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Doğrudan Yabancı Yatırımları 
Açıklayan Teoriler Üzerine Bir 
İnceleme

Özet

Doğrudan yabancı yatırımı etkileyen faktörlerin tanımlanması ilgi çeken alan-
lardan biridir. Ekonomi literatüründe doğrudan yabancı yatırım çeşitli açılardan 
incelenmiştir. Konunun önemi doğrudan yabancı yatırımı tanımlama ve açıkla-
ma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan pek çok ampirik model tarafından 
gösterilmiştir. Ampirik literatürün çeşitliliğine rağmen doğrudan yabancı yatırım-
ları açıklamaya yönelik teorik araştırmaların azlığı bu çalışmanın çıkış noktası-
nı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem Türkiye’de hem de dünya günde-
minde önemli bir yer tutan doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili teorik yaklaşımları 
Türk ekonomi literatürüne kazandırmaktır. Bu kadar önemli olan bir konu hakkın-
da Türkiye’deki teorik çalışmaların eksikliği bu çalışmanın yapılmasına olan ihti-
yacı ön plana çıkarmıştır. 
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An Analysis on the Theories Explaining Foreign 

Direct Investment
Abstract

The explanation of the factors that affect foreign direct investment is one of the 
most interesting topics. Foreign direct investment has been analyzed from dif-
ferent perspectives in Economics. The importance of the topic has been shown 
by many empirical models as a result of the efforts to describe and explain fore-
ign direct investment. Despite variations in the empirical literature, the scarcity 
of theoretical explanations for foreign direct investment constitutes the starting 
point of this study. The purpose of the study is to bring into the economics litera-
ture in Turkey the theories on foreign direct investments that occupy an impor-
tant place on both Turkey’s and the world’s agenda. The insufficiency of theore-
tical studies in Turkey on such an important issue brings to the fore the need for 
this kind of a study.
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