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ÖZET  

Bu araştırmada dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile finansal yabancı sermaye yatırımlarının ekonomilerin kaynak 
dağılımı ve üretim etkinliği üzerindeki etkileri analiz edilmiştir ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları etkileyen 
faktörler ülke ekonomisi üzerindeki ekonomik, finansal, sosyal, politik, teknolojik etkilerin Yabancı sermaye 
yatırımlarının etkinliği ve reel sektörün performansı tespit edilmesi amaçlanmştır. Bir diğer deyişle bu çalışma 
yabancı sermaye yatırımları ülkelerin kaynak kullanımını olumlu ve olumsuz etkileyen bileşenleri analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma, bu etkileşim çağında doğrudan yabancı yatırımlar (DYY)’yi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda çalışmada DYYnin tanımı ve çeşitleri tanıtılmış, DYY ve teorileri, DYY’yi etkileyen faktörler incelenmiş, 
dünya gerçekleşmeleri verilmiş, son olarak da DYY’nin büyüme ve yatırım iklimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Bu kapsamda Yabancı sermaye yatırımları ve teorileri, belirleyicileri analiz edilmiştir. Dünyadaki yabancı sermaye 
belirleyicileri ve göstergeleri incelenmiş son olarak da yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme ve uygun 
yatırım iklimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik rekabet üzerindeki 
performansı analiz edilmiş ve reel sektöre çarpan etkisi olduğu tanımlanmış ve yabancı sermaye yatırımları  için reel 
sektör üzerindeki ekonomik ve politik katkıları ve önemli etkileri gözden geçirilmiştir. 
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ABSTRACT 

Theories on foreign direct investment (FDI) often claim that foreign investment help bring a more efficient 
allocation of capital across countries. it is aimed  the factors that effect Foreign Direct Investments(FDI) to 
determine which one of the countries economy components consisting of economic, financial, social, technological 
and political  affects efficiently FDI and reel sectors’ performance.  In other words, it is aimed to analyze of FDI of 
the countries components affecting negatively and positevely resource use, by determining the relation between 
country economies and sectoral performance. The study aims to analyze foreign direct investment (FDI) in the 
aforementioned epoch of interaction. In this context the definition of FDI and theories, the determinants of FDI are 
analyzed, indicators of FDI determinants for the world are examined, FDI are examined and lastly by examining the 
effects of FDI on economic growth and climates of suitable ınvestment.As regards, FDI is analyzed the performance 
on competition in economy. We describe on foreign trade for real sector as multiplier. it is concluded that 
economic and politic contributions; significant effect  on real sector. 
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