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 TeĢvik Yasası ihtiyaca cevap vermemiĢtir.  

Görüşmekte olduğumuz Tasarı 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın çeşitli hükümlerinde 

değişiklik yapılmasını da düzenlemektedir. Bu, 29.1.2004 tarihinde kabul edilen Yasa’nın 

yürürlüğe girmesinden bu yana dördüncü değişikliktir. Bu kadar kısa zamanda dört kez 

değişiklik yapılan bir Teşvik Yasası’nın ihtiyaca cevap vermediği açıktır.  

 TeĢvik Yasası iyi düzenlenmemiĢtir. 

Sayın Başbakanın kişi başına millî geliri 1.500 doların altında olan illerin çıkarılcak 

olan bir teşvik yasasının kapsamına alınacağını ifade eden açıklaması Teşvik Yasası ile 

ilgili ilk açıklamadır. Problem de bu açıklamadan itibaren başlamıştır. Eğer bir ülkenin 

Başbakanı iyi bilgiler almadan, kulaktan dolma bilgilerle açıklama yaparsa ve topluma 

taahhütte bulunursa ve bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılırsa, çıkacak olan yasanın 

ihtiyaca cevap vermeyeceği, Türk ekonomisinde teşviki gereken sektörlerin, bölgelerin 

teşvikini sağlamayacağı çok açıktır. Ocak 2004 den beri yaşadığımız budur. 

  Coğrafi olarak çok geniĢ bir bölgeyi teĢvik alanına aldığınız andan itibaren 

teĢvikten beklenen etkinliği, sonucu alamazsınız. 

 Ekonomimizin yeni bir sanayileĢme stratejisine ve teĢvik modeline ihtiyacı 

var 

Çok sayıda il kapsama alındığı andan itibaren doğal olarak yatırımcılar daha iyi 

kâr edeceği, altyapısı, ulaşım olanağı gelişmiş, pazara daha yakın olan illere gidecektir. 

Öyle oldu da. O nedenle, bu Yasa Türkiye ekonomisine katkı sağlamamıştır, istihdamı 

artırmamıştır. Türkiye ekonomisinin yeni bir sanayileşme stratejisine ve teşvik modeline 

ihtiyacı vardır. Bizim ekonomimizin en büyük problemi rekabet gücü kaybıdır.  

Yapmamız gereken, Türkiye ekonomisinin 21’inci yüzyılda yarışabileceği sektörleri 

teşvik etmek, bu sektörleri bilimsel esaslarla belirlemektir. Coğrafi olarak teşvikler de çok 

sınırlı bir bölgede devam edebilir, geri kalmış bölgelerde sınırları iyi çizilmek kaydıyla 

devam edebilir. Bunlar çok iyi tespit edilmelidir.  

 Teknoparklar bu çerçevede bir teĢvik bölgesi olarak düĢünülebilir. 

Türkiye’nin 21’inci yüzyılda avantajlı olacağı sektörleri mutlaka tespit etmeliyiz. 

Bilişim teknolojileri, nano teknoloji olabilir, başka sektörler olabilir. Teknoparklar bu 

çerçevede bir teşvik bölgesi olarak düşünülebilir. Teknoparklarda bilişim teknolojilerini 

teşvik edecek düzenlemeler yapabiliriz. Hindistan gibi bilişimden milyarlarca dolar gelir 

elde eden bir modeli bu teknoparklarda kullanabiliriz. Böyle bir teşvik modeline ihtiyacımız 

var. 

 VEDOP Sistemi güvenilir bir sistemdir 

Bir ay kadar önce Maliye Bakanlığı tarafından, Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılan 

açıklamada, Maliye Bakanlığında, VEDOP soruşturması sırasında usulsüz sorgulamalar 

yapıldığı, Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın, Sayın Deniz Baykal’ın kişisel 
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bilgileri, hesapları başta olmak üzere, kamuoyunda bilinen birçok ünlünün gizli kalması 

gereken bilgilerine, Maliyedeki birtakım görevlilerin girdiği kamuoyuna duyuruldu ve o 

günden itibaren basında bir maliye çetesinden söz edilmeye başlandı. Kamuoyunda da 

Maliye Bakanlığında birtakım görevlilerin, gizli kalması gereken birtakım bilgileri usulsüz 

bir şekilde edindikleri ve üçüncü kişilere servis ettikleri izlenimi oluştu. 

 Herkes her bilgiye eriĢemez 

VEDOP projesinin temelleri Sayın Sümer Oral’ın Maliye Bakanlığı döneminde, 

benim genel müdürlüğüm sırasında, atılmıştır. Bu projenin güvenilmez hiçbir yanı yoktur. 

Projede sorgulama yapma yetkisi olan herkesin bir şifresi vardır. Her şifrenin erişim alanı 

farklıdır. Herkes her bilgiye erişemez. 

 Gelir Ġdaresine güvenmeyen mükellef vergisini isteyerek ödemez 

Bu tip ithamlarla Gelir İdaresi çalışanlarını zan altında bırakmak, mükelleflerin 

güvenini sarsmak doğru değildir. Gelir İdaresi ile ilgili vatandaşın bir tereddüdü olursa, 

mükellefin bir tereddüdü olursa, hiç kimse vergisini isteyerek ödemez. “ya bizim 

bilgilerimiz de herkesin elinde dolaşıyorsa” diye bir düşünceye kapılırsa o mükellefin vergi 

yasalarına uyumundan söz etmek artık mümkün değildir.  

 Sayın Maliye Bakanını, Gelir Ġdaresinin saygınlığını korumaya davet ediyor, 

bu konuda görevli olduğunu kendisine hatırlatıyorum. 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


