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Kısaca “Teşvik Yasası Tasarısı” olarak bilinen “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nın TBMM Genel Kurulu’ndaki 

görüşmeleri sırasında tarafımca hazırlanan ve 5 CHP’li milletvekilinin de imzalarıyla verilen 

iki önerge bulunmaktadır.   

 

“    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 355 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesine "1.500 ABD Doları" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "(liman, havalimanı, üniversite ve yatırımcı 

kuruluşların bölge müdürlüklerinden en az ikisinin bulunduğu illerde bu tutar yüzde 

20 fazlasıyla uygulanır)" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.  

Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon), Şevket Arz(Trabzon) ve arkadaşları” 

 

Tarafımızca verilen bu önerge, kabul edildiği takdirde, tasarı kapsamı dışında kalan ancak 

daha iyi yaşam koşullarının yaratılması açısından teşvike ihtiyacı olan Trabzon ve benzeri 

illeri kapsama alacak bir düzenlemeyi öngörmekteydi. Önergemiz CHP’li milletvekillerinin 

desteğine karşın AKP grubunun desteğini alamayarak kabul edilmemiştir. Söz konusu 

önerge üzerine yaptığım konuşmanın özeti aşağıda yer almaktadır. 

 

“Bu önerge ile yapmak istediğimiz şudur. 36 il teşvik kapsamına alınsa bile, ister istemez, 

yatırımlar, ulaşım olanaklarının iyi olduğu, iç ve dış pazara yakın olan illere gidecektir. Bu 

istenmeyen durum getirilecek düzenlemelerle engellenmelidir. Bununla beraber, 1.500 

ABD Doları ölçüsünün, o ilin millî gelir hesabı yapılırken, o 1.500 doları etkileyen birtakım 

harcamaların, bazı kamu kurumu harcamalarının dikkate alınması gerekmez miydi; 

gerekirdi. Tasarı bunu dikkate almamıştır. O ilde yatırımcı kurumların bölge müdürlükleri 

vardır, o ilde üniversite vardır, o ilde diğer kamu kurumları vardır. Onların varlığından 

kaynaklanan birtakım harcamalar nedeniyle o ilin millî geliri 1.500 doları belki bir miktar 

aşabilmiştir. Bunun örnekleri çoktur; örneğin, Trabzon 6 dolarla bu kapsama 

girememektedir, Isparta 10 dolarla bu kapsama girememektedir. O halde, tasarının 

yasalaşması aşamasında en azından şu yapılabilir: Eğer o ilde yatırımcı kamu kuruluşları 
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varsa, üniversite varsa, liman varsa, benzeri kurumlar varsa, bunlardan en az ikisinin 

olması halinde bu oran yüzde 20 fazlasıyla uygulanabilir. Önergemiz bu düzenlemeyi 

öngörmektedir.”  

 

“   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

 

 

 Görüşülmekte olan 355 sıra sayılı Tasarının 2inci maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.  

 

“Devlet Planlama Teşkilatınca hesaplanan 2003 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyi endeksi ( - ) eksi olan illerde birinci fıkradaki 1.500 ABD Doları şartı aranmaz. 

 

 M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Şevket Arz 

 Trabzon Malatya Trabzon 

 Kemal Kılıçdaroğlu Yakup Kepenek 

 İstanbul Ankara ” 

 

 

Tarafımızdan verilen bu önerge, DPT tarafından hesaplanan sosyoekonomik gelişmişlik 

düzeyini, 1.500 ABD Doları kriterinin yanında ek bir kriter olarak belirlemek yönünde 

verilmiştir. Önerge kabul edildiği takdirde sosyoekonomik gelişmişlik endeksi değeri (-) eksi 

olan 13 il teşvik kapsamına alınacaktı. Bu iller; Trabzon, Nevşehir, Karaman, Elazığ, Rize, 

Kütahya, Artvin,  Çorum, Kahramanmaraş, Niğde, Kastamonu, Tunceli, Kilis’tir. Bu 

önergemiz de diğeri gibi CHP’li milletvekillerinin desteğine karşın AKP grubunun desteğini 

alamayarak kabul edilmemiştir.  

 

 

Kamuoyuna bilgisine sunulur. 


