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YAZAR ADI – SOYADI:  Baki ERDOĞAN 

BAŞLIK: Aydın İlinin Yatırım İklimi 

 

 

 

ÖZET 

 

      Yatırım iklimi, “yatırımla ilgili riskleri ve getirileri etkileyen, hem var olan hem de 

beklenen, politika, kurumsal ve davranışsal çevre” olarak tanımlanabilir. Üç genel etken 

dizisi yatırım çevresini oluşturmaktadır. Bunlar; i) makro çerçeve, ii) altyapı, iii) 

yönetim ve kurumlardır. Makro çerçeve; makroekonomik istikrarı (örneğin, malî ve 

harici dengeleri, gerçekçi döviz kuru, düşük enflâsyon ve kâr oranlarını), rakip olan 

pazarlar ile sosyal ve politik istikrarı kapsar. Alt yapı hizmetleri, ulaşım (yollar ve 

limanlar), telekomünikasyon, enerji ve su desteği gibi fiziksel alt yapı kalitesini ve 

yetkinliğini oluşturmaktadır. Yönetim ve kurumlar ise; düzenleme, vergilendirme ve 

yasal sistemde şeffaflığa ve yeterliliğe, güçlü ve iyi işleyen finansal sektöre, emek 

piyasası esnekliğine ve vasıflı iş gücüne dayanmalıdır. 

 

      Bir ülkede genel anlamda büyüme, kalkınma ve rekabet gücünün arttırılması ile 

daha özelde istihdamın arttırılması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi temelindeki 

çözüm önerileri genellikle  başarılı bir ekonomiyi aşağıdan destekleyecek politik, yasal 

ve sosyal ortam ve koşulların iyileştirilmesini içeren bir makroekonomik çerçeveye 

odaklanmak durumundadır. Sağlam malî ve parasal politikalar, güvenilir ve etkin bir 

yasal altyapı, oturmuş demokratik kurumlar ve sosyal koşullardaki ilerlemeler sağlıklı 

bir ekonomiye önemli oranda katkıda bulunmaktadır. Bu genel koşul ve kurumlar 

refahın arttırılması için önemli fırsatları beraberinde getirmekle birlikte, kendi başlarına 

yeterli oldukları da söylenemez. Refahın, ekonominin köklerinde mikroekonomik 

düzeyde yaratıldığı unutulmamalı ve ülkedeki firmaların içinde yaşadıkları 

mikroekonomik iş çevresi kalitesinin arttırılmasına, şirket stratejileri ile işlemlerinin 

gelişmişliğine altyapı oluşturan koşulların iyileştirilmesine de çalışılmalıdır. 

Mikroekonomik düzeyde ilerlemeler sağlanmaksızın makroekonomik, siyasi, yasal ve 

sosyal reformlar verimli olamayacaktır. 

 

      “Aydın İlinin Yatırım İklimi” başlıklı bu çalışmada yatırım iklimi kavramı ve 

unsurları üzerinde durulmuş, Aydın İlinin yatırım iklimi potansiyelini oluşturucu ve 
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başarısını arttırıcı nitelikleri irdelenerek, yatırım iklimine ait bir profilin belirlenmesine 

çalışılmıştır. 

 

 Bu çerçevede, yatırım iklimi yönünden genel çerçevenin, işletmeler ve 

kurumsallaşmanın ve ilin alt yapı hizmetlerin düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

 

 


