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Abstract:
The relationship between foreign direct investment and domestic investment is a controversial
issue in the economic literature in recent years. One of the main debates is whether FDI crowds
in or crowds out domestic investment, in other words, whether it is complementary or
substitutive of domestic investments. In order to contribute to the national economy in terms
of economic growth, the effect of FDI on domestic investments is not to be crowded out. In this
study, relations between FDI and domestic investments will be analyzed using panel data
techniques for the 2002-2018 period. In this context, the existence and degree of the crowding
out effect will be evaluated both at the sectoral level and entry modes.
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Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurt İçi
Özel Yatırımlar Üzerindeki Dışlama Etkisi
Özet:
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yurt içi yatırımlar üzerinde dışlama etkisine yol açıp
açmadığı, başka bir ifadeyle yurt içi yatırımları tamamlayıcı ya da ikame edici nitelikte olup
olmadığı son dönemde iktisat literatüründe tartışmalı konulardan birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme açısından ülke
ekonomisine katkı sağlayabilmesi için en azından yurt içi yatırımlar üzerindeki etkisinin
dışlayıcı olmaması ve tamamlayıcı nitelikte olması beklenir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi
kapsamında doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile yurt içi yatırımlar arasındaki ilişki 20022018 dönemi için panel veri tekniği kullanılarak analiz edilecektir. Bu doğrultuda, dışlama
etkisinin varlığı ve derecesi hem sektörel düzeyde hem de doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının ülkeye giriş biçimine göre değerlendirilecektir.
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