
 
 

İZMİR DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR AÇISINDAN GELECEĞİN AVRUPA 
ŞEHİRLERİ VE BÖLGELERİ ARASINDA 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) konusunda dünyanın en saygın araştırma 
kurumu olan fDi Intelligence, İzmir’i yatırımlar açısından, geleceğin Avrupa şehirleri 
ve bölgelerinden birisi olarak gösterdi. fDi Intelligence tarafından yayınlanan 
“Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri 2022/23 (European Cities and Regions of 
the Future 2022/23)” araştırmasında İzmir, Yatırım Dostu Olma ve Maliyet Etkinliği 
kategorilerinde Avrupa’nın ilk 10 büyük şehri ve bölgesi arasında yer aldı. İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın temiz enerji-temiz teknolojiler ve yazılım-bilgi teknolojileri 
sektörlerine odaklanmış doğrudan yabancı yatırım stratejisi ise, İzmir’in en iyi 
Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi sahibi 10 büyük şehir arasında yer almasını 
sağladı. 

Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri araştırması, Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(DYY) konusunda dünyanın en saygın araştırma kurumu olan fDi Intelligence 
tarafından 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ekonomik potansiyel, insan kaynakları ve 
yaşam tarzı, maliyet etkinliği, ulaşılabilirlik ve yatırım dostu olma şeklinde                              
5 kategoride farklı şehir ölçeklerine göre sıralamalar yapılan çalışmada, bu yıl 
Avrupa’daki 553 farklı lokasyonun verileri değerlendirildi. Çalışmada 6. kategori 
olarak ele alınan Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi kategorisinde ise, Avrupa’nın 
114 farklı lokasyonundaki ilgili kurumlardan bilgi toplandı ve bir jüri tarafından 
değerlendirildi. Şehirlerin ölçeklerine göre de ayrıldığı araştırmada ülkelerin en 
büyük ekonomik büyüklüğe sahip şehirleri ayrı bir kategoride ele alınırken, diğer 
şehirler büyük şehir, orta ölçekli şehir, küçük şehir ve mikro şehir olarak ele alındı. 

İzmir araştırmanın Yatırım Dostu Olma kategorisinde büyük şehirler arasında 10. 
sırada yer alırken, 1. sırada Polonya’dan Krakow, 2. ve 3. sırada ise Almanya’dan 
sırasıyla Frankfurt, Düsseldorf şehirleri bulunuyor. İngiltere’den Manchester, 
Sırbistan’dan Belgrad, Belçika’dan Antwerp, Almanya’dan Hamburg, Hollanda’dan 
Rotterdam ve İskoçya’dan Glasgow bu kategoride ilk 10’da yer alan diğer şehirler. 

 

 

 

 

 



 
 
Araştırmanın diğer bir kategorisi olan “Maliyet Etkinliği” ise yatırımcıların karşılaştığı 
farklı maliyet kalemleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu oluşturuldu. 
Bu kategoride İzmir, büyük bölge ölçeğinde yer alırken sıralamada da Ankara ile 
birlikte en üst sırada yer alıyor.  

 

 

 

 

Bu iki kategorideki sonuçlar, İzmir’i Avrupa ölçeğinde en yatırım dostu ve en uygun 
yatırım maliyetlerine sahip şehirlerden birisi olarak gösterirken, bu uygun yatırım 
ortamında uygulanan Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ise ayrı bir önem 
kazanıyor. Araştırmanın  “Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi” kategorisinde İzmir 
büyük şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı, temiz enerji-temiz 
teknolojiler ve yazılım-bilgi teknolojileri sektörlerine odaklanmış doğrudan yabancı 
yatırım stratejisi kapsamında yaptığı ve bu araştırma kapsamında değerlendirici 
jüriye iletilen çalışmalarıyla, İzmir’in aldığı sonuçlara katkı sağladı. İzmir ile birlikte 
listede 1. sırada Belçika’dan Antwerp, 2. ve 3. sırada ise Almanya’dan sırasıyla 
Düsseldorf ve Leipzig şehirleri bulunuyor. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

İzmir Kalkınma Ajansı bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi “Invest in İzmir” kurumsal 
kimliği ile İzmir’in yatırım ortamını tanıtırken, İzmir’e yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılara da rehberlik yapıyor. İzmir’in çok sektörlü güçlü ekonomik yapısını ve 
gelişmiş yatırım altyapısını değerlendirerek, yüksek teknolojili ve katma değerli 
yatırımları İzmir’e çekmeyi hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 
gerçekleştirilen yatırım tanıtım ve destek çalışmalarıyla, başta temiz enerji-temiz 
teknolojiler ve yazılım-bilgi teknolojileri sektörlerinde olmak üzere, yerli ve yabancı 
yatırımcıların İzmir’e yatırım yapması sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda fDi 
Intelligence tarafından yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar İzmir için önem arz 
ediyor. İzmir’in gelecek dönemde Avrupa’da en uygun yatırım ortamını sunan ve 
bunun en uygun maliyetle yapılabileceği şehirler arasında olduğu bu araştırma 
sonuçlarında görülüyor. İzmir Kalkınma Ajansı da İzmir’in mevcut yatırım ortamını 
tanıtmak için en uygun stratejiyi uygulamaya çalışırken, bu stratejinin geçerliliği fDi 
Intelligence araştırma ekibi tarafından da teyit edildi. İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
katkılarıyla İzmir, başta rüzgâr sanayi yatırımları olmak üzere, temiz enerji sektörü 
yatırımlarında ülkemizin ilklerine ev sahipliği yapıyor. 

 


