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Son beş yılda 597 milyar 109 milyon liralık sabit yatırım öngören 
26 bin 658 adet teşvik belgeli yatırım yapıldı. Bu yatırımlarda 
908 bin kişilik istihdam oluşturuldu. Ancak tüm avantajlı teşvik 
unsurlarına rağmen, yatırımların sadece yüzde 8.48’i en az 
gelişmiş illerin yer aldığı 6’ncı bölgeye yapıldı.

Teşvikler 6’ncı bölgeye 
yatırım götüremiyor

T
ürkiye yıllardır teşvik sistemini 

bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farkının giderilmesi için yön-

lendirse de pratikte bu sonuca 

ulaşılamıyor. Yıllık yatırım teşvik belgeleri 

verilerinden yapılan derlemeye göre son 

beş yılda 597 milyar 109 milyon liralık sabit 

yatırım öngören 26 bin 658 adet teşvik 

belgeli yatırım yapıldı. Bu yatırımlarda 908 

bin kişilik istihdam oluşturuldu. Ancak tüm 

avantajlı teşvik unsurlarına rağmen, yatı-

rımların sadece yüzde 8.48’i en az gelişmiş 

illerin yer aldığı 6’ncı bölgeye yapılırken, 

gelişmiş illerin yer aldığı ve teşviklerin sı-

nırlı kaldığı 1’inci bölge, yatırımların yüzde 

36.22’sini çekmeyi başardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 

geçilmeden önce Ekonomi Bakanlığı bün-

yesinde olan, yeni sistemde ise Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na bağlanan teşvikli ya-

tırımlar kapsamında Türkiye, sosyoekono-

mik gelişmişlik endeksine göre altı bölgeye 

ayrılıyor. Bu endekste üst sıralarda yer alan 

iller birinci bölgede yer alıyor. 6’ncı bölge-

de ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerindeki iller bulunuyor.

En az yatırım 

5 ve 6’ncı bölgelere

İnceleme yapılan 2014-2018 arasında-

ki beş yıllık dönemde, Türkiye genelinde 

teşvik belgeli 26 bin 658 yatırım yapıldı. Bu 

yatırımlarda en büyük payı yüzde 33.76 ile 

1’inci bölge alırken, diğer bölgelerde bu 

oran düzenli şekilde geriledi. 2’nci bölge 

yatırımlardan adet bazında yüzde 17.6 pay 

alırken, 3’üncü bölgenin payı yüzde 14.4, 

4’üncü bölgenin payı yüzde 11.9, 5’inci 

bölgenin payı yüzde 10.1 ve 6’ncı bölgenin 

payı yüzde 11.2 oldu.

2014-2018 yılları arasında teşvik belgeli 

yatırımların toplam tutarı 597 milyar 109 

milyon liraya ulaştı. Bu kategoride de az 

gelişmiş bölgeler yatırımlardan istenilen 

ölçüde yararlanamadı. Yatırımların üçte bi-

rinden fazlasına karşılık gelen yüzde 36.22’si 

1’inci bölgeye yapıldı. 2’nci bölge yatırım-

lardan yüzde 17.78 pay alırken, 3’üncü böl-

genin payı yüzde 20.66 oldu. Buna karşılık 

4’üncü bölge yatırımlardan yüzde 8.78 pay 

alırken, 5’inci bölgenin payı yüzde 5.4 oldu. 

Ekonomik yönden en güçsüz bölge olan 

6’ncı bölge ise yatırımlardan yüzde 8.48 

pay alabildi. 6’nci bölge yatırımlarda altın 

yılını 2016’da yaşadı. Diğer yıllarda bölgenin 

yatırımlardan aldığı pay yüzde 2 ile yüzde 

4.6 arasında değişirken, 2016 yılında bazı 

özel yatırımların etkisiyle yüzde 27.6 gibi 

yüksek orana ulaştı. 1’inci bölgenin yatırım-

lardan aldığı en yüksek pay ise yüzde 56.7 

ile geçen yıl gerçekleşti.

Yaratılan istihdam 

yatırımla orantılı değil

Yatırımlardan yeterli pay alamayan 6’ncı 

bölge, yatırımlar karşılığında yaratılan istih-

damda ikinci sırada yer aldı. Toplam 908 

bin 823 kişilik istihdamın yüzde 39.46’sı 

1’inci bölgede oluşturuldu. Buna karşılık 

yatırımlardan yüzde 8.48 pay alan 6’ncı 

bölge, istihdamın yüzde 17.84’ünü sağladı. 

İstihdamdaki pay; 2’nci bölgenin yüzde 

14.46, 3’üncü bölgenin yüzde 10.3, 4’üncü 

bölgenin yüzde 8.46 ve 5’inci bölgenin 

yüzde 8.84 olarak hesaplandı.

Son 5 Yıllık Ortalamalara Göre Bölgelerin 
Teşvikli Yatırımlardaki Payı (Yüzde)

Belge Tutar İstihdam

I 33.76 36.22 39.46

II 17.60 17.78 14.46

III 14.40 20.66 10.3

IV 11.90 8.78 8.46

V 10.10 5.4 8.84

VI 11.2 8.48 17.84
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