
68

ANALİZ

 TÜRKİYE’DE ODI/FDI ORANININ GENEL EĞİLİMİ 2002 YILINDAN İTİBAREN 

İNCELENDİĞİNDE YUKARI YÖNLÜDÜR. ANCAK SÖZ KONUSU ORANA 

DÖNEMLER İTİBARIYLA BAKILDIĞINDA, ORANDAKİ YUKARI YÖNLÜ HAREKETİN 

2008’DEN SONRAKİ YÜKSELİŞTEN KAYNAKLANDIĞI ANLAŞILIYOR. 2002  2007 

DÖNEMİNDE AZALAN TREND 2008’DEN İTİBAREN YÖN DEĞİŞTİRMİŞTİR.Fo
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TÜRKİYE’YE GELEN VE 
GİDEN DOĞRUDAN 
YATIRIMLARIN SEYRİ

EKONOMİK FORUM

HAZIRLAYAN: 

TEPAV

Y
urt dışına giden (ODI) ve yurt 

içine gelen (FDI) doğrudan ya-

tırımların nasıl seyrettiğini, ODI/

FDI oranı üzerinden izlemek 

mümkün. Bu oran basit bir bölme işlemi ile 

elde edilse de aslında Türkiye’nin yatırım or-

tamına ilişkin bir gösterge olarak alınmalıdır. 

Yatırımcıların kararları, iç pazarın cazibesi, 

hukuki düzenlemeler, işgücü maliyetleri, 

vergi yükleri, işgücünün sahip olduğu be-

ceri seti ve siyasi, ekonomik istikrar gibi pek 

çok unsurdan etkilenmektedir. Örneğin iş-

gücü maliyetlerinin yüksek olması ve nite-

likli işgücü bulmakta karşılaşılan zorluklar 

yatırımcıların üretim tesislerini daha düşük 

maliyetle ve daha katma değerli üretim 

yapabilecekleri yerlere taşımalarına neden 

olabilir. Buna karşın işveren maliyetlerinin 

düşürülmesi, mesleki eğitimde kalitenin 

artırılması veya mevzuattan kaynaklı so-

runların ortadan kaldırılmasına yönelik 

çabalar, yalnızca yurt içinde yerleşik kişile-

rin mevcut işlerini korumalarını ve yeni 

yatırımlara yönelebilmelerini değil, aynı 

zamanda yabancıların da yatırımları için 

Türkiye’yi tercih etmelerini sağlayabilir. 

Bunların yanı sıra derecelendirme 

kuruluşlarının ülkelere ve o ülkedeki 

finansal kuruluşlara verdiği notlar da 

yurt dışındaki yatırımcıların bir ülkeye 

yapacakları yatırımlara ilişkin kararları-

nı etkileyen önemli göstergeler olarak 

ele alınmalıdır. 
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Yatırımcıları olumsuz 

etkileyebilecek gelişmeler

Bu çerçevede, Haziran 2018 başında 

Fitch’in 25 Türk bankasını negatif izlemeye 

alması, Moody’s’in de Türkiye’nin Ba2 olan 

kredi notunu önümüzdeki dönemin makro-

ekonomik politikalara ilişkin belirsizlik barın-

dırması gerekçesiyle izlemeye alması takip 

eden aylarda da not indirimlerinin gelmesi 

Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için cazibesi-

ni olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler 

olarak değerlendirilmelidir. Fitch 13 Temmuz 

2018’de Türkiye’nin kredi notunu BB+ se-

viyesinden BB seviyesine düşürmüş ve not 

görünümünü de “durağan”dan “negatif”e çe-

virmişti. Ağustos ayında ise Mooddy’s (kredi 

notunu Ba2 seviyesinden Ba3 seviyesine, not 

görünümünü durağandan negatife olacak 

şekilde) ve S&P’nin (BB- seviyesinden B+ 

seviyesine olacak şekilde) not indirimlerinin 

açıklanmasıyla Türkiye yatırım yapılabilir ülke 

olmaktan biraz daha uzaklaştırılmış oldu. Bu 

gelişmelerin ardından 1 Ekim 2018’de Fitch, 

aralarında T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş 

Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye 

Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası 

AŞ gibi bankaların da olduğu 20 banka ve 

iştiraklerinin yabancı para cinsinden uzun 

vadeli kredi notunu düşürdü. 

Son olarak Aralık 2018’de yaptığı açık-

lama ile Türkiye’nin kredi notunun BB ve 

not görünümünün de “negatif ” olarak ko-

runduğunu bildiren Fitch, Türkiye’nin not 

görünümünün negatif olmasının nedenleri 

arasında “ekonomik dengelenmeye ilişkin 

çok yönlü riskler, küresel finansal koşullar, 

ulusal ve jeopolitik riskler”i saymıştır. 

Sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, 

ekonomideki güven ortamını iyileştirecek ve 

dengelenmeyi sağlayacak politikaların uygu-

lanması, hukuk sisteminde normalleşmenin 

sağlanması hem Türkiye’nin kredi notlarının 

yükselmesi hem de yabancı yatırımcının 

Türkiye’ye olan ilgisinin artması için kritik 

önemdedir. Türkiye ekonomisinin yeniden 

güçlü büyüme patikasına yerleşebilmesi 

için yapılması gerekenler, bütün sektörlerde 

verimlilik artışını hedefleyen bir büyüme 

ve istihdam politikası vizyonuyla vakit kay-

betmeden ortaya konulmalı, yapısal reform 

öncelikleri belirlenmelidir. 
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Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Yurt İçindeki Doğrudan 
Yatırımlarının Ülkelere Göre Dağılımı (%)

Yurt İçinde Yerleşik Kişilerin Yurt Dışındaki Doğrudan 
Yatırımlarının Ülkelere Göre Dağılımı (%)

ODI/FDI oranı uzun dönemli 

ortalamasının üzerinde 

ODI/FDI oranındaki yükseliş, yerle-

şiklerin yurt dışına yönelişinin, yabancı-

ların yurt içine yönelişinden daha hızlı 

arttığını göstermektedir. Türkiye’de ODI/

FDI oranının genel eğilimi 2002 yılından 

itibaren incelendiğinde yukarı yönlüdür. 

Ancak söz konusu orana dönemler itiba-

rıyla bakıldığında, orandaki yukarı yönlü 

hareketin 2008’den sonraki yükselişten 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 2002 – 

2007 döneminde azalan trend, 2008’den 

itibaren yön değiştirmiştir.

2000’li yıllara kadar son derece düşük 

düzeyde ve neredeyse yatay bir seyir 

izleyen yurt içine yönelik doğrudan ya-

tırımlar, 2003 yılından sonra canlanmış 

ve dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır. 

Kasım 2018 itibarıyla, yabancıların yurt 

içine yönelik doğrudan yatırımı yaklaşık 

11,1 milyar ABD doları seviyesinde ger-

çekleşmiştir. Türkiye’den giden doğrudan 

yatırımlar ise daha yeni bir olgu olarak, 

2002 yılından itibaren hızla yükselmiş 

ve Kasım 2018 itibarıyla 3,6 milyar ABD 

doları seviyesine ulaşmıştır. 

Doğrudan yatırımların yurt içi hâ-

sılaya (GSYİH) oranına 2007-2017 dö-

nemi itibarıyla bakıldığında, FDI/GSYİH 

oranının %3,3’ten %1,3’e düştüğü, ODI/

GSYİH oranının ise %0,3 olarak değişim 

göstermediği görülmektedir. 

2002-2018 döneminde ortalama 

%22,1 olan ODI/FDI oranı, Ekim 2018’deki 

%35,9 seviyesinden gerileyerek, Kasım 

2018 itibarıyla %32,4 seviyesinde gerçek-

leşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine (Ka-

ye’nin doğrudan yatırımlar için cazibesini 

kaybetmeye başladığını gösterirken, bir 

yandan da yurt içindeki yerleşiklerin yurt 

dışındaki fırsatları daha yakından takip et-

meye başladığına işaret etmektedir. Yakın 

dönem (2012-2018) ortalamasının uzun 

dönem (2002-2018) ortalamasının 9,3 

yüzde puan üzerinde olması, bu göster-

geyi dikkatle izlemeye devam etmemiz 

gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

Veriler aylık frekansta incelendiğinde 

ise esas yükselişin 2014 yılı ikinci yarısında 

olduğu görülmektedir. Kasım 2014’te 

%54,2’ye ulaşarak zirve yapan ODI/FDI 

oranında izleyen aylarda düşüş gözlen-

miştir. Kasım 2014’ten sonra FDI’ın düzey 

olarak artmaya devam etmesine karşın 

ODI’da düşüş yaşanması 2015 yılında 

oranın hızlı bir şekilde düşmesine neden 

olmuştur.

Doğrudan yatırımların 

ülkelere göre dağılımı 

2002-2018 dönemini kapsayan kü-

mülatif verilere göre giden doğrudan 

yatırımların ülkelere göre dağılımına 

bakıldığında Hollanda, Azerbaycan ve 

ABD’nin öne çıktığı görülmektedir. Bu 

dönemde yurt içindeki yerleşiklerin yurt 

dışında yaptıkları yaklaşık 43,5 milyar do-

larlık doğrudan yatırımın %28,5’i Hollan-

da’ya, %15’i Azerbaycan’a ve %12,9’u da 

ABD’ye gitmiştir. 2018 Ocak-Kasım döne-

mi için veriler incelendiğinde, 2017 yılının 

aynı dönemine göre yatırımların ülke-

lere dağılımı bağlamında ilk üç ülkede 
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Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri *Kasım 2018 itibarıyla

sım 2017’ye) göre ise söz konusu oranda 

9,4 puanlık bir artış olduğu görülmekte-

dir. 2017 yılı Ocak-Kasım ortalaması ile 

2018 yılının aynı dönemini kıyasladığı-

mızda da ilk on bir aylık ortalamanın 2018 

yılında 2017 yılına kıyasla 7,6 puan daha 

yukarıda olduğu dikkat çekmektedir.

ODI/FDI oranı alt dönemler itibarıyla 

incelendiğinde, 2002-2007 döneminde-

ki azalan trendin, 2008-2018 dönemin-

de yön değiştirerek artışa geçtiği dikkat 

çekmektedir. Söz konusu oranın bu dö-

nemlerdeki ortalamasına bakıldığında 

2002-2007 döneminde gerçekleşen 

%15,7’lik seviyenin, 2008-2018 döne-

minde %25,6’ya, 2012-2018 döneminde 

ise %31,4’e yükseldiği görülmektedir. 

Son yıllarda ODI/FDI oranında ger-

çekleşen bu yükseliş, bir yandan Türki-

Not: 1)Gölgeli satırlar her üç dönemde de ilk on beşte yer alan ülkeleri temsil etmektedir. 2) Tabloda yer alan

yatırımlar ODI olarak tanımlanan değeri ifade etmemektedir. ODI, Sermaye (Yatırımlar ve (eksi) Tasfiye) ve Net

Diğer Sermaye alt kalemlerinden oluşmaktadır. Burada, TCMB tarafından açıklanan verilerin bu yönde olması

nedeniyle Sermaye kaleminin altındaki Yatırımların bölgesel dağılımına yer verilmektedir.

Not:1)Gölgeli satırlar her üç dönemde de ilk on beşte yer alan ülkeleri temsil etmektedir. 2) Tabloda yer alan

yatırımlar FDI olarak tanımlanan değeri ifade etmemektedir. FDI, Sermaye (Yatırımlar ve (eksi) Tasfiye), Net

Diğer Sermaye ve Net Gayrimenkul alt kalemlerinden oluşmaktadır. Burada, TCMB tarafından açıklanan verilerin

bu yönde olması nedeniyle Sermaye kaleminin altındaki Yatırımların bölgesel dağılımına yer verilmektedir.
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değişiklik olmadığı görülmektedir. 2018 

Ocak-Kasım döneminde giden yatırımlar 

745 milyon dolar artmış ve 3.585 milyon 

dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dö-

nemde yurt dışında yapılan doğrudan 

yatırımların ülkelere dağılımına bakıldı-

ğında Hollanda, ABD, İngiltere ve Alman-

ya yatırımların öncelikli destinasyonları 

arasında yer almıştır. 2018 Ocak-Kasım 

dönemindeki 3.585 milyon dolarlık yatırı-

mın %46,1’i Hollanda’ya, %22,9’u ABD’ye, 

%7,7’si İngiltere’ye ve %3,2’si Almanya’ya 

gitmiştir. 2017 Ocak-Kasım dönemin-

de ise yatırımların sırasıyla ABD (%26,1), 

Hollanda (%24,6) ve İngiltere’ye (%10,1) 

gittiği görülmektedir. 

Hangi ülkeler yatırımda

öne çıkıyor?

2002-2018 dönemini kapsayan kümü-

latif verilere göre gelen doğrudan yatırım-

ların ülkelere göre dağılımına bakıldığın-

da Hollanda, ABD, Avusturya, İngiltere ve 

Almanya’nın öne çıktığı görülmektedir. 

Bu dönemde yurt dışındaki yerleşiklerin 

yurt içine yaptıkları yaklaşık 153,5 milyar 

dolarlık doğrudan yatırımın %15,9’u Hol-

landa’dan, %7,6’sı ABD’den, %6,8’i Avus-

turya’dan, %6,7’si İngiltere’den ve %6,2’si 

Almanya’dan gelmiştir. 2018 Ocak- Kasım 

dönemi için veriler incelendiğinde, 2017 

yılının aynı dönemine göre ülke sıralama-

sında farklılaşma olduğu görülmektedir. 

2018 Ocak-Kasım dönemi verilerine göre 

gelen yatırımlar yaklaşık 1,1 milyon dolar 

azalmış ve 5.438 milyon dolar düzeyin-

de gerçekleşmiştir. 5.438 milyon dolarlık 

yatırımın %11,2’si Hollanda’dan, %9,2’si 

Azerbaycan’dan ve %9,1’i İtalya’dan gel-

Türkiye’den Giden ve Türkiye’ye Gelen Yatırımların Oranı (%, Yıllık) (2002-2018*)

Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri

miştir. 2017 Ocak-Kasım döneminde ise 

yatırımların sırasıyla Hollanda (%24,4), İs-

panya (%22,1) ve Azerbaycan’dan (%9,6) 

geldiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 

2017 yılına kıyasla 2018 yılında ilk üçte 

yer alan ülkelerin gelen toplam yatırımlar 

içindeki payının %56,1’den %29,5’e düş-

tüğü de dikkat çekmektedir. 

43,5 milyar dolarlık yatırımda

ağırlık sınai sektörlerde

2002-2018 dönemini kapsayan kü-

mülatif verilere göre giden doğrudan 

yatırımların sektörlere göre dağılımına 

bakıldığında bu dönemdeki yaklaşık 43,5 

milyar dolarlık yatırımın %55,4’ünün sı-

nai sektörlerde, %44,3’ünün hizmetler 

sektöründe ve %0,3’ünün de tarım sek-

töründe gerçekleştiği görülmektedir. Alt 

sektörler itibarıyla öne çıkan sektörler 

incelendiğinde ise aynı dönemde giden 

doğrudan yatırımların %27,5’inin ma-

dencilik ve taşocakçılığı, %10,5’inin ise 

holding şirketlerinin faaliyetleri sektörle-

rine yönelik olduğu dikkat çekmektedir. 

Finans ve sigorta faaliyetleri (%18,5) öne 

çıkan diğer sektörlerdendir. “Holding şir-

ketlerinin faaliyetleri”, finans ve sigorta 

faaliyetleri içinde en büyük paya sahip 

olan alt sektördür. Toplam finans ve si-

gorta faaliyetleri sektöründeki doğrudan 

yatırımın %56,7’si holding şirketlerinin 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Giden doğrudan yatırımların sektörel 

dağılımına daha yakın bir dönem için ba-

kılırsa, 2018 Ocak- Kasım dönemindeki 

3.585 milyon dolarlık doğrudan yatırımın 

%55’i hizmetler sektöründe (bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla 0,5 yüzde 

puan artış), %44,5’inin de sınai sektör-

lerde (bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla 0,2 yüzde puan azalış) gerçekleş-

miştir. Alt sektörler itibarıyla bakıldığında 

3.585 milyon dolarlık giden doğrudan 

yatırımın %21,1’inin holding şirketlerinin 

faaliyetleri sektöründe, %20,3’ünün ma-

dencilik ve taşocakçılığı sektöründe ve 

%11,6’sının da gayrimenkul faaliyetleri 

sektöründe gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldı-

ğında ise %31,6’lık pay ile madencilik ve 

taşocakçılığı sektörünün ilk sırada yer 

aldığı görülmektedir.

Gelen doğrudan yatırımların 

sektörel dağılımı

2002-2018 dönemini kapsayan kü-

mülatif verilere göre gelen doğrudan 

yatırımların sektörlere göre dağılımına 

bakıldığında bu dönemdeki yaklaşık 

153,5 milyar dolarlık yatırımın %61,7’si-

nin hizmetler sektöründe, %38’inin sınai 

sektörlerde ve %0,3’ünün de tarım sek-

töründe gerçekleştiği görülmektedir. Alt 

sektörler itibarıyla öne çıkan sektörler 

incelendiğinde ise aynı dönemde gelen 

doğrudan yatırımların %26,5’ini parasal 

aracı kuruluşların faaliyetleri ve %11,7’si-

nin de elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-

dirme üretimi ve dağıtımı sektörlerine 

yönelik olduğu dikkat çekmektedir. “Para-

sal aracı kuruluşların faaliyetleri”, finans ve 

sigorta faaliyetleri içinde en büyük paya 

sahip olan alt sektördür. 

Toplam finans ve sigorta faaliyetleri 

sektörüne gelen doğrudan yatırımla-

rın %78’i (toplam gelen doğrudan yatı-

rımların ise %26,5’i) parasal aracı kuru-

luşların faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Gelen doğrudan yatırımların sektörel 

dağılımına daha yakın bir dönem için 

bakıldığında, 2018 Ocak-Kasım döne-

mindeki 5.438 milyon dolarlık doğrudan 

yatırımın %55,2’sinin hizmet sektöründe 

(bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

21,6 yüzde puan azalış), %44’ünün de 

sınai sektöründe (bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla 21,2 yüzde puan artış) 

gerçekleşmiştir. Alt sektörler itibarıyla ba-

kıldığında sırasıyla, toptan ve perakende 

ticaret (%13,8), parasal aracı kuruluşların 

faaliyetleri (%13,7) ve elektrik, gaz, bu-

har ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

(%12,3) sektörleri öne çıkmaktadır. 


