Büyük Britanya´da da benzer

milyon´dur (bunun %69´u Almanya´dad›r).

bir geliﬂme izlenmiﬂ, ne var ki burada Britanya ‹mpara-

• Avrupa Birli¤i s›n›rlar› içinde serbest giriﬂimci Türk say›s›

torlu¤u dahilinde ‹ngiltere´ye göç eden K›br›sl› Türkler

73.200 olarak tahmin edilmektedir. Burada da

geliﬂmeye ve nüfusdaki yap›lanmaya yeni bir boyut

giriﬂimcilerin %75´i ile Almanya arslan pay›na sahiptir.

getirmiﬂlerdir. Tüm Avrupa dikkate al›nd›¤›nda, Türk-

• Avrupa´da serbest çal›ﬂan Türkler 366.000 iﬂyeri ya-

lerin ezici bir ço¤unlu¤unun Almanya´da her alanda

ratm›ﬂlard›r. Bunun yüzde 80´i Almanya´da kurulu

faal oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Avrupa´daki çap›ndaki
ticari etkinlikler, sadece Almanya´dakini tamamlay›c›

durumdad›r.
• Avrupa Birli¤i dahilindeki Türk giriﬂimcilerinin toplam

niteliktedir.

ciro hacmi 61,2 milyar Mark olarak tahmin edilmiﬂtir.

Avrupa´da çal›ﬂan Türk nüfusu (1.000 olarak)
1999
Çal›ﬂan nüfus

Ba¤›ml› çal›ﬂanlar

Giriﬂimciler

Belçika

31,8

30,1

1,7

Danimarka

15,6

14,9

0,7

Almanya

832

776,8

55,2

Fransa

101

95,8

5,2

Hollanda

105

99,6

5,4

Avusturya

67,3

63,6

3,7

‹sveç
‹ntiltere
Di¤er
Toplam

9,8

9,4

0,4

12,7

11,9

0,8

2,7

2,6

0,1

1.177,9

1.104,7

73,2

Kaynak: TAM

Avrupa´da Türk kökenli giriﬂimciler
1999
Nüfus

3,4 milyon

Çal›ﬂan nüfus

1,18 milyon

Serbest çal›ﬂan

73.200

Türk iﬂletmelerinde çal›ﬂan say›s›
Ciro

366.000
61,2 milyar DM

Kaynak: TAM
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‹LER‹YE BAKIﬁ
2010 YILINDA ALMANYA VE AVRUPA´DA TÜRK
KÖKENLI ‹ﬁLETMELER
TEZ 1:
Serbest çal›ﬂanlar›n say›s› Almanya´da 100.000, Avrupa´da
140.000 olacak
Almanya´daki Türk giriﬂimcili¤inin geliﬂmesi henüz

riyor olacakt›r (tolerans s›n›rlar›: 560.000 ila 740.000

doruk noktas›na eriﬂmiﬂ de¤ildir. Bugün 55.000 olan

aras›) ve y›lda takriben 192 milyar DM (tolerans s›n›rlar›:

serbest giriﬂimcilerin say›s› daha da artacakt›r. 2010

165 ila 218 milyar DM aras›) ciro yaratacakt›r. Bu tez

y›l›nda 100.000 dolay›nda Türk insan› "kendi patronu"

neye dayan›yor? Bu görüﬂ, bir taraftan geliﬂme potan-

konumuna geldi¤inde, serbest çal›ﬂma oran› da genelde

siyeline, di¤er taraftan di¤er tezlerde aç›klanacak olan

Almanlar›n düzeyine ç›km›ﬂ olacakt›r. Bu koﬂullar

gelecekteki yap›sal de¤iﬂikliklere dayand›r›lmaktad›r.

alt›nda Almanya´da Türk firmalar› 650.000 kiﬂiye iﬂ ve-

Geliﬂme potansiyeli, -Almanya´n›n genel nüfusuyla

1976 - 1999 y›llar› aras›nda ‹talyanlar, Yunanl›lar ve Türkler´deki serbest giriﬂimcilik oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Serbest giriﬂimcilerin oran›
Türkler

14%

‹talyanlar

12%

Yunanl›lar
10%
8%
6%
4%
2%

Not: Alman vatandaﬂl›¤›na geçenler d›ﬂ›nda,
yabanc› uyruklu serbest giriﬂimcilerin oran›

1999

1993

1991

1989

1985

1982

1978

1976

0

Kaynaklar: Federal ‹statistik Dairesi, KPMG analizi

karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda-, Türk toplumunun serbest çal›ﬂma

Türk´lere uygulanan model varsay›mlar›ndan yola

ortalamas›n›n düﬂüklü¤ünde ve çal›ﬂma yap›s›n› düzel-

ç›karak Avrupa´da 2010 y›l›nda 140.000 Türk kökenli

tecek olan yükselen e¤itim düzeyinde bulunmaktad›rlar.

giriﬂimci olaca¤›ndan hareket edilebilir.

Bu görüﬂlerden ve Almanya´daki serbest giriﬂimci

Yine ayn› varsay›mlara dayanarak Türk giriﬂimcilerin
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Avrupa´da istihdam edece¤i insan say›s› 810.000 (tole-

cekleri toplam ciro 240 milyar (tolerans s›n›rlar›: 213 ila

rans s›n›rlar›: 720.000 ila 900.000 aras›) ve elde ede-

267 milyar aras›) Mark olarak tahmin edilebilir.

2010: Almanya´da Türklerin serbest giriﬂimci oran› %9
Serbest giriﬂim oran›
10%
9%

9%

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

0

1970

1%

Y›l

Kaynak: KPMG analizi

2010 y›l› projeksiyon modeli
2010 y›l›na yönelik tahminler, Almanya´da yerleﬂik Türk nüfusunun tekdüze bir iﬂçi toplumundan çok yönlü bir topluma dönüﬂece¤i ve yap›s›n›n, -50 y›ll›k gurbetçilik süreci ve kabar›k bir say›ya varacak üçüncü kuﬂak Türklerinin
yetiﬂmesinden sonra-, Almanya´daki toplumsal yap›ya eﬂ duruma gelece¤i ana varsay›m› üzerine inﬂa edilmektedir.
Ayn› ﬂey, Almanya´da 70´li y›llardan beri %8,5 ila 9,5 aras›nda yer alan serbest giriﬂimci oran› için de geçerlidir.
Karﬂ›laﬂt›racak olursak: Almanya´ya yerleﬂen ‹talyanlardaki serbest giriﬂimci oran› 1976 ila 1999 aras›nda %5,3´ten

SPOT

11,5´e Yunanl›lar›nki ise %3,4´ten 13,5´e yükselmiﬂ bulunmaktad›r.
Sözkonusu her üç göçmen halk grubunda da dinamik bir geliﬂme e¤ilimi oldu¤u aç›kça görülmektedir, Bu tür e¤ri
biçimine "S-e¤risi" ad› da verilir. Ülkenin bütün nüfusu için geçerli olan serbest giriﬂimciler e¤risi son kesiminde
eﬂdüze bir seyir izlemektedir. ‹talyan ve Yunan nüfusu, üst düzeyde bulunan, fakat düﬂük bir art›ﬂ e¤imi gösteren
son kesime eriﬂmiﬂ bulunuyorlar. Fakat, ayn› ﬂey Türk nüfusu için geçerli de¤ildir; buradaki geliﬂim e¤risi henüz art›ﬂ
anlam› içeren, yükseliﬂ durumundaki kesimde bulunuyor.
‹ﬂte bu bilgi temelinde inﬂa edilmiﬂ bir projeksiyon modeli geliﬂtirildi. Metodun aç›klanmas›, model varsay›mlar› ve
hesaplamalar için "Metodik" bölümüne bak›n›z.
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Projeksiyon modeli ve üç önemli etkenin boyutlar›

• Türk nüfusu
• Çal›ﬂanlar›n oran›
• Serbest giriﬂimci oran›

• Türk nüfusu
• Çal›ﬂanlar›n oran›
• Serbest giriﬂimci oran›

Kaynak: KPMG analizi

Giriﬂimcilikte telafi ihtiyac›
Geliﬂmeye yönelik olumlu tahmin, önemli ölçüde Türk
toplumunda henüz ortalaman›n alt›nda seyreden serbest
giriﬂimcilik oran›na dayanmaktad›r. Toplam Alman nüfusundaki serbest giriﬂimci oran› %9´dur. Toplam çal›ﬂan
nüfusun %8´inin devlet memuru olmas›, bu oran› aﬂa¤›ya
do¤ru çekmektedir. Bu nedenle sözkonusu %9'luk
de¤er, Türk nüfusu için bir alt s›n›r say›labilir. Üst s›n›r
olarak ise, ‹talyanlar›n ve Yunanl›lar›n ulaﬂt›¤› yaklaﬂ›k
%11 veya %13 ´lik serbest giriﬂimci oran› geçerli olabilir.
Öte yandan nüfus olarak say›ca daha küçük olan ‹talyan
toplumu (1999: 654.000) ve Yunanl›lar (1999: 383.000)
daha çok Ethnic Business alan›nda faaldirler ki, bu da
daha yüksek bir serbest giriﬂimcilik oran›na olanak
sa¤lamaktad›r. Türk nüfusunun büyüklü¤ü nedeniyle
(2010 y›l›nda yaklaﬂ›k 3 milyon) Alman nüfusunun ortalamas›n› esas almak daha gerçekçi gözükmektedir. Türk
giriﬂimciler, hemen hemen her sektörde temsil edilecek
ve branﬂ da¤›l›m›nda küçük yabanc› gruplar›n giriﬂimcilerinden çok, Alman giriﬂimcileriyle karﬂ›laﬂt›r›labileceklerdir. Alman firmalar›yla oluﬂacak do¤rudan rekabet
ise, %9´un çok üzerinde bir serbest çal›ﬂma oran›n›n
beklenemeyece¤ini göstermektedir.

S a y f a

2 0

A V R U P A ´ D A K ‹

T Ü R K

K Ö K E N L ‹

G ‹ R ‹ ﬁ ‹ M C ‹ L E R

2010: Almanya´da yaklaﬂ›k 100.000 Türk giriﬂimci
Serbest giriﬂimci say›s› (1.000 olarak)
120
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Y›l

Kaynak: KPMG analizi

Nitelikli meslek e¤itimi ile do¤an potansiyel
1999

y›l›nda

Türk

nüfusunun

e¤itim

düzeyi

nitelikli

bir

parças›

durumuna

gelecektir.

Ana

Almanya´daki düzeyin bir hayli alt›nda idi. Ama, meslek

babalar›n›n aksine, Türk çocuklar› 80´li y›llardan bu yana

e¤itimi görenlerin say›s› k›sa bir süre içinde bir kaç kez

artan bir oranda meslek e¤itimine yöneliyorlar ve ustal›k

katlanarak 44.000´e, yüksek ö¤renim görenlerin say›s›

s›nav› vererek kendi baﬂ›na iﬂyeri açman›n temelini

ise 24.000´e ulaﬂt›. Türk nüfusunun okul e¤itimi giderek

oluﬂturuyorlar. Buna karﬂ›l›k meslek e¤itimi gören

yükselmekte ve daha iyi meslek e¤itimi almaktad›rlar.

Alman gençlerinin oran›, ikinci kuﬂak yabanc› gençler

2010 y›l›na kadar Türk nüfusu, toplumun iyi e¤itilmiﬂ ve

lehine sürekli gerilemektedir.

Baz› sektörlerdeki ola¤anüstü büyüme
Türk giriﬂimcilerin say›s› baz› branﬂlarda ola¤anüstü bir

artmas› da, gelecekte serbest meslek hayat›na at›lacak

art›ﬂ gösterecektir. Belirli sektörlerde Türk giriﬂimcilerin

Türk say›s›n›n artaca¤›n›n aç›k bir göstergesidir. Alman

oran› düﬂük olmakla beraber, Türkiye´de büyümekte

vatandaﬂl›¤›na geçiﬂ de, birçoklar› için serbest giriﬂim

olan sektörlerden de yararlananlar olacakt›r.

yollar›n› açan bir olgudur. 1995´den 1999´a kadar el

Büyük giderme gereksinimi nedeniyle örne¤in el sanat-

sanatlar› dal›nda serbest çal›ﬂmaya baﬂlayan Türklerin

lar› ve imalat sektörleri h›zl› bir geliﬂim sergileyeceklerdir.

say›s› 800´den 4.000´e yükselerek birkaç kat›na ç›km›ﬂt›r.

80´li y›llardan beri yüksek ö¤renim yapanlar›n say›s›n›n
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2010 y›l›na kadar belirli branﬂlardaki büyüme potansiyeli
+
Serbest meslek

El sanatlar›

‹malat sektörü

Geliﬂme potansiyeli

2010

Lokantac›l›k

Perakende ticaret

Kaynak: KPMG analizi

Ethnic Business´›n klasik iﬂ alanlar› olan bakkal ticareti

lar›n›n olanaklar›n› artt›rmaktad›r. Bu firmalar, iki çekir-

ve lokantac›l›k dallar›nda ise serbest giriﬂimcilerin art›ﬂ

dek pazarda var olman›n avantajlar›na sahiptirler. Bu

h›z› yavaﬂlayacakt›r. Bu dallarda özellikle büyük kentler-

avantaj, ﬂirketler büyüdükçe ve s›n›rlarötesi etkinlikleri

deki yüksek arz dolay›s›yla piyasa doygunlu¤una

artt›kça, daha da belirginleﬂmektedir. Her iki pazar›n

ulaﬂ›lm›ﬂt›r ve 2010 y›l›nda ‹talyanlar›n ve Yunanl›lar›n

özelliklerini tan›yanlar, yat›r›m teﬂviklerinden, üretim ve

bugünkü hizmet arz› düzeyine ç›k›lm›ﬂ olacakt›r.

marketing olanaklar›ndan en etkin bir ﬂekilde yararla-

Dünya piyasalar›nda rekabet güçleri yüksek olan Türk

nabilmektedirler. Bu suretle büyük Türk firmalar› Tür-

tekstil, turizm ve inﬂaat sektörleri, Almanya´da da dina-

kiye´de uygun ﬂartlarda üretim yapabilecek, üretim

mik bir geliﬂmeye neden olacaklard›r: 1 Ocak 1996 tari-

maliyetlerinde Mark´tan veya EURO´dan ba¤›ms›z ola-

hinden beri Avrupa Birli¤i ile ihdas edilen gümrük birli¤i

bileceklerdir. Buna karﬂ›l›k, sat›ﬂ gelirlerini a¤›rl›kl›

çerçevesinde

olarak EURO üzerinden elde edeceklerdir.

geniﬂ

ölçüde

liberalleﬂen

ticaret,

Almanya´da ve di¤er Avrupa ülkelerinde Türk firma-

TEZ 2:
Türk göçmenleri Türkiye´deki en önemli yabanc› yat›r›mc›lar olacakt›r
20. yüzy›l say›s›z göçe sahne oldu. Göçmenlerin

yat›r›mc› konumuna geldiler ve ekonomik geliﬂmesine

ço¤unlu¤u ilerleyen kuﬂaklarda yeni bir kimlik edindiler;

önemli katk›da bulundular.

eski vatanlar› ve kültürleriyle olan iliﬂkileri ya koptu veya

Almanya´daki Türkler ve onlar›n giriﬂimcili¤i ise henüz

düﬂük bir düzeye indi. Ancak bu durum yurtd›ﬂ› Hint-

nisbeten

lileriyle, yurtd›ﬂ› Çinlilerinde böyle olmad›. Göçün

gördü¤ümüz geliﬂme, yurtd›ﬂ› Türklerinin gelece¤i üzeri-

baﬂlang›c›n›n her iki grupta da kuﬂaklar boyu geride

ne bir trend tahmini yapmaya olanak veriyor:

kalm›ﬂ olmas›na ve y›llard›r yeni ülkelerindeki toplumsal

Yurtd›ﬂ›ndaki Türk giriﬂimcileri, Türkiye´nin en büyük

geliﬂmeyi özümsemelerine ra¤men, eski yurtlar›na ve kül-

"yabanc›" yat›r›mc›lar› olma potansiyeline sahiptirler ve

türüne olan ba¤l›l›klar› sürmektedir. Hatta, 90´l› y›llar›n

eski yurtlar›ndaki ekonomik büyümeye büyük bir ivme

ortalar›nda eski yurtlar›nda en büyük yabanc› kaynakl›

kazand›rabilirler.
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Yurtd›ﬂ› Türkleri, yurtd›ﬂ› Hintlilerinin izinde mi?
Hintlilerin yurtd›ﬂ›na göçleri, Türklerinkinden daha eski bir tarihe dayan›yor. Onlar, daha 20´li y›llarda büyük gruplar halinde yurtlar›n› terkedip, daha çok bugünkü "Commonwealth" ülkelerine yerleﬂtiler. Göçe; fakirlik, iﬂsizlik,
gelecek güvensizli¤i ile siyasal kar›ﬂ›kl›klar neden olmuﬂtu. 0 Hintlilerin k›smen alt›nc› ve yedinci kuﬂaklar› günümüzde ‹ngiltere´de, Amerika Birleﬂik Devletleri´nde, Kanada´da, Basra Körfezi ülkeleri ve Güney Afrika´da yaﬂamaktad›rlar. Pekço¤u Hindistan uyru¤unu terketmiﬂ bulunuyor. Say›s› 13 milyonu bulan Hintli göçmenlerin toplumdaki yeri ve e¤itim seviyesi, göçün baﬂlang›c›ndan bu yana sürekli olarak yükseldi. Onlar, çal›ﬂarak kuﬂaktan kuﬂa¤a
durumlar›n› düzelttiler ve bugün bütün dünyada yüzmilyar dolarlarla ölçülen bir "gayr› safi milli has›la" üretiyorlar.
Bugünün Hindistan'›nda gurbetçiler en büyük yat›r›mc› grup olup ülkenin ekonomik geliﬂimine çok önemli katk›da
bulunuyorlar. Buna karﬂ›l›k yer yüzünde bir örne¤i daha bulunmayan bir önceli¤e sahipler: Göçmen Hintliler Hindistan´da resmen, "Non Residential Indians" (NRI'ler) ad› verilen, özel bir hukuki konumdalar. Bu statü onlara, Hindistan vatandaﬂl›¤›n› b›rakm›ﬂ da olsalar, tam bir Hindistan yurttaﬂ› gibi davranabilme olana¤› veriyor. Di¤er yabanc›
yat›r›mc›lardan farkl› olarak, onlar›n yat›r›m için gerekli izin iﬂlemleri baﬂitleﬂtirilmiﬂ; ayr›ca daha düﬂük bir kurumlar vergisi oran› ödemekle yükümlüler ve Hintli olmayan yat›r›mc›lara k›smen kapal› sektörlerde de etkinlik göste-
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rebiliyorlar.
Gurbetçi Hintliler, Hindistan´a yaln›z yat›r›m sermayesi de¤il, onun yan›nda, yeni teknolojiler, modern pazarlama,
ileri finansman araçlar› biçiminde "know-how" da getiriyorlar. Onlar, ayr›ca Hindistan´da yat›r›m yapmak ve
NRI´lerin önceliklerinden yararlanmak isteyen yabanc› yat›r›mc›lar›n da ortakl›k için peﬂinden koﬂtu¤u bir kesim
durumundalar.
Göçmen Hintlilerin yeni yurtlar›nda da iﬂveren ve vergi mükellefi olarak bir a¤›rl›klar› var. Yaln›z ABD´de Hint kökenli 20.000 doktor muayehane iﬂletiyor. "Hinduja Group of Companies Ltd." ise ‹ngiltere´nin en önde gelen ﬂirketlerinden ve dünya çap›nda 11 milyar $'l›k ciro yap›yor.

Yurtd›ﬂ› Çinlileri: Giriﬂimci bir toplum
Göçmen bir toplumun toplumsal yükseliﬂine gurbetçi Çinliler klasik bir örnek oluﬂtururlar. Bugün ABD, Kanada, Avustralya, Singapur, Malezya, Hong-Kong, Tayland ve Avrupa´da 55 milyona yak›n Çinli yaﬂamakta. Onlar›n göçleri, 19.
yüzy›l sonlar›nda baﬂlam›ﬂt›, halen de sürmekte. Göçmen Hintlilerin aksine gurbetçi Çinliler öncelikle ticaretle
u¤raﬂ›yorlar. Onlar Çin´deki en büyük yabanc› yat›r›mc› grubu. Bu ülkedeki yabanc› yat›r›mlar›n %70´inde hisseleri
var. Parolalar› ise: "Çin´de üretim, dünyada ticaret". Onlar bir taraftan yat›r›mc› olarak ortaya ç›karken, bir yandan
da yöresel pazarlara girebilecek kültürel özelli¤e sahip "Joint-venture" ortaklar› olarak karﬂ›m›za ç›k›yorlar. Onlar›n
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bütün dünyaya yay›lm›ﬂ olan iletiﬂim a¤lar›, -Guanxi-, bugün, eski yurtlar› Çin´de gittikçe önem kazan›yor. Gurbetçi
Hintlilerin aksine, gurbetçi Çinlilerin Güneydo¤u Asya bölgesinde büyük bir a¤›rl›klar› var. Örne¤in Hong-Kong´un,
Singapur´un ve Tayvan'›n nüfusunun %90'›n› göçmen Çinliler oluﬂturuyor. Malezya´da ise, nüfusun %30´unu
oluﬂturuyorlar. Buna ra¤men gurbetçi Çinlilerin Güneydo¤u Asya bölgesi d›ﬂ›ndaki ekonomik etkinliklerini de
küçümseyemeyiz. Ülke nüfusunun yaln›zca %2 ve %0,5´ini oluﬂturduklar› ABD ve Kanada´da serbest giriﬂimci Çinlilerin oran› yerlilerden bir hayli yüksek. Ayr›ca Güney Do¤u Asya d›ﬂ›ndaki Çinliler, Çin´de yap›lacak yat›r›mlarda
ortakl›k ve iﬂbirli¤i için aranan kiﬂiler konumundalar.
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Hintliler ve Çinlilerin izinde
Türk giriﬂimciler bugün Almanya´dan Türkiye´ye yönelik

veya bileﬂimi seçme ﬂans›na sahip oluyorlar. Bu strateji,

etkinliklere giriﬂmekteler ve oraya 2,5 milyar DM'l›k

büyük ﬂirketlerde ﬂimdiden görülebiliyor: Türkiye´de üre-

yat›r›m yapm›ﬂ bulunuyorlar. Onlar, Alman ﬂirketleriyle,

tim,

üçüncü pazarlar kazanmak (öncelikle Orta Asya ve

konuﬂlanma ve yönetim.

BDT´de) ve büyük projeler gerçekleﬂtirmek amac›yla

Böylelikle gurbetçi Türkler, onlar›n içinde ise öncelikle

branﬂlara yönelik stratejik ortakl›klara giriyorlar. En az iki

Almanya´da yaﬂayanlar, gurbetçi Hintlilerle gurbetçi Çin-

dile hakimler ve hem eski yurtlar›n›n, hem de yeni ülkele-

lilerin konumlar›na paralel olarak, önümüzdeki bu

rinin kültürünü tan›yorlar. Hiç de önemsiz say›lmayacak

yüzy›l›n

bir özellikleri ise, gurbetçi Türklerin ço¤unlu¤unun kendi-

arac›l›¤›yla, k›smense Türkiye pazar›na girmek isteyen

lerini Türkiye´ye ve Türk kültürüne ba¤l› hissetmeleri.

yabanc› ﬂirketlerin orta¤› s›fat›yla, en büyük "yurtd›ﬂ›"

Ama yat›r›mlar yaln›zca kültürel ba¤l›l›k nedeniyle

yat›r›mc›lar› konumuna gelecekler. Bu konumdan, tekno-

yap›lm›yor. Almanya´daki Türk firmalar›, ikinci bir ana

loji ve know-how transferi de yarar sa¤layacak.

Avrupa

ve

BDT´de

baﬂlar›nda,

pazarlama,

k›smen

kendi

öz

Almanya´da

yat›r›mlar›

pazara girme yoluyla kendileri için en uygun alternatifi

Geliﬂme paralellikleri: Gurbetçi Türkler, gurbetçi Çinliler ve Hintliler gibi, eski vatanlar›n›n en büyük yat›r›mc›lar› olacaklar

Yurtd›ﬂ› Türkleri:
Göçün
baﬂlang›c›

Ekonomik
geliﬂme

Türkiye´nin en büyük
yat›r›mc›lar› m›?

Göçün
baﬂlang›c›

Ekonomik
geliﬂme

Hindistan´›n en büyük
yat›r›mc›lar›!

Göçün
baﬂlang›c›

Ekonomik
geliﬂme

Çin´in en büyük
yat›r›mc›lar›!

Yurtd›ﬂ› Hintlileri:

Yurtd›ﬂ› Çinlileri:

Kaynak: KPMG analizi

Yurtd›ﬂ› Türkleri, Türkiye d›ﬂ›nda yat›r›m amaçlayan Türk

cak: Çünkü Türk giriﬂimcili¤i burada en yüksek seviyeye

firmalar› için de ilk temas edilecek kiﬂiler konumuna

sahip.

geliyorlar. Bu geliﬂmeden Almanya büyük yarar sa¤laya-
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TEZ 3:
Büyüme, Türk giriﬂimcilerini "Management of Change"e yönlendiriyor
Gelecek y›llar, büyük ve orta büyüklükteki Türk ﬂirket-

Türk giriﬂimcili¤i "Management of Change" ad› verilen

lerinde örgütlenme, personel yap›s›, k›smen de yasal

de¤iﬂim yoluyla yönetim olgusunun çekim alan›na

statü yönünden degiﬂmelere gebe. Çünkü büyüyen iç

giriyor. Bu geliﬂmeyi kaç›ran firmalar, rekabet güçlerini

hacmi ﬂu andaki yap›y› zorlamakta; baﬂka bir deyimle

çabucak yitirecekler.

SPOT

Büyüme sonucunda yap›lanma de¤iﬂimi
Baﬂlang›çta, firman›n kuruldu¤u dönemde, Türk iﬂletmelerinin bütün iﬂlevleri ﬂefin elinde bulunuyordu. Bunu büyüme ve firma kurucusunun tek baﬂ›na üstesinden gelemeyece¤i sorunlar›n ortaya ç›kmas› izledi. Bunun sonucunda
iﬂlevlerin bir k›sm› ayr›ld› ve firman›n alt bölümleri halinde, genellikle aile fertleri veya arkadaﬂlar taraf›ndan üstlenilip yönetildi. Daha sonralar›, iﬂ anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesine paralel olarak, firmalara "yabanc›" yönetim elemanlar› da
girdi ve böylelikle ilk "örgüt yap›lar›" oluﬂturuldu. ﬁu var ki, bugüne kadar firma kurucusunun, k›smen de kendilerine yer edinmiﬂ aile fertlerinin hakimiyetleri dokunulmazl›k gösteriyordu. Avrupa´da çok az say›da büyük Türk
iﬂletmesi daha "olgun" örgütlenme yap›lar› oluﬂturabildiler.

Yap› de¤iﬂimi: Büyüme yeni örgütlenme biçimleri gerektiriyor

3. Faz

Personel de¤iﬂimleri

Aile ve arkadaﬂ çevresi
d›ﬂ›ndan yönetim elemanlar›

Alman yöneticileri •
‹kinci kuﬂak Türkler •
Di¤erleri •

Örgütsel de¤iﬂim
•
•
•
•

Hiyerarﬂi
Süreçler
Profit Center
Di¤erleri

2. Faz
Aile

Arkadaﬂlar

1. Faz
Firma kurucusu

Yap›lanman›n baﬂlang›c›

Yap›lanman›n geliﬂmesi
?

Yasal de¤iﬂiklikler
• Anonim ﬂirketlere yöneliﬂ
• Di¤erleri

Kaynak: KPMG analizi
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De¤iﬂim ve etkileri
Personel konusundaki de¤iﬂlikler öncelikle firma kurucu-

Örgütlenme bölümlerinin oluﬂturulmas›, kâr merkez-

sunun, dolay›s›yla firma sahibi aile fertlerinin firma yöne-

lerine yönelik bir geliﬂmeye, bunun sonucunda da belli

timinden el çekmesi ve bu fonksiyonun giderek maaﬂl›

ölçüde bir çok merkezlili¤e neden olacakt›r. Personel ve

yöneticiler taraf›ndan üstlenilmesi ﬂeklinde olmaktad›r.

örgütlenme yönünde yap›lan de¤iﬂikliklerin sonucu ola-

Bu yöneticilerin ço¤u kez Alman olmas›, fakat giderek

rak, Türk firmalar› hukuksal yap› yönünden de de¤iﬂime

her iki kültürü de tan›yan, her iki dili de mükemmel

u¤ramaktad›rlar. Bu alandaki en önemli geliﬂme, firma

konuﬂan, Alman üniversitelerinde ö¤renim görmüﬂ ve

sahibinin aktif iﬂ alan›ndan çekilmesini takiben limited

Almanya´daki Türk firmalar› için son derece ilginç olan

ﬂirket

ikinci kuﬂak Türklerden oluﬂmas›, Türk firmalar›n›n etnik

dönüﬂtürülmesi olmaktad›r. Bunun ard›ndan ise çok mer-

görünümünü de de¤iﬂtirmektedir. Firma sahibinin sah-

kezlileﬂme, hukuksal yap›ya yeni beklentiler getirecek

neden çekilmesi ve firmadan daha yüksek performans

olan bir holding yap›s›n›n geliﬂimine neden olacakt›r.

beklenmesi nedeniyle Türk firmalar›n›n örgütsel yap›lar›

Sonuçta da, menkul k›ymetler borsas›na girmek

de¤iﬂmektedir. Hiyerarﬂi ve sorumluluk alanlar› daha

olana¤›n›n sa¤lanmas› için gerekli ﬂartlar›n oluﬂturulmas›

belirgin bir biçimde düzenlenmekte, iﬂ iﬂlevleri standart-

gerekecektir. Bir zamanlar›n iﬂçi ﬂirketleri, halka aç›k

laﬂt›r›lmakta ve en verimli düzeye getirilmekte, yönetici

kuruluﬂlara dönüﬂmektedirler!

biçimindeki

firmalar›n

anonim

ﬂirketlere

maaﬂlar› verim ve baﬂar›ya ba¤l› olarak saptanmaktad›r.

Gelece¤e yönelme: Türk firmalar› anonim ﬂirketleﬂme yolunda
S›kl›k

ﬁirket biçimi

Kiﬂi ﬂirketleri

Sermaye ﬂirketleri

Halka aç›k ﬂirketler

2000
Kaynak: KPMG analizi
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"Management Of Change" in getirdi¤i de¤iﬂiklikler
• Yeniden örgütlenme: Sorumluluklar›n de¤iﬂmesi, yetkilerin yeniden düzenlenmesi

SPOT

• Bilgiiﬂlem: e-Business´e ve daha karmaﬂ›k rapor ve bilgilendirme sistemlerine geçiﬂ
• Yönetmelik ve standartlar: Yasa koyucunun veya pazar›n taleplerine uyma (Örne¤in ISO 9000 veya ekolojik
bilançolar)
• Yönetim teknikleri: ”Management by Objectives" ve grup çal›ﬂmas›, daha özendirici iﬂ üretme metodlar› uygulama
• ‹ﬂletmenin mükemmelleﬂtirilmesi: Yeni faturalama metodlar›na uyum, yeni kullan›m talimatnameleri, tam kapasite kullan›m›, v.b.
• E¤itim: Yeni de¤erler ve gereksinimlere uyum amac›yla yönetim kadrolar›n›n e¤itilmeleri

De¤iﬂiklikler bütün iﬂletmeleri etkilemiyor
Merkezi Türkiye´de olup, Almanya´da etkinlik gösteren

yönden bir avantaja sahip bulunmaktad›rlar. Bu nedenle

Türk firmalar› genellikle büyük Türk holdinglerinin yan

de¤iﬂim bask›s› orta ve büyük ölçeklerde olup,

kuruluﬂlar›d›r. Onlar baﬂtan itibaren profesyonel yöneti-

Almanya´da konuﬂlanm›ﬂ Türk firmalar›nda kendini his-

ciler taraf›ndan yönetildikleri için hukuksal ve örgütsel

settirmektedir.

"Management of Change"e olan e¤ilim
Gelecekte büyük firmalar sahipleri taraf›ndan yönetilen

de¤iﬂecek.

ﬂirketlerden, yöneticileri taraf›ndan yönetilen ﬂirketlere

dönüﬂüm e¤ilimi oldukça h›z kazanacak. Bütün bu

dönüﬂecekler. Bu, iﬂletmeler için önemli sonuçlar› da

de¤iﬂimlerin üstesinden ancak gayet belirgin bir

beraberinde getirecektir. Yeni örgüt yap›lar›n›n devreye

"Management of Change" yöntemi gelebilecektir.

girmesiyle yüksek standartl› çal›ﬂma alanlar› oluﬂturula-

Bunun yarar› uzun dönemde görülecektir. Firmalar

cak. Etnik yap›ya sahip eleman görünümü, firmalardaki

dinamikleﬂecek, daha rand›manl› çal›ﬂabilecek ve reka-

Alman eleman oran›n›n önemli ölçüde artmas› suretiyle

bet güçlerini art›racaklard›r.
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TEZ 4:
Avrupa sermaye piyasalar›: Türk ﬂirketleri "Going Public"
Büyüme ve de¤iﬂim arac›l›¤›yla yönetim sonucunda

pahal› kredili finansman zorlu¤unu aﬂmak istiyorlarsa,

Almanya´daki Türk firmalar›n›n büyük ölçüde finansman

daha çarp›c› finansman araçlar›na yönelmek zorun-

gereksinimleri oluﬂmaktad›r. Firmalar›n büyüklü¤ünden

dad›rlar. Halka aç›k anonim ﬂirketlere giden yol, olas›

ba¤›ms›z olarak sermaye darl›¤› daima t›kan›kl›klara

alternatiflerden birisidir; kald› ki büyüme daha geniﬂ bir

neden olarak gösterilmektedir. Güncel likidite, büyü-

pazar hakimiyeti anlam›na gelir ve toplum taraf›ndan

meyi finanse edebilmek için uzun vadede yeterli olmaz.

daha fazla tan›nmay› gerektirir - borsaya gidiﬂ ise, yeni

Yaﬂad›klar› büyüme süreci, Türk firmalar›nda yüksek bir

sermaye ak›ﬂ›n›n yan›s›ra bir imaj kazanc› anlam›na da

sermaye gereksinimi oluﬂturmaktad›r. Firmalar, halen

gelecektir. "Global player" olma yolundaki firmalar için

fazla sermaye gereksinimlerini kredilerle karﬂ›lamak-

borsaya yönelmek kesin bir zorunluluktur.

tad›rlar; kald› ki bankalar da Türk giriﬂimcilerine karﬂ›
isteksiz bir tav›r sergilemektedirler. Türk firmalar›, bu

"Investor Relations" ö¤renilmelidir
Henüz borsaya girmek için aﬂ›lmas› gereken önemli

otoriter yönetiminin son bulmas› anlam›na geliyor. Top-

engeller var. Önce Türk firmalar›, finansmanlar›na iliﬂkin

lum ve hissedarlarla kurulacak olan iliﬂkiler, ‹ngilizce

verilerinin kamuoyuna aç›klanmas› konusunda çekingen

ad›yla "investor Relations"e, yani çok yönlü bir ö¤renim

davran›yorlar, bugüne dek olsa olsa cirolar›na ait say›lar›

sürecine gereksinim gösterir. ﬁu var ki, yönetimdeki

duyuruyorlar. Sonra, personel ve organizasyon yap›s›

zorunlu de¤iﬂiklikler, ikinci yönetici kuﬂa¤›n›n baﬂa geç-

ancak birkaç firmada borsa olgunlu¤una eriﬂmiﬂ durum-

mesi ve sermaye gereksinimine paralel olarak önümüz-

da. Üçüncü olarak yeni hissedarlar›n ortaya ç›kmas›,

deki y›llarda borsaya gitmenin alternatifi gitgide a¤›rl›k

firma kurucusunun mutlak egemenli¤inin ve k›smen de

kazanacak.

Kote edilen hisse senedi az, ama emisyon hacmi geniﬂ
Alman sermaye piyasalar›ndaki yeni Türk emisyonlar› iki

yarat›c› iﬂletmeler için "Yeni Pazar", orta ölçekli iﬂlet-

kaynaktan karﬂ›lanmaktad›r: Almanya´daki Türk iﬂlet-

meler için ise "SMAX" gibi çeﬂitli

meleri ve Türkiye ç›k›ﬂl› Türk firmalar›. Ancak sermaye

geliﬂme için iyi bir platform oluﬂturmaktad›r.

piyasalar› yoluyla finansman sa¤lama, Almanya´daki

Piyasaya hakim olmak için Türkiye´de borsaya girmiﬂ

büyük Türk iﬂletmelerinin sadece küçük bir bölümü için

bulunan holdingler de hisse senetlerini Almanya´da

sözkonusudur. Bunlar hacimleri ve örgüt yap›lar› itiba-

kote edeceklerdir. Nitekim Türkiye´nin bütün büyük hol-

riyle birkaç y›l içinde borsaya aç›lma ﬂans›na sahiptirler.

dingleri ve bankalar› halen Almanya piyasas›na girmiﬂ

Bu iﬂletmeler öncü bir rol üstleneceklerdir ve giderek

bulunuyorlar. Alman borsalar›nda (Stuttgart, Hamburg,

artan say›da taklitçileri olacakt›r.

Berlin) Türkiye´den halen 20 dolay›ndaki hisse senedi

Orta vadede borsa olgunlu¤una eriﬂen iﬂletmelerin

ihrac› gelecekte daha da artacakt›r. Türk iﬂletmeleri

potansiyeli iki haneli rakamlarla ortaya ç›kacak, emisyon

geçmiﬂ y›llarda daha çok anglosakson borsalar›n› tercih

hacimleri ise iki ila üç rakaml› milyonlarla belirtilecektir.

etmiﬂlerdir.

Almanya´daki çok çekici sermaye piyasas›, yenilikçi ve
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Rekabet halindeki borsa alanlar›
Yeni hisse senedi ihraçlar›n›n nerede yap›laca¤› konu-

tajlar sa¤lamaktad›r. Buna karﬂ›l›k Alman borsa alan›,

sunda borsalar aras›nda güçlü bir rekabet oluﬂacakt›r.

pazar›n›n geniﬂli¤i ve özellikle Almanya´da önem

Borsa yerinin saptanmas›; giriﬂ ﬂartlar›, kote masraflar›,

taﬂ›yan, firman›n tan›nma derecesini art›rma olana¤›

vergi avantajlar›, hukuksal yap›land›rma olas›l›klar›,

nedeniyle cezbediyor. Üretim alan›nda daha düﬂük olan

tan›t›m gereksinimleri ve pazarlar›n al›ﬂ kapasitelerine

personel masraflar› ço¤u kez tercihin Türkiye yönünde

göre gerçekleﬂecektir. Vergilendirme ve kote masraflar›

yap›lmas›n› sonuçlam›ﬂt›. Vergi iadeleri ve yard›mlar,

yönünden ‹stanbul´daki borsa küçümsenmeyecek avan-

Türk borsa alan›n› giderek çekici hale getiriyorlar.

Çok say›da potansiyel hisse senedi al›c›s›
Türk iﬂletmeleri için, bilinen yat›r›mc›lar›n yan›s›ra iki grup

tad›r. Türk yat›r›mc› bugün ayr›ca 70´li y›llar›n iﬂçi ﬂirket-

daha hisse senedi sahibi olarak sözkonusu olmaktad›r.

lerinde yaﬂanan durumun aksine, büyüme olana¤›na ve

Bunlardan birisi, yüksek büyüme ﬂans›na sahip dinamik

yüksek kârl›l›k ﬂans›na sahip, yarat›c› firmalar›n hisseleri-

yan de¤erleri oluﬂturduklar› de¤iﬂik riskli paketler için

ne sahip olabilecektir.

talep edecek olan yat›r›m fonlar›, ikincisi ise Almanya´da

O halde, Almanya´daki Türk firmalar›n›n bir k›sm› Alman

yaﬂayan Türk vatandaﬂlar›d›r. Onlar sermaye sahibi olarak

borsalar›na kote olacaklard›r. Di¤er bir k›sm› ise, gereken

alternatif yat›r›m alanlar›na karﬂ› devaml› artan bir ilgi

sermayeyi, Türkiye´de üretim yapan yan kuruluﬂlar›

duymaktalar. Bu durumda ´kendi" firmalar›n›n hisse

üzerinden ‹stanbul borsas›ndan sa¤layacaklard›r. Kesin

senetlerine yat›r›m yapmalar› hiç de uzak bir olas›l›k

olan ﬂudur : en uygun finansman yap›s›n› oluﬂturabilen

de¤ildir. Halen serbest piyasada al›n›p sat›lan alt› Türk

firmalar, dünya çap›nda ﬂirketler haline geleceklerdir.

hisse senedine yönelen talep, bunu ﬂimdiden kan›tlamak-
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METOD‹K
PROJEKS‹YON MODEL‹ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
"Serbest Giriﬂimci" kavram›n›n tan›m›
Biz, ço¤u kez belirsiz bir biçimde tan›mlanan "serbest

leri de kaps›yor.

giriﬂimci" kavram› konusunda, bu gruba kendi ad›na pro-

Federal dairenin istatistikleri sadece"mikrozensus"

fesyonel iﬂ yapanlar›, serbest meslek sahiplerini ve ticari

arac›l›¤›yla saptanm›ﬂ olan yabanc› serbest giriﬂimcileri

temsilcileri dahil eden Federal ‹statistik Dairesi´nin tarifine

içeriyor. Bunun d›ﬂ›nda sadece tahminler ve ortalama

kat›l›yoruz. "Serbest giriﬂimci" ve "iﬂletme" eﬂ anlaml›

hesaplamalar bulunuyor.

kavramlar de¤ildir. Çeﬂitli hukuksal biçimlerde de¤iﬂik

Bu araﬂt›rmada veriler daima serbest giriﬂimcilerin

say›da malik taraf›ndan yönetilen firmalar›n say›s›, serbest

say›lar›na yönelik olarak verilmiﬂtir. Yani biz, Federal ‹sta-

giriﬂimcilerin say›s›na eﬂit de¤ildir. Klasik iﬂletmecilik

tistik Dairesi´nin tarifine uyuyoruz. Bizim analizlerimiz ve

anlamdaki, üretim yapan "iﬂletme" kavram› da burada

tezlerimiz a¤›rl›kl› olarak cirolar› iki rakaml› milyonlar›n

uygun düﬂmüyor. ‹ﬂyeri kavram› da "iﬂletme" kavram›yla

alt›nda olmayan büyük firmalara yöneliktir. Basitleﬂtirme

eﬂ anlaml› de¤ildir. Federal ‹statistik Dairesi´nin iﬂyerleri

amac›yla bazen de serbest giriﬂimcileri "Türk giriﬂimcili¤i"

say›m› da baﬂka kriterlerden yola ç›k›yor ve örne¤in ﬂube-

diye adland›r›yoruz.
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"‹kinci Kuﬂak" kavram›n›n tan›m›
Biz,"‹kinci kuﬂak" derken, Türk nüfusunun Almanya´da

buna paralel olarak kullan›lmaktad›r.

do¤muﬂ olan, veya çocuk yaﬂta Almanya´ya göçmüﬂ
olan kesimini kastediyoruz. Üçüncü kuﬂak terimi de

"Türk Nüfusu" kavram›n›n tan›m›
Biz, Almanya´daki "Türk nüfusu" terimiyle Türk uyruklu

Buradaki ortak özellik Türkiye´den göç etmiﬂ olmakt›r.

insanlar›n toplam›n› ve Alman vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ
Türk kökenli eski Türk yurttaﬂlar›n› kastediyoruz.

"Avrupa" kavram›n›n tan›m›
Bu inceleme kapsam›nda "Avrupa" , Avrupa Birli¤i´ne

(1 A¤ustos 2000 tarihi itibariyle üye ülkeler; di¤er üye

üye devletlerin bütünü anlam›nda kullan›lmaktad›r

adaylar› hesaplamalara dahil edilmemiﬂtir).

Merkezi model varsay›m›
Projeksiyon modeli, göçmen Türk nüfusunun 70´li

çal›ﬂanlar›n oran› birbirleriyle denkleﬂecektir.

y›llardan bu yana tekdüze bir iﬂçi toplumundan, çok

Bu merkezi model varsay›m›, 70´li y›llardan beri izlenen

yönlü, çok kesimli bir topluma dönüﬂmekte oldu¤u

sosyolojik geliﬂmeye dayanarak yap›lm›ﬂt›r. Bir yönden,

yönündeki merkezi model varsay›m›na dayanmaktad›r.

Almanya´daki ‹talyan ve Yunan nüfusuyla yap›lan

2010 y›l›na kadar Türk nüfusu, -yine ayn› varsay›ma göre-

karﬂ›laﬂt›rma, öte yandan göçmen Hintlilerle göçmen

özellikle ekonomik yap› yönünden, Alman nüfusun top-

Çinliler örneklerindeki paralellikler bu varsay›m› güçlen-

lumsal yap›s›yla aﬂa¤› yukar› denkleﬂmiﬂ olacakt›r. Buna

dirmektedir.

ba¤l› olarak da çal›ﬂan nüfus içerisindeki serbest
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Dinamik bir büyüme modeli
Bizim hesaplar›m›z, Federal ‹statistik Dairesi´nin mikro-

götürü bir do¤rusal tahmin hesaplamas› geliﬂme e¤ili-

zensus arac›l›¤›yla 1999 y›l›na kadar (bak›n›z: kaynak-

mini yeterli olarak aç›klayamayacakt›r. Ön planda olan,

ça) elde edilmiﬂ olan verilere dayanmaktad›r. 2010

serbest giriﬂimcilerin mutlak say›s› de¤ildir. Bundan çok

y›l›na kadar uzanan istatistiki geliﬂme hesaplamas›,

daha önemlisi, bir karﬂ›laﬂt›rma birimine göre izafi

"S-e¤risi" ad› da verilen, dinamik geliﬂmeli bir e¤riyi

oran›d›r, çünkü o, geliﬂmenin dururnunu gösterir. Böy-

takip etmektedir.

lelikle, halihaz›r durumun bir geliﬂme baﬂlang›c› m›,

1999´e kadar olan veri taban›n›n analizi ve Türk nüfu-

yoksa bir son durum mu oldu¤unu belirler ve Türk ser-

sunun sosyo-kültürel geliﬂmesi gayet net bir ﬂekilde

best giriﬂimcilerin göresel say›s›n›n 90´l› y›llar›n

do¤rusal olmayan bir ak›ﬂ ortaya koymaktad›r. O halde

ortas›nda yükselmekte oldu¤u sonucuna var›r›z.

Model de¤iﬂkenleri
Hesaplama formülünde üç de¤iﬂken yer almaktad›r:

de¤iﬂimler sonuçta birbirini egalize edecektir. Türk nüfu-

Nüfusun say›s›, çal›ﬂanlar›n oran› ve serbest giriﬂimcilerin

sunun art›ﬂ oran›, son 10 y›l›n göç bilançosu (1989-

oran›.

kadar

1999) da dahil edildi¤inde, günümüzde y›lda %3´ün

Almanya´da ortaya ç›kacak Türk serbest giriﬂimcilerin

epey üzerindedir. Yaﬂ da¤›l›m› ve kiﬂisel de¤erlerdeki

say›s›d›r.

de¤iﬂimler gözönüne al›nd›¤›nda, 2010 y›l›na kadar

Model de¤iﬂkenli nüfus say›s›: Türk vatandaﬂlar›n›n

büyümenin %2´ye gerileyebilece¤i gerçekçi olarak var-

say›s›na iliﬂkin veriler, yabanc›lar merkezi kay›t bürosun-

say›labilir.

un y›ll›k istatistiki de¤erlendirmelerine dayanmaktad›r.

Model de¤iﬂkenli çal›ﬂan nüfus oran›: Federal ‹statistik

Bu tabana biz Alman vatandaﬂl›¤›na geçen eski Türk vat-

Dairesi, serbest giriﬂimcilerin oran›n› hesaplarken, nüfus

andaﬂlar›n›n say›s›n› ekledik. Y›ll›k istatistikler her iki say›

içindeki çal›ﬂanlar›n oran› üzerinden gidiyor. Öte yan-

hakk›nda da bilgi içermektedir. Buna göre 1999 y›l›nda

dan, bir toplumdaki çal›ﬂanlar›n oran›, iﬂsizlerin oran›yla

Almanya´da 2.152.000 Türk vatandaﬂ›yla, 339.000 eski

birlikte o toplumun çal›ﬂan nüfus oran›n› vermektedir.

Türk vatandaﬂ› yaﬂamaktad›r. Bunlar, say›s› 2.491.000

Hesaplamalarda, çal›ﬂanlar›n oran›, çal›ﬂma oran›n›n

olan Türk nüfusunun tamam›n› oluﬂturmaktad›rlar.

aksine, iﬂ piyasas›ndak› oynamalardan etkilendi¤i için,

Kayd› bulunmayan Türk vatandaﬂlar›n›, onlar hakk›nda

sorunludur. Yani, mutlak say›da hiçbir de¤iﬂiklik olmasa

say› bulunmad›¤›ndan, gözönüne alamad›k. Ayr›ca,

da, iﬂsizlerin oran›nda olacak herhangi bir de¤iﬂme

Alman vatandaﬂl›¤›na al›nm›ﬂ olanlarda, yeni do¤umlar,

sonucunda serbest giriﬂimcilerin oran› da de¤iﬂecektir.

ölümler ve göç edenler hakk›nda herhangi bir say›

Çal›ﬂanlar›n gerçek say›s› Federal ‹statistik Dairesi

bulunmad›¤› için, hesaba kat›lmam›ﬂlard›r ve bu neden-

taraf›ndan belirlenmiyor. Bu nedenle Türk çal›ﬂanlar›n

le bu noktada da bir hata pay› sözkonusudur. Birbirine

say›s›nda alt s›n›r olarak, Federal Çal›ﬂma Dairesi

z›t yönde geliﬂen olgular›n birbirlerinin etkilerini gider-

taraf›ndan ortaya konan, sosyal sigortalara kay›tl› olarak

diklerini varsayarsak ve bu kesimin bütünü içerisinde

çal›ﬂan iﬂalanlar›n tamam›n›n oluﬂturdu¤u say› al›nabilir.

önemli say›lmayacak bir bölüm oluﬂturdu¤unu düﬂünür-

Buna, Almanlarla birlikte say›lan Alman vatandaﬂl›¤›na

sek, her iki yöndeki etkileri de gözard› edebiliriz.

geçmiﬂ olanlarla, sosyal sigortal› olmadan çal›ﬂan Türk

2000´den 2010´a kadar olan süreye ait veriler için

vatandaﬂlar›n›n say›s›n›n eklenmesi gerekir.

aﬂa¤›daki öncelikler geçerlidir: Hesaplama için Türk va-

Bizim, kendi projeksiyon modelimize esas ald›¤›m›z

tandaﬂl›¤›nda olanlarla Alman vatandaﬂl›¤›na geçenler

çal›ﬂan oranlar›, Federal çal›ﬂma Dairesi´nin verileri ve

ayr›m›n› yapmak gereksiz, çünkü bu iki kesimdeki

mikrozensus göz önünde tutulmak suretiyle bulun-

Hesaplaman›n

sonucu

2010

y›l›na
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muﬂtur. Özellikle, 1980-1983 veya 1993-1994 dönem-

koymaktad›r. Bu, örne¤in 1985, 1989, 1991 ve 1993

leri gibi iﬂsizli¤in yüksek oldu¤u dönemlerde küçük

y›llar›n›n verilerindeki de¤iﬂimlerde belli oluyor. Serbest

düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r. Ne var ki bu, e¤rinin gidiﬂat›yla

giriﬂimcilerin say›s› 1985´den 1989´a kadar artmak-

modelin anlat›m gücünü etkilememektedir.

tad›r; 1991´den sonra ise bu geliﬂme s›çramaya

1995 ila 2010 aras›ndaki dönem için çal›ﬂanlar›n

dönüﬂmektedir.

oran›ndaki yükseliﬂ %40 kabul edilmiﬂtir, çünkü biz

aras›ndaki konjönktürel canl›l›k dönemine isabet eden

Türk nüfusu içerisindeki 15 yaﬂtan küçük olanlar›n

dönemde serbest giriﬂimcilerin say›s› anlaﬂ›lmaz bir

oran›n›n gerileyece¤i ve Almanya´daki nüfus geliﬂimi

biçimde sabit kal›yor. Bu nedenle oran, dinamik bir

sonucunda çal›ﬂma ça¤›ndaki insanlara yönelik gereksi-

e¤ilime hafifçe uyarlanm›ﬂt›r. Uzun vadeli karﬂ›laﬂt›rma-

nimin artaca¤›n› varsay›yoruz. Bu durumda modeldeki

larda bu bozukluklar ortadan kaybolmaktad›r ve mode-

oran, bugün Almanya genelinde saptad›¤›m›z takriben

lin varsay›mlar›n›n Federal ‹statistik Dairesi´nin belirle-

%44´lük oran›n da biraz alt›nda kalmaktad›r.

meleriyle eﬂitlendi¤i belirlenecektir. 2000 ila 2010

Model degiﬂkenli serbest giriﬂimci oran›: Biz, çal›ﬂan

y›llar› aras›ndaki dönem için, 2010 y›l›n›n hedef

nüfus içerindeki serbest giriﬂimcilerin oran› anlam›na

büyüklü¤ü olan %9´dan hareket ederek (bak›n›z tez 1)

gelen serbest giriﬂimci oran›n› mikrosensusdan üstlen-

e¤ri yans›t›ld›. ‹statistiki ve sosyolojik gerçeklerin eﬂit

dik. Aradaki cüz´i farklar, yukar›da sözü edilen düzelt-

olarak gözönüne al›nmas› aç›kça dinamik geliﬂen bir

melerden oluﬂmuﬂ bulunuyor. Mikrozensus verilerinin

S-e¤risine uygun bir geliﬂme göstermektedir.

analizi k›sa süreli dönemlerde uyuﬂmazl›klar ortaya
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