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YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu çalışmada; Onuncu Kalkınma Planında yer alan, Bakanlığımızın görev ve yetki
alanına temas eden hususlara yer verilmiştir.
I.

GENEL DEĞERLENDİRME

Uluslararası Ticari ve Ekonomik Bütünleşme

 Küresel ve bölgesel düzeyde ticari bütünleşmeler artmaktadır. Uluslararası
ekonomik ve ticari bütünleşme ve işbirlikleri; pazar genişlemesi, teknolojik
gelişme, rekabet ve üretkenliği artırma yoluyla ülkelerin ekonomik
potansiyeli üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır.
 Yükselen Asya ekonomileri başta olmak üzere dünya genelinde
bölgeselleşme ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmaları (STA) eğilimi
yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan, genç nüfuslu ve yüksek ekonomik
potansiyele sahip Ortadoğu ülkeleri ile doğal kaynakları açısından zengin
Afrika ülkeleri yeni büyüme vahaları olmaya adaydır.
 Ülkemiz son dönemde komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ticaretinde
önemli artış kaydetmiştir. Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkelere yönelik ihracatı son
on yılda önemli ölçüde artmıştır. Benzer şekilde, ev sahipliğini yaptığımız
veya kurucusu olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ), D-8 (Gelişmekte Olan 8 Ülke) gibi bölgesel
işbirlikleri ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır.
 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan sosyal ve siyasi
istikrarsızlıklar, Türkiye'nin komşu ve çevre ülkelerle oluşturmaya çalıştığı
ekonomik bütünleşmenin önünde kısa vadede önemli bir risk
oluşturmaktadır. Türkiye, kalkınma deneyimini paylaşarak, bölge
ülkelerinin orta ve uzun vadede siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda
gelişmelerine katkılar sağlayabilecektir.
Avrupa Birliği

 Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde kilit
bir aşamayı oluşturan Gümrük Birliği, Türkiye için üyeliğe giden sürecin
bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Gümrük Birliği,
ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerini belirleme serbestisi imkânını
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kısıtlamaktadır. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bir yandan AB üyeliği
hedefini sürdürürken diğer yandan son dönemde yoğunluk kazanmış olan
küresel düzeyde ekonomik ve sosyal işbirliği faaliyetlerini ve komşularıyla
ilişkilerini geliştirmeyi devam ettirmesi önem taşımaktadır. Bu perspektifle
ülkemizin, dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasi istikrar sürecine katkıda
bulunma, dünyayla bütünleşmeye devam ederek daha fazla insani yarar
üretme ve bunlar için etkili işbirliği ve yardım stratejileri hayata geçirme
potansiyeli bulunmaktadır.
Enerji

 Enerji ithalatının toplam ithalatımızın yaklaşık dörtte birini oluşturması
nedeniyle, önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz
gelişmeleri, Türkiye ekonomisini hem büyüme dinamikleri hem de cari
açık açısından etkilemeye devam edecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızı
azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulması, büyüme ve cari açık
üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu kapsamda, arz tarafında linyit
başta olmak üzere yerli kaynakların daha fazla değerlendirilmesi, nükleer
enerjinin elektrik üretimi amacıyla kullanılması ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji üretimindeki payının yükseltilmesi önem
taşımaktadır. Talep tarafında ise, elektrikte pik yükün yataylaştırılması için
enerji verimliliği tedbirlerinin artırılması ve komşu ülkelerle elektrik
ticaretinin geliştirilmesi öncelikli konulardır. Ayrıca, Ortadoğu ve Hazar
bölgesindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına
yönelik çeşitli projeler, Türkiye’nin hem arz güvenliğini artırmaya hem de
jeopolitik imkânlarını avantaja dönüştürmeye katkı sağlayabilecektir.
Plan Öncesi Dönemde Türkiye

 2007-2012 döneminde; büyümenin kaynağı özel tüketim, ihracat ve sabit
sermaye yatırım harcamaları olmuştur. Ancak toplam sabit sermaye
yatırımları
artış
hızının
Plan
dönemi
ortalama
hedefini
yakalayamamasında küresel krize bağlı olarak 2009 yılındaki daralma
önemli ölçüde etkili olmuştur. Net ihracatın büyümeye katkısı ise yıllık
ortalama 0,3 puan olarak gerçekleşmiştir. Başta özel sektör olmak üzere
kamu yatırımlarının artırılması büyüme ve istihdamı artıran önemli bir
bileşen olmaya devam etmektedir.
 2007-2012 döneminde ithalat ihracattan daha hızlı artmış ve dış ticaret
açığının GSYH’ya oranı yıllık ortalama yüzde 9,9, cari açığın GSYH’ya oranı
ise yıllık ortalama yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. Milli gelir denkliği
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açısından bakıldığında, bu dönemde yurtiçi tasarrufların düşük seyretmesi
cari işlemler açığının temel belirleyicisi olmuştur. Sürdürülebilir ve yüksek
büyümenin sağlanması için yurtiçi tasarrufların artırılması önemini
korumaktadır.
 Üretim ve ihracatımızın yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir
yapıya kavuşması için yapısal bir dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
dönüşüm, sanayi sektörünün, küresel değer zincirindeki konumu açısından
da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve
sosyal faydaya dönüştürmeye yönelik gerekli araç ve kurumlar
sistematiğinde önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Ar-Ge’ye ayrılan mali ve
beşeri kaynaklar artırılmıştır. Ancak, Ar-Ge için ayrılan kaynak ve
girdilerdeki artışa rağmen patent ve ticarileştirme hususlarında ilerleme
ihtiyacı sürmektedir.
 2006-2010 döneminde ülkemiz işletmelerinin tamamına yakınını
oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) istihdam ve
katma değer içindeki yüzde payı 3’er puan azalmış, yatırımlar içindeki
yüzde payı ise 5 puan artmıştır. Ekonomide rekabet gücünün artırılması,
yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ile istihdam oluşturulması açısından
KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacı devam
etmektedir.
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Tablo 1: Büyüme ve İstihdam Gelişmeleri ve Hedefleri
2006

2012

2013

2018

2014-2018

Temel Göstergeler
Büyüme (%)

6,9

2,2

4,0

5,9

5,5

96,7

117,8

122,4

159,7

5,5

GSYH (Cari, Milyar TL)

758,4

1.416,8

1.556,7

2.535,2

10,2

GSYH (Cari, Milyar Dolar)

526,4

786,3

850,5

1.285,5

8,6

Nüfus (Yıl Ortası, Milyon Kişi)

69,4

74,9

76,1

80,4

1,1

Kişi Başına GSYH (Cari, Dolar)

7.586

10.504

11.183

15.996

7,4

GSYH (1998 Fiyatlarıyla, Milyar
TL)

Üretim Faktörleri Artışı (%)
Sermaye Stoku

7,5

5,6

5,2

6,3

5,7

İstihdam

1,8

2,9

4,2

3,0

2,9

TFV

2,3

-1,1

-0,5

1,2

1,1

Sektörel Katma Değer (Cari, GSYH’ya Oran, %)
Tarım

8,3

7,9

7,7

6,8

7,22

Sanayi

20,1

19,3

19,2

20,4

19,92

Hizmetler

59,7

61,9

61,6

61,9

61,92

1,4

1,6

1,6

1,6

1,62

13,2

12,4

13,1

12,6

12,72

Dolaylı Ölçülen Mali Ara. Hiz.1
Vergi-Sübvansiyon

İşgücü Piyasası
İşgücüne Katılma Oranı (%)

46,3

50,0

51,1

53,8

52,62

İşgücü (Milyon Kişi)

22,8

27,3

28,5

32,2

2,5

İstihdam (Milyon Kişi)

20,4

24,8

25,9

29,9

2,9

İstihdam Oranı (%)

41,5

45,4

46,4

49,9

48,22

İşsizlik Oranı (%)

10,2

9,2

9,2

7,2

8,22

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri TÜİK’e aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) Dolaylı Ölçülen Mali Aracılık Hizmetleri GSYH hesabına eksi olarak girmektedir.
(2) Dönem ortalamasını göstermektedir.
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Tablo 2: Dünya Ekonomisine İlişkin Temel Makroekonomik Göstergeler
2002-2006(%) 2007-2013(%)
Dünya GSYH Artışı

2014-2018(%)

4,3

3,3

4,4

2,5

0,9

2,5

Avro Bölgesi

1,8

0,2

1,5

ABD

2,7

1,0

3,2

Japonya

1,5

0,5

1,2

6,9

6,0

6,0

10,6

9,8

8,4

Hindistan

7,5

7,1

6,7

Brezilya

3,3

3,6

4,1

Rusya

6,7

3,1

3,7

ASEAN-51

5,6

5,2

5,6

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

6,4

4,5

4,4

Dünya Ticaret Hacmi Artışı

7,5

3,6

6,1

Dünya Enflasyon Oranı

3,8

3,9

3,8

Gelişmiş Ekonomiler

2,0

2,0

2,0

Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler

6,1

6,2

5,9

Gelişmiş Ekonomiler

-2,9

-5,5

-2,8

Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler

-1,1

-1,4

-1,6

Gelişmiş Ekonomiler

76,7

96,0

106,6

Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler

43,3

35,2

31,2

Dünya İşsizlik Oranı2

6,1

5,9

---

Gelişmiş Ekonomiler

6,4

7,4

7,4

8,7

10,5

11,1

Gelişmiş Ekonomiler

Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
Çin

Genel Yönetim Bütçe Dengesi/GSYH

Genel Yönetim Brüt Borç Stoku/GSYH

Avro Bölgesi

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2013
Not: 2007-2013 ve 2014-2018 dönemleri yıllık ortalama artış tahminleri
(1) ASEAN-5 ülkeleri Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam’dır.
(2) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu, Mart 2013
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II.

PLANIN TEMEL AMAÇLARI VE İLKELERİ
 Uzun vadeli kalkınma amacımız, yeniden şekillenmekte olan dünyada
milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak
gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu
yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır. Bu çerçevede, 2023 yılında
GSYH’nın 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi;
ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 5’e
düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli
rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir.
 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı ile
Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara
çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk
sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, 2018 yılında GSYH’nın 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin
16 bin dolara yükseltilmesi; ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması;
işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler
doğrultusunda ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı
ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun
refah seviyesinin artırılması öngörülmektedir.
 Bu amaçla bağlantılı olarak, sermaye birikimi ve sanayileşme süreci
hızlandırılacak; yurtiçi tasarruflar, üretken yatırımlar ve üretim
faktörlerinin verimlilik düzeyleri artırılacak; cari açık kalıcı bir şekilde
makul düzeylere çekilecek; ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı
azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu dönüşüm sürecinde,
Türkiye’de bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından takip
edilerek yenilik üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut
üretim yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün
sağlanması hedeflenmektedir.
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III.

PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI

A) NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

Bu hedef kapsamında; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, temel hak ve özgürlükler,
sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, çocuk ve gençlik, sosyal koruma, kültür ve
sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, spor, nüfus dinamikleri,
kamuda stratejik yönetim, kamuda insan kaynakları ve kamu hizmetlerinde edevlet uygulamaları ele alınmıştır.
B)YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME

Bu hedef kapsamında; büyüme ve istihdam, yurtiçi tasarruflar, ödemeler dengesi,
enflasyon ve para politikası, mali piyasalar, maliye politikası, sosyal güvenlik
finansmanı, kamu işletmeciliği, yatırım politikaları, bilim teknoloji ve yenilik,
imalat sanayiinde dönüşüm, girişimcilik ve KOBİ’ler, fikri mülkiyet hakları, bilgi
ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, enerji, madencilik, lojistik ve ulaştırma,
ticaret hizmetleri, turizm ile inşaat mühendislik-mimarlık teknik müşavirlik ve
müteahhitlik hizmetleri ele alınmıştır.
C) YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu hedef kapsamında; bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik, mekânsal
gelişme ve planlama, kentsel dönüşüm ve konut, kentsel altyapı, mahalli idareler,
kırsal kalkınma, çevrenin korunması, toprak ve su kaynakları yönetimi ve afet
yönetimi ele alınmıştır.
D) KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Bu hedef kapsamında; uluslararası işbirliği kapasitesi, bölgesel işbirlikleri ve
küresel kalkınma gündemine katkı ele alınmıştır.
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YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
Ödemeler Dengesi
 İhracatın GSYH’ya oranı 2007-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 17,2
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yıllık ortalama ihracat artışı nominal
olarak yüzde 11,5, reel olarak yüzde 6,8 olmuştur. Küresel krizin özellikle
AB ekonomilerinde yoğun olarak yaşanması, reel kurun artış eğiliminde
olması, sanayide birim ücret endeksinde 2009 yılı hariç olmak üzere
kaydedilen artış eğilimi, ihracatın rekabet gücünü olumsuz yönde
etkilemiştir. İhracat fiyatları bu dönemde dalgalı bir seyir göstermiş ve
yıllık ortalama yüzde 4 oranında artmıştır.
 2012 yılında yüzde 3,7 oranında gerçekleşen teknoloji yoğun ürünlerin,
altın hariç toplam ihracat içindeki payının artırılması ihtiyacı devam
etmektedir. Küresel krize bağlı olarak AB pazarında artan rekabet
sonrasında, Türkiye’nin geleneksel ticaret ortağı olan AB’ye yaptığı
ihracatta orta düşük ve düşük teknolojili ürünlerin payının arttığı
gözlenmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, Türkiye’nin AB’ye yaptığı
ihracatın nominal olarak artmasına karşın, pazar çeşitliğine bağlı olarak
diğer ülkelere yapılan ihracattaki hızlı artış nedeniyle AB’nin toplam
ihracat içindeki payı azalmıştır. Buna göre yeni ihraç pazarlarına açılımla
birlikte AB dışı pazarların toplam ihracat içerisindeki payı 2006 yılındaki
yüzde 40,5 seviyesinden 2012 yılında yüzde 59,7 seviyesine yükselmiştir.
 2007-2012 döneminde ithalatın GSYH’ya oranı yıllık ortalama yüzde 27,1
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yıllık ortalama ithalat artışı nominal
olarak yüzde 11,7, reel olarak yüzde 5,4 olmuştur. Krize kadar olan süreçte
hızla artan ithalat krizle birlikte önemli ölçüde düşmüş, daha sonra tekrar
artış eğilimi göstermiştir. Bu dönemde ithalattaki artışta; reel kurdaki
değerlenme, başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki
yükselme ve uluslararası likidite bolluğunun finansman imkânlarını
artırması etkili olmuştur. 2006 yılında yüzde 20,7 olan enerji ithalatının
toplam ithalat içerisindeki payı 2012 yılında yüzde 25,4’e yükselmiştir. Söz
konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen ithalat fiyatları yıllık ortalama
olarak yüzde 5,1 oranında artış göstermiştir.
 2007-2012 döneminde de cari işlemler dengesinin temel belirleyicisi dış
ticaret açığı olmuştur. Bu dönemde, cari açığın GSYH’ya oranı yıllık
ortalama yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında yüzde 9,7’ye kadar
yükselen söz konusu oran, ekonomiyi soğutmaya yönelik alınan tedbirler
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neticesinde 2012 yılında yüzde 6’ya gerilemiştir. Artan tasarruf-yatırım
açığı dış kaynak ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
 Plan döneminde reel olarak ortalama ihracat artışının ithalat artışından
yüksek olması, ihracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması, ihracat
içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payının
yükseltilmesi, hizmet ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Politikalar


İhracatçıların yeni
iyileştirilecektir.

pazarlara

erişmesine

yönelik

mevcut

imkânlar



İthalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik
sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi etkili olarak hayata
geçirilecektir.



Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek,
nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, patent tescili ve uluslararası
marka oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki
destekler ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.



Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarlarındaki payını düşürmeden, AB-dışı
ülkelere olan mal ve hizmet ihracatını artırmak için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.



İhracat desteklerinde etkililik esas alınacak, gelişme potansiyeli olan
sektörlere öncelik verilecektir.



e-Ticaretin, ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması
amacıyla gerekli mekanizmalar geliştirilecektir.



Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin de sağlık, çevre, enerji verimliliğine dair
teknik düzenlemelere uygunluğu sağlanacaktır.



Uluslararası hizmet
ticareti müzakereleri
kapsamında
ülkemiz
yatırımcılarının yurt dışında haklarının teminat altına alınması ve korunması
sağlanacaktır.

Girişimcilik ve KOBİ’ler


Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ'ler, çalışan sayısı
bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını,
katma değerin yüzde 54’ünü, yatırımların yüzde 50’sini ve üretimin yüzde
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56’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin
yüzde 25’ini kullanmakta ve ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştirmektedir.


Plan döneminde KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar ile
strateji ve eylem planları hayata geçirilmiş,
oluşturulmuş, girişimcilere yönelik çeşitli destek
başlatılmış ve kümelerin desteklenmesine yönelik
oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür.

kooperatiflere yönelik
girişimcilik konseyi
ve ödül programları
mevzuat ve kapasite



Ortak iş yapma kültürüne, sermaye birikimine ve gelir dağılımına olumlu
katkıları açısından önem taşıyan kooperatifçiliğin geliştirilmesi ihtiyacı
bulunmaktadır.



KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının
yükseltilmesi temel amaçtır. Bu kapsamda, öncelikle hızlı büyüyen veya
büyüme potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet ve iş modeli
açılarından yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi esastır.


Tablo 3: Girişimcilik ve KOBİ'lere İlişkin Gelişmeler ve Hedefler
2006

2012

2013

2018

Yeni Kurulan Şirket Sayısı (Bin)

53

39

50

75

Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Tüm İşletmeler İçindeki Oranı (%)1

1,7

2,42

3,0

4,0

35.000

41.000

45.000

65.000

Tamamlanan OSB Sayısı

130

153

160

200

KOBİ'lerin İhracat Miktarı (Milyar Dolar)

503

90

100

150

44

50

52

60

10,03

14,92

17,0

20,0

604

2.174

2.500

4.000

OSB'lerde Faaliyet Gösteren İşletme Sayısı

İhracat Yapan KOBİ Sayısı (Bin)
KOBİ'lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı (%)
TGB’lerde Faaliyet Gösteren Girişim Sayısı

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri TÜİK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmeler içindeki 20-249 kişi çalıştıran işletmeleri kapsamaktadır.
(2) 2010 yılı verisidir.
(3) Kalkınma Bakanlığı tahminidir.

11

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi

Politikalar


Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve
yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması,
girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik
uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.



Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve
kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu
tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve
girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır.



Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri
artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda
kamu, STK’lar ve özel sektör işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.



Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve
istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç
girişimcilik ve sosyal girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme
ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak
desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.



KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat
uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır.



KOBİ’lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve
araştırma merkezleriyle işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri
ve kümelenmeleri desteklenecektir.



KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri
geliştirmeleri sağlanacaktır.



Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum
sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş
merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olumsuz etkilerinin
giderilmesi sağlanacaktır.



Bireylerin ve küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal refaha katkılarını
artırmak üzere kooperatifleşme faaliyetleri özendirilecektir.

kapasiteleri

geliştirilerek
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Fikri Mülkiyet Hakları
 Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri
hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve
kurumsal kapasite oluşturulacaktır.
Lojistik ve Ulaştırma
 Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik, hem kendi içinde taşıdığı
büyüme potansiyeli hem de Türkiye’nin birçok ekonomik hedefe
ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla büyük öneme sahiptir.
Taşımacılık, depolama, paketleme, gümrükleme ve nihai tüketiciye erişimi de
kapsayan lojistik hizmetlerinin dünya genelindeki hacmi gün geçtikçe
artmaktadır. Lojistik altyapısı gelişmiş ülkelerin ticaret faaliyetlerinin daha
etkili ve verimli olduğu görülmektedir.


Lojistik Performans Endeksine göre 155 ülke arasında 2007 yılında 34’üncü
sırada, 2010 yılında 39’uncu sırada bulunan Türkiye, 2012 yılı itibarıyla
27’nci sıraya yükselmiştir. Lojistikle ilgili yetkiler farklı kamu kurumları
arasında dağıtılmış bulunduğundan bu alanda etkin bir koordinasyona
ihtiyaç bulunmaktadır. TCDD tarafından yapımı devam eden 18 adet lojistik
merkezden 3’ü işletmeye açılmış, 4’ünün ise birinci etap inşaat işleri
tamamlanmıştır.



Dünyada ön plana çıkan güvenli, dakik, daha kısa sürede ve daha konforlu
ulaşım talepleri son yıllarda ulaştırmanın gelişimini hızlandırmıştır. Bu
gelişme çerçevesinde, lojistik hizmetleriyle desteklenen ulaştırma türlerinin
bütünleşmiş bir şekilde işletimini, verimli ve etkili bir ulaştırma altyapısı
oluşturulmasını ve ulaştırma türlerinde güvenliği öne çıkaran
sürdürülebilirlik kavramını da göz önünde bulundurarak, insan faktörünü
önceleyen ve çevreye zararı en aza indirgeyen politikaların uygulanması
gerekliliği ortaya çıkmıştır.



Dünya denizyolu taşımacılığı küresel krizden olumsuz yönde etkilenmiştir.
Bununla birlikte Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde limanlarda yapılan
toplam elleçleme miktarı yıllık ortalama yüzde 8, konteyner elleçleme
miktarı ise yıllık ortalama yüzde 11 artış göstermiştir. Türk bayraklı deniz
ticaret filosu 2006 yılı sonunda 7,3 milyon DWT iken 2012 yılı sonunda 10,3
milyon DWT’ye ulaşmış, dünya filoları arasında 25’inci sırada yer almıştır.
Ancak, denizyoluyla gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarının 2006 yılında
yüzde 21’i Türk bayraklı filoyla gerçekleştirilirken, 2012 yılında bu oran
yüzde 14’e düşmüştür.
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Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi
olmasını sağlamak için büyük ölçekli limanlardan Mersin Konteyner Limanı
ve Filyos Limanının etüd-projeleri tamamlanmış ve Çandarlı Limanının
yapımına başlanmıştır. 2010 yılında Kıyı Yapıları Master Planı tamamlanmış,
ancak ilgili kurumların rehber olarak kullanacağı şekilde hayata
geçirilememiştir.



Gümrük hizmetlerinin etkin sunulması, dış ticarette sürenin kısalmasını ve
lojistik sürecinin daha etkin bir hale gelmesini sağlamaktadır. KÖİ
yöntemiyle gümrük kapıları modernize edilmiş, gümrük uygulamalarında
bilgi teknolojileri kullanımı yaygınlaştırılmış, yetkilendirilmiş yükümlü
statüsüyle gümrük işlemleri azaltılmış, ikili işbirliği anlaşmalarıyla ülkeler
arası gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi sağlanmıştır. Dış ticaretin
gelişmesine paralel olarak yeni gümrük kapılarının açılması,
modernizasyonlara devam edilmesi ve tesislerin donanım ihtiyaçlarının
giderilmesi önem arz etmektedir.



Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak; lojistik maliyetin
düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel
amaçtır. Lojistikte ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme
alt maliyetleri göz önünde bulundurularak, transit taşıma süresinin
kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız
unsurları öne çıkarılarak müşteri hizmet düzeyinin artırılması
hedeflenmektedir.
Politikalar



Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik
faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master Planı hazırlanarak hayata
geçirilecektir. Bu çerçevede, lojistik merkezler için yer seçiminde rehber
niteliği taşıyacak şekilde ülkemizin ulaştırma alternatiflerini gösteren
ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması sağlanacaktır.



Lojistik merkezlerin ülke genelinde planlanması ve yatırımlarında; bölgesel
potansiyel ve ihtiyaçlar dikkate alınacak, kombine taşımacılık bağlantılarının
yapılmasına özen gösterilecek, kullanıcıların gereksinimleri gözetilerek, tüm
lojistik hizmet sağlayıcılarının eşit şartlarda yararlanacağı kamu-özel işletim
modelinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
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Lojistik pazarında faaliyet gösteren firmaların yeterli ölçek büyüklüğüne
ulaşması desteklenecektir.



Lojistik alanında kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon
ve işbirliği mekanizması oluşturulacaktır.



Ulaştırma koridorlarında uygun hacim ve mesafelerde en avantajlı ulaşım
türü belirlenerek, bu kapsamda denizyolu ve demiryolu taşımacılığı
özendirilecek ve kombine taşımacılık imkânları geliştirilecektir. Enerji
verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım
sistemlerine öncelik verilecektir.



Önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam edecek AB’nin ulaştırma
ağlarına (TEN-T) bağlantı sağlayacak projeler başta olmak üzere tüm komşu
ülkelere ve yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak güzergâhlara önem
verilecektir.



Artan dış ticaret taşımalarının Türk bayraklı gemilerle yapılabilmesini
teminen filonun geliştirilmesi ve Türk bayrağının tercih edilmesi
sağlanacaktır.



Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesini teminen, yapılan planlamalar
doğrultusunda doğru yer, zaman ve ölçekte liman kapasiteleri hayata
geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları tamamlanacaktır.
Çandarlı Konteyner Limanı tamamlanacak, Mersin Konteyner Limanı ve
Filyos Limanının yapımına başlanacaktır.



Liman yönetiminde dağınıklığın giderilmesini ve kamu tarafından
belirlenecek politikaların her bir limanın ihtiyaçları da göz önüne alınarak
uygulanmasını sağlayacak, Türkiye’ye uygun bir liman yönetim modeli
hayata geçirilecektir.



Dış ticaretteki gelişmelere paralel olarak gümrüklerin fiziki altyapısı
iyileştirilecek, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve tek pencere uygulaması
yaygınlaştırılacak, gümrük işlemleri hızlandırılacak ve etkinleştirilecektir.
İkili gümrük anlaşmaları ile gümrük işlemleri azaltılacak, tek durakta
kontrol-ortak kapı kullanımı projeleri tamamlanacaktır.

Ticaret Hizmetleri


Ticaret hizmetlerinde giderek artan modern işletme teknikleri ve teknoloji
kullanımı yoluyla verimlilik ve performans artışları sağlanmış ve hızlı bir
dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu gelişmeler tarım ve sanayi sektörlerinde
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kalite ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. Sektörde geleneksel
yapıdan, modern büyük mağazaların, zincir marketlerin yer aldığı bir yapıya
geçiş olmuştur. Organize perakendeciliğin toplam perakendecilik
içerisindeki payı hızlı bir yükseliş kaydederek yüzde 40 civarına ulaşmıştır.
Organize perakendeciliğin ve başta elektronik ticaret olmak üzere yeni
tedarik yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte geleneksel kesimde iş kayıpları
meydana gelmiştir.


Son yıllarda uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan en çok etkilenen
sektörlerden birisi ticaret hizmetleri olmuştur. 2007-2012 döneminde
toptan ve perakende ticaret hizmetleri yıllık ortalama yüzde 2,8 oranında
büyümüştür. Toptan ve perakende ticaret hizmetlerinin GSYH içerisindeki
payı 2006 yılında yüzde 12,5 iken 2012 yılında yüzde 12,2, toplam istihdam
içerisindeki payı ise 2006 yılında yüzde 16,8 iken 2012 yılında yüzde 14,1
olmuştur.



2007-2012 döneminde otel ve lokantacılık hizmetleri yıllık ortalama yüzde
2,8 büyümüştür. Otel ve lokantacılık hizmetlerinin GSYH içerisindeki payı
2006 yılındaki yüzde 2,2 seviyesinden 2012 yılında yüzde 2,4’e, toplam
istihdam içerisindeki payı ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,9’a yükselmiştir.



2011 ve 2012 yıllarında ticari faaliyetleri büyük ölçüde düzenleyen Türk
Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu günümüz sosyal ve ekonomik
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmiştir.



Ticaret hizmetlerinde öncelikle modern tedarik zinciri yönetimi ve kombine
taşımacılık sistemlerinin kurulmasına, teknoloji kullanımının artırılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Sektörde kayıt dışılığın azaltılması için etkin denetim
ve gözetim ile kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının yanında
tüketici duyarlılığının artırılması önem taşımaktadır. Ayrıca, ticareti yapılan
ürünlerin çevreye olan etkileri ile kalite ve hijyen sorunlarını gidermek üzere
ürün ve sunum standartlarının geliştirilmesi ve piyasa denetim ve
gözetiminin güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.



Ülkemizin nüfusu, ekonomik büyümesi, konumu, büyük şehirleri ile turizm
potansiyeli ticaret hizmetlerinin gelişmesinde önemli fırsatlar olarak
görülmektedir. Özellikle çevre ülkelerin gelişmekte olan pazarları da dışa
açılmada önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bilgisayar kullanımının ve
çevrimiçi işlemlere güvenin giderek artmasıyla birlikte elektronik ticaretin
yaygınlaşması ve böylece ticaret hizmetlerinde iş hacminin artması
beklenmektedir. Ayrıca, gerek yöresel tatlarımızın daha modern ve kaliteli
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sunumlarla geniş kitlelere ulaştırılması, gerekse uluslararası büyük
zincirlerin tecrübelerini ülkemize taşımalarıyla lokantacılık sektöründe iş
hacminin artacağı tahmin edilmektedir.


Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli hizmet üretiminin ve verimlilik
artışının sağlanması, teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet
kalitesinin artırılması, rekabetin ve tüketicinin korunması ile sektör içi
kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortamın tesis edilmesi
temel amaçtır.
Politikalar



Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik düzenlemelerde,
sektörün girdi ve çıktı tarafı göz önüne alınarak, tarım ve imalat sanayii
sektörleri ile tüketiciler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak analiz edilecek
ve piyasa işleyişinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilecektir.



Geleneksel toptan ve perakende sektörünün rekabet gücünü artırıcı tedarik
ve satış faaliyetleri geliştirilecektir. Bu kesimde modern işletme teknikleri,
yeni hizmet modelleri ve teknoloji kullanımı desteklenecektir.



Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin
geliştirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke
pazarlarına daha fazla açılması sağlanacaktır. Girişimcilerin yurtdışı
pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetleri geliştirilecektir.



Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat, güncel gelişmelere uygun olarak
yeniden düzenlenecek, uygulamalar iyileştirilecektir.

KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Bölgesel İşbirlikleri


Türkiye’nin kalkınma gündemi bölgesel düzeyde yakın coğrafyamızdaki
ülkelerle ekonomik ve ticari alanda etkin bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
Bu çerçevede ülkemiz, bölgesinde kalkınmanın sınır aşan bir perspektifle ele
alınması ve yakın coğrafyada kalkınmanın yayılması yönünde bir politika
izlemektedir.



2005 yılında başlatılan AB’ye katılım müzakereleri sürecinde Türkiye’nin
bugüne kadar gösterdiği yoğun çabaya rağmen, üyelik müzakerelerinde
yeterli ilerleme sağlanamamıştır. Buna rağmen bugüne kadar 35 fasıldan 13

17

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi

tanesi açılmış olup Türkiye AB’ye üye olma yükümlülüklerini yerine
getirmeye devam etmektedir.


Son on yılda Türkiye’nin AB ülkeleri ile ticaretinin toplam ticaret içindeki
payı azalırken; komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle olan ticaretinin payında
önemli ölçüde artış görülmektedir. Bu çerçevede, Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi mekanizmaları aracılığıyla başlatılan kapsamlı ekonomik
işbirliği ve ikili STA ile yoğunlaşan teknik işbirliği ve kalkınma işbirliği
programları, Türkiye’nin yakın coğrafyasıyla artan ve çeşitlenen iktisadi ve
ticari etkileşiminin önünü açmakta ve ilişkilerin kurumsallaşmasını
sağlamaktadır.

Tablo 4: Ülke Gruplarının Türkiye’nin Toplam İhracatı İçindeki Payları(Yüzde)
2002

2008

2009

2010

2011

2012

Avrupa Birliği (AB-27)

56,6

48,0

46,0

46,3

46,2

38,8

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

13,1

24,7

28,0

28,6

27,7

36,2

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)

13,1

23,7

26,1

26,6

25,7

34,0

5,3

10,8

13,5

14,2

14,7

18,5

Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler
Kaynak: TÜİK

Tablo 5: Ülke Gruplarının Türkiye’nin Toplam İthalatı İçindeki Payları(Yüzde)
2222

2002

2008

2009

2010

2011

2012

49,8

36,8

40,1

38,9

37,8

37,0

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

7,3

10,9

9,5

12,0

13,0

13,4

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)

6,2

8,3

6,6

8,7

9,9

10,4

Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler

4,4

6,2

4,6

6,5

7,7

8,0

Avrupa Birliği (AB-27)

Kaynak: TÜİK



Ülkemiz için başta yatırım, ticaret, turizm, ulaştırma, tarım ve finans olmak
üzere birçok alanda önemli işbirliği potansiyeli taşıyan İSEDAK üyesi
ülkelerle ilişkilerin gelişmesi, kalkınma çabalarımıza önemli katkılar
sağlayacaktır. Ayrıca, 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi
kapsamında geliştirilecek işbirliği program ve projeleri, İslam ülkeleri
18
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nezdinde ortak bir kalkınma gündemi oluşturulmasına hizmet edecek ve bu
ülkeler arasında karşılıklı etkileşim ve dayanışmayı artıracaktır.


Kurucu üyesi olduğumuz EİT, ülkemizin komşu ülkelerle ve yakın coğrafyası
ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir potansiyel
taşımaktadır. Ancak uzmanlık kapasitesi ve mali kısıtları göz önüne
alındığında, EİT’in yürüttüğü faaliyetlerin öncelik arz eden işbirliği
alanlarında sonuç odaklı program ve projelere yoğunlaştırılması gerekli
görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin önerisiyle kurulan Akil Adamlar
Grubu; EİT’in daha etkin, dinamik ve görünürlüğü yüksek bir teşkilat haline
gelmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.



AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı ekonomik, sosyal ve
kültürel faaliyetlerin artırılması ve çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden
daha etkin yararlanılması temel amaçtır.

Politikalar


AB’ye tam üyeliğe yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek, tam üyelik
hedefi çerçevesinde gerçekleştirilecek reformlarla sürecin getireceği
faydaların azami düzeye çıkarılmasına odaklanılacak, ilişkiler hukukun
üstünlüğü temelinde, uzun dönemli ve karşılıklı yarar ilkesi doğrultusunda
yürütülecektir.



AB'den ülkemize sağlanan mali yardımların ulusal önceliklerimizi de
dikkate alarak daha verimli ve etkili bir biçimde kullanılması sağlanacak, AB
üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik
hazırlık çalışmaları yürütülecek ve kurumsal kapasite geliştirilecektir.



Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin üçüncü
taraflarla ticaretinde ciddi bir ekonomik maliyet unsuru haline gelmemesi
için gerekli tedbirler alınacaktır.



AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü tutulmasına özen gösterilecek,
ortak program, proje ve faaliyetler yoluyla toplumsal ve kurumsal ilişkilerin
daha da geliştirilmesi sağlanacak, başta vizeler olmak üzere bu tür
faaliyetlerin yürütülmesini engelleyen veya zorlaştıran uygulamaların
sonlandırılması için çabalar yoğunlaştırılacaktır.



Komşu ülkelerle ve bölge ülkeleriyle karşılıklı ekonomik faaliyetler
artırılacak ve çeşitlendirilecektir.
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T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi



Tercihli ticaret anlaşması yapılan ülkelerle hedef ve öncelikli pazarlar için
özel kredi programları hazırlanacaktır.



Bölgesel ticaret anlaşmaları vasıtasıyla ticaretin kolaylaştırılması ve
serbestleştirilmesine yönelik çabalar artırılacak ve yürürlük aşamasına
gelmiş olan ticari düzenlemelere işlerlik kazandırılacaktır.



Bölge ülkeleriyle hizmet ticareti ve yatırımlara ilişkin hükümler de içeren
STA’lar yapılmasına dönük çalışmalar hızlandırılacaktır.



Komşu ve bölge ülkeleriyle ticaret ve yatırım potansiyelini
değerlendirebilmek maksadıyla özel ekonomik işbirliği yöntemleri olan
ortak ve/veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak ekonomik alan gibi işbirliği
mekanizmaları geliştirilecektir.



İSEDAK daha etkin hale getirilecek, bu çerçevede önümüzdeki dönem
çalışmalara yön verecek İSEDAK Stratejisi, oluşturulan çalışma gruplarının
da katkısıyla güçlü bir şekilde hayata geçirilecektir.



EİT’in daha etkin bir işbirliği platformuna dönüştürülmesi için çalışmalar
yoğunlaştırılacak, öncelikli alanlarda sonuç odaklı program ve projelerin
yürütülmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına öncülük edilecektir.



Bölgesel ölçekte başta enerji, eğitim, sağlık, gıda, tarım, ulaştırma ve turizm
gibi sektörler olmak üzere ortak potansiyeli harekete geçirmeye yönelik
işbirliği imkânları değerlendirilecektir. Bu kapsamda yakın bölgeye
odaklanan sektörel stratejiler, ortak program ve projeler hazırlanacaktır.

IV.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm
sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk
alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik
reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlanmıştır.
Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve
sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve
sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında rehber
niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans
göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar için merkezi
20
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düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden
ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında 2. bölümde yer alan politikalarla
bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için
programların temel unsurları ortaya konulmuştur. Tasarlanan programların
ayrıntıları, alt bileşenleri, uygulama faaliyet ve projeleri, bütçe ihtiyacı ve
mevzuat altyapısı Planın TBMM’de kabulünden sonra koordinatörlerin ve
bileşenlerden sorumlu Bakanlıkların ortak katılım ve katkılarıyla eylem planları
haline getirilecek, nihai tasarım ve uygulama usul ve esasları Yüksek Planlama
Kurulu Kararıyla belirlenecektir.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının hayata geçirilmesine yönelik eylem
planlarının
hazırlanmasının,
uygulanmasının,
izlenmesinin
ve
değerlendirilmesinin koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
Yüksek Planlama Kurulu, Programların uygulama sonuçlarını da dikkate alarak
programların gerektiğinde revizyonunda yetkili olacaktır.
Söz konusu Programlar, ihtiyaç duyulan mevzuat, idari karar ve finansman
bakımından bütün kamu kurum ve kuruluşları nezdinde öncelikli olarak ele
alınacaktır.

BAKANLIĞIMIZIN YER ALDIĞI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ
PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı
Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar,
yatırımların finansmanı açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası veriler
açık ekonomi koşullarında dahi gelişmekte olan ülkeler açısından yurtiçi
tasarruflarla yatırım arasında pozitif ilişkiye işaret etmektedir.
Türkiye’nin orta-uzun dönem kalkınma hedeflerini yakalaması açısından
istikrarlı ve yüksek bir büyüme sağlanması önem taşımaktadır. Büyümenin
sağlıklı bir yapıda sürdürülmesi için yatırımlarda da istikrar sağlanması
gerekmektedir. Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranlarının yüzde 15’in altındaki
21
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mevcut düzeyi, benzer gelir grubundaki ülkelere ve hızlı büyüyen ülkelere göre
daha düşük seviyededir. Türkiye ekonomisi yakın geçmişte dış finansmana
erişimde sorun yaşamamış olsa da yatırımların ve büyümenin istikrarlı bir
biçimde sürdürülmesi için tasarrufların artırılmasına yönelik önlemler alınması
önem taşımaktadır.
Mevcut kaynakların etkinlikten uzak kullanımı anlamına gelen israf ekonomideki
tasarrufları azaltmakta ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır.
Bu program çerçevesinde, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak
üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların
artırılması, artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve
israfın azaltılması amaçlanmaktadır.
Program Hedefi
•

Yurtiçi tasarruf oranının yüzde 19’a yükseltilmesi

Performans Göstergeleri
•

Yurtiçi tasarruf oranları (kamu, özel)

•

Finansal hizmetlere erişim oranı

•

Tüketici ve ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki oranları

•

Ticari krediler içerisinde sanayinin payı

•

Özel sektör yatırımlarında makine teçhizatın payı

•

Bireysel emeklilik sisteminin hacmi ve sistemden erken çıkış oranı

Program Bileşenleri
1.

Bileşen: Mali Piyasa Araçlarıyla Tasarrufların Özendirilmesi

•

Finansal farkındalığın artırılması ve finansal eğitimin yaygınlaştırılması

•

Yastık altı tasarrufların sisteme çekilmesi

•

Küçük tasarrufların teşvik edilmesi ve korunması

•

Finansal ürün çeşitliliğinin artırılması

•

Tasarrufların uzun vadeli finansal araçlara kaydırılması
22
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•
Özel sektörün finansmanında sermaye piyasalarının kullanılmasının teşvik
edilmesi
2.

Bileşen: İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi

•

İsrafın boyutlarının tespit edilmesi

•

Tüketici haklarının korunması

•

Bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması

•

Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir biçimde uygulanması

•

Çocuklara ve ailelere tasarruf alışkanlığı kazandırılması

•

İsrafın azaltılması ile ilgili kampanyalar düzenlenmesi

•
Çapraz sübvansiyonların ve ticari olmayan indirimlerin kaldırılması
yoluyla kamu ve özel sektörün ürettiği mal ve hizmetlerin tüketiminin
rasyonelleştirilmesi
3.
Bileşen: Kredi Düzenlemeleriyle Tasarrufların Özendirilmesi ve
Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi
•
Tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında
tutulması
•
Kredi kartlarındaki taksitlendirme, ödüllendirme ve limit belirleme
uygulamalarının gözden geçirilmesi
•
Kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı
önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılması
4.

Bileşen: Tamamlayıcı Sigortacılığın Geliştirilmesi

•
Bireysel emeklilik sisteminin (BES) daha da genişletilmesi için yönetim ve
işletim giderlerinin uluslararası düzeylere yaklaştırılması
•

Tamamlayıcı sağlık sigortacılığının geliştirilmesi

•

Uzun vadeli hayat sigortaları ürünlerinin geliştirilmesi

5.
Bileşen: Vergisel Araçlarla Tasarrufların Özendirilmesi ve Üretken
Yatırımlara Yönlendirilmesi
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•
Dolaylı vergi kompozisyonunun tasarruf önceliği çerçevesinde gözden
geçirilmesi
•

Vergisel araçlarla üretken yatırımların özendirilmesi

Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Genel Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı
Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
1.

Bileşen: Sermaye Piyasası Kurulu

2.

Bileşen: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

3.

Bileşen: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

4.

Bileşen: Hazine Müsteşarlığı

5.

Bileşen: Maliye Bakanlığı

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI
Programın Amacı ve Kapsamı
Son yıllarda alınan önlemlere rağmen kayıt dışı ekonomi halen önemli sorun
alanlarından birisidir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde
ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun
iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine,
ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı
ekonominin azaltılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, bu program Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının
daha etkin uygulanmasına katkı sağlayacaktır.
Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında her ne kadar kayıtlı sektörlerin
güçlendirilmesi ve kayıtlı sisteme girişlerin teşvik edilmesi önem arz etse de,
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında diğer programların doğrudan ya da dolaylı
olarak bu hususlara katkı sağlayacağı dikkate alınarak, bu programda söz konusu
bileşenlere yer verilmeyecektir.
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Program Hedefleri
•

Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının beş puan azaltılması

•

Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beş puan azaltılması

Performans Göstergeleri
•

Kayıt dışı ekonominin GSYH'ya oranı

•

Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların tarım dışı istihdama oranı

•

Yıllık denetim sayılarının bir önceki yıla göre değişim oranı

•

Denetimler sonucunda tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısı

•

Denetimler sonucunda tespit edilen vergi matrah farkları

•

Kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi

Programın Bileşenleri
1.

Bileşen: Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun ve Etkilerinin Ölçülmesi

•
Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde kullanılan mevcut standart
yöntemlerin Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilmesi
•

Kayıt dışı ekonominin yol açtığı sorunların etkisinin ölçülmesi

2.

Bileşen: Denetim ve Yaptırımların Daha Etkili Kılınması

•
Kamu kurumlarının denetim kapasitesinin
denetimlerin nitelik ve niceliğinin artırılması

geliştirilmesi

suretiyle

•
Denetimlerin etkinliğinin artırılmasında risk analizi modelleri, veri
madenciliği ve bilişim teknolojilerinin daha yaygın kullanılması
•

Kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunanlara yönelik yaptırımların artırılması

3.
Bileşen:
Artırılması

Kurumlar

Arası

Koordinasyon

ve

Veri

Paylaşımının

•
Kamu kurumlarının denetim sonuçlarının ve kayıtlarında bulunan verilerin
diğer kamu kurumlarıyla paylaşılması
•

Kurumlar arası ortak veri tabanı ve denetim uygulamalarının geliştirilmesi
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•
Kayıt dışılığa sebep olan yasal düzenlemeler konusunda kamu kurumları
ile işbirliği sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması
4.
Bileşen:
Sağlanması

Kayıt

Dışılıkla

Mücadelede

Toplumsal

Mutabakatın

•
Toplumun ilgili kesimlerinin kayıt dışılıkla mücadeleye aktif katılımının
sağlanması
•
Kamu idareleri ve STK’lar aracılığıyla kayıt dışı ekonominin olumsuz
etkileri hakkında toplumsal bilincin artırılması
5.

Bileşen: Kaçakçılıkla Etkin Mücadele Edilmesi

•
Akaryakıt, içki ve tütün mamulleri kaçakçılığı başta olmak üzere
kaçakçılığın ekonomik boyutunun ölçülmesi
•
Kaçakçılıkla mücadelede idari ve teknik kapasitenin güçlendirilerek
denetimlerin etkinleştirilmesi
•

Kurumlar arası koordinasyonun artırılması

Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Genel Koordinatör: Gelir İdaresi Başkanlığı
Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
1.

Bileşen: Kalkınma Bakanlığı

2.

Bileşen: Gelir İdaresi Başkanlığı

3.

Bileşen: Gelir İdaresi Başkanlığı

4.

Bileşen: Gelir İdaresi Başkanlığı

5.

Bileşen: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Programın Amacı ve Kapsamı
Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım
kararını ve rekabet gücünü etkilemektedir. İmalat sanayii yatırımları için
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potansiyelin artırılması ancak lojistik imkânların artırılması ve lojistik
maliyetlerinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi ile mümkündür.
Bu programla, Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin
büyüme potansiyelimize katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde
ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanmaktadır.
Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla
mevzuat, eğitim, gümrük, altyapı ve sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet
gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşmıştır.
Program Hedefleri
•

Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi

•
Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün
azaltılması
•

Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması

Performans Göstergeleri
•

Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi sıralaması

•

Taşımacılıkta intermodalite tercih oranı ve transit yük oranı

•

Sektördeki yerli firma sayısının yabancı firma sayısına oranı

•
Lojistikte Ar-Ge çalışması yürüten firma sayısı ve yapılan yıllık yenilik
sayısı
•

Lojistik döngü içerisinde gümrük işlemlerinde harcanan ortalama süre

•
Belirlenen sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içinde lojistik maliyetinin
oranı
•

Limanlarda konteynerizasyon oranı ve konteyner elleçleme kapasitesi

•

Limanlarda elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma oranı

•

Demiryolu yük taşımacılığında özel sektörün payı

•

Toplam dış ticaret hacminde hava kargonun payı
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Program Bileşenleri
1.

Bileşen: Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması

•

Kamu kurumlarının lojistikte üstlenecekleri rollerin tanımlanması

•

Kurumlar arası koordinasyon için yeni bir yapı oluşturulması

•
Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezleri ve diğer lojistik
faaliyetleri ile asgari ve azami gereklilikleri kapsayan mevzuat niteliğinde Lojistik
Master Planının hazırlanarak hayata geçirilmesi
•
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
kapsamında, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak TCDD şebekesinin özel
taşıyıcılara açılması ve demiryolu taşımacılığında serbestleşmenin sağlanması
2.

Bileşen: Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi

•

Şehirlerin gelişmesine paralel olarak lojistik altyapının iyileştirilmesi

•
Şehirlerde belirli alanların lojistik faaliyetler için ayrılarak lojistik
merkezlerin oluşturulması
3.

Bileşen: Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması

•
Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük
işlemlerinin hızlandırılması, gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılması,
gümrüklerde bilgi teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması
4.

Bileşen: Büyük Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması

•
Çandarlı Konteyner Limanının tamamlanması, Mersin Konteyner Limanı ve
Filyos Limanının yapımına başlanması
•
Ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına
bağlantı yapan koridorlarda karayolu yatırımlarının tamamlanması
•
Karayolu ağında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde bölünmüş
yol ve BSK yatırımlarının yapılması
•
Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde yeni hava
kargo terminali yatırımlarının yapılması
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•
Demiryollarında yapımı devam eden 19 lojistik merkezin tamamlanması ve
trafiğin yoğun olduğu kesimlerde çift hat demiryolu yapımlarının
gerçekleştirilmesi
•
Mevcut konvansiyonel hatlarda eksik olan elektrifikasyon ve sinyalizasyon
sistemlerinin tamamlanması
•

OSB, Serbest Bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının yapılması

5.
Bileşen: Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin
Artırılması
•
Lojistik firmalarının taşımacılık yanında modern depoculuk anlayışıyla
tedarik zincirini yönetecek şekilde yapılanması
•

Lojistikte yerli küçük firmaların birleşmesinin desteklenmesi

•
Lojistik firmalarının teknoloji kullanımı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin
desteklenmesi
6.
Bileşen: Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla
Desteklenmesi
•

İhracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulması

•

Yeni ihracat güzergâhları oluşturulması

Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Genel Koordinatörler: Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı
Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş
1.

Bileşen: Kalkınma Bakanlığı

2.

Bileşen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3.

Bileşen: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

4.

Bileşen: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

5.

Bileşen: Ekonomi Bakanlığı

6.

Bileşen: Ekonomi Bakanlığı
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