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1. GENEL POLİTİKA ÇERÇEVESİ VE AMAÇLAR 

Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik için aday ülke olarak, 26/27 Kasım 2000 tarihli 

Ekonomik ve Mali İşler Konseyinin (ECOFIN Council) talebine istinaden, 2001 yılından itibaren 

Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlamış ve Avrupa Komisyonuna sunmuştur. Bu yıl 

itibarıyla, Avrupa Komisyonunun 17 Aralık 2014 tarihli yazısında talep edilen çerçeveye zaman 

kısıtının elverdiği ölçüde uyum sağlanarak ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık 

ve kurumların katkılarıyla “2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı” 

hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulunun (YPK)
1
 2015/5 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Türkiye’nin 2014-2018 dönemi için politika çerçevesini belirleyen resmi politika dokümanı 

olan Onuncu Kalkınma Planı 2014 yılı itibarıyla TBMM onayıyla yürürlüğe girmiştir. 2023 

vizyonuyla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı; hukukun üstünlüğü, insani gelişmişlik, uluslararası 

rekabet gücü, bilgi toplumu, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi çok 

boyutlu alanlara yönelik belirlenen yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası 

sunmaktadır. Bu planla, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek 

uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına 

girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna ulaşılması amaçlanmaktadır. 

Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı, bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 

dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) esas alınarak hazırlanmıştır. Bu program, Türkiye 

ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine ulaşmak için ülkemizin 

ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hayata geçirmek üzere tasarlanmıştır. Büyüme performansını 

yükseltirken, cari işlemler açığını düşürmeye devam etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece 

makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform 

Programının temel amacıdır. 

2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programının makroekonomik çerçevesi; 

küresel likiditenin giderek sıkılaştığı ve dış dünyadan kaynaklanan risk ve fırsatlar göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıştır. Küresel ekonomi, ılımlı ancak inişli çıkışlı bir hızla toparlanmaya 

devam etmektedir. Bu konjonktürde, Türkiye’nin maliye politikasını sıkılaştırması, enflasyonla daha 

güçlü mücadele etmesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla gerçekleştirmesi 

yoluyla makroekonomik temellerini güçlü tutması önem arz etmektedir. Katılım Öncesi Ulusal 

Ekonomik Reform Programı döneminde yurt içi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken 

alanlara yönlendirmek, ekonominin üretim kapasitesini ve teknoloji seviyesini yükseltmek, 

verimlilik düzeyini ve ihracatın büyümeye katkısını artırmak temel önceliklerimizdir. Ayrıca, 

ekonominin ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi ve ekonominin yenilik üretme 

kapasitesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmiştir. 

Bu alanlara yönelik yapısal politikalar, orta vadede ekonominin rekabet gücünü artırmak yoluyla 

potansiyel büyüme oranının artırılmasına ve tasarruf-yatırım açığının azalmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu alandaki gelişmeler, bir taraftan özel sabit sermaye yatırımlarının ve doğrudan 

yabancı yatırımların artmasına destek olurken, diğer taraftan cari işlemler açığı finansmanının daha 

sağlıklı bir yapıya kavuşmasına da hizmet edecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarının sağlanması temel amacıyla 

tutarlı olarak enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasına devam edecektir. Enflasyon oranının nihai 

olarak Maastricht kriterlerine uygun seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Ekonomideki yapısal 

dönüşüm, gelişmiş ülkelere yakınsama süreci ve yüksek enflasyon döneminden kalma fiyatlama 

davranışları göz önüne alınarak, fiyat istikrarına doğru kademeli olarak ilerlenmesini sağlayacak bir 

hedef patikası öngörülmektedir. Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon hedefi 2015, 2016 ve 2017 yılları 

için yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 

Maliye politikası, ekonomik istikrarın desteklenmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari 

açığın kontrol altında tutulmasına, enflasyonla mücadele edilmesine ve büyüme potansiyelinin 

yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 

                                                      
1 Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan başkanlığında, 1 Başbakan Yardımcısı ve 7 Bakan’dan oluşmaktadır. 
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Kamu kesimi borçlanma gereğinin ve faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması suretiyle 

maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde 

edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi sağlanacaktır. Özellikle kamu tüketimi ve 

cari transferlerin kontrol altına alınması yoluyla kamu tasarruf yatırım açığı tedrici bir şekilde 

azaltılacaktır. Harcama programları özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, 

teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde 

önceliklendirilecektir. 

Bu çerçevede; yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği ile 

derinliğin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi ve işgücü piyasası, 

eğitim ve yargı sistemi, kayıt dışılık, devlet yardımları, iyi yönetişim, yerel yönetimler ve bölgesel 

gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanması önem arz etmektedir. 

Dört ana bölümden oluşan Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programının izleyen 

ikinci bölümünde, dünya ekonomisine ilişkin gelişmeler dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki 

son ekonomik gelişmeler değerlendirilmekte ve ardından 2015-2017 dönemine ilişkin 

makroekonomik tahminler sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, maliye politikaları ile birlikte bütçe ve 

borç yönetimiyle ilgili öngörülere ve analizlere yer verilmektedir. Son bölümde ise yapısal reform 

alanlarındaki gelişmeler ve bütçe etkilerine ilişkin değerlendirmeler ile reform takvimi yer 

almaktadır. 
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2. MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM 

Küresel kriz sonrası dünya ekonomisinde ılımlı büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, 

henüz geneli kapsayan dengeli ve sürdürülebilir bir toparlanma sağlanamamıştır. 

Küresel ekonomi, potansiyelinin ve kriz öncesi seviyelerin altında bir büyüme performansı 

göstermektedir. Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızı iyileşmekle birlikte, kriz sonrası dönemde 

dünya ekonomisinin lokomotifi rolünü üstlenen gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performansı 

son yıllarda zayıflamıştır. 

IMF verilerine göre, 2013 yılında yüzde 3,3 oranında büyüyen dünya ekonomisinin 2014 

yılında da bu seviyede büyümesi beklenmektedir. 2014 yılında dünya büyümesinde kayda değer bir 

artış beklenmemesinin nedeni, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin büyümelerinde gözlenen 

yavaşlamadır. 2015 yılında ise büyümenin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin 

büyümelerinde beklenen ivmelenme sonucu yüzde 3,8, 2016 ve 2017 yıllarında ise sırasıyla yüzde 4 

ve yüzde 4,1 olması beklenmektedir. 

2013 yılında yüzde 1,4 büyüyen gelişmiş ekonomiler, 2014 yılında ılımlı bir şekilde 

büyümeye devam etmekte, ancak ülkelerin büyüme performansları arasında ayrışma 

gözlenmektedir. ABD ekonomisinde güçlü bir büyüme gözlenirken, diğer gelişmiş ekonomiler daha 

zayıf bir performans gerçekleştirmiştir. Avro Bölgesi 2013 yılının ikinci çeyreğinde teknik anlamda 

durgunluktan çıkmasına rağmen, istikrarlı bir toparlanma gerçekleştirememiştir. Japonya’daki vergi 

artışları büyümeyi olumsuz etkilemiş, bu doğrultuda parasal genişleme programlarına devam etme 

kararı alınmıştır. Gelişmiş ekonomilerin 2014 yılında yüzde 1,8, 2015 yılında yüzde 2,3 ve 2016-

2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

ABD ekonomisinde nispeten olumlu gelişmeler yaşanmakta; büyüme iyileşmekte, işsizlik 

azalmaktadır. Yaşanan olumlu gelişmeler sonrasında, ABD Merkez Bankası (FED) tahvil alım 

programını 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla sonlandırmıştır. Ekonomik göstergelerde beklenen 

iyileşmeye paralel olarak FED’in 2015 yılının ikinci yarısından itibaren faiz oranlarını artırmaya 

başlaması beklenmektedir. 

Avro Bölgesinde alınan önlemler sonucu finansal piyasalarda sağlanan iyileşmelerin reel 

kesime yansıması sınırlı olmuş ve yeterli büyüme sağlanamamıştır. Avro Bölgesi ekonomisi 2013 

yılında yüzde 0,4 oranında daralmıştır. Bankacılık sektöründeki sorunların tam anlamıyla 

aşılamaması, yüksek kamu borçları, yatırımların düşük seyri, yüksek atıl kapasite ve yüksek işsizlik 

gibi yapısal sorunlar devam etmektedir. Talebin istenilen seviyelerde olmaması, hane halkı ve iş 

alemi sektörünün kredi talebinin zayıf seyri düşük büyümeyi tetiklemektedir. Zayıf talep ve bunun 

sonucunda düşük büyüme bölgenin deflasyon riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu risk karşısında ekonomide istenilen canlanma sağlanıncaya 

kadar geleneksel olmayan para politikası uygulamalarına devam edileceğini açıklamıştır. Avro 

Bölgesinin 2014 yılında yüzde 0,8 oranında, 2015 yılında ise yavaş bir şekilde toparlanmaya devam 

ederek yüzde 1,3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2016-2017 döneminde ise bölgenin 

yıllık ortalama yüzde 1,7 oranında büyümesi beklenmektedir. 

2013 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, ABD’nin genişlemeci para politikasından çıkış 

sürecini başlatması, küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olmuş ve Türkiye dâhil 

birçok gelişmekte olan ekonomi bu gelişmeden olumsuz etkilenmiştir. Özellikle, cari açık sorunu 

yaşayan gelişmekte olan ekonomilerde sermaye çıkışı olmuş, finansal piyasalarda dalgalanma 

yaşanmış, para birimleri değer kaybetmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi bu süreçte faiz 

artırımına gitmiştir. Ayrıca, Çin başta olmak üzere yapısal sorunlar yaşayan bazı gelişmekte olan 

ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. Gelişmekte olan ekonomilerin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 

yüzde 4,4 ve yüzde 5 oranında büyümeleri beklenmektedir. 2016-2017 döneminde ise büyümenin 

yıllık ortalama yüzde 5,2 olması öngörülmektedir. 

Küresel ekonomide talebin ve ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi nedeniyle ticaret 

hacmindeki artış halâ kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. 2013 yılında yüzde 3 olan dünya ticaret 

hacmindeki artışın kademeli şekilde artarak 2014 yılında yüzde 3,8, 2015 yılında yüzde 5, 2016 

yılında yüzde 5,5 ve 2017 yılında yüzde 5,6 olması beklenmektedir. 

http://www.bloomberght.com/etiket/ekonomi
http://www.bloomberght.com/etiket/b%C3%BCy%C3%BCm
http://www.bloomberght.com/etiket/ekonomi
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Gelişmiş ekonomilerin çoğunda devam eden genişlemeci para politikalarına rağmen, zayıf 

talep nedeniyle küresel enflasyon ılımlı seyretmektedir. 2013 yılında yüzde 3,9 olan küresel 

enflasyon oranının 2014 yılında yüzde 3,8 ve 2015 yılında yüzde 3,9 olması beklenmektedir. 

Küresel ekonomideki zayıf görünüm enerji ve endüstriyel metal fiyatlarında gerilemeye neden 

olmuştur. Gıda fiyatlarında ise kuraklığa bağlı dalgalanmalar görülmüştür. 2013 yılında ortalama 

varil başına ham petrol fiyatı 104,1 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2014 yılının ilk çeyreğinden 

itibaren artan jeopolitik risklere rağmen, zayıf talep ve arz yönlü gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları 

düşmüştür. Orta vadede bu eğilimin devam etmesi beklenmekle birlikte, jeopolitik belirsizlikler 

geçici fiyat artışına yol açabilecektir. 

ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerde zayıf ekonomik performans nedeniyle yeterli istihdam 

yaratılamamaktadır. ABD’de 2013 yılında yüzde 7,3 olan işsizlik oranı, 2014 yılında azalmaya 

devam etmiştir. Avro Bölgesinde kronik bir sorun haline gelen işsizlik yüksek seyrini korumaktadır. 

2013 yılında yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşen Avro Bölgesi işsizlik oranında zayıf ekonomik 

görünüm nedeniyle önümüzdeki dönemde de kayda değer bir düşüş beklenmemektedir. 

Başta Japonya, Avro Bölgesi ve ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki yüksek kamu 

borçlarının önümüzdeki dönemde de bu seviyelerini devam ettirmesi beklenmektedir. Düşük 

büyüme performansının ve ekonomiyi canlandırmak için uygulanan teşvik paketlerinin de etkisiyle 

önümüzdeki dönemde kamu borç oranlarında belirgin bir iyileşme beklenmemektedir. 

Önümüzdeki dönemde küresel büyümenin artırılması önemli bir gündem maddesi olarak öne 

çıkmaktadır. İstihdam yaratan, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasına yönelik 

kararların alınması G20 gündemindeki konu başlıkları arasında yer almaktadır. Bu süreçte, ülkelerin 

uluslararası düzeyde koordineli bir biçimde hareket etmeleri ve politikaların eşgüdümlü hale 

getirilmesi önemli görülmektedir. 2015 yılında G20 dönem başkanlığını Türkiye’nin üstlenmiş 

olması, ülkemizin küresel sorunların çözümüne katkı sağlaması açısından bir fırsat olacaktır. 

Son dönemde küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler artmıştır. Bunda etkili olan 

dört temel risk; Avro Bölgesinde düşük büyüme ve deflasyon, gelişmekte olan ekonomilerin 

potansiyel büyümesinin azalması, küresel finansal koşullarda sıkılaşma ve jeopolitik gerginliklerin 

artmasıdır. 2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı, dünya ekonomisine ilişkin 

güncel gelişmeler ve riskler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik 

Reform Programı tahminlerinde kullanılan tüm dışsal değişkenlere ilişkin varsayımlar Ek-Tablo 

6’da sunulmuştur. 

2.1. Son Ekonomik Gelişmeler 

2.1.1. Reel Sektör 

2.1.1.1. Büyüme 

2012 yılında talep kompozisyonunu dengelemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde iç  

talep daralırken bununla paralel şekilde ithalat azalmış ve güçlü seyreden dış talep ihracatı 

artırmıştır. Bunun sonucunda, büyüme geçmiş dönem ortalamasının altında kalırken cari işlemler 

dengesinde önemli bir iyileşme yaşanmıştır. 2013 yılında ise büyüme talep kompozisyonu açısından 

2012 yılından farklılaşmıştır. 2013 yılında yurt içi talepte belirgin bir toparlanma yaşanmış, kamu 

sabit sermaye yatırım harcamaları tarihi seviyelere ulaşmıştır. Artan iç talep ithalatı artırırken, zayıf 

seyreden dış talep ihracatta daralma yaşanmasına neden olmuş ve cari işlemler dengesinde bozulma 

yaşanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 2013 yılı GSYH büyüme oranı yüzde 4,1 olarak 

gerçekleşmiştir. 

2013 yılı için GSYH harcama kalemleri incelendiğinde, özel kesim tüketim harcamalarının 

yüzde 5,1 arttığı, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının ise daha sınırlı bir büyüme 

kaydederek sadece yüzde 0,4 oranında artış sergilediği gözlenmiştir. Büyümenin temel sürükleyicisi 

olan özel kesim, yatırımlarındaki zayıf performansa rağmen büyümeye 3,5 puan katkı vermiştir. 

Aynı dönemde kamu tüketim ve sabit sermaye yatırım harcamaları artışları sırasıyla yüzde 6,2 ve 

yüzde 23,4 olarak gerçekleşmiş ve kamu sektörünün büyümeye toplam katkısı 1,6 puan olmuştur. 

Stoklarda yaşanan ciddi artış sonucunda, stok değişmesinin büyümeye katkısı ise 1,6 puan olarak 

http://www.bloomberght.com/etiket/ekonomi
http://www.bloomberght.com/etiket/b%C3%BCy%C3%BCm
http://www.bloomberght.com/etiket/b%C3%BCy%C3%BCm
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gerçekleşmiştir. Böylece, 2013 yılında yurt içi nihai talebin büyümeye katkısı 5,1 puan olurken, yurt 

içi talebin büyümeye katkısı 6,7 puan olmuştur. 

 

Tablo 2.1: Büyüme Hızları ve Talep Unsurları 

(1998 Fiyatlarıyla, Yıllık Yüzde Değişim) 

 Yıllık  2013   2014 

 2012 2013  I II III IV  I II III İlk 9 Ay 

GSYH 2,1 4,1  3,1 4,6 4,2 4,5  4,8 2,2 1,7 2,8 

  Tarım 3,1 3,5  5,8 6,4 2,7 1,5  3,4 -2,6 -4,9 -3,0 

  Sanayi 1,8 3,4  1,3 3,4 4,1 4,6  5,8 3,0 2,7 3,8 

     İmalat Sanayii 1,7 3,7  1,8 3,7 4,6 4,9  5,9 2,6 2,2 3,5 

  Hizmetler 2,4 5,6  4,2 5,4 6,0 6,7  5,9 3,6 3,1 4,2 

     İnşaat 0,6 7,0  5,8 7,5 8,5 6,1  5,2 2,7 1,0 2,9 

  Toplam Tüketim 0,4 5,3  3,7 5,9 5,1 6,2  4,0 0,8     1,0 1,9 

     Kamu 6,1 6,2  7,9 8,0 1,9 6,9  9,2 2,6 6,6 6,0 

     Özel -0,5 5,1  3,1 5,6 5,6 6,1  3,3 0,5 0,2 1,3 

  Sabit Sermaye Yatırımları -2,7 4,2  0,4 3,4 5,3 7,4  -0,2 -3,5 -0,4 -1,4 

     Kamu 10,3 23,4  52,4 27,3 17,6 12,1  4,4 -3,3 -2,0 -0,7 

     Özel -4,9 0,4  -5,8 -0,8 2,6 6,1  -1,1 -3,6 0,0 -1,6 

  Toplam Yurt içi Nihai Talep -0,4 5,0  2,9 5,3 5,2 6,5  3,0 -0,3 0,7 1,1 

  Stok Değişmesi
 1
 -1,5 1,6  1,4 2,9 1,2 0,9  -1,0 -0,4 -1,5 -1,0 

  Toplam Yurt içi Talep -1,8 6,7  4,4 8,2 6,3 7,8  2,1 -0,7 -0,8 0,1 

  Mal ve Hizmet İhracatı 16,3 -0,3  3,0 0,0 -2,4 -1,2  11,1 5,7 8,0 8,1 

  Mal ve Hizmet İthalatı -0,4 9,0  7,8 12,5 5,2 10,3  0,8 -4,4 -1,8 -1,9 

Kaynak: TÜİK 

(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 

Not: Hizmetler sektörü, sektörler toplamından tarım ve sanayi sektörlerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir. 

  

2013 yılında makul seviyelere gerileyen altın ihracatının yanı sıra ciddi artış kaydeden altın 

ithalatının da etkisiyle dış ticaret dengesinde bir bozulma yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, 

mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 oranında azalırken mal ve hizmet ithalatı yüzde 9 oranında artış 

göstermiştir. Böylece, net ihracatın büyümeye katkısı negatif 2,6 puan olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılında ise, ilk çeyrekten itibaren makro-ihtiyati tedbirlerin etkisini göstermeye 

başlamasıyla yavaşlama eğilimine giren iç talep ikinci ve üçüncü çeyrekte daralmıştır. Öte yandan, 

yavaşlayan iç talebin ve altın ticaretinin etkisiyle net ihracatın büyümeye katkısı pozitife dönmüştür. 

Böylece, GSYH artış hızı 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sırasıyla yüzde 4,8, 

yüzde 2,2 ve yüzde 1,7; yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılının ilk dokuz ayı için GSYH harcama kalemleri incelendiğinde, ilk çeyrekte özel 

tüketim harcamaları artışı bir miktar yavaşlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 

olarak gerçekleşmiştir. İkinci ve üçüncü çeyrekte ise özel tüketim harcamaları artışının ciddi oranda 

yavaşlaması sonucunda yılın ilk dokuz ayında özel tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 1,3 oranında artış kaydetmiştir. Kamu tüketim harcamalarının yılın ilk dokuz 

ayında yüzde 6 oranında artması sonucunda toplam tüketim harcamaları artışı yüzde 1,9 olarak 

kaydedilmiştir. Özel kesim sabit sermaye yatırım harcamaları ise 2014 yılının ilk iki çeyreğinde 

daralırken, mevsimsellikten arındırılmış verilerde üçüncü çeyrek için bir miktar toparlanma 

görülmektedir. Böylece, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamaları yılın ilk dokuz ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında azalmıştır. Yılın ilk dokuz ayında kamu kesimi 

sabit sermaye yatırımları son dönemde kaydettiği yüksek artışlara göre ciddi hız kaybederek bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oranında daralmıştır. Kamu ve özel kesim sabit sermaye 

yatırım harcamalarında kaydedilen daralma neticesinde toplam sabit sermaye yatırımları 2014 yılı 

ilk dokuz ayında yüzde 1,4 oranında azalmıştır. Bu gelişmeler ışığında 2014 yılının ilk dokuz ayında 

yurt içi nihai talep artış hızı yavaşlayarak büyümenin altında kalmış, bir önceki yılın aynı dönemine 
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göre sadece yüzde 1,1 oranında artmıştır. Aynı dönemde stoklarda da bir miktar azalış gerçekleşmiş 

ve bunun sonucunda yurt içi talep bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,1 oranında 

artış göstermiştir. 

2014 yılı ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre mal ve hizmet ihracatında 

yüzde 8,1 oranında artış kaydedilirken, mal ve hizmet ithalatı, hem ekonomideki yavaşlama hem de 

altın ithalatındaki azalış nedeniyle, yüzde 1,9 oranında daralmıştır. 

Bu gelişmeler ışığında, yurt içi talebin alt kalemleri değerlendirildiğinde, 2014 yılının ilk 

dokuz ayında özel sektörün GSYH büyümesine 0,9 puanı tüketimden, -0,3 puanı sabit sermaye 

yatırımından olmak üzere 0,6 puan net katkı verdiği görülmüştür. Aynı dönemde, GSYH 

büyümesine kamu kesimi katkısı kamu tüketimi kaynaklı olarak 0,6 puan olmuştur. Net ihracatın ve 

stok değişmesinin büyümeye katkılarının sırasıyla 2,6 puan ve -1 puan olduğu bu dönemde yurt içi 

talebin büyümeye katkısı ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki negatif katkının etkisiyle, ilk dokuz ay 

genelinde sadece 0,1 puan olmuştur. Dolayısıyla, 2014 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen büyüme 

net ihracat kaynaklı gerçekleşmiştir. 

 

Kutu 2.1: Altın Hariç Net İhracatın Büyüme Etkisi 

2012 yılında altın ihracatı, 2013 yılında ise altın ithalatı kaynaklı olmak üzere altın ticaretinin cari işlemler dengesi 

üzerinde konjonktürel etkisi önemli bir tartışma konusu yaratmıştır. 2012 yılı içinde yüksek düzeyleri ile ön plana çıkan 

altın ihracatı dış ticaret dengesine ortalamanın üstünde olumlu katkı sağlamıştır. 2013 yılında ise altın ihracatında 

normalleşme yaşanırken, altın ithalatında yüksek artışlar kaydedilmiştir. Bu gelişmeler dış ticaret dengesindeki 

bozulmaya kayda değer katkı sağlamıştır.  Sonuç olarak, söz konusu yıllarda altın ticareti, dış ticaret açığını 2012 yılında 

aşağı, 2013 yılında ise yukarı yönlü olmak üzere önemli miktarda etkilemiştir. 

Ayrıntılı olarak incelendiğinde, dış ticaret açığının GSYH’ya oranı 2012 yılındaki yüzde 10,7’lik seviyesinden 2013 

yılında yüzde 12,1’e yükselmiştir. Altın ticareti hariç dış ticaret açığı ise, aynı dönemde yüzde 11,4’ten yüzde 10,7’ye 

düşmüştür. Cari işlemler açığının GSYH’ya oranı 2012 yılındaki yüzde 6,2’lik seviyesinden 2013 yılında yüzde 7,9’a 

yükselmiştir. Altın ticareti hariç tutulduğunda ise cari açık aynı dönemde yüzde 6,9’dan yüzde 6,5’e gerilemiştir. Altın 

ticaretinin cari işlemler dengesine olan etkisi bir KEP (2014-2016) dokümanında ayrıntılı olarak irdelenmiştir.  

Altın ticaretinde yaşanan bu gelişmelerin büyümeye olan etkisi incelendiğinde, net ihracatın 2012 yılında büyümeye 

katkısı 4 puan düzeyinde iken, altın hariç tutulduğunda bu katkı 2,3 puan olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan 2013 

yılında ise büyümeye 2,6 puan negatif katkı sağlayan net ihracat, altın hariç tutulduğunda büyümeye 0,6 puan pozitif 

katkı sağlamıştır. 

  

Şekil: Altın Ticaretinin Büyümeye Katkısı 

   
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

2013 yılı sektörel GSYH gelişmeleri incelendiğinde, katma değer artışı yüzde 3,5 seviyesinde 

gerçekleşen tarım sektörünün GSYH içindeki payında önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. 

Bu dönemde sanayi sektörü katma değer artışı ise yüzde 3,4 oranında gerçekleşerek, yüzde 2,3 olan 

KEP (2014-2016) tahminini aşmıştır. Sektörün toplam hasıla içindeki payı ise cari fiyatlarla yüzde 

21,6 olarak gerçekleşmiş ve büyümeye katkısı 0,9 puan olmuştur. Sanayi sektörünün en büyük alt 

kalemi olan imalat sanayinde katma değer artışı aynı dönem için yüzde 3,7 seviyesinde 
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gerçekleşmiş, büyümeye katkısı 0,9 puan olmuştur. Hizmetler sektörü katma değeri ise aynı 

dönemde yüzde 5,6 oranında artarak, büyümeye 3,6 puan katkıda bulunmuştur.
2
 Alt kalemler 

incelendiğinde, özellikle inşaat, ulaştırma, toptan ve perakende ticaret ile finans ve sigortacılık 

sektörlerinin hizmetler sektörünün sürükleyicisi olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2.1: GSYH Gelişmeleri 

 
Kaynak: TÜİK 

 

Sektörel gelişmeler 2014 yılının ilk dokuz ayı için incelendiğinde ise, tarım sektörünün uzun 

bir aradan sonra ilk kez yılın ikinci çeyreğinden itibaren daralmaya başladığı ve söz konusu 

dönemde tarım katma değerinin yüzde 3 oranında daraldığı görülmüştür. Sanayi sektörü katma 

değer artışının ise 2014 yılının ilk dokuz ayında yüzde 3,8 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Alt 

sektörler bazında katma değer gelişmeleri incelendiğinde madencilik sektöründe yüzde 6,5, imalat 

sanayinde ise yüzde 3,5 oranında artış gözlenmiştir. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile 

su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörlerinde ise sırasıyla yüzde 4,9 

ve yüzde 11,6 oranında artış kaydedilmiştir. 

Sanayi üretim endeksi 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 3,3 oranında artmıştır (Şekil 2.2). Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretim endeksinin ise Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında düştüğü görülmüştür. 

Ocak-Kasım dönemi için sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, ara malı ve dayanıklı 

tüketim malı üretim artış hızı sanayi genelinin altında, dayanıksız tüketim malı, enerji ve sermaye 

malı üretim artış hızı ise sanayi genelinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, gıda ürünleri 

imalatı (yüzde 4,3), kimyasal ürün imalatı (yüzde 4,2), temel eczacılık ürünleri imalatı (yüzde 12,9), 

bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı (yüzde 4) ve mobilya imalatı (yüzde 7,5) gibi 

sektörlerde yüksek üretim artışları dikkati çekmektedir. 

Ekonomik aktivite için bir başka öncü gösterge olan imalat sanayii kapasite kullanım oranı, 

2014 yılı için bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,4 olmuştur. Mevsimsel düzeltilmiş 

bazda kapasite kullanım oranı ise son bir yıllık dönemde azalma eğilimi sergileyerek Aralık ayında 

yüzde 74,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Hizmetler sektörü katma değeri, tüm alt sektörlerde artış kaydederek, 2014 yılının ilk dokuz 

ayında yüzde 4,2 oranında artış göstermiştir. Önemli alt sektörler incelendiğinde, inşaat sektöründe 

yüzde 2,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4, ulaştırma ve depolama sektöründe 

yüzde 3 ve finans ve sigortacılık faaliyetleri sektöründe yüzde 8,7 oranında büyüme kaydedildiği 

görülmüştür. 

                                                      
2
 Vergi-sübvansiyon ve dolaylı mali aracılık hizmetleri kalemleri nedeniyle katkılar toplamı büyümeden farklılaşmaktadır. 
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Şekil 2.2: Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

Kaynak: TÜİK ve TCMB 

 

2.1.1.2. İşgücü Piyasası 

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi araştırmasında Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) 

standartları çerçevesinde yeni düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Yeni uygulamaya göre Hanehalkı 

İşgücü Anketi istatistikleri 2014 yılı Şubat ayından itibaren açıklanmaya başlanmıştır (Kutu 2.2). 

KEP (2014-2016) tahminlerinde eski serilerle yüzde 9,5 olarak tahmin edilen 2013 yılı işsizlik oranı 

yine eski serilerle yüzde 9,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede 2013 yılında istihdamın 

tahminlerden daha düşük bir artış sergilemesi etkili olmuştur. Yeni seriye göre ise 2013 yılı işsizlik 

oranı yüzde 9 olarak kaydedilmiş ve bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artış sergilemiştir. 

 
Tablo 2.2: İşgücü Piyasası Gelişmeleri 

(15+Yaş, Bin Kişi) 

  

  

Yıllık  2013                                 2014  

2012 2013  I II III IV  I II III 

Çalışma Çağındaki Nüfus 54.961 55.983  55.574     55.842      56.119      56.395       56.648      56.869     57.098 

İşgücüne Katılma Oranı, % 47,6 48,3   47,2      49,2      49,1      47,8       49,1      51,2     51,2 

İşgücü  26.141 27.047   26.241      27.450      27.537      26.958       27.824      29.089     29.257 

İstihdam  23.937 24.601   23.703      25.186      25.055      24.461       24.999      26.538     26.313 

İşsiz 2.204 2.445   2.539      2.263      2.482      2.497       2.825      2.551     2.944 

İstihdam Oranı, % 43,6 43,9   42,7      45,1      44,6      43,4       44,1      46,7     46,1 

İşsizlik Oranı, % 8,4 9,0   9,7      8,2      9,0      9,3       10,2      8,8     10,1 

    Tarım Dışı, % 10,3 10,9   11,6      10,0      11,2      11,0       12,1      10,7     12,3 

    Genç Nüfus, % 15,8 17,1  18,5 15,0 17,0 17,9  17,0 15,8 18,9 

İstihdamın Sektörel Dağılımı             

    Tarım  5.301 5.204   4.816      5.446      5.669      4.886       5.055      5.820     5.815 

    Tarım Dışı 18.636 19.397   18.887      19.741      19.387      19.575       19.944      20.719     20.498 

        Sanayi 4.903 5.101   5.023      5.200      5.117      5.064       5.359      5.364     5.257 

        Hizmetler 13.733 14.297   13.864      14.541      14.270      14.511       14.585      15.355     15.241 

Kaynak: TÜİK 

 

2013 yılında sanayi sektöründe katma değer yüzde 3,4 oranında artarken, yeni seriye göre 

istihdam bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artmıştır. Böylelikle, sektörün toplam istihdam 

içindeki payı yüzde 20,7 olmuştur. 
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Hizmetler sektörü katma değeri 2013 yılında yüzde 5,6 oranında artarken, yeni seriye göre 

istihdamı yüzde 4,1 oranında artmıştır. Hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat sektörünün 

etkisi oldukça azdır. İnşaat sektöründe 51 bin olmak üzere, hizmetler sektöründe toplam 563 bin 

yeni iş yaratıldığı görülmektedir. Böylelikle, 2013 yılında tarım dışı sektörlerde 762 bin yeni iş 

yaratılmış ve yeni seriye göre istihdam yüzde 4,1 oranında artmıştır. 

2013 yılında yeni seriye göre tarım istihdamı yüzde 1,8 azalarak 5.204 bin kişi olarak 

gerçekleşmiştir. Böylece, sektörün toplam istihdam içerisindeki payı yüzde 21,2 olmuştur. 

 

Şekil 2.3: Sanayi ve Hizmetler Sektörü İstihdamı Şekil 2.4: Tarım ve Tarım Dışı İstihdam  

 

 

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK 

 

Mevsimsel düzeltilmiş serilere göre, 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde sanayi ve inşaat sektörü 

istihdam artışlarında ekonomik yavaşlamaya paralel olarak bir gerileme dikkati çekerken, hizmetler 

(inşaat hariç) sektöründe güçlü istihdam artışları gözlenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde tarım 

dışı istihdam 2014 yılı başından bu yana ılımlı artış sergilemektdir (Şekil 2.3). Bu dönemde tarım 

sektörü istihdamında kısmi bir gerileme görülmektedir (Şekil 2.4). 

2014 Ocak-Eylül döneminde işgücüne katılma oranında ılımlı bir artış eğilimi 

gözlenmektedir. Tarım dışı istihdam artışlarının işgücü arzındaki yüksek artışların gerisinde kalması 

nedeniyle 2014 yılında işsizlik oranlarında yukarı doğru bir hareket görülmektedir. Bu gelişmeler 

sonucunda mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2014 yılının Eylül ayında yüzde 10,7 olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 2.5). 

 
Şekil 2.5: İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: TÜİK 
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Kutu 2.2: Hanehalkı İşgücü Anketinde Yapılan Yeni Düzenlemeler 

  

Hanehalkı işgücü anketinde 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği kriterleri de dikkate alınarak yeni düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 

 

 Hanehalkı işgücü anketinin yılın her haftasında uygulanması, 

 Örnekleme tasarımının değişmesi, 

 Yeni idari bölünüşün temel alınması, 

 Tahminlerde yeni nüfus projeksiyonlarının kullanılması, 

 İşsizlik kriterinde kullanılan iş arama süresinin değiştirilmesidir. 

 

Yeni düzenlemeler, tüm işgücü piyasası göstergelerinin önceki seri ile bir miktar farklılaşmasına yol açmıştır. Özellikle 

2014 idari bölünüşünün kullanılması ile nüfusun kent-kır kompozisyonunda oluşan farklılaşma önemli bir faktör olmuştur. Yeni 

seriler TÜİK tarafından yıllık bazda 2005 yılından itibaren açıklanmıştır.3 Bu kapsamda eski ve yeni seri temel işgücü 

göstergeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo: Temel İşgücü Göstergeleri Eski-Yeni Seri Karşılaştırma 

(Bin Kişi)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Çalışma Çağı Nüfus   

      

  

Eski 48.359 49.174 49.994 50.772 51.686 52.541 53.593 54.724 55.608 

Yeni 48.356 49.275 50.177 50.982 51.833 52.904 53.985 54.961 55.982 

Katılma Oranı (%)   

      

  

Eski 46,4 46,3 46,2 46,9 47,9 48,8 49,9 50,0 50,8 

Yeni 44,9 44,5 44,3 44,9 45,7 46,5 47,4 47,6 48,3 

İşgücü   

      

  

Eski 22.455 22.751 23.114 23.805 24.748 25.641 26.725 27.339 28.271 

Yeni 21.691 21.913 22.253 22.899 23.710 24.594 25.594 26.141 27.046 

İstihdam   

      

  

Eski 20.067 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 

Yeni 19.633 19.933 20.209 20.604 20.615 21.858 23.266 23.937 24.601 

          Tarım dışı İstihdam   

      

  

Eski 14.926 15.529 15.871 16.177 16.035 16.913 17.966 18.726 19.509 

Yeni 14.619 15.280 15.663 15.983 15.863 16.774 17.854 18.636 19.397 

          Tarım İstihdamı   

      

  

Eski 5.140 4.894 4.867 5.016 5.240 5.683 6.143 6.097 6.015 

Yeni 5.015 4.653 4.546 4.621 4.752 5.084 5.412 5.301 5.204 

İşsiz   

      

  

Eski 2.388 2.328 2.376 2.611 3.471 3.047 2.615 2.518 2.747 

Yeni 2.058 1.980 2.044 2.295 3.095 2.737 2.328 2.204 2.445 

İşsizlik Oranı (%)   

      

  

Eski 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 

Yeni 9,5 9,0 9,2 10,0 13,1 11,1 9,1 8,4 9,0 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)   

      

  

Eski 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 

Yeni 12,0 11,1 11,2 12,3 16,0 13,7 11,3 10,3 10,9 

İstihdam Oranı (%)   

      

  

Eski 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2 43,0 45,0 45,4 45,9 

Yeni 40,6 40,5 40,3 40,4 39,8 41,3 43,1 43,6 43,9 

Kaynak: TÜİK 

 

Tablo’da görüldüğü üzere, yapılan düzenleme sonucunda 2013 yılında çalışma çağı nüfusta 374 bin kişi pozitif fark 

oluşurken, işgücünde ise bu fark 1 milyon 205 bin kişi azalış olarak gözlenmektedir. Bunun yanı sıra, işgücüne katılma oranında 

ortalama 2,5 puanlık bir azalma olmuştur. Benzer şekilde istihdam oranında ortalama 1,6 puan; işsizlik oranında ise 0,8 puanlık 

bir azalma meydana gelmiştir. Tarım dışı işsizlikte ise bu azalma ortalama 1,2 puan olarak gerçekleşmiştir. Seriler arasındaki 

fark düzey olarak incelendiğinde iki işgücü serisi arasındaki farkın yıllar itibariyle arttığı gözlenmektedir. 2005 yılında iki 

işgücü serisi arasındaki fark 764 bin kişi iken; bu fark 2013 yılında 1.225 bin kişi olarak gözlenmektedir.  Benzer şekilde iki seri 

arasındaki yıllar itibarıyla fark artışları toplam istihdam ve tarım istihdamı serileri arasında da görülmektedir. Ancak tarım dışı 

istihdam serileri arasındaki fark yıllar itibarıyla azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri TÜİK tarafından aylık olarak 2014 yılı Şubat ayından itibaren açıklanmış olup geriye doğru da 

uyumlaştırılmış bir seri olarak çekilmiştir. 
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2.1.2. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları 

2.1.2.1. Enflasyon 

2013 yılında tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla 1,2 puan yükselmiş ve yüzde 7,4 ile 

hedefin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 2.6). Bu yükselişte, yılın başında tütün ürünlerinde yapılan 

vergi ayarlamaları ve yılın ikinci yarısında Türk Lirasında gözlenen değer kaybının temel mal grubu 

üzerindeki etkileri temel belirleyiciler olmuştur. Ayrıca bir önceki yıla kıyasla güçlenen iç talep ve 

gıda fiyatlarındaki yüksek seyir de 2013 yılı enflasyon görünümüne olumsuz katkı yapmıştır. Alt 

gruplar bazında incelendiğinde, enerji grubu yıllık enflasyonu elektrik ve doğalgaz gibi fiyatları 

yönetilen grupların olumlu katkısıyla önemli oranda gerilemiştir. Gıda grubu enflasyonu işlenmemiş 

gıda kaynaklı olarak yıl boyunca dalgalı seyretmiş, yılı yüksek bir seviyede tamamlamıştır. Yıllık 

enflasyon hizmet grubunda kademeli olarak artışını sürdürmüş, temel mal grubunda ise Türk 

Lirasındaki değer kaybının etkisiyle yılın ikinci yarısında artış eğilimine girmiştir. Böylelikle, temel 

enflasyon göstergelerinden H ve I’nın yıllık artış oranları yükselmiştir. Sonuç olarak yıllık tüketici 

enflasyonu, yılın ikinci yarısında Türk Lirasındaki değer kaybı, tütün ürünlerinde yapılan vergi 

ayarlamaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmiş ve yıl sonunda belirsizlik 

aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 2.6: Yıllık Enflasyon Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (TÜFE, Yüzde) 

 
Kaynak: TCMB, TÜİK 

 

2014 yılında ise yıllık enflasyon yüzde 8,17’ye yükselmiştir. Bu dönemde, Türk Lirasındaki 

birikimli değer kaybının temel mallar üzerindeki yansımalarının yanı sıra olumsuz iklim koşullarına 

paralel olarak gıda grubundaki olumsuz görünüm yıllık enflasyonun artışında belirleyici olmuştur. 

2013 yıl sonuna kıyasla hem işlenmiş hem de işlenmemiş ürünler kaynaklı olarak gıda grubunda 

yıllık enflasyon yıl sonunda yüzde 12,73’e yükselmiştir. Temel mal yıllık enflasyonu Türk 

Lirasındaki değer kaybı ve yapılan vergi ayarlamalarının etkileriyle yılın ilk yarısında belirgin 

olarak yükselmiş, yılın ikinci yarısında ise düşüş eğilimine girmiş ve yıl sonunda yüzde 8,89 

olmuştur. Yıl genelinde hizmet grubu yıllık enflasyonu, gıda fiyatları ve döviz kuru gibi maliyet 

unsurlarındaki yukarı yönlü seyrin yanında, tüketici enflasyonunun yüksek seviyesi ve enflasyon 

bekleyişlerinde kaydedilen bozulmanın da etkisiyle kademeli olarak artmıştır. Çekirdek enflasyon 

göstergelerinin geçen yılın ikinci yarısında başlayan yükseliş eğilimi son çeyrekte yerini düşüşe 

bırakmıştır. Enerji grubu yıllık enflasyonu ise, yönetilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Ekim 

ayındaki artışa karşın, son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimine bağlı olarak yıl 

sonunda yüzde -1,54 ile oldukça düşük bir seviyeye gerilemiştir. Sonuç olarak, Aralık ayı itibarıyla 
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yıllık tüketici enflasyonu yüzde 8,17, temel enflasyon göstergelerinden I’nın yıllık artış oranı ise 

yüzde 8,73 seviyesindedir (Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7: TÜFE ve Çekirdek TÜFE (Yıllık Yüzde Değişim) 

 
Kaynak: TÜİK 

 

2.1.2.2. Para ve Kur Politikası 

TCMB, küresel dengesizliklerin bir yansıması olarak ortaya çıkan makro finansal riskleri 

kontrol altında tutabilmek amacıyla, enflasyon hedeflemesi rejimini geliştirerek yeni bir para 

politikası stratejisi oluşturmuştur. 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya başlanan yeni 

strateji çerçevesinde, birincil amaç olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalara ilave olarak, 

makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, 

geleneksel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar, rezerv 

opsiyonu mekanizması (ROM), faiz koridoru ve diğer likidite politikaları aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

2013 yılı Mayıs ayında artan küresel finansal belirsizlikler sonrasında diğer gelişmekte olan 

ülkelerle birlikte portföy akımlarında çıkışlar gözlenmiş, risk primlerinde artışlar ve kurlarda değer 

kayıpları yaşanmıştır. Temelde kur gelişmelerinin etkisi ile Türkiye’de enflasyon 2013 yılı ikinci 

yarısında yükselerek yıl sonunda yüzde 7,4 değerine ulaşmış ve belirsizlik aralığının üzerine 

çıkmıştır. Bu dönemde enflasyon görünümündeki bozulmayı kontrol altına almak için TCMB 

temkinli bir para politikası duruşu oluşturmuş ve politika öngörülebilirliğini artırmıştır. 2013 yılı 

sonu ve 2014 yılı başlarında ise iç ve dış piyasalardaki belirsizlikler önemli ölçüde artmıştır. Bu 

süreçte diğer gelişmekte olan ülkelere göre Türk Lirasında belirgin bir değer kaybı ve risk primi 

göstergelerinde kayda değer bir artış gözlenmiştir. Bu gelişmeler enflasyonun uzun bir süre hedefin 

belirgin olarak üzerinde seyretmesi riskini artırmıştır. 

TCMB enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına 

alınması ve aynı zamanda makroekonomik ve finansal istikrarın korunması amacıyla 28 Ocak 2014 

tarihinde yapılan ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü ve önden yüklemeli bir 

parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. Ayrıca para politikasının operasyonel çerçevesinde sadeleştirmeye 

gidilmiş ve TCMB fonlaması temel olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından sağlanmaya 

başlamıştır. 

Bu doğrultuda marjinal fonlama oranı yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye, açık piyasa işlemleri 

çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı 
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yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5’ten yüzde 8’e 

yükseltilmiştir. Ayrıca, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, bankalararası para 

piyasasında saat 16:00–17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı 

yüzde sıfır düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 10,25 düzeyinden yüzde 15 

düzeyine yükseltilmiştir. Operasyonel çerçevenin sadeleştirilmesi bağlamında TCMB fonlamasının 

temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanması kararı 

alınmış ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştır. Yine aynı 

doğrultuda, ek parasal sıkılaştırma uygulamasına son verilmiştir. 

Faiz artışı öncesi dönemde TCMB piyasaya döviz satım ihaleleri yoluyla önemli miktarlarda 

döviz likiditesi sağlamaya devam etmiştir. Bunun yanında, döviz piyasasında fiyatlama 

mekanizmasının bozulduğu Ocak ayında, doğrudan döviz müdahalesi gerçekleştirilmiştir. Döviz 

satışları sonucunda finansal sektörün likidite ihtiyacı yükselmiş ve 2014 yılı ilk çeyreğinde TCMB 

fonlaması önemli miktarda artış göstermiştir. Bu dönemde, finansal sistemin likidite ihtiyacının 

artmış olması para politikasındaki sıkılığı güçlendiren bir unsur olmuştur. 

28 Ocak 2014 ara PPK toplantısı öncesinde belirsizliklerdeki artış, risk primlerindeki ve 

enflasyon görünümündeki bozulmalar nedeniyle kısa vadeler dışındaki tüm vadelerde getiri eğrisi 

yukarı yönlü hareket etmiştir. Ara toplantıda gerçekleştirilen güçlü ve önden yüklemeli para 

politikası sıkılaştırması sonrasında ise Mart ayının sonuna kadar kısa vadeli faizler TCMB ortalama 

fonlama ve gecelik fonlama faizleri ile uyumlu bir şekilde yükselmiştir. Aynı zamanda uzun vadeli 

faizlerde ise düşüşler gözlenmiş ve getiri eğrisinin eğimi eksiye dönmüştür. İlerleyen dönemde risk 

primindeki iyileşme ve azalan belirsizlikler ile birlikte tüm vadelerde faizler düşmüş ve getiri eğrisi 

daha yatay bir şekil almıştır. 

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren 28 Ocak 2014 tarihinde yapılan güçlü ve önden yüklemeli 

parasal sıkılaştırmaya sebep olan şartlar önemli miktarda iyileşmiştir. Bu iyileşmede azalan iç ve dış 

belirsizliklerin yanında, Haziran ayında FED’in düşük faiz politikasının orta vadede sürdürüleceğini 

açıklaması ve ECB’nin borçlanma faiz oranını negatif seviyeye indirmesi ve Eylül ayından itibaren 

başlayacağı yeni bir nicel genişleme programını duyurmuş olması etkili olmuştur. 

28 Ocak 2014 tarihinde yapılan sıkılaştırmanın güçlü ve önden yüklemeli olması, sıkılaştırma 

sonrasında geçen süreçte risk primlerinin düşmesi, küresel likidite koşullarının iyileşmesi, enflasyon 

eğiliminin düzelmesi ve döviz kurunun enflasyon üzerindeki birikimli etkilerinin azalmaya 

başlamasına bağlı olarak, TCMB ikinci çeyrekten itibaren ölçülü oranlarda faiz indirimlerine 

gitmiştir. İlk olarak Nisan ayında, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 15’ten yüzde 

13,5’e indirilmiştir. Sonrasında, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında bir hafta vadeli repo ihale 

faiz oranı sırasıyla 50, 75 ve 50’şer baz puan düşürülmüştür. Ayrıca, Temmuz ayında gecelik 

borçlanma faizi yüzde 8’den yüzde 7,5’e indirilmiştir. Ağustos ayında ise faiz koridorunu daha 

simetrik hale getirmek amacıyla gecelik borç verme faizi yüzde 12’den yüzde 11,25’e, piyasa 

yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 

10,75’e indirilmiştir. 

TCMB fonlamasının çoğunlukla bir hafta vadeli repo ihaleleriyle sağlanması yoluyla TCMB 

ortalama fonlama faizi haftalık fonlama faizi seviyelerine yakın gerçekleşmiştir. Öte yandan, Eylül 

ayından itibaren jeopolitik riskler ve finansal piyasalarda yaşanan oynaklık göz önünde 

bulundurularak sıkı para politikası sıkı likidite politikasıyla desteklenmiştir. Bu çerçevede, 2014 

yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bir hafta vadeli repo ihale faizine yakın seviyelerde oluşan 

BİST gecelik repo faizleri yılın son çeyreğinde faiz koridorunun üst bandına yakın bir seyir 

izlemiştir. 

TCMB, ölçülü faiz indirimlerine gitmiş olmakla beraber getiri eğrisini yataya yakın tutmak 

suretiyle para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürmektedir. 5 yıllık piyasa faizleriyle BİST 

Bankalararası Gecelik Repo Faizleri arasındaki fark Ekim ayı itibarıyla negatif değerlerde 

seyretmektedir. Ayrıca, TCMB’nin son dönemde likidite politikasını sıkılaştırmasının da etkisiyle 

kısa vadeli faizlerde belirgin bir artış gözlenmiş ve getiri eğrisi yataya yakın konumunu korumuştur. 

Böylece, uzun ve kısa vadeli faizler arasındaki fark tarihsel seviyelerinin altında seyretmeye devam 

etmiştir. TCMB, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini, fiyatlama davranışlarını ve 
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enflasyonu etkileyen diğer unsurları yakından izleyecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir 

iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı 

duruşunu sürdürecektir. 

TCMB, küresel para politikalarının normalleşmesi sürecinde Türkiye’de dengeli büyümenin 

ve sermaye akımlarının sürekliliğini desteklemek amacıyla, Döviz Depo Piyasasında bankalara 

tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde bankaların TCMB’den alabilecekleri döviz depolarının faiz 

oranlarını değiştirmiştir. Bankaların bir hafta vadeli olarak TCMB’den kullanabildikleri son 

borçlanma imkânı faizlerinin 9 Ekim 2014 tarihinden itibaren dolar için yüzde 10’dan yüzde 7,5’e, 

avro için yüzde 10’dan yüzde 6,5’e indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca TCMB, bankaların Döviz 

ve Efektif Piyasalarındaki mevcut toplam 10,8 milyar dolar olan işlem yapma limitlerini bankaların 

bilanço büyüklüklerinde ve TCMB rezervlerinde görülen artışı dikkate alarak 10 Aralık 2014 

tarihinden itibaren 21,62 milyar dolara yükseltmiştir. 

TCMB, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle 

29 Eylül 2014 tarihinden itibaren döviz satım ihale tutarını en az 10 milyon dolardan en az 40 

milyon dolara yükseltmiştir. Öte yandan TCMB, 20 Ekim 2014 tarihinde yaptığı değişiklikle dengeli 

büyümeyi desteklemek amacıyla ihracat reeskont kredisi limitlerini artırmış ve kredi maliyetlerini 

düşürmüştür. Bu değişiklikler sayesinde ihracatçıların TCMB reeskont kredisi imkânını daha fazla 

kullanması ve TCMB döviz rezervlerine bu yolla sağlanacak katkının 2015 yılında daha yüksek 

seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

TCMB, dengeli büyümeyi desteklemek ve yurt içi tasarrufları güçlendirmek amacıyla 

bankaların ve finansman şirketlerinin Türk Lirası olarak tesis ettikleri zorunlu karşılıklarına 2014 

yılı Kasım ayından itibaren faiz ödemeye başlamıştır. 2015 yılından itibaren ise çekirdek 

yükümlülükleri teşvik edecek şekilde, mevduat ve özkaynak toplamının açılan kredilere oranı sektör 

ortalamasından daha yüksek olan kuruluşlara kendi durumlarını bozmadıkları sürece Türk Lirası 

cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkları için daha yüksek oranda faiz ödenecektir. Ayrıca, zorunlu 

karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasının, zorunlu karşılığa tabi kuruluşların Türk Lirası zorunlu 

karşılık tutma maliyetinin fonlama faizine duyarlılığını azaltacak şekilde tasarlanmış olmasının 

ROM’un otomatik dengeleyici özelliğini güçlendirmesi beklenmektedir. 

TCMB 3 Ocak 2015 tarihinde, finansal istikrarı desteklemek amacıyla bankaların ve 

finansman şirketlerinin yabancı para cinsinden yükümlülüklerinin zorunlu karşılık oranları, çekirdek 

dışı yükümlülüklerde vadelerin uzamasını teşvik edici yönde değiştirmiştir. Ayrıca, rezerv opsiyonu 

mekanizmasının otomatik dengeleyici özelliğinin güçlendirilmesi amacıyla, rezerv opsiyonu 

dilimlerinde ve katsayılarında, zorunlu karşılık oranlarındaki uyarlamalar sonucunda ihtiyaç duyulan 

döviz likiditesini de önemli ölçüde karşılayacak şekilde teknik ayarlamalar yapılmıştır. 

2.1.3. Mali Sektör 

Türk bankacılık sektörü 2014 yılında, büyüme hızındaki azalmaya rağmen gelişimini ve güçlü 

sermaye yapısı ve yönetilebilir düzeydeki riskleriyle makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığını 

sürdürmüştür. 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla banka sayısı, Türkiye’de kurulmuş olup faaliyet izni 

verilen yeni bir yabancı sermayeli banka ve Türkiye’de şube açan yeni bir yabancı sermayeli banka 

dolayısıyla bir önceki yıl sonuna göre 2 adet artarak 51’e ulaşmıştır. 

Türk bankacılık sektörünün bilançosu incelendiğinde, aktif büyümesinin önceki yıllara oranla 

sınırlı kaldığı ve 2013 yılı sonuna göre yüzde 4,4 artışla 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 850,5 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Toplam aktiflerin artış oranında görülen azalma 

büyük ölçüde kredi portföyündeki ılımlı büyüme trendinden kaynaklanmaktadır. 2013 yılının son 

çeyreğinde tüketici kredilerini kısmaya yönelik alınan makro-ihtiyati tedbirlerin ve 2014 yılı 

başlarında faizlerde görülen artışın etkisiyle 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde kredi 

portföyündeki artış yüzde 6,4 oranında kalmıştır. Buna paralel olarak, 2012 yılında yüzde 33,5’e 

kadar yükselmiş bulunan bireysel kredilerin toplam krediler içerisindeki payı alınan makro-ihtiyati 

tedbirlerin etkisiyle 2013 yılında yüzde 31,7’ye ve 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 29,2’ye 

gerilemiştir. 
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2014 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre menkul kıymetlerin toplam aktifler 

içerisindeki payı yüzde 16,6’dan yüzde 15,4’e gerilerken, kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 

yüzde 60,5’ten yüzde 61,6’ya yükselmiştir. Kredilerdeki artışa paralel olarak yükselişini sürdüren ve 

2013 yılı sonundaki yüzde 110,8’lik seviyesinden 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 116,4 

seviyesine yükselen mevduatın krediye dönüşüm oranı da sektörün aracılık işlevinin güçlendiğine 

işaret etmektedir. 

 

Tablo 2.3: Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Eyl. 

2014 

 
Temel Büyüklükler         

Aktif Büyüklüğü (Milyar Dolar) 500,8 482,2 560,1 656,5 648,1 773,4 814,4 850,5 

Krediler (Milyar Dolar) 246,1 242,2 263,7 343,1 363,5 448,4 492,4 523,8 

Mevduat (Milyar Dolar) 307,2 299,2 345,6 402,4 370,3 435,7 444,5 450,1 

Banka Sayısı 50 49 49 49 48 49 49 51 

Personel Sayısı (Bin Kişi) 168 183 184 191 195 201 214 216 

Performans Göstergeleri         

Net Dönem Kârı (Milyar Dolar) 12,8 8,8 13,6 14,4 10,6 13,3 11,6 8,2 

Aktif Getiri Oranı (%) 2,8 2,1 2,6 2,5 1,7 1,8 1,6 1,0 

Özkaynak Getiri Oranı (%) 24,8 18,7 22,9 20,1 15,5 15,7 14,2 9,4 

Kredi / T. Aktif Oranı (%) 49,1 50,2 47,1 52,3 56,1 58,0 60,5 61,6 

Kredi / Mevduat Oranı (%) 80,1 81,0 76,3 85,2 98,2 102,9 110,8 116,4 

Risk Göstergeleri         

Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 18,9 18,0 20,6 19,0 16,6 17,9 15,3 15,9 

Bilanço İçi Döviz Pozisyon (Milyar Dolar) 0,2 -0,1 0,6 0,1 0,6 3,9 -1,2 -5,3 

YP Net Genel Pozisyon (Milyar Dolar) 0,3 -0,1 0,5 0,1 0,4 2,0 -0,6 -2,1 

Tahsili Gecikmiş Alacaklar/Brüt Krediler (%) 3,5 3,7 5,3 3,7 2,7 2,9 2,7 2,9 

Menkul Değerler Portföyü/Aktifler (%) 28,3 26,5 31,5 28,6 23,4 19,7 16,6 15,4 

Bilanço Dışı İşlemler/T. Aktifler (%) 66,3 65,0 69,5 103,1 134,9 143,1 113,2 110,8 

Kaynak: BDDK 

 

Küresel belirsizliklerdeki artışa, 2013 yılının son döneminde ve 2014 yılı başlarındaki kur ve 

faiz dalgalanmalarına karşın bankacılık sisteminin sağlamlık ve performans göstergeleri olumlu 

seyrini sürdürmektedir. 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği oranı yüzde 15,9 

ile yüzde 8 olan yasal oranın ve yüzde 12 olan hedef oranın üzerinde seyretmektedir. Türk 

bankacılık sektörünün mevcut özkaynaklarının içeriği büyük ölçüde nakit sermaye unsurlarını temsil 

eden ana sermayeden oluşmakta olup bunlar ani şoklara karşı tampon görevi görmektedir. 

Küresel kriz sonrası dönemde düşüş eğilimi gösteren tahsili gecikmiş alacakların brüt 

kredilere oranı, 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre 0,2 puanlık artışla yüzde 2,9 

düzeyine yükselmiştir. 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde -2,1 olarak gerçekleşen yabancı para net 

genel pozisyonunun özkaynaklara oranı önemli bir risk unsuru oluşturmamaktadır. Finansal 

risklerden korunma amacıyla gerçekleştirilen ve son yıllarda belirgin şekilde artış gösteren bilanço 

dışı işlemlerin toplam aktiflere oranı 2012 yılından sonra gerilemeye başlamış, 2013 yılı sonunda 

yüzde 113,2 olan söz konusu oran 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 110,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Türk bankacılık sektörünün net dönem kârı bir önceki döneme göre gerileyerek 2013 yılında 

11,6 milyar dolar ve 2014 yılının ilk dokuz ayında 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Buna paralel olarak, 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 1,3 ve yüzde 11,3 olarak 

gerçekleşen aktif ve özkaynak getiri oranları da 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 1 ve 

yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Hisse senedi piyasasının 2013 yılında gösterdiği dalgalı hareket sonucunda BİST 100 Endeksi 

2013 yılını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 13,3 düşüşle 67.801 seviyesinde kapatmıştır. 

Endeksteki düşüş eğilimi 2014 yılı başlarında da devam etmiş ancak, özellikle yılın ikinci 

çeyreğinden itibaren görülen artışla endeks 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla 84.218 seviyesine 

çıkmıştır. Bu tarihten sonra görülen dalgalanmalar sonucunda 2014 Ekim ayı itibarıyla endeks 

79.235 seviyesine geri dönmüştür. 2013 yılı sonunda 1.576 olan BİST 100 Avro Endeksi, 2014 

yılının ilk on aylık bölümünde ise yaklaşık olarak yüzde 21 oranında artarak 1.906 puana ulaşmıştır. 

Hisse senetleri piyasasındaki yabancı yatırımcı payı genel seviyesini korumuş olup 2013 yılı 

sonunda yüzde 62,5, 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla ise yüzde 63,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Borçlanma araçları piyasasında 2010 yılından itibaren başlayan büyüme eğilimi devam 

etmekte olup, 2013 yılı sonunda 36,1 milyar TL olan dolaşımdaki özel sektör borçlanma aracı 

toplam piyasa değeri tutarı 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 42,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla 63 şirket 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi reasürans şirketi olup 38’i hayat dışı, 5’i hayat ve 19’u hayat ve 

emeklilik dallarında faaliyet göstermektedir. Aynı dönemde sigortacılık sektöründe altı aylık prim 

üretimi 13,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sigortacılık sektörünün, reasüransla birlikte, aktif 

büyüklüğü ise 72,9 milyar TL’dir. 

2013 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanan devlet katkısının da etkisiyle bireysel 

emeklilik sistemindeki hızlı büyüme devam etmiş ve 21 Kasım 2014 itibarıyla katılımcı sayısı 4 

milyon 949 bine ulaşmıştır. Devlet katkısı hariç katılımcıların fon büyüklüğü 2013 yılı sonuna göre 

yüzde 32,7 artışla 33,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Konutlardaki deprem hasarlarının sigortalanması amacıyla oluşturulan zorunlu deprem 

sigortası sisteminde 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 6,6 milyon adet poliçe yürürlüktedir. 

2.1.4. Ödemeler Dengesi  

2.1.4.1. Cari İşlemler Hesabı 

2013 yılında ihracat, bir önceki yıl seviyesine yakın gerçekleşerek 151,8 milyar dolar 

olmuştur. Küresel düzeyde kırılganlıkların devam ettiği 2013 yılında, altın ve enerji hariç ihracat 

artış göstermesine rağmen altın ve enerji ihracatının normal düzeylere gerilemesi ihracatın yatay 

seyrinde etkili olmuştur. İthalat ise ekonomik faaliyetlerde gözlenen hızlanma ve altın ithalatındaki 

yüksek miktardaki artış neticesinde 251,7 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle, 2012 yılında 48,5 

milyar dolar olan cari açık 2013 yılı sonunda 65 milyar dolara, 65,5 milyar dolar olan dış ticaret 

açığı ise 80,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde dış ticaret hacmi 389 milyar dolardan 403,5 

milyar dolara yükselmiştir. Buna karşın 2012 yılında yüzde 49,5 olan dış ticaret hacminin GSYH’ya 

oranı 2013 yılında yüzde 49,1 seviyesine gerilemiştir. 

 

Şekil 2.8: İhracat ve İhracat Fiyatlarındaki Gelişmeler 

  
Kaynak: IMF-IFS, TÜİK 
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2013 yılında dünya ihracatı yüzde 2,1 civarında büyürken; Türkiye’nin ihracatı yüzde 0,4 

oranında azalmıştır. Ayrıca aynı dönemde ihracat fiyatında yüzde 0,5 oranında artış kaydedilirken, 

reel ihracatta yüzde 0,5 oranında düşüş yaşanmıştır. 2014 yılının ilk dokuz ayında ise dünya ihracatı 

bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,8 civarında artış gösterirken Türkiye’nin ihracatı yüzde 5,5 

oranında artış kaydetmiştir. 

2014 yılının ilk on ayında küresel toparlanmanın beklenen seviyenin altında gerçekleşmesine 

rağmen Türkiye’nin ihracatı, kur hareketlerinin de etkisiyle yükselen bir eğilim sergilemiştir. Söz 

konusu dönemde ihracat artışı 2013 yılının aynı dönemine göre daha yüksek bir performans 

göstermiş ve ihracat ortalama yüzde 5,6 oranında artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2.4: Ödemeler Dengesi 
(Milyar Dolar) 

 Yıllık 
 

Ocak-Ekim 

 2012 2013 2013 2014  

Cari İşlemler Hesabı -48,5 -65,0   -52,4  -33,1  

   Dış Ticaret Dengesi -65,5 -80,2  -66,7  -50,4  

      Toplam Mal İhracatı 163,3 163,4   133,9  142,6  

           İhracat (fob) 152,5 151,8  124,4  131,4  

      Toplam Mal İthalatı -228,7 -243,6   -200,6  -193,0  

           İthalat (cif) -236,5 -251,7  -207,1  -199,0  

   Hizmetler Dengesi 22,6 23,1   21,4  23,6  

      Gelir 43,1 46,6  40,7  44,2  

           Turizm Geliri 25,3 28,0   24,8  26,6  

      Gider -20,5 -23,5  -19,3  -20,6  

   Gelir Dengesi -7,2 -9,4   -8,2  -7,3  

      Gelir 5,0 4,5  3,7  3,5  

      Gider -12,2 -13,9   -11,8  -10,8  

   Cari Transferler 1,6 1,4   1,1  0,9  

Sermaye ve Finans Hesabı 47,4 62,2  50,9 27,2 

   Sermaye Hesabı -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 

   Finans Hesabı (Rezerv Hariç) 68,3 72,2  62,5 31,6 

     Doğrudan Yatırımlar 9,2 9,2  7,2 5,3 

        Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar 13,3 12,7  9,4 9,8 

        Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar -4,1 -3,5  -2,1 -4,5 

     Portföy Yatırımları 40,8 23,7  22,7 15,4 

     Diğer Yatırımlar 18,3 39,3  32,5 10,9 

        Varlıklar -0,7 2,4  5,1 -1,5 

        Yükümlülükler 19,0 37,0  27,5 12,4 

            Ticari Krediler 1,0 5,6  3,6 -0,7 

            Krediler 9,7 22,1  14,8      11,9 

                 Merkez Bankası 0,0 0,0  0,0 0,0 

                 Genel Hükümet -2,1 -0,9  -0,6 -0,7 

                 Bankalar 5,2 21,6  14,8 9,2 

                 Diğer Sektörler 6,6 1,4  0,5 3,4 

            Mevduatlar 7,8 8,6  8,6 0,7 

                 Merkez Bankası -2,2 -2,0  -1,7 -2,1 

                 Bankalar 10,0 10,6  10,2 2,8 

            Diğer Yükümlülükler 0,5 0,6  0,6 0,5 

   Rezerv Varlıklar -20,8 -9,9  -11,5 -4,4 

Net Hata Noksan 1,1 2,8  1,6 5,9 

Kaynak: TCMB  

 

2014 yılı başından itibaren ithalat azalma eğilimine girmiştir. Nitekim, ithalat 2014 yılının ilk 

on aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında daralarak 199 milyar 

dolara gerilemiştir. Söz konusu gerilemede, altın ithalatındaki sert düşüş temel belirleyici olmuştur. 

Öte yandan, alınan makro-ihtiyati önlemlerin yanı sıra Türk Lirasındaki değer kaybı da altın hariç 

ithalatın yatay seyretmesine katkıda bulunmuştur. Böylelikle, bu dönemde altın hariç ithalat 194,5 



Makroekonomik Görünüm 

 18 

milyar dolar ile yaklaşık olarak 2013 yılı seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatın alt detaylarına 

bakıldığında ise 2014 yılının ilk on aylık döneminde ara malı, tüketim ve yatırım malları ithalatı 

sırasıyla yüzde 4,1, yüzde 4,3 ve yüzde 2,1 oranında azalış göstermiştir. 

 

Tablo 2.5: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret 

(Milyar Dolar) 

  

Yıllık 

 

Ocak-Ekim 

2012 

% 

Pay 2013 

% 

Pay 

% 

Değişme 2013 

% 

Pay 2014 

% 

Pay 

% 

Değişme 

Toplam İhracat 152,5 100,0 151,8 100,0 -0,4  124,4 100,0 131,4 100,0 5,7 

    Yatırım Malları 13,7 9,0 15,6 10,3 13,6   12,6 10,1 13,4 10,2 5,9 

    Ara Mallar 82,7 54,2 74,8 49,3 -9,5   62,0 49,8 63,7 48,5 2,8 

    Tüketim Malları 55,6 36,4 60,7 40,0 9,3   49,3 39,6 53,4 40,6 8,3 

    Diğer 0,5 0,3 0,7 0,4 28,0  0,5 0,4 0,9 0,7 72,8 

Toplam İthalat 236,5 100,0 251,7 100,0 6,4  207,1 100,0 199,0 100,0 -3,9 

    Yatırım Malları 33,9 14,3 36,8 14,6 8,4  29,8 14,4 29,2 14,6 -2,1 

    Ara Mallar 174,9 74,0 183,8 73,0 5,1  152,0 73,4 145,7 73,2 -4,1 

    Tüketim Malları 26,7 11,3 30,4 12,1 13,9  24,8 12,0 23,7 11,9 -4,3 

    Diğer 1,0 0,4 0,7 0,3 -33,1  0,5 0,3 0,4 0,2 -30,4 

Kaynak: TÜİK 

 

Bu gelişmeler sonucunda, 2013 yılının Ocak-Ekim döneminde 66,7 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı, 2014 yılının aynı döneminde 50,4 milyar dolar seviyesine, cari açık ise 52,4 milyar 

dolardan 33,1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 

 

Tablo 2.6: Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret 
(Milyar Dolar) 

  

Yıllık 

 

Ocak-Ekim 

2012 

% 

Pay 2013 

% 

Pay 

% 

Değ. 2013 

% 

Pay 2014 

% 

Pay 

% 

Değ. 

Mal İhracatı 152,5 100,0 151,8 100,0 -0,4 

 

124,4 100,0 131,4 100,0 5,6 
Avrupa (AB-28) 59,4 39,0 63,0 41,5 6,1  51,5 41,4 57,5 43,8 11,7 

Diğer Ülkeler 90,8 59,5 86,4 56,9 -4,9 

 

70,9 57,0 72,0 54,8 1,5 

Diğer Avrupa (AB Hariç) 14,2 9,3 14,2 9,4 0,3  11,7 9,4 13,1 10,0 12,4 

Kuzey Afrika 9,4 6,2 10,0 6,6 6,3  8,3 6,6 8,1 6,2 -1,5 

Diğer Afrika 3,9 2,6 4,1 2,7 4,9  3,4 2,7 3,3 2,5 -1,7 

Kuzey Amerika 6,7 4,4 6,6 4,3 -1,2  5,5 4,4 5,9 4,5 6,9 

Orta Amerika ve Kar. 0,8 0,5 1,0 0,7 30,5  0,9 0,7 0,8 0,6 -9,4 

Güney Amerika 2,2 1,4 2,1 1,4 -2,9  1,8 1,4 1,6 1,2 -9,2 

Yakın ve Orta Doğu 42,5 27,8 35,6 23,4 -16,2  29,1 23,4 28,8 21,9 -1,1 

Diğer Asya 10,6 6,9 12,0 7,9 13,6  9,8 7,9 9,6 7,3 -1,9 

Avustralya ve Y. Zelanda 0,5 0,3 0,5 0,4 9,8  0,4 0,4 0,5 0,4 13,1 

Diğer Ülke ve Bölgeler 0,1 0,1 0,1 0,1 41,7  0,1 0,1 0,2 0,2 82,0 

Serbest Bölgeler 2,3 1,5 2,4 1,6 5,1  2,0 1,6 1,9 1,4 -4,8 

Mal İthalatı 236,5 100,0 251,7 100,0 6,4 

 

207,1 100,0 199,0 100,0 -3,9 

Avrupa (AB-28) 87,7 37,1 92,5 36,7 5,5  75,6 36,5 73,2 36,8 -3,1 

Diğer Ülkeler 147,8 62,5 157,9 62,8 6,8 

 

130,5 63,0 124,7 62,7 -4,4 

Serbest Bölgeler 1,0 0,4 1,3 0,5 21,2 

 

1,0 0,5 1,1 0,5 2,6 

Kaynak: TÜİK 

 

2013 yılında AB ülkelerinin ihracat içindeki payı 2,5 puan artarak yüzde 41,5 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. AB ülkelerinde beklenen toparlanma gerçekleşmemesine rağmen komşu 
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ülkelerimizde yaşanan siyasi gelişmeler toplam ihracatta AB’nin payının yükselmesinde etkili 

olmuştur. AB ülkelerinden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 0,4 puan azalarak yüzde 

36,7 seviyesine gerilemiştir. 2014 yılının ilk on ayında ise AB ekonomisinde zayıf sinyallerin devam 

etmesine karşın başlatılan parasal genişleme politikasının da etkisiyle AB’nin ihracatımız içindeki 

payı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artarak yüzde 43,8 seviyelerine ulaşmıştır. Aynı 

dönemde diğer ülkelerin ihracatımız içindeki payı ise yüzde 54,8 olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılında 22,6 milyar dolar olan hizmetler dengesi, özellikle turizm gelirlerinde yaşanan 

artışın etkisiyle 2013 yılında 23,1 milyar dolara yükselmiştir. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 23,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılında turizm gelirleri artışı, yakın çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılara rağmen döviz 

kurunda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle yüzde 10,5 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış hızı 

2014 yılının ilk on ayında ise yüzde 7 düzeyine gerilemiştir. 2013 yılında ülkemize gelen yabancı 

turist sayısı yüzde 7,9 artarken, 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 6,2 artış göstermiştir. 

Ayrıca, 2013 yılında yüzde 4,7 düzeyinde gerçekleşen yabancı turist başına dolar bazında ortalama 

harcama artışı, 2014 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 3,6 seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmelere bağlı 

olarak 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 755 dolar olan yabancı turist başına ortalama harcama, 2014 

yılının aynı döneminde 783 dolar olmuştur. 

2013 yılında gelir dengesi açığı 2,2 milyar dolar artarak 9,4 milyar dolar seviyesine 

yükselmiştir. 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 milyar 

dolar iyileşme kaydedilmiş ve açık 7,3 milyar dolar olmuştur. 

Cari transferler kalemindeki fazla 2013 yılında 1,6 milyar dolardan 1,4 milyar dolar düzeyine 

gerilemiştir. 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 milyar 

dolar azalarak 0,9 milyar dolar olmuştur. 

2.1.4.2. Sermaye ve Finans Hesabı 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişleri 

2013 yılında 1.241 milyar dolara gerilemiştir. Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte 

gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinde görülen söz konusu gelişmeye karşın 

Türkiye’ye rezerv hariç sermaye girişi 2013 yılında 72,2 milyar dolara yükselmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelere doğrudan sermaye girişleri 2013 yılında 577,4 milyar dolara 

yükselmiştir. Söz konusu akımın 2014 yılında ise 566,4 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. 

Bu gelişmelere paralel olarak, yurtiçinde doğrudan yatırımlar 2013 yılında 12,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Yurt dışında yapılan doğrudan yatırımlar ise 3,5 milyar dolara gerilemiştir. Böylece 

2013 yılında net doğrudan yatırım girişi 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılında 40,8 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşan portföy yatırım girişleri, yabancıların 

hisse senedi ve DİBS alımındaki azalmaya bağlı olarak 2013 yılında 23,7 milyar dolara gerilemiştir. 

Bankaların yurtiçi ve yurt dışı portföy yatırım girişleri 9 milyar dolardan 8 milyar dolara inerken, 

diğer sektör yatırım girişleri ise 1,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükselmiştir. 

2013 yılında rezerv hariç sermaye girişi ağırlıklı olarak diğer yatırımlardan kaynaklanmıştır. 

Diğer sektörlerde, 2013 yılında net kredi kullanımındaki önemli oranda azalmaya rağmen, kısa ve 

uzun vadeli net bankacılık kredi kullanımı artışlarıyla diğer yatırımlar kaleminde sermaye girişi 39,3 

milyar dolara yükselmiştir. 

2014 yılı genel olarak küresel risk iştahının dalgalı seyrettiği bir dönem olmuştur. FED’in 

varlık alım programının sonlandırılması süreci, Çin, Japonya ve AB’de büyümeye yönelik 

endişelerin artması ile ilave genişlemeci para politika uygulamalarının gündeme gelmesi son 

dönemde küresel risk iştahını dalgalandıran temel unsurlar olmuşlardır. Diğer taraftan, Suriye’de 

yaşanan gelişmelerin bu dönemde yoğunluk kazanması, finans hareketlerine etki eden, ülkemize 

özgü bir unsur olarak öne çıkmıştır. 

2014 yılının ilk on ayında net doğrudan yatırımlar ise yüzde 26,4 oranında azalarak 5,3 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede AB ülkelerinde artarak devam eden ekonomik 

durgunluğun yanı sıra, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımların aynı dönemde yüzde 
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111,6 oranında artarak 4,5 milyar dolara ulaşması etkili olmuştur. Yurt dışı gelişmelerin yanı sıra 

yurt içi gelişmelerin de etkisiyle 2014 yılının ilk on ayında dalgalı bir seyir izleyen Türkiye’ye 

yönelik net portföy yatırımları 15,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, hisse 

senetlerinde 2 milyar dolar, Hazinenin yurt dışı tahvil ihracında 3,2 milyar dolar ve bankaların yurt 

dışı tahvil ihraçlarında 10,4 milyar dolar sermaye girişi kaydedilmiştir. Bu dönemde diğer 

yatırımlardaki net sermaye girişi, 2013 yılının aynı dönemindeki 32,5 milyar dolar seviyesinden 

10,9 milyar dolara gerilemiştir. Söz konusu gelişmede yavaşlayan ithalata bağlı olarak kısa vadeli 

ticari kredi kullanımındaki düşüş, bankacılık sektöründe net kısa vadeli kredi kullanımındaki azalma 

ve mevduat girişlerindeki yavaşlama belirleyici olmuştur. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde kamu 

kesiminde kredi geri ödemesi ve işçi dövizlerindeki erime nedeniyle sermaye çıkışı gerçekleşirken; 

bankacılık ve diğer özel kesimde sermaye girişi bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 

50,3 ve yüzde 29,5 oranında azalmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda, 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde ekonomiye sermaye girişi 

azalmakla birlikte, cari açığın hızla gerilemesi sonucunda net 4,4 milyar dolar rezerv artışı 

kaydedilmiştir. 
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Kutu 2.3: Tüketici Kredilerine Yönelik Makro-İhtiyati Politikaların Etki Analizi 

 

Makro-ihtiyati politikaların nihai hedefi ülkede tüketici kesiminin aşırı borçlanmasının ve aşırı kredi büyümesinin 

önüne geçerek finansal istikrara katkı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için tüketici kredilerine yönelik çeşitli 

düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Bu düzenlemelerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları ve politikaların ekonomi 

üzerinde etkilerinin araştırılması önemli bir husustur. Bu kapsamda, aşağıda söz konusu düzenlemelerin makro boyutta 

etkileri tüketici kesimi ve bankacılık sektörü ayrımı yapılarak incelenmektedir. Ayrıca, düzenlemelerin her bir kredi 

türündeki etkileri analiz edilmektedir. Düzenlemelerin hangi kredi türlerini etkilediği, nihai amaçları, ekonomiye aktarım 

kanalları ve düzenleme tarihleri ile birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Makro-ihtiyati tedbirlerin makro düzeyde tüketicilere ve bankacılık sektörüne olan etkileri şu şekilde özetlenebilir: 

 2011 yılında yüzde 40’a ulaşan yıllık kredi büyümesi, 2011 Ocak ayında uygulamaya konulan “konut 

kredi/değer” uygulaması ve aynı yıl Haziran ayında gerçekleşen çeşitli makro-ihtiyati düzenlemeler sayesinde 

yavaşlamaya başlamıştır. 2013 yılı Ekim ayı ve 2014 yılı başında uygulamaya konan makro-ihtiyati tedbirler de 

2013 ilk yarısında yüzde 30’lara ulaşan toplam kredi büyümesinin 2014 Haziran itibarıyla yüzde 22’ye kadar 

gerilemesinde etkili olmuştur. Toplam tüketici kredisi büyümesi de bu düzenlemeler akabinde azalma eğilimine 

girmiştir. 

 Düzenlemelerden önce 12 yıllık eğiliminin (HP Filtresi yöntemi ile hesaplanan) yukarısında olan tüketici 

kredileri büyüme hızlarının, 2011 Haziran ve 2013 Ekim ayındaki düzenlemelerinden sonra trende yaklaştığı 

hatta trendin altına indiği bulgusu elde edilmiştir. 

 2010 yılından itibaren düşme eğiliminde olan banka sermaye yeterlilik oranları (SYO) 2011 yılı Haziran 

ayındaki risk ağırlığı ve genel karşılık düzenlemeleri ile birlikte yüzde 16-17 seviyesinde yatay seyir izlemeye 

başlamıştır. 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başındaki yoğun düzenlemeler sayesinde ise riskli aktiflerdeki azalışla 

birlikte SYO yükselme eğilimi sergilemeye başlamıştır. 

 Bankaların kredi fiyatlama davranışları da başta genel karşılık (GK) ve risk ağırlığı (RA) düzenlemeleri olmak 

üzere makro-ihtiyati tedbirlerden etkilenmektedir. 2011 yılı Haziran ayında sadece ihtiyaç kredilerinde 

uygulanan GK ve RA düzenlemeleri ile birlikte ihtiyaç kredilerindeki “kredi faizi - ağırlıklı ortalama mevduat 

faizi” farkının belirgin biçimde yükseldiği ama diğer kredi türlerindeki farkın bu boyutta artmadığı gözlenmiştir. 

2013 sonu ve 2014 başındaki GK ve RA düzenlemelerinin bankaların kredi fiyatlamalarına etkisinin çok 

olmadığı bulunmuştur. 

Makro-ihtiyati politikaların hedeflenen kredi türü bazında etkileri ise şu şekilde özetlenebilir: 

 Kredi kartlarına ilişkin makro-ihtiyati politikalardan 2013 yılı Ekim ayında uygulamaya konulan kararlar ile 

2014 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren taksit sayısının sınırlandırılmasına ilişkin önlemler belirgin olarak etkili 

olmuştur. Söz konusu düzenlemeler neticesinde kredi kartı harcama tutarı artış oranı negatif seviyelere ulaşmış 

ve kredi kartı stok harcama tutarı düşmüştür. Taksit sınırlandırılması sonrasında taksitli kredi kartı 

harcamalarının büyük oranda gerilediği, bununla birlikte nakit çekim ve tek çekim harcamaların, taksitli 

harcamaları ikame ederek bir miktar ivmelendiği görülmektedir. Ancak, düzenlemeler sonrasında kredi kartı 

toplam harcamalarındaki artış frenlenmiştir. Bununla birlikte, taksit sayısının düşürülmesi ve belirli sektörlerde 

taksitlendirmenin kaldırılması nedeniyle, aylık ödeme gücünün üzerindeki harcamalarını yeniden borçlanarak ya 

da yeniden taksitlendirerek finanse eden tüketicilerin kredi kartı harcamaları nedeniyle başlangıçta krediye 

dönüşme oranı ve kredi kartı tahsili gecikmiş alacakları artmış, ancak söz konusu etki zamanla azalmıştır. 

 İncelenen dönemde konut kredilerine yönelik tek makro-ihtiyati önlem, 2011 yılı Ocak ayından itibaren 

kullandırılacak konut kredisi miktarını tüketiciler için konut değerinin yüzde 75’i ile, kurumsal müşteriler için 

yüzde 50’si ile sınırlandıran düzenlemedir. Düzenleme sonrası konut kredileri diğer kredi türlerine nazaran daha 

erken gerileme kaydetmiştir. 

 Taşıt kredilerine yönelik önlemler, risk ağırlığının artırılması, karşılık istisnası uygulamasının kaldırılması ile 

söz konusu kredilerin artırımlı genel karşılık uygulamasına dâhil edilmesi (Ekim 2013), 48 aylık vade 

sınırlamasının getirilmesi (Aralık 2013) ve taşıt değerine göre kredi teminat oranı uygulamasının getirilmesi 

(Şubat 2014) olarak sıralanabilir. Yapılan düzenlemeler neticesinde taşıt kredisi yıllık büyüme oranı, hızlı bir 

düşüş sergilemiş, ayrıca söz konusu uygulamalara dâhil edilen tüketici finansman şirketlerince verilen taşıt 

kredilerinde de benzer şekilde azalış kaydetmiştir. 

 Diğer tüketici kredilerine yönelik alınan makro-ihtiyati önlemler 2011 yılı Haziran ayında uygulanan risk 

ağırlıkları ve karşılıkların artırımı ile 2013 yılı Aralık ayında uygulamaya konan vade sınırlamasına ilişkin 

düzenlemelerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, özellikle 2013 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren vade süresini 

azaltmaya yönelik düzenleme sonrasında ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin büyüme hızındaki düşüş 

uygulamaya tabi olmayan diğer kredi türlerinin büyüme oranlarındaki düşüşten daha önce ve belirgin olarak 

gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak, makro-ihtiyati politikaların kredi büyümesini sınırlandırmada etkili olduğu gözlenmiştir. Bu sayede, 

tüketici kredilerine yönelik makro-ihtiyati tedbirler finansal istikrarın tesisine önemli katkı sağlamıştır. 
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Tablo: Tüketici Kredilerine Yönelik Makro İhtiyati Düzenlemeler, Yürürlük Tarihleri ve Aktarım Kanalları 

Araçlar 
Makro-ihtiyati 

Önlemler 
Düzenleme 

Düzenleme 

Yürürlük 

Tarihleri 

Aktarım Kanalları 

Kredi 

sınırlamaları 

Kredi kartı asgari ödeme 
oranlarının artırılması 

Banka Kartları ve 
Kredi Kartları 

Hakkında Yönetmelik 

17.12.2010 

01.01.2014 
(kademeli 

geçiş)  

Krediye dönüşen tutarı azaltır, borcun 

ödenmesine ilişkin alışkanlıkları değiştirerek 
ödeme oranlarını yükseltir, hanehalkının 

borçluluğunu azaltır. 

Kredi kartı limitlerinin 

gelirle ilişkilendirilerek 

sınırlandırılması 

08.10.2013 

Kredi arzını sınırlar, hanehalkının geliriyle 

orantılı borçlanmasını sağlar, müşterinin 
ödememe olasılığını dolayısıyla bankaların 

TGA'sını azaltır.  

Kredi kartlarının belirli 

durumlarda kullanıma 
kapatılması 

17.06.2011, 

08.10.2013 

Kredi arzını sınırlar, hanehalkının 
borçluluğunu azaltır, müşterinin ödememe 

olasılığını dolayısıyla bankaların TGA'sını 

azaltır. 

Kredi kartı 

taksitlendirme süresinin 
sınırlandırılması 

01.02.2014, 

13.05.2014, 
22.10.2014 

Kredi talebini sınırlar, hanehalkının 
borçluluğunu azaltır, kredi kartının 

kredilendirme aracı olarak değil ödeme aracı 

olarak kullanılmasını teşvik eder. 

Konut dışındaki tüketici 

kredilerinin vadelerinin 
sınırlandırılması 

Bankaların Kredi 

İşlemlerine Yönelik 
Yönetmelik ve Finansal 

Kiralama, Faktoring ve 

Finansman 
Şirketlerinin Kuruluş 

ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Yönetmelik  

31.12.2013 

Kredi talebini sınırlar, hanehalkının 
borçluluğunu azaltır, kredi talebini 

azaltmayarak aylık taksitleri ödeme gücü 

üzerinde oluşan müşterilerin ödememe 
olasılığını dolayısıyla bankaların TGA'sını 

artırır (sınırlı düzeyde olacağı 

düşünülmektedir). 

Konut ve taşıt kredileri 

için kredi/değer oranı 

getirilmesi 

01.01.2011, 

01.02.2014 

Kredi olarak kullandırılabilecek tutarı 

azaltarak, kredi arzı ve kredi talebini doğrudan, 

varlık fiyatlarını ise dolaylı olarak azaltıcı 

yönde etkiler, müşterilerin ödememe olasılığını 

dolayısıyla bankaların TGA'sını azaltır. 

Sermaye 

yeterliliği 

Kredi kartları ve tüketici 
kredileri için risk 

ağırlıklarının artırılması 

Bankaların Sermaye 

Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine 

İlişkin Yönetmelik 

22.03.2008,  
18.06.2011, 

08.10.2013 

Sermaye yeterliliği rasyolarında azalış olur, 
bankaların söz konusu azalışı telafi etmek 

istemeleri durumunda kredi arz ve talebinde 

azalış olur. Bankalar ilave sermaye yükünü 
karşılamak için kar dağıtımını azaltmaz ve 

sermaye ilave etmez ise risk ağırlıklı 

varlıklarını azaltmak zorunda kalır, bu da kredi 
arzının miktar kanalı yoluyla azalmasına yol 

açar. Bankalar ilave sermaye yükü nedeniyle 

kaynak maliyetlerinde meydana gelen artışı 
kredi faiz oranlarına yansıtır, bu da kredi 

talebinde fiyat kanalı yoluyla azalışa yol açar. 

Genel 

karşılıklar 

Tüketici kredilerine 

artırımlı genel karşılık 
uygulanması 

Bankalarca Kredilerin 

ve Diğer Alacakların 

Niteliklerinin 

Belirlenmesi ve Bunlar 

İçin Ayrılacak 
Karşılıklara İlişkin 

Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 
ve Finansal Kiralama, 

Faktoring ve 

Finansman 
Şirketlerinin Muhasebe 

Uygulamaları ile 

Finansal Tabloları 
Hakkında Yönetmelik 

18.06.2011, 

08.10.2013, 

24.12.2013 
(finansman 

şirketleri) 

Bankaların kârları azalır, genel karşılık katkı 

sermaye içerisinde yer aldığından standart 
sermaye yeterliliği rasyosu etkilenmez (sadece 

genel karşılıkları kredi riskine esas tutarın 

yüzde 1,25'ini aşan bankaların rasyosunda 
azalış olur), ana sermaye ve çekirdek sermaye 

yeterliliği rasyoları azalır. Rasyolarındaki 

azalışı telafi etmek isteyen bankalar, kâr 
dağıtımını sınırlar veya sermaye ilave eder ise 

yukarıda anlatılan miktar kanalı yoluyla kredi 

arzını, risk ağırlıklı varlıklarını azaltır ise fiyat 
kanalı yoluyla kredi talebini etkiler. 

Zorunlu 

karşılıklar 

Finansman şirketlerinin 

zorunlu karşılığa tabi 

tutulması 

Zorunlu Karışılıklar 

Hakkında Tebliğ 
06.12.2013 

Taşıt kredilerindeki hızlı büyümeyi 

yavaşlatmak amacıyla finansman şirketlerinin 
zorunlu karşılığa tabi tutulması, miktar 

kanalıyla kredi verilebilir kaynakların 

azalmasına, fiyat kanalıyla kredi faiz 
oranlarının yükselmesine yol açar. 
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2.2. Orta Vadeli Makroekonomik Senaryo 

Ekonomik toparlanma ılımlı ve küresel boyutta düzensiz bir şekilde devam etmektedir. Bu 

dönemde, ülkelerin kendi ekonomileri için alacakları farklı önlemlerin özellikle gelişmekte olan 

ülkeler üzerinde yaratacağı etkiler belirsizliğini korumaktadır. 

Orta Vadeli Program (2015-2017) ile uyumlu olarak, Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik 

Reform Programı’nın temel amacı; enflasyonla mücadeleye kararlılıkta devam etmek ve cari 

işlemler açığını tedrici olarak düşürerek büyümeyi artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak para ve 

maliye politikasında sıkı duruş devam ettirilirken, gelirler politikasıyla da bu duruş desteklenecek ve 

yapısal reformlara hız verilecektir. Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmak, mevcut 

kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin üretim kapasitesini ve teknoloji seviyesini 

yükseltmek, verimlilik düzeyini yükseltmek ve ihracatın büyümeye katkısını artırmak temel 

önceliklerimizdir. Bu kapsamda; yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasalarda ürün ve hizmet 

çeşitliliği ile derinliğin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi ve işgücü 

piyasası, eğitim ve yargı sistemi, kayıt dışılık, devlet yardımları, iyi yönetişim, yerel yönetimler ve 

bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal reformların tamamlanması önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda, Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) ortaya konulan 25 öncelikli dönüşüm programı 

için hazırlanan eylem planları 2015 yılı itibarıyla uygulamaya konulacaktır. 

Programın makroekonomik çerçevesi oluşturulurken; dönem içerisinde küresel büyümenin 

tedrici olarak artacağı, ticaret ortaklarımızın ılımlı bir büyüme sergileyeceği, jeopolitik risklerin orta 

vadede azalacağı, FED’in beklenen faiz artırımın ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı, 

büyümenin finansmanında yurt içi tasarruflarla birlikte yabancı sermaye girişinin yeterli katkı 

sağlayacağı, dış ticaret hadlerinde göreli bir iyileşme olacağı varsayılmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) hedeflerine ulaşılması yolunda önemli bir araç olan 

Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform 

Programında son OVP’de yer alan resmi makroekonomik çerçeve korunmuştur. Ancak son 

dönemde makroekonomik dengeleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek, petrol 

fiyatlarındaki sert düşüşler, kuraklık nedeniyle tarım sektörünün beklenenden fazla daralması gibi 

gelişmeler yaşanmıştır. Dolayısıyla, öngörülerin ötesinde gerçekleşen söz konusu gelişmelerin, 

OVP’de yer alan orta vadeli dengeler üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü riskleri artırması söz 

konusudur. 

2.2.1. Reel Sektör 

2.2.1.1. Büyümenin Talep Bileşenleri 

2013 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,1 oranında büyümüş, büyümenin temel sürükleyicisi 

özel tüketim artışı olmuştur. Özel tüketimde yaşanan bu artış, enflasyon ve cari açık üzerinde yukarı 

yönlü baskı oluşturmuştur. Büyüme kompozisyonunda yaşanan bu bozulmayı dengelemek için 2013 

yılı sonunda bir dizi makro-ihtiyati tedbir alınmıştır. 

Alınan makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle 2014 yılı ilk dokuz ayında özel tüketim 

harcamalarında, tarihsel ortalamalarının altında, yüzde 1,3 düzeyinde bir artış yaşanmıştır. Aynı 

dönemde özel sektör sabit sermaye yatırımları yüzde 1,6, kamu yatırımları ise yüzde 0,7 oranında 

daralmıştır. Bu gelişmeler ışığında, özel tüketimin makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle yılın geri 

kalan döneminde de ılımlı seyrini sürdüreceği ve yıl genelinde yüzde 1,5 seviyesinde artacağı 

tahmin edilmektedir. Yılın ilk 9 ayında yüzde 6 oranında artış kaydedilen kamu tüketiminin ise 2014 

yılında yüzde 4,5 oranında artış kaydedeceği öngörülmektedir. Bununla beraber, son gelişmeler 

kamu tüketim artışının daha yüksek olacağını göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerle 

2012 yılından beri ertelenmekte olan özel yatırımların bir süre daha zayıf performans izleyeceği 

beklenmektedir. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının yıl genelinde yüzde 2,1, kamu 

yatırımlarının ise yüzde 0,9 oranında daralması beklenmektedir. 

Büyümenin dış ticaret tarafına bakıldığında, 2014 yılının ilk dokuz ayında TL’deki değer 

kaybının da etkisiyle mal ve hizmet ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 

seviyesinde güçlü bir artış elde edilmiştir. Mal ve hizmet ithalatı ise aynı dönemde yavaşlayan iç 
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talebin katkısıyla yüzde 1,9 oranında azalmıştır. Bu gelişmeler, net ihracatın büyümeye pozitif katkı 

vermesini sağlamıştır. Mal ve hizmet ihracatının yılın geri kalanında biraz yavaşlamakla beraber 

2014 yılı genelinde yüzde 5,8 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, mal ve 

hizmet ithalatının da yılın geri kalanında yavaşlama eğilimine devam etmesi ve yıl genelinde yüzde 

1,7 oranında daralması beklenmektedir. Böylelikle net ihracatın 2014 yılında büyümeye katkısının 2 

puan olması öngörülmektedir. 

 

Tablo 2.7: Büyümenin Talep Bileşenleri 

(1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

 
2013 

 
Tahmin 

2014 2015 2016 2017 

Toplam Tüketim Harcamaları 5,3  1,9 3,7 4,0 3,9 

     Özel Kesim  5,1  1,5 4,0 4,0 4,0 

     Kamu Kesimi  6,2  4,5 2,2 3,8 3,3 

Toplam Yatırım Harcamaları 11,3  -0,8 5,0 9,0 8,3 

    Sabit Sermaye Yatırımları 4,2  -1,8 4,5 8,9 9,5 

        Özel Kesim 0,4  -2,1 6,1 9,3 10,9 

        Kamu Kesimi  23,4  -0,9 -2,1 7,2 3,3 

    Stok Değişmesi 
1
 1,6  0,2 0,1 0,1 -0,2 

Mal ve Hizmet İhracatı -0,3  5,8 7,1 7,4 8,1 

Mal ve Hizmet İthalatı 9,0  -1,7 7,0 7,9 7,9 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 4,1  3,3 4,0 5,0 5,0 

       
Yurtiçi Talep 6,7  1,3 4,0 5,2 5,0 

Yurtiçi Nihai Talep 5,0  1,0 3,9 5,1 5,3 

77 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 

 

Şekil 2.9: GSYH Büyümesi 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

İlk dokuz aylık dönemde yüzde 2,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin 2014 yılı 

genelinde yüzde 3,3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı büyümesinin; 1 puanının 

özel tüketim ve 0,5 puanının kamu tüketimi; -0,4 puanının özel sektör sabit sermaye yatırımları; 0,2 

puanının stok değişmesi ve 2 puanının net ihracattan kaynaklanacağı öngörülmektedir. Ancak, 
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makro-ihtiyati tedbirlerin özel tüketimi beklentinin üzerinde etkilemesi ve stoklarda öngörülemeyen 

azalışlar nedeniyle, 2014 yılı için öngörülen yüzde 3,3 oranındaki büyüme tahmininde aşağı yönlü 

riskler bulunmaktadır. 

Orta vadede ise küresel belirsizliklerdeki azalmanın hem iç hem dış talebe yapacağı katkıyla, 

büyümenin artış eğilimine geçeceği ve 2015 yılında yüzde 4 olacağı tahmin edilmektedir. 2016 ve 

2017 yıllarında ise yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesine, finansmanda daha çok yurt içi 

tasarrufların kullanılmasına ve verimlilik artışına yönelik politikaların katkısıyla GSYH artışının 

yüzde 5 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. 

Talep kompozisyonunu dengelemek ve tasarruf oranlarını artırmak amacıyla uygulanacak 

politikaların da etkisiyle Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı döneminde özel sektör 

tüketiminin GSYH büyümesinin altında, yıllık ortalama yüzde 4 oranında artacağı öngörülmektedir. 

Buna karşın ertelenmiş yatırımların etkisi ve dış talepte beklenen olumlu gelişmelerle birlikte özel 

sektör sabit sermaye yatırımlarının Program dönemi boyunca yıllık ortalama yüzde 8,7 oranında 

artacağı tahmin edilmektedir. Orta vadede mali disiplini korumak ve tasarrufları artırmak amacıyla 

uygulanacak kamu politikaları neticesinde Program döneminde kamu tüketiminin yıllık ortalama 

yüzde 3,1, kamu yatırımlarının ise yüzde 2,7 oranında artacağı öngörülmektedir. 

 

Şekil 2.10: GSYH Büyümesine Katkılar 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

2.2.1.2. Yatırım-Tasarruf Dengesi 

2013 yılında büyümenin hızlanmasında iç talep genişlemesi etkili olmuş, özel ve kamu kesimi 

tüketim harcamalarının milli gelir artışının üzerinde gerçekleşmesiyle yurt içi tasarruf oranı 1,2 puan 

düşerek yüzde 12,7 olmuştur. Buna karşılık, özel kesim yatırım harcamaları 2013 yılı için öngörülen 

performansı gösteremezken, kamu yatırım harcamalarında gözlenen güçlü artış seyri 2013 yılında da 

devam etmiştir. Stoklardaki artışın da katkısıyla toplam yatırım harcamalarının GSYH’ya oranı 

2013 yılında 0,5 puan artışla yüzde 20,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, 

ekonominin dış tasarruf ihtiyacı artmış olmakla birlikte, 2013 yılında yüzde 7,9 seviyesine ulaşan 

cari açık sorunsuz bir şekilde finanse edilmiştir. 

2013 yılı sonunda ve 2014 yılı başında özel tüketimi ve cari açığı kontrol altına almaya 

yönelik makro-ihtiyati tedbirler neticesinde yurt içi talep zayıflama eğilimine girmiştir. Diğer 

taraftan, döviz kurunda ortaya çıkan gelişmelerin de etkisiyle net ihracat büyümeye pozitif katkı 

vermiştir. Yılın kalan kısmında ise hem net mal ve hizmet ihracatının hem de nihai yurt içi talebin 
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büyümeye pozitif katkı vermeye devam edeceği öngörülmektedir. Böylece, 2014 yılında özel ve 

kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının GSYH’ya oranının sırasıyla yüzde 15,7 ve yüzde 4,6 ile 

geçen yılki seviyelerine yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Stok katkısının azalmasının 

beklendiği 2014 yılında toplam yatırımların GSYH içindeki payının 2013 yılına göre azalış 

göstererek yüzde 20,3 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 

Tablo 2.8: Yatırım-Tasarruf Dengesi 
 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

   Tahmin 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam Yatırımlar 20,1 20,6 20,3 20,4 21,3 22,0 

Sabit Sermaye Yatırımları 20,3 20,3 20,2 20,3 21,0 21,9 

Kamu 3,9 4,7 4,6 4,3 4,4 4,3 

Özel 16,4 15,6 15,7 16,0 16,6 17,6 

Stok Değişmesi -0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 

Toplam Tasarruflar 20,1 20,6 20,3 20,4 21,3 22,0 

Yurtiçi Tasarruf 13,9 12,7 14,6 15,0 15,9 16,8 

Dış Tasarruf 6,2 7,9 5,7 5,4 5,4 5,2 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları (TÜİK milli gelir serisi gerçekleşmeleri kullanılmıştır.) 

 

Bu gelişmeler sonucunda, 2013 yılında gerileyen yurt içi tasarruf oranının 2014 yılında 1,9 

puan yükselerek yüzde 14,6 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Dış dengedeki düzelmenin ve 

yatırımların artış göstermemesinin de katkısıyla dış tasarruflara olan ihtiyacın 2014 yılında azalarak 

yüzde 5,7 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Son yıllarda, tasarruf yatırım açığı genel olarak artış eğilimindedir. Bu eğilimin temel 

belirleyicisi özel kesim tasarruflarındaki azalmadır. Özel tasarrufların yetersiz olması ve özel sabit 

sermaye yatırımlarının zayıf performansı büyüme potansiyelini aşağı çekmektedir. Bu nedenle, 

Program döneminde üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla 

finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, 

kamu maliyesinde sıkı duruş devam ettirilecektir. Bu strateji doğrultusunda, dönem sonunda özel 

yatırımların GSYH’ya oranla yüzde 17,6 seviyesine ulaşması, kamu yatırımlarının ise yüzde 4,3 

seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yurt içi tasarrufları artırmaya yönelik mevcut 

politikalar yanında önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak ilave politikalar sayesinde yurt içi 

tasarrufların dönem sonunda GSYH’ya oranla yüzde 16,8 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. 

Bu sayede, dış tasarruflara olan ihtiyacın dönem sonunda yüzde 5,2 seviyesine gerilemesi 

beklenmektedir. 

2.2.1.3. Sektörel Büyüme 

2013 yılında tarım sektörünün katma değer artışı yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014 

yılının ilk dokuz ayında tarım sektörü, olumsuz iklim koşullarının etkisiyle beklenenin üzerinde 

yüzde 3 oranında daralmıştır. Dolayısıyla tarım sektöründeki söz konusu gelişmeler büyüme tahmini 

için aşağı yönlü bir risk oluşturmaktadır. 2015-2017 döneminde ise tarım sektörü katma değeri artış 

hızının trend seviyesine yaklaşması beklenmektedir. Bu çerçevede, tarım sektörü katma değerinin 

Program döneminde ortalama yüzde 3 oranında artacağı ve GSYH içindeki payının her yıl tedrici bir 

şekilde azalarak dönem sonunda cari fiyatlarla yüzde 7,6 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir. 
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Şekil 2.11: Üretimin Sektörel Kompozisyonu 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

Sanayi sektörü katma değeri 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 3,8 oranında artmıştır. 2014 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla, sanayiin alt sektörleri 

incelendiğinde, imalat sanayi büyümesinin 2013 yılının ilk dokuz ayındaki yüzde 3,3 seviyesinden 

yüzde 3,5 seviyesine yükseldiği görülmüştür. Aynı dönemde, madencilik sektöründe yüzde 3,2 olan 

daralma yüzde 6,5 büyümeye dönmüştür. Benzer şekilde enerji sektöründe de yüzde 0,2 oranında 

daralmanın ardından yüzde 4,9 oranında bir büyüme kaydedilmiştir. Bu çerçevede, özellikle imalat 

sanayiinde beklenenin altında kalan büyüme sonucunda, 2014 yılı için sanayi sektörünün bir KEP 

(2014-2016) öngörüsünün altında bir artışla yüzde 3,6 oranında büyümesi beklenmektedir. 2015-

2017 döneminde ise sanayi sektörü katma değerinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında artması 

beklenirken, sektörün toplam hasıla içindeki payında önemli bir değişiklik öngörülmemektedir. 

 

Tablo 2.9: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri 

    (Yüzde) 

 Gerçekleşme  Tahmin 

  2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 

Büyüme Oranları1 (1998 Fiyatlarıyla) 

Tarım 6,1 3,1 3,5  -0,9 3,0 3,0 3,0 

Sanayi 9,7 1,8 3,4  3,6 3,9 5,6 5,4 

Hizmetler 9,0 2,4 5,6  4,6 4,6 5,6 5,7 

GSYH 8,8 2,1 4,1  3,3 4,0 5,0 5,0 

GSYH İçindeki Paylar
2
 (Cari Fiyatlarla) 

 

Tarım 9,0 8,8 8,3  7,9 8,0 7,8 7,6 

Sanayi 22,5 21,7 21,6  21,6 21,5 21,5 21,6 

Hizmetler 68,5 69,4 70,1  70,5 70,5 70,7 70,8 

GSYH 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

Büyümeye Katkılar (Yüzde Puan) 

 

Tarım 0,6 0,3 0,3  -0,1 0,3 0,3 0,3 

Sanayi 2,6 0,5 0,9  1,0 1,0 1,5 1,5 

Hizmetler 5,7 1,5 3,6  3,0 3,0 3,7 3,8 

GSYH 8,8 2,1 4,1  3,3 4,0 5,0 5,0 
1 Tarım, sanayi, hizmetler sektörleri artış hızları temel fiyatlarla, GSYH artış hızı ise alıcı fiyatlarıyla hesaplanmıştır. 
2 Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki paylar elde 

edilmiştir. 
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İnşaat sektörü, ulaştırma ve depolama sektörü ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün 

sürüklediği hizmetler sektörü, 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 4,2 ile diğer sektörlere kıyasla yüksek bir büyüme sergilemiştir. Sektörün 2014 yılı genelinde 

yüzde 4,6 oranında büyümesi beklenmektedir. 2015-2017 döneminde ise sektörün katma değer 

artışının yıllık ortalama yüzde 4,8 olacağı öngörülmektedir. Böylelikle, sektörün GSYH içindeki 

payının Program dönemi boyunca ılımlı bir artışla 2017 yılında yüzde 70,8 seviyesine ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. 

2.2.1.4. Büyümenin Kaynakları 

Türkiye ekonomisi büyüme kompozisyonu açısından 2000’li yıllara kadar büyük oranda 

sermaye birikiminin büyümeyi sürüklediği bir yapı sergilemiştir. 2001 yılında yaşanan krizin 

ardından ise, özellikle 2002-2007 döneminde ciddi oranda gerçekleşen yatırım artışlarının yanı sıra, 

kesintisiz ve tarihsel ortalamasının çok üstünde artış gösteren TFV, kaydedilen yüksek büyüme 

hızlarında temel belirleyicilerden biri olmuştur. Ancak, izleyen yıllarda yaşanan küresel krizin 

etkisiyle birlikte TFV’de herhangi bir olumlu gelişme yaşanmamış, 2008-2012 döneminde TFV 

düzeyinde gerileme kaydedilmiştir. 

 

Tablo 2.10: Üretim Faktörleri Artışları  

(Yüzde) 

Dönem Hasıla Artışı 
Sermaye Stoku 

Artışı 

Sermaye Stoku 

Artışı * 
İstihdam Artışı TFV Artışı 

1985-2000 4,3 7,5 7,3 1,7 0,3 

2001-2013 4,1 5,3 5,4 1,9 0,7 

2002-2013 5,0 5,6 6,2 2,1 1,1 

1985-2013 4,2 6,5 6,5 1,8 0,5 

2015-2017 4,7 5,1 5,6 2,2 1,0 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları  
* Kapasite kullanımı ile düzeltilmiş sermaye stoku artışıdır. 

 

Tablo 2.11: Üretim Faktörlerinin Büyümeye Katkıları 

(Yüzde) 

Dönem Sermaye Stoku İstihdam  TFV 

1985-2000 71,0 22,8 6,2 

2001-2013 55,1 27,6 17,3 

2002-2013 52,4 25,0 22,6 

1985-2013 64,1 24,9 11,0 

2015-2017 50,2 28,1 21,7 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları 

 

2013 yılı büyümesi, KEP (2014-2016)’te öngörülen büyüme hızının üzerinde, yüzde 4,1 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2013 yılı istihdam artışı ise Program öngörülerinin altında 

kalarak, yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Büyüme hızının öngörülerin üzerinde, istihdam 

artışının ise öngörülerin altında gerçekleşmesiyle birlikte 2013 yılı için TFV düzeyi bir KEP (2014-

2016) tahmininin üzerinde gerçekleşmiş ve TFV bir önceki Program tahminindeki azalma 

öngörüsünün aksine sabit kalmıştır. 

2014 yılında ise özellikle ilk üç çeyrekte hem tarım sektöründe hem de tarım dışı sektörlerde 

güçlü istihdam artışları görülmüştür. Diğer taraftan, 2013 yılı sonunda ve 2014 yılı başında özel 

tüketimi ve cari açığı kontrol altına almaya yönelik alınan makro-ihtiyati tedbirler neticesinde yurt 

içi talep zayıflama eğilimine girmiştir. FED’in para politikası uygulamaları çerçevesinde yarattığı 

belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında yavaşlama ve yurt içi faiz oranlarındaki artışlar 

sonucunda toplam sabit sermaye yatırım harcamaları yılın ilk dokuz ayında yüzde 1,4 oranında 

daralmıştır. 2014 yılında yüzde 5 gibi yüksek düzeyde artması beklenen istihdamın, öngörülen 

büyümenin temel belirleyicisi olması ve bu gelişmeler neticesinde Solow artığı olarak elde edilen 

TFV’nin ise büyümeye negatif katkı vermesi beklenmektedir. 



Makroekonomik Görünüm 

 29 

Türkiye’nin sürdürülebilir ve yüksek büyüme hedeflerine ulaşması yolunda, Onuncu 

Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarının önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Nitekim verimliliğin artırılmasında ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşturulmasında önemli bir 

rol oynayacak Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının eylem planı tamamlanmıştır. 2015 yılı 

itibarıyla uygulamaya geçirilecek bu eylemler, Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı 

döneminde verimlilik performansına olumlu katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, izlenecek 

makroekonomik politikaların yanı sıra söz konusu programda yer alan mikro ölçekteki reform 

çalışmalarının da katkısıyla son yıllarda büyümeye negatif katkı sağlayan toplam faktör 

verimliliğinin büyümeye katkısının artırılması öngörülmektedir. 

Nitekim 2015-2017 döneminde; sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin sırasıyla ortalama yüzde 

5,6, yüzde 2,2 ve yüzde 1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Öngörülen makroekonomik yapı 

çerçevesinde, sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin büyümeye katkılarının Program döneminde 

sırasıyla ortalama yüzde 50,2, yüzde 28,1 ve yüzde 21,7 olacağı öngörülmektedir. 

 

Kutu 2.4: İmalat Sanayiinde Ölçek ve Verimlilik Problemi 

 

Türkiye ekonomisinde düşük verimlilik düzeyleri (potansiyel) büyümenin artırılması önünde önemli bir kısıt olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu verimlilik sorunsalının altında ise sürükleyici rolü nedeniyle imalat sanayi sektörü önem 

taşımaktadır. Onuncu Kalkınma Planı kapsamında tasarlanan “Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı” ile imalat 

sanayiinde verimlilik artışlarının istenilen düzeye getirilmesi, küçük ölçekli işletmelerin verimliliklerinin iyileştirilmesi, 

uluslararası rekabet kazanacak bir yapıya ulaşmaları ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle 

ekonomideki verimlilik probleminin odağı olan ve imalat sanayiindeki işletmelerin yüzde 90’ından fazlasını kapsayan 

KOBİ’ler programın temel eksenini oluşturmaktadır. 2015 yılı itibarıyla uygulamaya sokulacak program eylemleri 

vasıtasıyla, KOBİ’lerin verimlilik, ölçek, üretim süreçleri problemlerinde önemli mesafelerin kat edilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle Türkiye’de verimliliğin büyümeye olan katkısının istenilen seviyelere ulaşması 

hedeflenmektedir. 

Türkiye ekonomisinde imalat sanayiinde problemlerden bir tanesi küçük ölçekli işletmelerin toplam işletmeler 

içindeki payının yüzde 92’lik oranla oldukça yüksek olması ve küçük ölçekli işletmelerin düşük ve orta-düşük teknolojik 

üretim yapan sektörlerde hem sayı hem de istihdam olarak yoğunlaşmış olmalarıdır. Buna karşın büyük ölçekli 

işletmelerin payı ise yüzde 0,5’lik oran ile düşük kalmaktadır. Aynı oranlar AB ortalamasında yüzde 90,6 ve yüzde 0,8 

seviyesinde seyretmektedir. AB ortalamasına erişebilmek için büyük ölçekli firmaların mevcut sayısının yüzde 70 daha 

fazla olması gerekmektedir. 

Türkiye ekonomisinde asıl sorun ise küçük ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmelere göre çok düşük verimliliğe 

sahip olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, imalat sanayii içindeki küçük ölçekli işletmelerde işgücü verimliliği düzeyi istenilen 

seviyelerde değildir. 2012 yılı itibarıyla büyük ölçekli işletmeler ile küçük ölçekli işletmelerin verimliliği arasındaki fark 

5,1 kat düzeyindedir. Küçük ölçekli işletmeler sayısal bazda yoğunluklarına rağmen imalat sanayiindeki katma değerin 

sadece yüzde 9,9’unu üretmektedirler. Bu değerler, AB ortalamaları (2011 yılında verimlilik farkı 1,8 kat; imalat sanayii 

üretim içindeki pay yüzde 12,7) ile karşılaştırıldığında ekonomi genelinde düşük verimliliğin nedenleri anlaşılmaktadır.  

Hazırlanan eylem planında toplam 59 adet eylem belirlenmiştir. Bu eylemler çerçevesinde, küçük ve orta boy 

işletmelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, iyi örneklerle KOBİ’leri buluşturma yoluyla deneyim 

paylaşımı çalışmaları, yönetim becerileri eğitimleri, kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi yönündeki faaliyetler ile 

kurumsallaşmaya yönelik proje destekleri ve bağımsız denetim şirketlerinden faydalanma olanaklarının artırılmasına 

yönelik eylemler bulunmaktadır. Aynı zamanda küçük ölçekli işletmelerin büyümesinin önündeki bürokratik ve 

ekonomik engeller tespit edilerek, bu engelleri ortadan kaldıracak strateji, politika ve tedbirler hayata geçirilecektir. 

Böylelikle küçük ölçekli işletmelerin hem dönüşüm sürecini gerçekleştirmeleri, hem de ölçek ekonomilerinden yeterince 

faydalanmaları sağlanacak ve teknolojik kapasitelerin (özellikle teknolojiyi kullanma anlamında) güçlendirilmesine 

yönelik politikalar hayata geçirilecektir. Bu sayede Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı dönemi sonunda 

küçük ölçekli işletmelerin imalat sanayi içindeki payının büyük ölçüde AB ortalamalarına yakınsaması ve büyük ölçekli 

işletmelerin imalat sanayii içindeki payının artırılması sağlanacaktır. 

 Bu program dahilinde 2015 yılında uygulamaya konulacak eylemler kapsamında verimlilik alanında sistematik 

gelişme kaydeden KOBİ’lerin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak faydalanmaları sağlanacak, ürün ve 

tasarım çeşitlendirmesi ile markalaşma konularında eğitim faaliyetleri sürdürülecektir. Ayrıca KOBİ destek programları 

ile işletmelerin “BİST Gelişen İşletmeler Piyasası” içinde yer almalarına olanak tanınacak ve bu vasıtayla fon temin 

edebilme imkanları artırılacaktır. İlave olarak, KOBİ’lere finansal kaynaklara erişimde kolaylık sağlanması ve AB 

fonlarının tanıtımlar yoluyla daha etkin kullanılması planlanmaktadır. 

Öngörülen eylemlerin hayata geçirilmesi sonucunda 2018 itibarıyla, küçük ölçekli işletmeler ile büyük ölçekli 

işletmeler arasındaki verimlilik farkının 4 kata indirilmesi ve küçük ölçekli işletmelerin katma değer payının AB 

ortalaması olan yüzde 12,7 seviyesine yaklaştırılması hedeflenmektedir. Böylece 2012 itibarıyla KOBİ’ler ile büyük 

ölçekli işletmeler arasındaki 2,6 kat olan verimlilik farkının AB ortalamasına yakınsaması sağlanacaktır. 

 



Makroekonomik Görünüm 

 30 

2.2.1.5. Potansiyel Hasıla 

2008 yılında yaşanan krizin etkisiyle birlikte potansiyel büyüme hızında gözlenen 

yavaşlamaya rağmen, ekonomide yaşanan daralma sonucu 2008-2009 döneminde önemli oranda 

negatif hasıla açığı kaydedilmiştir. Ancak izleyen dönemde yaşanan güçlü iç talep kaynaklı ve 

potansiyel hızın çok üstünde bir büyüme sonucunda 2011 yılında hasıla açığı kapanmış ve 

ekonomide sınırlı düzeyde bir ısınma gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2012 yılında ekonomide yeniden 

dengelenmeyi sağlamaya yönelik alınan önlemler sonucunda üretim düzeyi tekrar potansiyelinin 

altına gerilemiştir. 2013 yılında ise büyüme potansiyel seviyesi civarında gerçekleşmiştir. Bu 

çerçevede, alternatif yöntemlerle elde edilen tahminler söz konusu dönemde sınırlı düzeyde negatif 

hasıla açığına işaret etmektedir. 

2014 yılında özel tüketimi kontrol altına almaya ve cari açığı azaltmaya yönelik alınan 

makro-ihtiyati tedbirler neticesinde yurt içi talep zayıflama eğilimine girmiş ve yılın ilk üç 

çeyreğinde büyüme dış talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Bu eğilimin son çeyrekte de devam etmesi ve 

büyümenin potansiyel büyüme hızının altında kalması beklenmektedir. Söz konusu gelişme 

çerçevesinde, 2014 yılında da ekonomide talep yönlü bir baskı öngörülmemektedir. 

2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı dönemi için oluşturulan 

makroekonomik senaryo çerçevesinde, yatırım, istihdam gibi makroekonomik değişkenlerde 

öngörülen gelişmeler neticesinde, büyümenin potansiyel büyüme hızının üzerinde gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, hasıla açığı dönem boyunca tedrici olarak azalarak dönem 

sonunda kapanacaktır. Dolayısıyla, Program dönemi sonuna kadar enflasyon dinamikleri açısından 

herhangi bir talep yönlü baskı ve risk beklenmemektedir. 

 

Şekil 2.12: Hasıla Açığı 

 

GAP_HP: Hodrick-Prescott metoduyla elde edilen hasıla açığı  

GAP_PF: Üretim fonksiyonu metoduyla elde edilen hasıla açığı  
GAP_T: Doğrusal metotla elde edilen hasıla açığı 

GAP_ST: Ayrıştırılmış doğrusal metotla elde edilen hasıla açığı 

 

2.2.1.6. İşgücü Piyasası 

İşgücü piyasasındaki gelişmeler incelendiğinde, son yıllarda özellikle tarım dışı istihdamda 

gözlenen artışların devam ettiği, ancak tarım istihdamında 2012-2013 döneminde gerileme olduğu 

görülmektedir. 2013 yılında tarım dışı istihdam yüzde 4,1 oranında artarken tarım istihdamı yüzde 

1,8 oranında daralmıştır. İşgücü arzındaki artışın da etkisiyle 2013 yılında işsizlik oranı 2012 yılına 

göre 0,6 puan artarak yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. 
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Ocak-Eylül 2014 dönemi istihdam verileri incelendiğinde, istihdamın durağan seyrettiği 

görülmektedir. Bu gelişmeler dikkate alındığında 2014 yılında toplam istihdamın 25.824 bin kişi 

olması beklenmektedir. Durağan seyreden istihdam ve işgücü arzındaki artışın etkisiyle 2014 yılı 

genelinde işsizlik oranının 2013 yılına göre 0,6 puan artarak yüzde 9,6 olacağı tahmin edilmektedir. 

Son dönemlerde işgücü arzında gözlenen güçlü artışlar 2014 yılı genelinde işsizlik oranlarının 

tahminlerin bir miktar üzerinde gerçekleşebilme riskine işaret etmektedir. 

2015-2017 döneminde tarım dışı istihdam artışının ekonomik büyümedeki gelişmeler 

çerçevesinde yıllık ortalama yüzde 3,4 olacağı öngörülmektedir. Tarım istihdamının ise son 

dönemde gözlenen gelişmelere paralel olarak önümüzdeki dönemde bir miktar gerileyeceği tahmin 

edilmektedir. İşsizlik oranlarının ise 2015 yılında sınırlı bir düşüşle yüzde 9,5’e gerilemesi, 2017 

yılında ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İşsizlik oranlarındaki düşüşün sınırlı 

kalmasında orta vadede tarım istihdamındaki gerileme ve çalışma çağı nüfusundaki artış ile 

özellikle kadınların işgücüne katılımında beklenen artışın etkili olacağı öngörülmektedir. 2014 yılı 

sonunda yüzde 50,1 olması beklenen işgücüne katılma oranının Program dönemi sonunda yüzde 

50,5’e ulaşması beklenmektedir. 

 

Tablo 2.12: İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

  (15+ Yaş) 

  

  

Gerçekleşme   

  

Tahmin 

2012 2013  2014 2015 2016 2017  

Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi) 54.961 55.982  57.001 58.015 59.059 60.122 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,6 48,3  50,1 50,2 50,3 50,5 

İşgücü (Bin Kişi) 26.141 27.046  28.577 29.107 29.732 30.356 

    İstihdam 23.937 24.601  25.824 26.340 27.002 27.599 

        Tarım 5.301 5.204  5.489 5.382 5.261 5.106 

        Tarım Dışı 18.636 19.397  20.335 20.958 21.741 22.493 

    İşsiz 2.204 2.445  2.754 2.766 2.731 2.757 

İstihdam Artışı (%) 2,9 2,8  5,0 2,0 2,5 2,2 

        Tarım -2,1 -1,8  5,5 -1,9 -2,3 -2,9 

        Tarım Dışı 4,4 4,1  4,8 3,1 3,7 3,5 

İstihdam Oranı (%) 43,6 43,9  45,3 45,4 45,7 45,9 

İşsizlik Oranı (%) 8,4 9,0  9,6 9,5 9,2 9,1 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

2.2.2. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları 

TCMB, fiyat istikrarının sağlanması temel amacıyla tutarlı olarak enflasyon hedeflemesi 

rejimi uygulamasına devam edecektir. Enflasyon oranının nihai olarak Maastricht Kriterlerine 

uygun seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Ekonomideki yapısal dönüşüm, gelişmiş ülkelere 

yakınsama süreci ve yüksek enflasyon döneminden kalma fiyatlama davranışları göz önüne 

alınarak, fiyat istikrarına doğru kademeli olarak ilerlemeyi sağlayacak bir hedef patikası 

öngörülmektedir. Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon hedefi 2015, 2016 ve 2017 yılları için yüzde 5 

olarak belirlenmiştir. 

Enflasyon hedeflemesi uygulamasında temel politika faizi olarak kullanılmakta olan bir hafta 

vadeli repo ihale oranına ilave olarak, zorunlu karşılıklar ve gecelik para piyasasındaki faiz 

koridorunun genişliği de 2010 yılının son çeyreğinden bu yana etkin şekilde para politikası aracı 

olarak kullanılmaktadır. TCMB, gerekli gördüğü hallerde, piyasada oluşan faiz oranının politika 

faizinden sapmasına ve faiz koridoru içinde TCMB’nin ekonomik koşullara göre uygun bulduğu bir 

düzeyde belirlenmesine izin verebilecektir. Bu araçlara ek olarak rezerv opsiyonu mekanizması da 

sermaye akımlarının yurt içi piyasalar üzerinde oluşturduğu oynaklığı azaltması bakımından faiz 

koridorunu tamamlayıcı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Dalgalı döviz kuru rejimi 2015 yılında da sürdürülecektir. Uygulanmakta olan bu kur 

rejiminde döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamakta, TCMB’nin nominal ya da reel 

herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı 

olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinde dalgalı döviz kuru rejimiyle çelişmeyecek şekilde 

döviz satım ve alım ihalesi düzenleyebilmekte veya döviz piyasasına doğrudan müdahale 

edebilmektedir. 

TCMB, finansal istikrara yönelik olarak dört yıldan bu yana uygulamakta olduğu politikaları, 

temelde özel sektörün dış yükümlülüklerinde gözlenen aşırı hızlı artışın yavaşlatılması ve bu 

yükümlülüklerin kalitesinin iyileştirilmesi çerçevesinde belirlemektedir. TCMB, bu doğrultuda, cari 

işlemler açığında beklenen azalmanın ve cari açığın finansman kalitesinde gözlenen istikrarlı 

iyileşmenin yakından takip edilmesini önemli görmektedir. Bu çerçevede, kredi artış oranlarının 

sürdürülebilir ve makul oranlarda tutulması büyük önem taşımaktadır. Zorunlu karşılıklar, rezerv 

opsiyonu mekanizması ve faiz koridoru aracılığıyla etkin likidite yönetimi önümüzdeki dönemde bu 

açıdan finansal istikrara da katkı yapacak politika araçları olacaktır. 

2.2.3. Ödemeler Dengesi 

2.2.3.1. Cari İşlemler Hesabı 

Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme performansı sergilediği kriz sonrası dönemde, iç talep 

ve ithalat hızlı bir artış gösterirken, dış talepteki artış daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu kapsamda 

uygulamaya konulan makro-ihtiyati tedbirler neticesinde 2012 yılında daralan yurt içi talep, 2013 

yılında yerini ılımlı bir artışa bırakmıştır. Buna ilaveten, altın ithalatında 2013 yılında gözlenen 

yüksek artışın da etkisiyle dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı sırasıyla 80,2 milyar dolar ve 65 

milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ekonomide yurt içi talebi sınırlamaya 

yönelik tedbirlerin sürdürülmesinin ve döviz kurunda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle dış ticaret ve 

cari işlemler açığının belirgin bir düşüş göstererek sırasıyla 64,1 milyar dolar ve 46 milyar dolar 

seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı döneminde, ticaret ortaklarımızın 

büyümesinin, AB’de öngörülen kısmi toparlanmaya paralel olarak, 2013 ve 2014 yıllarına göre 

nispeten daha yüksek olması beklenmektedir. Buna ek olarak, ihracatı artırmaya yönelik 

politikaların da etkisiyle, ihracatın Program döneminde cari fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 8,2 

oranında artacağı ve dönem sonunda 203,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2014 

yılında yüzde 5,9 oranında artış kaydetmesi beklenen reel mal ihracatının 2015 yılında hızlanarak 

yüzde 8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında ise reel mal ihracatının 

sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 8,6 oranlarında artacağı öngörülmektedir. Bu dönemde ihracat 

fiyatlarının dünya fiyatlarına uyumlu bir şekilde hareket etmesi ve yıllık ortalama yüzde 0,1 

azalması beklenmektedir. 

2013 yılında cari fiyatlarla yüzde 6,4 artan ithalatın, 2014 yılında sürdürülmekte olan makro-

ihtiyati tedbirlerin ve döviz kuru hareketlerinin de etkisiyle yüzde 3 oranında daralacağı 

beklenmektedir. Hızlı büyüme dönemlerinde ithalatta gerçekleşen yüksek artış oranlarının, Program 

döneminde iç ve dış talep dengesini korumaya yönelik politikalarla yerini daha ılımlı artışlara 

bırakacağı ve ithalatın yıllık ortalama yüzde 6,8 oranında bir artış sergileyerek 2017 yılında 297,5 

milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde, ithalat fiyatlarında beklenen yıllık 

ortalama yüzde 0,7’lik azalışla birlikte reel ithalat artışının yüzde 7,6 olacağı öngörülmektedir. Son 

dönemde petrol fiyatlarında görülen hızlı düşüşün kalıcı olması durumunda hem enerji ithalatı hem 

de dünya ticaret fiyatları kaynaklı olarak ithalat ve dolayısıyla cari açık tahminlerinde önemli ölçüde 

aşağı yönlü etkide bulunabilecektir (Kutu 2.5). 

2014 yılında hizmet dengesinde bir önceki yıla göre 2,4 milyar dolar düzeyinde bir iyileşme 

olması ve bu iyileşmenin temel olarak turizm ve taşımacılık gelirlerinden kaynaklanması 

beklenmektedir. Nitekim Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısındaki artış 2014 yılında da devam 

etmektedir. Bu artışın önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak sürmesi ve 2014 yılında 29,5 milyar 

dolar olarak tahmin edilen turizm gelirlerinin yıllık ortalama yüzde 6,4 artışla 2017 yılında 35,5 

milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
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Bu gelişmeler ışığında, cari işlemler açığının GSYH’ya oranının Program döneminde 

kademeli bir şekilde sürdürülebilir düzeylere doğru gerilemesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, cari 

açığın GSYH’ya oranının 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla yüzde 5,4, yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 

olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki düşüşün kalıcı 

olması durumunda cari açığın milli gelire oranında 1 puandan fazla iyileşme öngörülmektedir. Cari 

açığın yapısal bir şekilde düşürülmesinde Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer 

alan mali disiplinin güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kredi artış hızının 

yavaşlatılması ve ekonominin üretim yapısının ithalata olan yüksek bağımlılığının azaltılmasına 

yönelik uygulanacak politikalar önemli katkı sağlayacaktır. 

 

Kutu 2.5: Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Makroekonomik Tahminlere Birincil Olası Etkileri 

 

2014 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 102 dolar seviyesinde gerçekleşen Brent petrol fiyatları 2014 yılının son 

çeyreğinde sert bir düşüş sergilemiş ve 2015 yılının ilk haftasında 51 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Petrol 

fiyatlarındaki bu gerilemenin Türkiye ekonomisine yansımaları Kalkınma Bakanlığı 3 aylık makroekonometrik modeli 

(DPTMAKROM) ile analiz edilmiştir. 

Bu bağlamda petrol fiyatlarının, 2015 yılında 60 dolar seviyesinde kalacağı (yaklaşık 40 dolarlık düşüş) 

varsayıldığında makroekonomik değişkenlerdeki baz senaryoya (OVP 2015-2017) göre değişim kısaca şu şekilde 

özetlenebilir: 

 Büyüme 0,4 puan artış göstermektedir. 

 Özel kesim sabit sermaye yatırımları artışı ise 1,5 puan düzeyinde gerçekleşmektedir. 

 Büyümedeki hızlanmanın da etkisiyle özel kesim tüketim harcamaları artışı 1,7 puan yukarı çıkmaktadır. 

 Ortalama DİBS faiz oranı (basit) ise 1,1 puan azalmaktadır. 

 Enerji ithalatındaki 21,8 milyar dolarlık azalışla birlikte, cari işlemler açığı 13,8 milyar dolar düşmekte ve cari 

işlemler dengesinin GSYH’ya oranı 1,8 puan iyileşmektedir. Fiyat etkisiyle enerji ithalatı faturası azalırken, 

diğer taraftan hem fiyat etkisi (ucuzlama) hem de ekonomik aktivitedeki artış nedeniyle enerji talebi (miktar 

olarak) artmakta, bu durum da cari işlemler açığındaki azalmayı sınırlandırmaktadır. 

 Reel kurdaki değerlenme 2,9 puan artmaktadır. 

 Yıllık ortalama TÜFE artışı 2 puan civarında azalmaktadır. Bu düşüşte, cari açıkta yaşanan azalmanın 

etkisiyle oluşan reel kur değerlenmesinin etkisi de bulunmaktadır. 

 Hem harcama azalışının hem de gelir artışının etkisiyle yurt içi tasarruflar 1,4 puan iyileşmektedir. 

Analizlerde petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye olan birincil olası etkileri irdelenmektedir. Fiyatlardaki 

azalışın ihracat ve enerji dışı ithalat fiyatlarındaki yansımaları, sermaye girişleri, faiz ve para politikası kararları ve 

dünya büyümesi gibi ikincil kanallardan da etkileri olabilecektir. Vurgulanması gereken bir diğer önemli husus ise, 

kontrat katılıkları gibi nedenlerden ötürü dünya petrol fiyatlarındaki bu denli yüksek düşüşün yurt içi fiyatlara 

yansımasının daha düşük seviyede kalabileceği göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Dolayısıyla, makroekonomik 

değişkenlerde daha sınırlı etkilerin görülmesi ihtimal dâhilindedir. Bütün bunlar dikkate alınarak OVP’de yer alan 

makroekonomik tahminlerde petrol fiyatları kaynaklı bir değişikliğe gidilmemiştir. 

 

2.2.3.2. Sermaye ve Finans Hesabı 

Küresel ekonomik aktivite açısından ülkeler ve bölgeler arası ayrışma devam etmekte, 

gelişmiş ülkelerde toparlanma eğilimi sürerken gelişmekte olan ülkelerde ivme kaybı 

belirginleşmektedir. FED başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına 

yönelik belirsizlikler ve son dönemde Çin, Japonya ve AB’deki büyümeye yönelik endişelerin 

artması küresel risk iştahını dalgalandıran ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını 

etkileyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 

Söz konusu belirsizliklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi durumunda küresel 

sermaye akımlarının dalgalı seyrini sürdürmesi beklenmektedir. IMF Ekim 2014 Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporuna göre ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamaya rağmen gelişmekte olan ülkelere 

olan sermaye akımlarının tekrar hızlanma eğiliminde olduğu görülmektedir. Yıl genelinde, toplamda 

rezerv hariç 49,8 milyar dolar fon girişi beklenmekle birlikte, son dönemdeki gelişmeler fon 

girişinin bu tahminden bir miktar aşağıda gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

FED’in 2015 yılında faiz artırım sürecine başlayacağı beklentisine karşılık Avrupa Merkez 

Bankasının ekonomiyi desteklemek amacıyla genişletici para politikası uygulamalarını sürdüreceği 
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yönündeki öngörüler, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının seyrinde belirleyici 

olacaktır. 2015-2017 döneminde rezerv hariç sermaye girişlerinde belirgin bir hareketlilik 

beklenmemekle birlikte, net doğrudan yatırımların Program dönemi sonunda 15,2 milyar dolara 

ulaşması öngörülmektedir. Bu fon girişinin ise ağırlıklı olarak 19,4 milyar dolara yükseleceği 

tahmin edilen yurtiçinde doğrudan yatırımlardan kaynaklanması beklenmektedir. Öte yandan 2017 

yılında 23,7 milyar doları portföy yatırımları; 12,1 milyar doları diğer yatırımlar kaleminden olmak 

üzere toplamda 50,9 milyar dolar fon girişi kaydedilmesi ve rezerv artışlarının ise 0,2 milyar dolar 

düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Parasal genişleme sürecini 2014 yılında sonlandıran FED’in 2015 yılından itibaren bilanço 

küçültmeye başlaması ile birlikte 2015-2017 döneminde Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelere 

sermaye akışının azalacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılında cari işlemler açığını belirgin bir 

biçimde azaltmayı başaran Türkiye ekonomisinin, makro-ihtiyati politika uygulamalarını kararlılıkla 

uygulamaya devam etmesinin yanı sıra son dönemde hızla düşen uluslararası enerji fiyatlarının da 

katkısıyla küresel fon akışında azalma beklenen bu dönemde cari işlemler açığını sorunsuz bir 

biçimde finanse edeceği tahmin edilmektedir. 

 

Tablo 2.13: Ödemeler Dengesi Tahminleri 

(Milyar Dolar) 

  

  

Gerçekleşme 
  

Tahmin 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cari İşlemler Hesabı -75,1  -48,5  -65,0  -46,0 -46,0 -49,2 -50,7 

   Dış Ticaret Dengesi -89,1 -65,3 -80,2  -64,1 -65,4 -68,6 -73,0 

      Toplam Mal İhracatı 143,4 163,2 163,4  171,9 184,9 199,7 215,9 

          İhracat (fob) 134,9 152,5 151,8  160,5 173,0 187,4 203,4 

      Toplam Mal İthalatı -232,5  -228,6  -243,6  -236,0 -250,3 -268,3 -288,9 

          İthalat (cif) -240,8  -236,5  -251,7  -244,0 -258 -276,8 -297,5 

   Hizmetler Dengesi 20,1  22,6  23,1  25,6 26,2 26,7 29,1 

      Gelir 40,7  43,2  46,6  49,5 51,6 53,5 57,6 

          Turizm Geliri  25,1  25,3  28,0  29,5 31,5 33,5 35,5 

      Gider -20,5  -20,5  -23,5  -23,9 -25,4 -26,9 -28,5 

   Gelir Dengesi -7,8  -7,2  -9,4  -8,5 -8,0 -8,3 -7,7 

   Cari Transferler  1,8  1,4  1,4  1,0 1,1 1,1 0,9 

      İşçi Gelirleri  1,0  1,0  0,9  0,9 0,9 0,9 0,9 

Sermaye ve Finans Hesabı 65,9 47,4 62,2  37,8  46,0  49,2  50,7  

   Sermaye Hesabı 0,0 -0,1 -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  

   Finans Hesabı (Rezerv Hariç) 64,1 68,3 72,2  49,8  46,1  49,3  50,9  

      Doğrudan Yatırımlar 13,8 9,2 9,2  9,3  11,0  14,0  15,2  

         Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar 16,1 13,3 12,7  13,1  15,0  18,1  19,4  

         Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar -2,3 -4,1 -3,5  -3,9  -4,0  -4,1  -4,2  

      Portföy Yatırımları 22,0 40,8 23,7  19,1  20,3  23,2  23,7  

         Varlıklar 2,7 2,7 2,6  0,0  -1,1  -1,5  -0,6  

         Yükümlülükler 19,3 38,1 21,1  19,1  21,4  24,7  24,2  

      Diğer Yatırımlar 28,4 18,3 39,3  21,4  14,8  12,2  12,1  

         Varlıklar 11,2 -0,7 2,4  -1,6  -1,7  -1,8  -1,7  

         Yükümlülükler 17,2 19,0 37,0  23,0  16,5  14,0  13,8  

   Rezerv Varlıklar 1,8 -20,8 -9,9  -12,0  0,0  0,0  -0,2  

Net Hata ve Noksan 9,1 1,1 2,8  8,2  0,0  0,0  0,0  

Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
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2.2.4. Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çıkabilecek Temel Riskler 

Küresel likiditeye yön veren ABD, Avro Bölgesi ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki para 

politikaları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından önemli etkiler ve riskler barındırmaktadır. 

2014 yılının başında tahvil alımlarını azaltmaya başlayan FED, ekonomide yaşanan olumlu 

gelişmelere bağlı olarak nicel genişleme sürecini sonlandırmıştır. Ancak, FED’in politika faiz 

artırımına ilişkin zamanlama ve miktar belirsizliği hala devam etmektedir. Bu bağlamda, FED’in 

faiz artırımı süreci küresel likidite koşullarını ve dolayısıyla Türkiye’ye yönelik sermaye akımlarını 

etkileyecektir. Öte yandan, ABD’nin aksine Japonya ile Avrupa’nın ekonomilerini canlandırmak 

amacıyla parasal genişleme politikalarına yönelmeleri küresel likidite açısından olumlu etkiler 

ortaya çıkaracaktır. ABD, Avrupa ve Japonya üçgeninde oluşan söz konusu küresel para 

rejimlerindeki değişikliklerin benzer yönlü olmaması, küresel likiditedeki belirsizliklerin temel 

unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Benzer şekilde, son zamanlarda petrol fiyatlarındaki sert 

düşüşlere bağlı olarak Rusya, Orta Doğu ülkeleri gibi petrol ihracatçısı ülkelerde yaşanan gelişmeler 

sermaye girişleri açısından Türkiye gibi özellikle dış finansman ihtiyacı olan gelişmekte olan 

ekonomiler için bir risk teşkil etmektedir. 

Öte yandan, ABD ekonomisindeki toparlanmaya bağlı olarak doların diğer para birimleri 

karşısında değer kazanması ve dolayısıyla avronun değer kaybı sürecine girmesi özellikle dış ticaret 

kanalıyla olumsuz bir etkiye yol açabilir. Türkiye’nin en önemli ticaret ortağının Avrupa Birliği 

olduğu ve toplam ihracatımızın yaklaşık yarısının avro cinsinden yapıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu durum Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü ve ihracat performansını 

olumsuz etkileyebilecektir. Ayrıca, Türkiye’nin ithalatının yaklaşık yüzde 65’inin dolar cinsinden 

yapılmasından dolayı doların değer kazanması da maliyetler üzerinde baskı oluşturmasına neden 

olabilecek ve hem rekabet gücü hem de enflasyon açısından olumsuz etkilere neden olabilecektir. 

2013 yılının ikinci yarısından itibaren durgunluktan çıkan Avro Bölgesi ekonomisi, 2014 

yılının ilk yarısında, özellikle ikinci çeyrekte, beklentilerin altında bir performans göstermiştir. Avro 

Bölgesinde, bankacılık sektöründeki sorunların tam olarak çözülememesi, yüksek kamu borçları, 

düşük yatırım düzeyi, yüksek işsizlik oranı gibi sorunlar hala devam etmektedir. Ayrıca, düşük 

büyümenin de etkisiyle deflasyon riski de sürmektedir. Avro Bölgesinin yeterli toparlanmayı 

gösterememesi durumunda, Türkiye ekonomisinde orta vadede ihracat gelirlerinde bir azalma ve 

cari açıkta bir kötüleşme riski ortaya çıkabilir. 

2013 yılında, Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Irak’ta yaşanan 

karışıklıklar ve istikrarsızlıklar neticesinde, 2014 yılının ilk 10 ayında sıralamadaki yerini 

korumakla birlikte bu ülkeye yapılan ihracatta azalma kaydedilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin 

önemli bir ticaret pazarı olan Rus ekonomisinde yaşanan sorunlar neticesinde, 2015 yılında beklenen 

daralma Türkiye’nin ihracatında ve turizm gelirlerinde bir kötüleşmeye neden olabilecektir. 

Dolayısıyla, başta Irak olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları ile Rusya pazarında politik 

istikrarsızlıkların artması ve ekonomik koşulların kötüleşmesi ticaret kanalıyla olumsuz etkiler 

oluşturabilecektir. 

Son dönemde petrol fiyatlarında önemli oranlarda düşüşler gerçekleşmiştir. Türkiye 

ekonomisinde toplam ithalatın yüzde 20-25’i civarında enerji ithalatı olduğu dikkate alındığında, 

petrol fiyatlarındaki gerileme enerji maliyetlerinde ve dolayısıyla cari açıkta olumlu etkilere neden 

olmaktadır. Ancak, petrol fiyatlarındaki düşme eğiliminin kalıcı olup olmayacağı önem arz 

etmektedir. Yaşanan siyasi gerilimler petrol fiyatlarını geçici olarak artırabilmekte ve bu durum da 

cari açıkta artışlara yol açabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



Makroekonomik Görünüm 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamu Maliyesi 

 37 

3. KAMU MALİYESİ 

Maliye politikası, Orta Vadeli Programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku 

büyüklükleri gözetilerek; makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine, özel sektör öncülüğünde bir 

büyüme sürecinin desteklenmesine, cari açıkla ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak bir 

yaklaşımla yürütülecektir. Harcama politikasında, kamu idarelerinin, kendilerine tahsis edilen 

ödenekleri, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları 

ve çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak programlanan miktarları aşmamaları esastır. Kamu 

gelir politikası; etkin, basit ve âdil bir vergi sistemi oluşturularak, sürdürülebilir kalkınmayı 

destekleyecek, yurt içi tasarrufların artırılmasına, istihdam ve yatırımların teşvik edilmesine, 

ekonomide kayıt dışılığın ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacak 

şekilde yürütülecektir. Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu mali 

istatistikleri uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır. Kamu mali yönetim bilgi 

sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programında yer alan genel devlet 

dengesi ve merkezi yönetim bütçesine ilişkin büyüklükler, Orta Vadeli Program (2015-2017) ve 

2015 Yılı Programı esas alınarak hazırlanmıştır. 

3.1. Genel Devlet Dengesi ve Kamu Borcu 

Kalkınma Bakanlığı tarafından üretilen genel devlet dengesi; merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları ile genel sağlık 

sigortası, fonlar, döner sermayeler ve İşsizlik Sigortası Fonunu kapsamaktadır. Genel devlet toplam 

harcama ve gelir büyüklükleri elde edilirken KİT’ler kapsam dışında bırakılmış, uluslararası 

standartlara paralel olarak gayrisafilik ilkesi esas alınmış ve yöntem olarak gelir-gider kalemleri 

arasında herhangi bir netleştirme işlemi yapılmamıştır. 

Genel devlet kapsamında yer alan alt birimlerin harcama ve gelirlerinin hesaplanmasında; bir 

kamu geliri, geliri ilk olarak elde eden birimin hesabında gelir, nihai olarak harcayan birimin 

hesabında da gider olarak yazılmaktadır. Böylece, kapsam dahilindeki birimler arasındaki transfer 

işlemlerinde, ilgili transfer tutarlarının, transferi yapan kuruluşta harcama olarak; transfer yapılan 

kuruluşta da gelir olarak gösterilmemesi sağlanmıştır. Yapılan bu işlem sonucunda kuruluşlar 

itibarıyla denge rakamları değişmekte, ancak toplam genel devlet dengesi değişmemektedir. Bu 

şekilde hesaplanan birimlerin harcama ve gelir büyüklüklerinin toplulaştırılması sonucunda genel 

devlet toplam harcama ve gelirleri ile genel devlet dengesine ulaşılmaktadır. 

 

Kutu 3.1: Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı ve Mali Bildirim Kapsamında Hazırlanan Genel 

Devlet Dengeleri Arasındaki Farklar 

 

Genel devlet açığı, borç stokunun kapsamı ve muhasebe kaydı ile ilgili çeşitli ayarlamalar yapılarak, Avrupa 

Birliğinin bütçe açığı ve borç tanımlarına uyumlu hale getirilmekte ve her yıl mali bildirim tabloları ile Avrupa 

Birliğinin ilgili birimlerine iletilmektedir. 

Mali bildirim tabloları hazırlanırken temel olarak; 

 Avrupa Birliği Milli Hesaplar Sistemi (ESA 95) kuralları çerçevesinde gelir ve gider olarak tanımlanan ancak 

bütçe açığına dahil edilmemiş gelirler ve giderler (kamu bankaları görev zararı vb.) bütçeye eklenmekte; gelir 

(özelleştirme, yeniden değerleme farkları, madeni para basım geliri vb.) ve gider (risk hesabı vb.) tanımına 

girmeyen ancak bütçede yer alan hesaplar bütçe içerisinden ayıklanmaktadır. 

 Bütçede nakit esasına göre yer alan gelir ve giderler tahakkuk esasına göre olması gereken büyüklüğe 

çekilmektedir. Tahakkuk ve tahsilât miktarları arasındaki söz konusu farklar düzeltilmektedir. 

 Kamu borç stokunun faiz giderleri tahakkuk esasına göre hesaplanmakta ve ait olduğu yıla dağıtılmaktadır. 

Bu ayarlamalar sonucunda Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı 

tarafından üretilen genel devlet dengesi ile mali bildirim kapsamında hazırlanan genel devlet dengesi arasında 

farklılıklar meydana gelmektedir. 
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Genel devlet büyüklükleri hesaplanırken, benimsenen konsolidasyon yaklaşımı çerçevesinde; 

 Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar ve diğer 

transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından temizlenmekte ve ilgili oldukları 

mahalli idare ya da fon dengesinde gösterilmekte, 

 Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası sistemine aktarılan 

cari transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından ve sosyal güvenlik ile genel 

sağlık sigortası sisteminin gelirlerinden temizlenmekte, 

 Döner sermayeli işletmeler, fonlar ve İşsizlik Sigortası Fonundan merkezi yönetim 

bütçesine aktarılan tutarlar merkezi yönetim bütçesi gelirlerinden ve ilgili birimlerin 

harcamalarından temizlenmekte, 

 Genel devlet kapsamı içerisinde yer alan merkezi yönetim bütçesi haricindeki diğer alt 

kurumsal birimler arasındaki mali ilişkiler mükerrerliği önleyecek şekilde 

düzenlenmektedir. 

3.1.1. Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar 

Maliye politikası, ekonomik istikrarın desteklenmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari 

açığın kontrol altında tutulmasına, enflasyonla mücadele edilmesine ve büyüme potansiyelinin 

yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 

Bu kapsamda, 2015-2017 döneminde uygulanacak temel politika öncelikleri şunlardır: 

3.1.1.1. Gelir Politikaları 

 Kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde 

edilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması, 

tasarrufların artırılması ve ekonomiye rekabet gücü kazandırılması suretiyle mali, 

ekonomik ve sosyal amaçlara destek olan gelir politikaları uygulanacaktır. 

 Dolaylı-dolaysız vergi dağılımını daha dengeli kılmak, kaynakları üretken alanlara 

yönlendirmek ve tüketimin aşırı artışının önüne geçilmesi sürecinde ortaya çıkacak gelir 

kaybını telafi etmek amacıyla doğrudan vergi tahsilatını artıracak önlemler alınacaktır. 

 Vergi sistemi, tasarrufları özendirme açısından gözden geçirilecektir. 

 Ekonominin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik Ar-

Ge faaliyetlerini ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini destekleyen vergi 

politikaları uygulanacaktır. 

 Ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde temel vergi mevzuatının sade ve uyum 

sağlanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 Vergi mevzuatı ve uygulamaları, mükellef güvenini ve haklarını artırmayı gözeten bir 

anlayışla ele alınacaktır. 

 Vergilemede istikrar ve öngörülebilirlik esas olacak; vergi mevzuatına ilişkin 

düzenlemeler toplumun ve ilgili tarafların katkılarının alındığı bir süreç içinde 

gerçekleştirilecektir. 

 Vergilemede gönüllü uyumun artırılması esas alınarak mükellef hizmetleri 

etkinleştirilecektir. 

 Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve bu alanda kamuoyunun düzenli ve ayrıntılı 

olarak bilgilendirilmesi çalışmalarına hız verilecektir. 

 Vergi sistemi, teknolojik ve uluslararası gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları 

karşılayacak şekilde geliştirilecektir. 

 Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması 

amacıyla kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Bu kapsamda; denetim 

kapasitesi artırılacak ve etkinleştirilecek; idarelerin uygulama kapasitesi ve bilişim 

altyapısı geliştirilecek; kaçakçılıkla mücadele, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı 

artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacaktır. 
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 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ekonomik faaliyetler üzerinde yük 

oluşturan işlem vergilerinde indirime gidilecektir. 

 Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliği ve çevre 

kirliliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik 

öncelikler gözetilecektir. 

 Yerel yönetimlerin öz gelirleri sosyal ve ekonomik amaçlar gözetilerek artırılacaktır. Bu 

kapsamda emlak vergisi sisteminin gözden geçirilmesine ve yerel vergilerin genel vergi 

sistemine uyumunun sağlanmasına öncelik verilecektir. 

 İmar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak gayrimenkul değer 

artışlarından kamunun pay almasını ve gayrimenkullerde değer artışına yol açacak bazı 

kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem 

geliştirilecektir. 

 Sosyal Güvenlik Kurumunun takipteki alacaklarına ilişkin tahsil kapasitesini artıracak 

önlemler alınarak tahsilat süreci hızlandırılacaktır. 

3.1.1.2. Harcama Politikaları 

 Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen 

politika öncelikleri ile ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi; kamu idarelerinin 

kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, ekonomik ve verimli kullanmaları esastır. 

Kurumlar tarafından öngörülen hizmet genişlemelerinde de ilgili yıl kurum bütçe ödeneği 

içinde kalınmasına özen gösterilecektir. 

 Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, 

kamu harcamalarıyla ilgili kalıcı yük oluşturacak ve hizmet alanlarını genişletecek 

düzenlemeler ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce pilot uygulamalara gidilecektir. 

 Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-

maliyet analizlerinden yararlanılacaktır. 

 Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe 

ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. 

 Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde 

kullanılan bilgi teknolojileri altyapısı bütünleşik hale getirilecektir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan 

politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan 

öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır. 

 Kamu hizmet binası ve taşıt temini ihtiyaca uygun ve maliyet etkin hale getirilecektir. 

 Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet 

kalitesi de artırılacaktır. 

 Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış 

açısıyla ele alınacak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek 

ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. 

 Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak 

yükümlülüklerin kamu mali dengelerine etkileri dikkate alınarak planlanacaktır. 

 Kamu yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki 

altyapı yatırımlarına yönlendirilecek, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi 

alanlara özel önem verilecektir. 

 GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör 

yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların 

geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. 

 Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı 

verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir. 

 Tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; etkinlik, verimlilik ve katma değerin 

artırılması hedefi çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
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 Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek, bu alanda kamu, özel kesim ve 

sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdüm geliştirilecek ve mükerrerlikler önlenecektir. 

 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek üzere, 

ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir. 

 Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri 

geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim 

altyapısı güçlendirilecektir. 

 Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

 Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz yansımaları olabilecek 

uygulamalardan kaçınılacaktır. 

3.1.1.3. Kamu Borçlanma Politikası 

 Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecektir. 

 Piyasa koşulları elverdiği ölçüde, borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli 

enstrümanlarla yapılması suretiyle borç stokunun döviz kuru ve faiz oranı riskine 

duyarlılığı azaltılacak; ortalama vadenin uzatılması ve Hazine’nin güçlü rezerv tutması 

suretiyle likidite riskine olan hassasiyet düşürülecektir. 

 Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılımının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat 

etkinliğinin artırılması amaçlarıyla değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecektir. 

 İkincil piyasalarda sağlıklı bir verim eğrisi oluşturulması ve likiditenin sağlanmasına 

yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesine devam edilecektir. 

 Devlet borçlanma senetlerinin yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni araçların 

geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir. 

 Finansman programları, iç borçlanma stratejileri, ihale duyuruları gibi borçlanmaya ilişkin 

bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecektir. 

3.1.1.4. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim 

 Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve 

çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi 

sağlanacaktır. 

 Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere 

uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, 

istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılacaktır. 

 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin 

artırılması sağlanacaktır. 

 Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 

 Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı 

güçlendirilecektir. 

3.1.2. Mevcut Durum ve Orta Vadeli Perspektif 

3.1.2.1. Mevcut Durum 

3.1.2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

2013 yılında gerek bütçe vergi gelirlerinde yakalanan olumlu performans gerekse vergi dışı 

gelirlerdeki artışlar bütçe açığının 2012 yılına göre önemli ölçüde daralmasında etkili olmuştur. 

2014 yılında ise vergi geliri performansı 2013 yılındaki kadar güçlü olmamakla beraber, daha çok 

süreklilik arz etmeyen vergi dışı unsurlardan sağlanan gelirler, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 

başlangıçta öngörülen düzeyin 0,6 puan üzerinde olmasını beraberinde getirmiştir. Bütçe 

gelirlerinde sağlanan bu artışın faiz dışı harcamalardaki artışı da telafi edecek düzeyde olmasıyla 

Bütçe Kanununda GSYH’ya oranla yüzde 1,9 olarak öngörülen bütçe açığının 2014 yılı sonunda 

yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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2014 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç bütçesinde öngörülenin üzerinde olmasında KİT ve 

kamu bankaları gelirleri, faiz gelirleri ve özel bütçeli idarelerin gelirleri gibi vergi dışı gelirlerde 

sağlanan artışlar etkili olmuştur. Vergi gelirlerinin ise nominal olarak bütçe tahminlerine yakın 

gerçekleşmesi; buna karşın GSYH’ya oran olarak önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 19,9 

düzeyinde olması öngörülmektedir. Böylece, 2013 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 24,9 olan 

bütçe gelirlerinin 2014 yılında yüzde 24’e gerilemesi beklenmektedir. Söz konusu düşüşün 

tamamının vergi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda, GSYH’ya oran olarak 

dâhilde alınan KDV tahsilatının yüzde 0,2, ÖTV gelirlerinin yüzde 0,4 ve ithalde alınan KDV 

tahsilatının 0,3 puan düşeceği beklenmektedir. 

Gelir vergisi tahsilatının 2014 yılı bütçe hedefinin 4,1 milyar TL üzerine çıkarak 74,8 milyar 

TL düzeyinde ve GSYH’ya oran olarak yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 

gelişmede, asgari ücret artış oranları ile faiz oranlarının bütçe öngörülerinden daha yüksek seviyede 

gerçekleşmesi etkili olmuştur. 

2014 yılında dahilde alınan KDV tahsilatının bütçe hedefinin 0,9 milyar TL altında kalarak 

38,7 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, dahilde alınan KDV tahsilatının 

GSYH’ya oranında 2013 yılına göre 0,2 puan azalış öngörülmektedir. Bu gelişmede KDV 

iadelerindeki artış ile 2013 yılında BOTAŞ ve TEDAŞ tarafından geçmiş dönem borcu olarak 

ödenen 0,7 milyar TL’nin etkili olduğu görülmektedir. 

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 2,1 milyar TL 

altında kalarak 45 milyar TL ve GSYH’ya oran olarak da bütçe hedefinin 0,2 puan altına düşerek 

yüzde 2,6 olması öngörülmektedir. Bu durum temel olarak akaryakıt ürünleri tüketiminin 

öngörülenden daha düşük düzeyde artmasından kaynaklanmaktadır. 

İthalde alınan KDV kapsamında 2013 yılında BOTAŞ, cari ve geçmiş yıllara ilişkin 7,8 

milyar TL, TEDAŞ ise mahsuplaşmayla ilgili kanun neticesinde 0,5 milyar TL ödeme yapmıştır. 

Buna karşın, BOTAŞ 2014 yılında 5,3 milyar TL olarak gerçekleşen cari borcunun yalnızca 1,9 

milyar TL’sini ödemiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2014 yılında ithalde alınan KDV tahsilatının 

GSYH’ya oranının, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalması beklenmektedir. 

2014 yılında vergi dışı gelirlerin bütçe hedefinin 17,6 milyar TL üzerinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Muhtelif vergi dışı gelir kalemlerinde öngörülenden daha düşük tahsilat 

beklenmesine karşın; faiz gelirlerinin 1,6 milyar TL, alacaklardan tahsilatın 0,8 milyar TL ve özel 

bütçeli idare gelirlerinin de 7,2 milyar TL artacağı tahmini vergi dışı gelirlerde beklenen bu 

yükselişte etkili olmuştur. Ayrıca, bütçe başlangıç tahminleri içerisinde yer almayan; Merkez 

Bankası temettü gelirlerinden elde edilen 3,4 milyar TL, EÜAŞ’ın ödediği 4,3 milyar TL tutarındaki 

temettü (stopaj hariç), 6360 sayılı Kanun kapsamında kapatılan il özel idarelerinden bütçeye 

aktarılan 3,3 milyar TL ve Milli Eğitim Bakanlığına ait arsa satışından tahsil edilen 1 milyar TL 

vergi dışı gelirlerdeki artışta belirleyici olan diğer etkenler olmuştur. 

2014 yılında, orman vasfını kaybetmiş hazineye ait arazilerin satışından elde edilmesi 

beklenen gelirlerin bütçe hedefinin 0,7 milyar TL üzerinde gerçekleşerek 1,7 milyar TL seviyesinde 

olması beklenmektedir. 

2014 yılında merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamalarının ve faiz giderlerinin GSYH 

içerisindeki payının bir önceki yıla kıyasla 0,3’er puan azalması; böylece toplam harcamaların 

yüzde 25,4 düzeyine gerilemesi beklenmektedir. Öte yandan, faiz dışı harcamalar, son yıllarda 

olduğu gibi, nominal olarak yılı bütçesinde öngörülenin üzerinde gerçekleşecektir. Söz konusu 

gelişme temel olarak, ulaştırma sektörüne yapılan yatırım ve transferlerdeki ilaveler ile mal ve 

hizmet alım giderlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. 

2014 yılı bütçesinde 129,6 milyar TL olarak öngörülen personel giderlerinin 128,6 milyar TL 

olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Toplu sözleşmede belirlendiği üzere, 2014 yılında kamu 

personelinin maaşı 175 TL seyyanen artırılmıştır. Buna ilave olarak, Ocak ayında yüzde 0,27 

oranında enflasyon farkı verilmiştir. Ayrıca, öğretmenlere ödenmekte olan eğitim öğretim tazminatı 

Ocak ayından itibaren 75 TL, Temmuz ayından itibaren de ilave 75 TL olmak üzere toplamda brüt 

150 TL artırılmıştır. Harcama artırıcı unsurlara rağmen, 2014 yılı personel giderlerinin başlangıç 
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ödeneğinin altında kalmasında, 2013 yılsonu gerçekleşmesinin, bütçe sürecinde baz alınan 2013 yılı 

gerçekleşme tahmininden düşük olması etkili olmuştur. 

2014 yılı bütçesinde 37,6 milyar TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin, 40,1 

milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmede, Başbakanlık, AFAD, Adalet 

Bakanlığı, İşyurtları Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının ilave 

ihtiyaçları belirleyici olmuştur. 

2014 yılında cari transferlerin nominal olarak başlangıç bütçesinde öngörülen düzeye yakın 

bir şekilde 163,3 milyar TL olarak gerçekleşmesi, GSYH’ya oran olarak ise bütçe tahminlerinin 0,3 

puan altında kalması beklenmektedir. 

2014 yılı bütçesinde GSYH’ya oran olarak yüzde 2,1 düzeyinde olması öngörülen sermaye 

giderlerinin yılsonunda yüzde 2,7 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Başta ulaştırma sektörü 

ve sağlık sektörü olmak üzere çeşitli kamu yatırım projelerine ayrılan ödeneklere yıl içerisinde 

ilaveler yapılması söz konusu gelişmede temel etken olmuştur. 

 
Tablo 3.1: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2012 2013 2014* 2015** 

Harcamalar 25,5 26,1 25,4 24,3 

Faiz Dışı Harcamalar 22,1 22,9 22,6 21,5 

          Personel Giderleri 6,1 6,1 6,2 6,1 

          Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 1,0 1,0 1,1 1,0 

          Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,3 2,3 2,3 2,1 

          Cari Transferler 9,1 9,5 9,3 9,1 

          Sermaye Gideri 2,4 2,8 2,7 2,1 

          Sermaye Transferleri 0,4 0,5 0,4 0,3 

          Borç Verme 0,7 0,6 0,6 0,5 

          Yedek Ödenek 0,0 0,0 0,0 0,2 

Faiz Giderleri 3,4 3,2 2,8 2,8 

Gelirler 23,5 24,9 24,0 23,2 

Vergi Gelirleri 19,7 20,9 20,0 20,1 

Vergi Dışı Gelirler 3,4 3,3 3,4 2,5 

Sermaye Gelirleri 0,2 0,7 0,5 0,5 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,3 0,1 0,2 0,2 

Faiz Dışı Fazla 1,3 2,0 1,5 1,7 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,3 0,9 0,5 1,1 

Borçlanma Gereği 2,1 1,2 1,4 1,1 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 

* Gerçekleşme Tahmini 

** Program 

 

2014 yılı sermaye transferlerinin başlangıç ödeneğinin 0,9 milyar TL üzerinde 7,5 milyar TL 

olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmede, il özel idarelerine ek kaynak sağlanması ve 

KKTC'ye bir önceki yıl kullanılamayan tutarların aktarılması etkili olmuştur. Bununla birlikte 2014 

yılında, SODES ve Kalkınma Ajanslarına ayrılan ödeneklerin toplamda 0,4 milyar TL’lik kısmının 

harcamaya dönüşmeyeceği öngörülmektedir. 

2014 yılında borç vermenin bütçe ödeneklerinin 0,2 puan üzerine çıkarak GSYH’ya oranla 

yüzde 0,6 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmede, başta TCDD olmak üzere 

KİT’lere aktarılan kaynağın 2,4 milyar TL, öğrenim ve harç kredisi ödemelerinin 0,3 milyar TL ve 

yurt dışı borç verme kaleminin 0,3 milyar TL artırılması etkili olmuştur. 

Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, yılı bütçesinde 33,3 milyar TL olarak öngörülen 

açığın yılsonunda 24,4 milyar TL olarak gerçekleşmesi, bütçe açığının GSYH’ya oranının ise yüzde 

1,4 olması beklenmektedir. Merkezi yönetim bütçesi program tanımlı faiz dışı fazlasının ise 2013 

yılında 0,9 olan seviyesinden yüzde 0,5 düzeyine gerileyeceği tahmin edilmektedir. 
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3.1.2.1.2. Genel Devlet Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

Genel devlet harcama ve gelirlerinde küresel finansal kriz akabinde gözlenen artış eğilimi 

sonraki yıllarda da devam etmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılında GSYH’ya oranla bir önceki yıla göre 

genel devlet gelirleri 2,1 puan artarak yüzde 40; genel devlet harcamaları ise 1,9 puan artarak yüzde 

40,7 düzeyine yükselmiştir. Genel devlet gelirlerinde sağlanan artışın, harcamalardaki artışı da telafi 

edecek düzeyde olmasıyla 2012 yılında GSYH’ya oranla yüzde 1 olarak gerçekleşen genel devlet 

açığı, 2013 yılında yüzde 0,7’ye gerilemiştir. 

 
Tablo 3.2: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 1 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2010 2011 2012 2013 

 Vergiler 19,7 20,1 20,2 21,4 

     Vasıtasız 5,6 5,9 6,1 5,9 

     Vasıtalı 13,4 13,5 13,4 14,8 

     Servet 0,7 0,7 0,7 0,7 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 1,8 1,8 2,1 1,9 

 Faktör Gelirleri 5,5 5,0 5,7 5,8 

 Sosyal Fonlar  8,1 9,2 9,4 10,1 

Toplam 35,1 36,1 37,4 39,1 

     Özelleştirme Gelirleri  0,4 0,3 0,5 0,8 

Toplam Gelir 35,5 36,4 37,8 40,0 

Cari Harcamalar 17,1 16,6 17,5 18,0 

  Yatırım Harcamaları 3,4 3,3 3,5 4,2 

     Sabit Sermaye 3,4 3,3 3,5 4,2 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 18,0 16,8 17,8 18,5 

     Cari Transferler  16,8 15,9 17,0 17,4 

     Sermaye Transferleri 1,2 0,9 0,9 1,1 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 38,5 36,8 38,8 40,7 

Borçlanma Gereği 3,0 0,4 1,0 0,7 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 3,4 0,7 1,5 1,6 

Faiz Dışı Harcama 33,9 33,4 35,3 37,4 

Faiz Dışı Fazla 1,5 3,0 2,5 2,6 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,0 1,8 0,7 0,8 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

2013 yılında, genel devlet gelir performansı, BOTAŞ ve TEDAŞ’tan geçmiş yıllar vergi 

yükümlülüklerine ilişkin yapılan tahsilatlardan, özellikle asgari ücret artışı ve prim ödeme gücü 

olmayanların GSS primlerinin dönem içerisinde tahsil edilmesi sonucunda sosyal güvenlik prim 

gelirleri tahsilatından ve diğer bir defalık gelirlerden olumlu yönde etkilenmiştir. Diğer taraftan, cari 

nitelikli giderlerde ve özellikle ulaştırma sektöründeki yatırım projelerine tahsis edilen 

kaynaklardaki artış, genel devlet harcamalarındaki yükselişin temel belirleyicisi olmuştur. 

Bir önceki programda, 2014 yılında genel devlet gelir ve harcamalarının önceki döneme göre 

azalması ve genel devlet açığının GSYH’nın yüzde 1,1’i düzeyinde olması öngörülmüştür. OVP 

(2015-2017)’de revize edilen 2014 yılı tahminleri önceki programda öngörülen hedefleri destekler 

nitelikte olmuştur. Buna göre, 2014 yılında genel devlet gelir ve harcamalarının GSYH’ya oran 

olarak bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak sırasıyla yüzde 39,1 ve yüzde 39,8 düzeylerinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler ile 

mahalli idare harcamalarındaki düşüşlerin de etkisiyle faiz dışı harcamaların önceki yılki 

seviyesinin 0,5 puan altında gerçekleşmesi beklenmektedir. Genel devlet gelirlerindeki düşüşte ise 

BOTAŞ’ın cari dönem ithalde KDV yükümlülüklerini yerine getirememesi, KDV iadelerindeki artış 

ve petrol ürünlerinden alınan ÖTV tahsilatındaki düşüş belirleyici olmuştur. Böylece, 2014 yılı 

sonunda genel devlet açığının GSYH’ya oranla yüzde 0,8 düzeyinde olması beklenmektedir. 
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3.1.2.1.3. Orta Vadeli Perspektif 

2015-2017 dönemi için genel devlet gelir ve harcama tahminleri OVP’de ortaya koyulan 

makroekonomik çerçevenin yanı sıra aşağıdaki temel varsayımlara dayanmaktadır: 

 Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar ve fiyatlardaki gelişmeler göz önünde 

bulundurularak güncellenecektir. 

 KİT fiyatları, program hedefleriyle uyumlu olarak belirlenecektir. 

 Kamu personeli maaş ve ücret artışı imzalanan Toplu Sözleşme neticesinde 2015 yılında 

ilk ve ikinci yarısı için yüzde 3 oranında maaş zammı şeklinde belirlenmiştir. 

 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha 

akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. 

 Sosyal amaçlı programların ve tarımsal desteklerin etkinliği değerlendirilecek ve söz 

konusu transferlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Genel devlet harcama ve gelirlerinin GSYH oranının azalma sürecinin 2015-2017 döneminde 

de devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılında genel devlet harcamalarının 

GSYH’ya oranında 1,2 puan; genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranında ise 0,8 puan azalış 

beklenmektedir. Böylelikle genel devlet açığının yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. 

 
Tablo 3.3: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 2 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2014 2015 2016 2017 

 Vergiler 20,5 20,6 20,7 20,5 

     Vasıtasız 6,1 6,1 6,1 6,1 

     Vasıtalı 13,8 13,8 13,8 13,7 

     Servet 0,7 0,7 0,8 0,8 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 2,2 2,0 2,0 2,1 

 Faktör Gelirleri 5,7 4,7 4,5 4,4 

 Sosyal Fonlar  10,1 10,2 10,0 10,0 

Toplam 38,5 37,6 37,2 37,0 

     Özelleştirme Gelirleri  0,6 0,6 0,5 0,2 

Toplam Gelir 39,1 38,2 37,7 37,3 

Cari Harcamalar 17,8 17,4 17,1 16,7 

  Yatırım Harcamaları 4,1 3,7 3,8 3,8 

     Sabit Sermaye 4,0 3,7 3,8 3,8 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 18,0 17,6 17,0 16,7 

     Cari Transferler  16,8 16,9 16,4 16,1 

     Sermaye Transferleri 1,2 0,6 0,5 0,6 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 39,8 38,7 37,8 37,2 

Borçlanma Gereği 0,8 0,5 0,2 -0,1 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 1,4 1,1 0,6 0,1 

Faiz Dışı Harcama 36,9 35,8 35,2 34,7 

Faiz Dışı Fazla 2,2 2,4 2,4 2,5 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,6 1,2 1,5 1,8 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

2015 yılında genel devlet faiz dışı harcamaların bir önceki yıla göre 1,1 puanlık azalış 

sonucunda yüzde 35,8 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Faiz dışı harcamalardaki azalışın; 0,4 

puanı cari harcamalardaki, 0,3 puanı yatırım harcamalarındaki, 0,4 puanı ise transfer 

harcamalarındaki azalıştan kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, kamuda personel alımlarının bütçede 

belirlenen düzeyle sınırlandırılması, cari nitelikli mal ve hizmet alımlarında ve büyük bakım-onarım 

harcamalarında tasarruf edilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, genel devlet gelirlerinin 

GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre beklenen azalışın temel olarak faktör gelirlerinden 

kaynaklanması beklenmektedir. Faktör gelirlerindeki azalışta enerji KİT’lerinden elde edilecek 
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tahsilatın bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde düşük öngörülmesi ve TCMB’den herhangi bir 

temettü aktarımının öngörülmemesi etkili olmuştur. 

Söz konusu gelişmeler neticesinde, genel devlet faiz dışı fazlasının bir önceki yıla kıyasla 0,2 

puan artarak GSYH’ya oran olarak yüzde 2,4 olacağı; faiz ödemeleri ve özelleştirme gelirleri hariç 

genel devlet dengesinin ise yüzde 1,8 oranında fazla vereceği tahmin edilmektedir. 

3.1.3. Yapısal ve Devresel Genel Devlet Dengesi 

Yapısal genel devlet dengesi, merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik 

kuruluşları, genel sağlık sigortası, bütçe dışı fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonuna 

ilişkin dengelerin konsolidasyonuyla elde edilmektedir. 

Fiili (actual) genel devlet dengesi, kamu maliyesi başlığı altında analiz edilen genel devlet 

dengesinden farklı olarak, özelleştirme gelirlerini ve bir defalık gelir ve giderleri kapsamamaktadır. 

Fiili genel devlet dengesindeki gelir ve giderler ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan geçici 

etkileri de içermektedir. Yapısal genel devlet dengesi ise, ekonominin potansiyel seviyesinde olması 

varsayımı altında gelir ve harcama seviyelerinin nasıl şekillendiğini göstermektedir. 

2013 yılında, gelir performansındaki iyileşmenin ana unsurları, gecikmiş vergi 

yükümlülüklerinin tahsilatı gibi fiili ve yapısal genel devlet gelirlerine dahil edilmeyen bir defalık 

düzenlemeler olmuştur. 2013 yılında, sosyal güvenlik kuruluşlarının ve dolaylı vergilerin de 

etkisiyle merkezi yönetim bütçesinin gelirleri, söz konusu kuruluşların giderlerinden; yerel 

seçimlerin etkisiyle ise mahalli idarelerin giderleri gelirlerinden daha fazla artış göstermiştir. Diğer 

taraftan, bir önceki sene fazla veren fon dengesi, harcamalarındaki yükselme nedeniyle açığa 

dönmüştür. Bütün bu gelişmelere, bütçenin personel harcamalarıyla mal ve hizmet giderlerinin 

geçen seneki seviyelerinde olması, faiz ödemelerinin gerilemesi gibi etkenler de eklendiğinde fiili 

genel devlet açığının bir önceki yıl seviyesini koruduğu gözlenmiştir. Konjonktürün etkisi 

temizlenerek hesaplanan yapısal genel devlet dengesindeki gelişmelere bakıldığında ise, yapısal 

genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,2 puan kötüleştiği 

görülmektedir. Fiili açıktaki duruma benzer bir şekilde, yapısal genel devlet açığındaki gelişmelerde 

de sosyal güvenlik kuruluşları, mahalli idareler, fon ve merkezi yönetim bütçesi dengeleri belirleyici 

olmuştur. 

 

Tablo 3.4: Genel Devlet Denge Analizi 
1
 

 
Hasıla 

Açığı 

(Y/Yp) 2 

Genel Devlet Dengesi / GSYH 
Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet 

Dengesi / GSYH 
Devresel 

Denge / 

GSYH  Fiili Denge Yapısal Denge 3 Fiili Denge Yapısal Denge 3 

1999 -1,67 -9,99 -9,73 1,25 1,32 -0,10 

2000 1,34 -9,87 -10,26 3,17 2,95 0,25 

2001 -7,92 -12,63 -9,81 4,91 6,34 -1,98 

2002 -6,05 -11,78 -9,35 3,49 4,99 -1,82 

2003 -5,17 -8,37 -6,78 4,93 5,83 -1,22 

2004 -0,72 -4,44 -4,42 5,89 5,84 0,01 

2005 2,96 -0,77 -1,60 6,40 5,78 0,79 

2006 5,35 -0,90 -2,12 5,24 4,35 1,11 

2007 5,65 -1,90 -3,29 3,97 2,91 1,21 

2008 2,01 -3,21 -3,58 2,21 1,95 0,30 

2009 -6,84 -6,15 -4,08 -0,42 1,26 -1,77 

2010 -2,43 -3,37 -2,68 1,15 1,73 -0,62 

2011 1,82 -1,47 -2,13 1,89 1,29 0,63 

2012 -0,21 -2,23 -2,08 1,30 1,44 -0,14 

2013 -0,26 -2,23 -2,27 1,07 1,02 0,05 

2014 -1,06 -2,02 -1,88 0,94 1,04 -0,11 

2015 -1,13 -1,30 -1,17 1,58 1,68 -0,12 

2016 -0,19 -0,76 -0,80 1,85 1,80 0,05 

2017 0,87 -0,21 -0,43 2,22 2,02 0,21 

(1) Vergi alacaklarının yapılandırılması, 2B gelirleri, özelleştirme ve diğer bir defalık gelir ve giderler hariç dengeyi ifade eder. 

(2) Potansiyelden yüzde fark. 
(3) Yapısal denge potansiyel GSYH’ya orandır. 
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2014 yılında, başta sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler olmak üzere cari 

transferler ile faiz ödemelerindeki azalma merkezi yönetim bütçe harcamalarını olumlu yönde 

etkilemiştir. Diğer taraftan, yapılan düzenleme sonucunda artan KDV iadelerinin, BOTAŞ’ın 2014 

yılına ilişkin ithalde KDV yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesinin, akaryakıt ürünleri 

tüketiminin öngörülenin altında kalmasının da etkisiyle gerileyen ÖTV tahsilatının, dolaylı 

vergilerdeki ve dolayısıyla merkezi yönetim bütçe açığındaki bozulmanın temel nedenleri arasında 

olduğu görülmektedir. Bütçe açığındaki kötüleşmeyi fon, sosyal güvenlik kuruluşları ve özellikle 

mahalli idareler açığındaki iyileşme bir ölçüde dengelemiştir. Mahalli idare dengesindeki 

iyileşmede, yapılan düzenlemelerin de etkisiyle artan gelirlerle, özellikle cari ve yatırım 

harcamalarındaki gerileme belirleyici olmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucunda, fiili genel devlet 

açığının GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,2 puan düzelerek yüzde 2 seviyesinde olması 

beklenmektedir. Benzer bir şekilde, yapısal genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının da 

0,4 puan düzelmesi ve yüzde 1,9’a gerilemesi beklenmektedir. 

Yükselme eğilimine giren fiili ve yapısal genel devlet açıklarının 2015-2017 döneminde 

alınacak önlemlerin de etkisiyle gerilemesi beklenmektedir. Yapısal dengede beklenen bu 

iyileşmenin, 2015 yılında merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kuruluşları ve fon 

dengelerindeki düzelmeden; 2016 yılında fazlaya dönen merkezi yönetim bütçesi dengesinden; 2017 

yılında ise sosyal güvenlik kuruluşlarının açığındaki düzelme ile bütçe fazlasındaki artıştan 

kaynaklanması beklenmektedir. Böylece, 2015-2017 döneminde, fiili ve yapısal genel devlet 

açığının sırasıyla GSYH’ya ve potansiyel GSYH’ya oranının ortalama yüzde 0,8 olması 

öngörülmektedir (Şekil 3.1). 

 
Şekil 3.1: Genel Devlet Dengesi 

 
GDD: Vergi Alacaklarının Yapılandırılması, 2B Gelirleri, Özelleştirme ve Diğer Bir Defalık Gelir ve Giderler Hariç Genel Devlet 
Dengesi 

Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 

 

Benzer analiz faiz giderleri hariç olarak yapıldığında, 2013 yılından itibaren fiili ve yapısal 

genel devlet dengesinin bir miktar bozulduğu, 2015 yılından itibaren ise düzelme eğilimine gireceği 

görülmektedir (Şekil 3.2). Böylece, bir KEP (2014-2016) döneminde, sırasıyla GSYH ve potansiyel 

GSYH’ya oran olarak, ortalama yüzde 1,6 olarak tahmin edilen fiili ve yapısal faiz giderleri hariç 

genel devlet fazlasının artacağı ve 2015-2017 döneminde sırasıyla ortalama yüzde 1,9 ve yüzde 1,8 

olacağı öngörülmektedir. 
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Şekil 3.2: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi 

 
FGHGDD: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi 
Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 

 

Devresel genel devlet dengesi, fiili genel devlet dengesinden yapısal genel devlet dengesi 

çıkarılarak elde edilmektedir. Fiili ve yapısal genel devlet dengeleri özelleştirme ve bir defalık gelir 

ve giderleri içermediğinden devresel denge sadece konjonktürel gelişmelerin etkisini 

yansıtmaktadır. 

Devresel etkinin, GSYH’nın potansiyelden uzaklaşmasının bir sonucu olarak oldukça yüksek 

olduğu 2009 yılından itibaren gerilediği gözlenmektedir. Özellikle Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik 

Reform Programı döneminde, ekonomide beklenen toparlanma ile birlikte devresel etkinin belirgin 

bir şekilde azalacağı öngörülmektedir (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3: Devresel Genel Devlet Dengesi 

 
GDD: Genel Devlet Dengesi 

Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 
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3.1.4. Kamu Borç Yönetimi 

3.1.4.1. Borç Yönetimi ve Borçlanma Limitine İlişkin Kurumsal Sorumluluklar 

Hazine Müsteşarlığı, borç yönetimini 2002 yılı Nisan ayında yayımlanan 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun beşinci maddesi uyarınca 

belirlenen borçlanma limiti çerçevesinde yürütmektedir. 

Söz konusu kanunda kamu borç ve risk yönetiminin ilkeleri: 

 Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, 

saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi, 

 Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak 

makul risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle 

karşılanması olarak belirlenmiştir. 

Net borçlanma limiti, mali yıl içinde, ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen başlangıç 

ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

Kanunun aynı maddesi çerçevesinde borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak net 

borçlanma limiti yıl içinde yüzde beşe kadar artırılabilmektedir. Bu miktarın da yeterli olmadığı 

durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Hazine 

Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 

artırılabilmektedir. 

3.1.4.2. Borç Yönetim Stratejisi 

Para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir borçlanma 

politikaları kapsamında, makul risk seviyesinde orta ve uzun vadede en uygun maliyet hedefine 

ulaşılabilmesini teminen 2003 yılından bu yana stratejik ölçüt uygulaması sürdürülmektedir. 

Maliyet ve risk hesaplamalarına bağlı olarak, kamu borcunun karşı karşıya olduğu temel riskler olan 

likidite, kur ve faiz oranı risklerini en etkin şekilde yönetmek üzere tespit edilen stratejik ölçütler 

kapsamında 2015-2017 döneminde de: 

 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, 

 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 

ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, 

 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az 

kalmış senetlerin payının azaltılması, 

 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit 

rezervi tutulması, 

borçlanma politikasının ana unsurları olarak uygulanacaktır. 

3.1.4.3. Kamu Borç Stoku 

3.1.4.3.1. Mevcut Durum 

Uygulanmakta olan ekonomik program ve etkin borçlanma stratejileri sonucunda AB tanımlı 

genel yönetim borç stokunda 2001 yılından bu yana önemli iyileşmeler gözlenmiş; AB tanımlı 

genel yönetim borç stokunun GSYH’ya oranı, 2001 yılındaki yüzde 77,9 seviyesinden 41,7 puanlık 

bir azalışla 2013 yılı sonunda yüzde 36,2 seviyesine gerilemiştir. 

 Merkezi yönetim borç stoku, 2013 yılı sonu itibarıyla, 2012 yılına göre yaklaşık 53,6 

milyar TL artarak 585,8 milyar TL seviyesine çıkmıştır. 2014 Eylül ayı sonunda ise, borç stoku 

603,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Borç stokunun faize olan duyarlılığının azaltılması politikası 

ile uyumlu olarak, 2013 yılı sonu itibarıyla sabit faizli borçların stoktaki payı 2012 yılına göre 1,7 

puan artarak yüzde 61,5’e yükselirken, 2014 Eylül sonu itibarıyla ise bu oran yüzde 64 düzeyine 

çıkmıştır. 

Merkezi yönetim iç borç stoku, 2013 yılı sonu itibarıyla, 2012 yılına göre yaklaşık 16,5 

milyar TL artarak 403 milyar TL olarak gerçekleşmiş, 2014 Eylül sonu itibarıyla da 408,2 milyar 
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TL seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu stokun GSYH’ya oranına bakıldığında ise 2012 yılındaki 

yüzde 27,3 seviyesinden 2013 yılında yüzde 25,7 seviyesine gerilediği görülmektedir. 

 
Tablo 3.5: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 59,6 52,7 46,5 39,9 40,0 46,0 42,3 39,1 36,2 36,2 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 
Tablo 3.6: Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İç Borç Stoku 40,2 37,7 33,2 30,3 28,9 34,6 32,1 28,4 27,3 25,7 

Dış Borç Stoku 16,5 13,4 12,3 9,3 11,1 11,7 11,0 11,5 10,3 11,7 

Toplam 56,6 51,1 45,5 39,6 40,0 46,3 43,1 39,9 37,6 37,4 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Merkezi yönetim dış borç stoku 2014 yılı Eylül sonu itibarıyla 194,9 milyar TL 

seviyesindedir. Dış borç stokunun faiz kompozisyonuna bakıldığında, sabit faizli borçların 2014 

Eylül ayı sonu itibarıyla dış borç stoku içerisindeki payının yüzde 82,9 olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 3.7: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Faiz Yapısı 

(Milyon TL) 

  
İç Borç Stoku Dış Borç Stoku 

Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli Sabit Değişken  

2008 140.614 112.528 21.686 76.121 29.373 

2009 155.076 137.270 37.658 80.872 30.632 

2010 175.740 124.070 53.031 89.511 31.208 

2011 192.358 112.118 64.302 114.620 34.951 

2012 201.866 108.367 76.309 116.190 29.467 

2013 212.007 94.760 96.239 148.183 34.648 

2014 Eylül 224.161 79.480 104.571 161.675 33.263 

 

  

Toplam Borç Stoku 

Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM 

  Milyon TL Toplam Borç Stoku İçindeki Payı, Yüzde 

2008 216.736 141.900 21.686 380.321 57,0 37,3 5,7 100,0 

2009 235.948 167.902 37.658 441.508 53,4 38,0 8,5 100,0 

2010 265.251 155.279 53.031 473.561 56,0 32,8 11,2 100,0 

2011 306.979 147.069 64.302 518.350 59,2 28,4 12,4 100,0 

2012 318.056 137.834 76.309 532.199 59,8 25,9 14,3 100,0 

2013 360.190 129.408 96.239 585.837 61,5 22,1 16,4 100,0 

2014 Eylül 385.836 112.742 104.571 603.150 64,0 18,7 17,3 100,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Özellikle kısa vadeli senetlerin itfası ile stok içerisindeki payının azalması ve stratejik 

ölçütlerle uyumlu olarak uzun vadeli senet ihraçlarının yapılması sayesinde, merkezi yönetim borç 

stokunun ortalama vadeye kalan süresi 2005 yılı sonu itibarıyla 2,9 yıl iken 2014 yılı Eylül ayı 

sonunda 6,2 yıla yükselmiştir. 

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde, sabit faizli TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti 

yüzde 9,9, nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi ise 68,8 ay seviyesinde gerçekleşmiştir. 



Kamu Maliyesi 

 50 

Tablo 3.8: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi 

(Yıl) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014                     

Eylül 

İç Borç Stoku 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,6 2,6 2,8 3,9 4,7 

Dış Borç Stoku 5,7 7,0 7,7 7,9 7,9 8,8 9,0 9,4 9,3 9,6 

Toplam 2,9 3,4 3,4 3,6 3,5 4,1 4,4 4,6 5,6 6,2 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 
Şekil 3.4: Hazine Borçlanmasının Ortalama Vadesi ve Maliyeti 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
(*) Sabit faizli TL cinsi borçlanmanın yıllık kümülatif maliyeti esas alınmıştır. 

(**) Nakit iç borçlanmanın yıllık kümülatif vadesine yer verilmiştir. 

 

3.1.4.3.2. Koşullu Yükümlülükler 

Hazine Müsteşarlığı, 4749 sayılı Kanunun üçüncü maddesi kapsamında belirtilen idarelerin 

yatırım finansman maliyetlerini asgari seviyede tutmak, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

yıllara sari yatırımların fon ihtiyacını karşılamak gibi amaçlara yönelik olarak, bahse konu 

kuruluşlar tarafından sağlanacak dış finansmana yönelik geri ödeme garantisi sağlamaktadır. 

Ayrıca, Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri ve benzeri finansman modelleri 

kapsamında, ilgili Kanun hükümlerine dayanmak ve bunlarla sınırlı olmak üzere, Hazine 

Müsteşarlığı tarafından yatırım garantisi de sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, 4749 sayılı Kanunun 

8/A maddesi kapsamında Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projeleri için Hazine Müsteşarlığı 

tarafından borç üstlenim taahhüdü verilebilmektedir. Bu çerçevede uygulama sözleşmelerinin 

süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, 

ilgili projeler için yurt dışından sağlanan finansman ve bu finansmanın teminine yönelik mali 

yükümlülükler borç üstlenimine konu olabilmektedir. 

Söz konusu işlemler Müsteşarlığın kontrolü dışında gelişebilecek faktörler sonucunda zamanı 

ve miktarı belli olmayan bir yükümlülük (koşullu yükümlülük) yaratabilmektedir. Hazine 

Müsteşarlığının karşı karşıya olduğu koşullu yükümlülüklerin yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 

1 Ocak 2007’den itibaren kuruluşların Hazine ile borç-alacak ilişkisini ve mali tablolarını dikkate 

alan İçsel Kredi Derecelendirme Modeli kullanılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda, koşullu 

yükümlülüklerden kaynaklanan risklerin azaltılması amacıyla kullanılan Hazine garantili imkân ve 

dış borcun ikrazı limiti, garanti ve ikraz ücretleri ve kısmi garanti oranı uygulamaları kuruluşlardan 

beklenen kayıp esas alınarak ve söz konusu model kullanılarak hesaplanmaktadır. 
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Bu çerçevede, 4749 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak olan geri ödeme garantisi, yatırım 

garantisi ve ikraz edilecek dış borcu kapsayan limit her yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir. 2009 

yılından itibaren garanti sağlanacak imkânın yanı sıra, ikrazen kullandırılacak dış finansman da bu 

limit kapsamına alınmıştır. Bu limit 2010 yılından bu yana 3 milyar dolar olarak tespit edilmektedir. 

Ayrıca, ilgili mali yıl içinde taahhüt edilecek borç üstleniminin limiti de Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu ile belirlenmektedir. Bu limit, 2014 yılı için 3 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. 

4749 sayılı Kanun kapsamında garantili imkân sağlanması halinde garanti edilen tutarın 

yüzde birine kadar ilgili kuruluştan ücret tahsil edilmektedir. Diğer yandan, 4749 sayılı Kanunda 

2008 yılında yapılan değişiklikle birlikte ikrazen dış finansman kullandırılması durumunda da ikraz 

edilen dış borç tutarının yüzde birine kadar ilgili kuruluştan ücret tahsil edilmektedir. Kısmi garanti 

oranı uygulamasında ise uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yabancı ülkelerin Resmi İhracat 

Sigorta Kuruluşlarından (ECA) sağlanan ihracat kredileri haricindeki krediler için toplam 

yükümlülüğün yüzde 95’ine kadar garanti sağlanabilmektedir. KÖİ projeleri kapsamında sağlanan 

borç üstlenim taahhütlerinde ise, uygulama sözleşmelerinin şirket kusuru nedeniyle feshedilmesi 

halinde borç üstlenim taahhüdü ana kredi tutarının yüzde 85’ini kapsamaktadır. 

Hazine garantileri kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen tutarların nakit ve borç 

yönetiminde yol açtığı aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 2003 yılında Risk Hesabı oluşturulmuş 

ve bu tarihten itibaren her yıl bütçeye ödenek konulmaya başlanmıştır. Söz konusu hesaba geri 

dönüşlerin yeterli olması nedeniyle 2009 yılından itibaren hesabın diğer bir gelir kalemi olan bütçe 

ödeneği kalemi kullanılmamaktadır. 

3.1.4.3.2.1. Geri Ödeme Garantisi 

2013 yılı sonu itibarıyla 10,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Hazine geri ödeme 

garantili borç stoku 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 11 milyar dolar olarak ile sınırlı bir artış 

göstermiştir. Kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına sağlanan Hazine garantileri, 

toplam garantilerin içinde en büyük paya sahiptir. 

2007 yılından bu yana Hazine geri ödeme garantili borç stoku seviyesinde görülen artışa 

rağmen, bu dönemde üstlenim oranı aşağı yönlü bir seyir izlemiş ve 2014 yılı Eylül ayı sonu 

itibarıyla yüzde 4,4 seviyesine düşmüştür. 

Orta vadede Hazine geri ödeme garantili dış borç stoku ödeme projeksiyonu incelendiğinde, 

ödeme tutarlarının kredi kullanımlarındaki artışa paralel olarak yükseliş gösterdiği görülmektedir. 

 
Tablo 3.9: Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu* 

(Milyon Avro) 

 Anapara Faiz Toplam 

2015 706 112 819 

2016 739 106 845 

2017 813 100 913 

2018+ 5.269 427 5.696 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

*Kullanım bazında; Haziran 2014 itibarıyla, geçici 

 

3.1.4.3.2.2. Yatırım Garantileri 

Geri ödeme garantileri dışında Hazine Müsteşarlığının enerji ve altyapı sektörlerine sağlamış 

olduğu yatırım garantileri de bulunmaktadır. Söz konusu koşullu yükümlülükler kapsamında, 2014 

yılı Eylül ayı itibarıyla 2 milyar dolar tutarında üstlenimde bulunulmuştur. 

3.1.4.3.2.3. Borç Üstlenim Taahhütleri 

2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 3 KÖİ projesi için sağlanan toplam 5,3 milyar dolar tutarındaki 

dış krediye Hazine tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmiştir. Öte yandan, bahse konu taahhütler 

kapsamında Hazine tarafından herhangi bir üstlenim yapılmamıştır. 
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3.1.4.3.3. Hazine Alacakları 

Hazine alacak stokunun 2014 yılı Eylül sonu itibarıyla dağılımı; mahalli idareler için yüzde 

65,3, KİT’ler için yüzde 15,8 ve diğer alacaklar için yüzde 18,8 şeklindedir. 

Ocak-Eylül 2014 döneminde Hazine alacakları için gerçekleştirilen tahsilatın, kaynaklarına 

göre dağılımında yüzde 67,8 ile kuruluşların nakit olarak yaptıkları ödemeler ilk sırada yer 

almaktadır. Belediyelerden, Maliye Bakanlığı tarafından vergi gelir paylarından yapılan kesintiler 

yoluyla yapılan tahsilat bu dönemdeki tahsilatın yüzde 27,1’ini ve İller Bankası tarafından vergi 

gelir paylarından yapılan kesintilerden oluşan tahsilat ise yüzde 2,1’ini oluşturmaktadır. Son olarak, 

6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan tahsilat ile başka bir kurumdan aktarılan ödemeler ise, bu 

dönemde yapılan toplam tahsilatın yüzde 3’ü kadardır. 

3.1.4.3.4. 2015-2017 Dönemi Genel Devlet Borç Stoku Tahmini 

İzlenen disiplinli maliye politikaları, etkin borçlanma stratejileri ve güçlü büyüme sonucunda 

genel yönetim borç stokunun GSYH’ya oranı son on yılda önemli ölçüde düşmüştür. Bununla 

birlikte, küresel krizin etkisiyle yaşanan ekonomik daralma ve bütçe açığındaki artışın etkisiyle, 

genel yönetim borç stoku 2009 yılında bir miktar artış göstererek yüzde 46 olarak gerçekleşmiş, 

ancak alınan önlemler ve uygulanan ekonomik program çerçevesinde tekrar düşüş trendini 

yakalamış ve 2013 yılında yüzde 36,2 oranında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, OVP (2015-2017) 

kapsamında söz konusu stok oranının 2015-2017 döneminde düşüş trendine devam etmesi ve 2017 

yılı sonunda yüzde 28,5 seviyesine inmesi öngörülmektedir. 

 
Tablo 3.10: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku Tahminleri 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Gerçekleşme Tahmin 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 36,2 33,1 31,8 30,0 28,5 

Kaynak: Orta Vadeli Program (2015-2017) 

 

3.2. Duyarlılık Analizi 

2002 yılından bu yana izlenen maliye politikaları ve stratejik ölçütlere dayalı borç yönetimi 

uygulamalarının sonucu olarak kamu borç stokunun yapısı şoklara karşı daha dayanıklı hale 

gelmiştir. Bu çerçevede, kamu borç yükünün çeşitli makro ekonomik şoklar karşısında 2015-2017 

döneminde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin sürdürülebilirlik analizleri aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 3.5’te, ele alınan senaryolar altında orta vadede AB Tanımlı Genel Yönetim Borç 

Stoku/GSYH oranlarının seyri görülmektedir. Yapılan senaryo analizlerinde, döviz kuru, reel 

büyüme ve piyasa faiz oranlarına çeşitli şoklar uygulanarak borç stokunun bu şoklara karşı tepkisi 

ölçülmeye çalışılmaktadır. Yapılan senaryolarda döviz kurlarının her yıl baz senaryonun yüzde 10 

üstünde gerçekleşmesi, reel büyümenin her yıl baz senaryonun 2 puan altında gerçekleşmesi, reel 

faizlerin her yıl baz senaryonun 500 baz puan üstünde gerçekleşmesinin borç stoku üzerindeki 

etkileri ayrı ayrı ve toplu şekilde ele alınmıştır. Toplu şok varsayımına ek olarak analiz döneminin 

ilk yılı olan 2015 yılının faiz dışı fazla tahminine yönelik bir senaryo çalışmasına da yer verilmiştir. 

Bu senaryoda faiz dışı fazlanın baz seviyeye göre GSYH’nin yüzde 1’i kadar daha olumsuz 

gerçekleşeceği varsayılmıştır. Böylelikle, koşullu yükümlülüklerin gerçekleşmesi gibi finansman 

ihtiyacını artırabilecek senaryoların borç dinamikleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Belirtilen 

senaryolar incelendiğinde; borç yükünün 2017 yılında baz senaryodaki seviyesinin döviz kuru şoku 

altında 1,2 puan, büyüme şoku altında 1,7 puan, faiz şoku altında 1 puan, toplu şok senaryosunda 

ise 3,8 puan üzerine çıkabileceği öngörülmektedir. Faiz dışı fazlaya yönelik şokun eklenmesi 

durumunda ise 2017 yılında borç stokunda yaşanacak artışın 4,9 puana yükselebileceği tahmin 

edilmektedir. Gerek toplu şok gerekse faiz dışı fazla şoku dahil toplu şok senaryolarında analiz 

dönemi sonunda kamu borç yükünde baz senaryoya göre gözlenen artışın geçen seneki değerlerine 

kıyasla belirgin biçimde düşük olması kamu borç yükünün makroekonomik ve mali risklere karşı 

hassasiyetinin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. 
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Şekil 3.5: Sürdürülebilirlik Senaryoları 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

3.3. Kamu Maliyesi Riskleri 

2015-2017 döneminde, kamu maliyesine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşılmasına 

engel teşkil edebilecek temel riskler aşağıda özetlenmektedir. 

 Büyüme hızının öngörülenin altında gerçekleşmesi, merkezi yönetim bütçesi gelir 

performansı ile istihdam artışını olumsuz yönde etkileyerek finansman ihtiyacının 

artmasına sebep olabileceği gibi kamu borç yükünün de belirlenen hedeflerden sapmasına 

yol açabilecektir. Sosyal güvenlik sistemi prim tahsilatlarının öngörülenin altında kalması 

ve sağlık harcamalarının disipline edilememesi durumu, sosyal güvenlik sistemi açığının 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferlerin 

artması sonucunu doğuracaktır. 

 Kamu faiz dışı harcamalarının artış eğilimini sürdürmesi bütçe esnekliğinin kaybolmasına 

neden olurken bu durum gerekli olan dönemlerde ihtiyari politikalar için kullanılacak mali 

alanı kısıtlayabilecektir. 

 FED’in para politikasını sıkılaştırması, uluslararası ve yurt içi piyasalarda faiz oranları ve 

döviz kurlarında dalgalanmalara yol açarak kamunun faiz giderlerini artırabileceği gibi 

borç yükünün de öngörülen seviyelerden sapmasına neden olabilecektir. 

 Petrol fiyatlarındaki gerilemenin tüketim artışıyla dengelenememesi durumunda bütçe 

gelir hedeflerinde sapmalar ortaya çıkabilecektir. 

3.4. Kamu Maliyesinin Kalitesi 

Türk kamu mali sistemi son on yılda mali açığın ve borç stokunun azaltılması konusunda 

önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu kapsamda, kamu kesiminde faiz dışı fazla verilmesi suretiyle, 

bozulan kamu tasarruf-yatırım dengesinin iyileştirilerek cari dengenin sürdürülebilirliği açısından 

dış kaynak girişlerine olan ihtiyacın azaltılması ekonomik programın temel amaçlarından birisi 

olmuştur. Ayrıca bu stratejiyle, özel kesimin yüksek reel faiz ortamının yol açtığı spekülatif 

faaliyetlerden istihdam yaratıcı reel faaliyetlere yönlendirilmesi ve özel kesim kaynaklı bir büyüme 

ortamının sağlanması hedeflenmiştir. 

Uygulanan politikalar sonrasında gerek kamu borç yükünün gerekse faiz oranlarının 

gerilemesiyle, kamu kesiminin ödediği faiz giderlerinde de önemli bir düşüş olmuştur. 2001 yılında 

GSYH’ya oran olarak yüzde 17,6 olan faiz harcamaları, bu süreçte kademeli şekilde gerileyerek 

2014 yılında yüzde 3,3 düzeyinde olmuştur. Faiz harcamalarının azaltılması sonucunda elde edilen 

mali alan, sosyal güvenlik sisteminin dönüştürülmesinde, kamu altyapı yatırımlarında ve sosyal 
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nitelikli harcamaların finansmanında kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu mali alan, ekonominin 

daraldığı dönemlerde genişlemeci politikaların uygulanabilmesine de imkân vermiştir. 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında, Kamu Harcamalarının 

Rasyonelleştirilmesi ve Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması adında iki adet yapısal reforma 

yer verilmiştir. Bu çerçevede, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz 

harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis 

edilmesi ve kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. 

Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programında ise kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli 

kaynaklardan elde edilmesi için politikalar geliştirilmesi, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin 

artırılması ve daha adil bir vergi yapısının oluşturulmasıyla vergi tabanının adil ve öngörülebilir bir 

şekilde genişletilmesi amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, bu amaçlara ulaşılması için eylem 

planları hazırlanarak, çeşitli yapısal dönüşümler sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, özellikle son yıllarda kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklarda önemli artışlar 

sağlanmıştır. 2014 yılında merkezi yönetim bütçesi sermaye giderleri ödeneğine özellikle ulaştırma 

altyapısının geliştirilmesi konusundaki projelerin hızlandırılması amacıyla 8,4 milyar TL ödenek 

ilavesi yapılmıştır. Ayrıca, TCDD tarafından yürütülen demiryolu altyapısına yönelik yatırımlara 

ayrılan kaynaklarda önemli artışlara gidilmiştir. 

2015-2017 döneminde kamu yatırımlarının etkinliğinin artırılması, sosyal ihtiyaçları 

giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya öncelik verilmesi, sektörel, 

bölgesel ve AB’ye uyum konusundaki kamu yatırım politikasının öncelikli amacı olacaktır. 2015-

2017 döneminde merkezi yönetim bütçesi toplam yatırımlarından en büyük payı yüzde 25,3’le 

eğitim sektörünün alması programlanmaktadır. Aynı dönemde, eğitim sektörü yatırımlarını, yüzde 

23 pay alması beklenen ulaştırma ve haberleşme yatırımları ve yüzde 15,4 pay alması beklenen 

tarım sektörü yatırımlarının takip etmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yönlendirilen Ar-

Ge teşvikleri kapsamında 2014 yılında 898 milyon TL, 2015-2017 döneminde ise toplam 3,1 milyar 

TL harcama yapılması programlanmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle 

verimliliği ve rekabetçiliği yüksek bir ekonomik ortam yaratılması amacıyla 5746 sayılı Kanun 

kabul edilmiş ve 2023 yılına kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kanunla 

1 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları uyarınca 

mükelleflere tanınmış olan Ar-Ge harcamalarının yüzde 40’ını matrahlarından indirme imkânı 

yüzde 100’e çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 

kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları 

kapsamında uluslararası kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 

desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim 

sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 

500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o 

yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısının, gelir ve kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

Kanunla, Ar-Ge personeline yönelik gelir vergisi stopajı desteği ile sigorta primi işveren 

hissesi desteği verilmesi ve yenilikçi fikirlere tekno-girişim sermayesi desteği verilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca, Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 

İstihdamın artırılması, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin ülkemizde üretilmesi ve buna bağlı 

olarak cari açığın da azaltılması hedefleriyle oluşturulan ve 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 

sayılı BKK ile yeni teşvik sistemi uygulamaya konulmuştur. Yeni teşvik sisteminde, önceki teşvik 

sisteminde yatırımcılara sağlanan avantajlara ek olarak gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işçi 

hissesi desteği ve KDV iadesi desteği de yer almaktadır. Gelir vergisi stopajı desteği ile sadece 6. 

Bölgede, yatırımcılara asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajını 10 yıl süreyle 

vergiden terkin etme imkânı getirilmektedir. Sigorta primi işçi hissesi desteği ile 6. Bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete 
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tekabül eden kısmı 10 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. KDV iadesi 

uygulamasıyla ise, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere asgari 500 milyon TL sabit 

yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ödenen KDV’nin, izleyen yıl 

yatırımcılara iade edilmesi imkânı getirilmiştir. Ayrıca, kurumlar vergisi indirimi uygulaması 

genişletilmiş ve yatırım dönemindeki tüm faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli oranlardan 

yararlanma imkânı getirilmiştir. Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda çalıştırılan 

sigortalılar için sigorta primleri Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. 

KOBİ’lerin finansman imkânlarına daha kolay ulaşmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan 

2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Karar 15 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu karar 

uyarınca kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL’ye kadar destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu 

düzenlemenin ardından Hazine Müsteşarlığı tarafından destek verilecek ilk kredi garanti kurumu 

KGF olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, KOBİ’ler için başvuru koşullarının kolaylaştırılması, 

gemi inşa ve gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin finansman sıkıntısının 

giderilebilmesi ve yararlanıcıların maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla, söz konusu Kararda 

yapılan değişikliklerle sistemin daha aktif şekilde işlemesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Ayrıca 2012 yılında yapılan değişiklik ile sistemden faydalanma süresi 31 Aralık 2015 tarihine 

kadar uzatılmıştır. Söz konusu desteğin işlerlik kazandığı 2009 yılı Temmuz ayı ile 2014 yılı 

Ağustos ayı arasındaki dönemde, 5.142 KOBİ’ye toplam 2,6 milyar TL tutarında kredi açılmıştır. 

Özürlü eğitimi, sosyal güvenliği olmayanlar için ödenen sağlık primi, sosyal amaçlı 

transferler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (SYDTF) gelirlerden ayrılan 

payları gibi bütçe giderleri birlikte değerlendirildiğinde, 2015 yılında sosyal harcamalara bütçeden 

GSYH’nın yüzde 1,1 dolayında bir kaynak ayrılmaktadır. 

GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında beşeri sermayenin 

geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamak üzere 

2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulan Sosyal Destek Programı (SODES), daha sonra tüm 

illeri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 2008-2013 döneminde valiliklerin koordinasyonunda yerel 

düzeyde hazırlanan ve uygulanan 7.394 SODES projesine toplam 876 milyon TL kaynak tahsis 

edilmiştir. SODES Programı önümüzdeki dönemde de yeniden yapılandırılarak devam ettirilecektir. 

Söz konusu program kapsamında 2015-2017 döneminde toplam 730 milyon TL kaynak 

kullanılması öngörülmektedir. 

Yerel idarelerin içme suyu, kanalizasyon ve yol gibi mahalli müşterek ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla geliştirilen ve 2005 yılından beri yürütülmekte olan Köylerin Altyapısının 

Desteklenmesi Projesine (KÖY-DES) önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda, 

söz konusu proje için 2015-2017 döneminde 1,2 milyar TL kaynak ayrılması programlanmıştır. 

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon 

projelerine kaynak sağlanması amacıyla Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) adı altında 

başlatılan programda ise 2015-2017 döneminde 1,9 milyon TL harcama programlanmıştır. 

3.5. Kamu Maliyesinin Kurumsal Özellikleri 

Mali yönetim ve kontrol sistemi ile iç denetim sistemine ilişkin son dönemde kurumsal 

kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bazı temel düzenleme ve uygulamalar aşağıda 

sunulmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetim ve 

kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak kamu idarelerine yol göstermek 

amacıyla hazırlanan Kamu İç Kontrol Rehberi 7 Şubat 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Ayrıca, 

konuyla ilgili olarak hazırlanan Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi El 

Kitabının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Kamu idarelerine 5018 sayılı Kanun ile yüklenen etkili bir mali yönetim ve kontrol sisteminin 

kurulması ile ilgili sorumluluklarının yerine getirilmesinde talep edilen eğitimlerin organize 

edilmesine devam etmektedir. 
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Maliye Bakanlığı ile SIGMA yetkilileri işbirliği ile ülkemizde Ocak 2014 tarihi itibarıyla 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi ile Kamu İç 

Kontrol Rehberinde yer alan “Risk Değerlendirme” bileşeni kapsamında pilot çalışma başlatılmıştır. 

“5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararları” ve “Kamu İç Denetçi Sertifikasının 

Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

İdarelerde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin otomasyon üzerinden yürütülmesine yönelik 

olarak Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) adında bir yazılım geliştirilmiş olup, 2013 yılı sonu 

itibariyle 45 büyük ölçekli idarede “İçDen” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı Eylül ayı 

itibariyle 60 kuruma daha “İçDen” eğitimi verilmeye başlanmıştır. 

“2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi”, Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 

kullanım sürecini yönlendirmek amacıyla “Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi” ve 

“Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi” yürürlüğe konulmuştur. 

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki nitelikli personel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla düzenlenen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığına giriş sınavı ile 331 uzman 

yardımcısı genel bütçe ve mahalli idareler kapsamında yer alan kamu kurumlarına atanmaya hak 

kazanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna göre yayımlanan 

ikincil mevzuata göre mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarına mesleğe giriş ve sonraki 

dönemlerde verilmesi gerekli eğitimler gerçekleştirilmiştir. Kamu idarelerinin iç denetçilerine, 

Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 6 grup halinde eğitim programı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim 

programına 710 iç denetçi katılmıştır. Ayrıca, öğretim üyesi, tabip, eczacı, veteriner, biyolog, 

avukat, mühendis gibi unvanlarda çalışan kamu görevlilerine yönelik 2013 Aralık ayı ile 2014 Şubat 

ayı arasında sertifika eğitimi verilmiştir. 

2013 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 2014 yılı Eylül ayı içerisinde yayımlanmış olup 

Maliye Bakanına sunulmuştur. 

2015-2017 döneminde: 

 Kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. SIGMA ile işbirliği içerisinde 

yürütülen pilot çalışmalara devam edilecektir. 

 Kamu İç Kontrol Standartları ile Kamu İç Kontrol Rehberi COSO 2013 çerçevesinde 

güncellenecektir. 

 Strateji geliştirme birimleri insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına 

devam edilecektir. 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun sorumluluğu altında, kamuda atanabilecek iç denetçi 

sayısını arttırabilmek amacıyla eğitim ve sertifika verme faaliyetlerine devam edilecektir. 

İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 

insan kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. 

 İç denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi faaliyetleri “Kamu İç Denetim Yazılımı 

(İçDen)” üzerinden yürütüleceğinden, iç denetçilere “İçDen” eğitimi verilmeye devam 

edilecektir. “İçDen” kapsamına alınacak idare sayısı artırılacaktır. 

 Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonundan (IDF) karşılanan “İç Denetim Faaliyetlerinin 

Güçlendirilmesi” hibesinin son aşaması olan ve performans denetimlerinin üç kamu 

kurumunda pilot uygulaması ile performans denetimi rehberine ilişkin çalışmalara 

başlanacaktır. İdarelerde iç denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine 

devam edilecektir. 
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4. YAPISAL REFORMLAR 

Türkiye ekonomisi 2001 ekonomik krizinin ardından uygulamaya konulan kapsamlı yapısal 

ve düzenleyici reformlar sayesinde önemli bir makroekonomik dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu 

sayede elde edilen güçlü kamu maliyesi, tek haneli enflasyon oranları ve güçlü bankacılık yapısı bir 

taraftan büyümenin lokomotifi olarak özel sektörün ön plana çıkmasına katkı sağlarken, diğer 

taraftan ekonominin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmıştır. Bu süreç ayrıca; yüksek büyüme 

oranlarının yakalanmasında, kişi başına milli gelirin artmasında, gelir dağılımının iyileşmesinde ve 

uluslararası ölçekte güven duyulan bir ekonomik yapının oluşmasında da önemli bir rol oynamıştır. 

Yapısal reformların faydası, son küresel ekonomik krizde daha belirgin bir şekilde gözlemlenmiş, 

Türkiye ekonomisi sağlam finansal sistemi ve doğru ve zamanında uygulanan makroekonomik 

politikalar sayesinde küresel krizden en hızlı toparlanma sergileyen az sayıda ülke arasında yer 

almıştır. 

Türkiye ekonomisi hâlihazırda güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmakla birlikte, 

Türkiye’nin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde yüksek 

gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi için kalkınma çabalarının ekonomik ve sosyal alanda 

kapsamlı mikro reformlarla desteklenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma 

Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla 25 adet 

özel uygulama programı yer almaktadır. Kalkınma Planında önceliklendirmenin yapılabilmesine 

katkıda bulunan söz konusu programlar, Planın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının 

etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde, 

Kalkınma Planının uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri güçlendirilmiş, plan-bütçe 

bağlantısına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca, bu programlar 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 

üstlendiğimiz G20 dönem başkanlığımızın önceliklerinden olan uygulama ayağı kapsamındaki  

ülkemiz çalışmalarına önemli bir katkı olacaktır. 

Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem 

taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla 

bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform 

alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş 

yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi 

katkısı olacaktır. 

Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında Plan hedefleri ve politikalarıyla bağlantı 

kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için her bir program için 2014 

yılı itibarıyla ayrıntılı eylem planları hazırlanmıştır. Ayrıca, her eylem planından sorumlu bir 

program koordinatörü ve bileşen sorumluları belirlenmiştir. Her bileşen altında kritik reform alanı 

olarak tasarlanan politika alanları belirlenmiş ve bu alanlara yönelik eylemler hazırlanmıştır. Her 

eylem planı için izleme ve değerlendirmeye girdi oluşturacak performans göstergeleri belirlenmiş 

ve yıl bazında sayısal performans hedefleri belirlenmiştir. Programlar, toplamda 116 bileşen ve 

1200’ün üzerinde eylem içeren eylem planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, Kalkınma 

Bakanlığının koordinasyonunda toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş, program koordinatörü 

ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili 

Bakanların katılımıyla gruplar halinde görüşülen bu özel programlar, YPK onay sürecinin ardından 

uygulamaya geçirilecektir. 

Söz konusu programların bir kısmı reel sektörü ilgilendiren, üretim teknolojilerindeki 

dönüşümü esas alan ve hedef sektörlerde etkinliği artıran mikro-reformlardan oluşmaktadır. Bir 

kısmı, ülkemizin rekabet gücünü artırarak ve kırılganlıklarını azaltarak yüksek ve istikrarlı büyüme 

hedefine yönelik plan döneminde sürdürülecek makroekonomik alandaki yapısal reform 

uygulamalarını içermektedir. Diğer bir kısmı ise temel olarak insan odaklı ve yaşam kalitesini 

artırmayı hedef alan ve beşeri sermayemizi artırmaya yönelik sosyal reform alanları olarak 

değerlendirilmektedir. Programlar için eylem planları hazırlanmış olup, YPK Kararının ardından 

uygulamaya geçirilecektir. Aşağıda, bu Öncelikli Dönüşüm Programlarının amaç ve hedefleri yer 

almaktadır. 
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1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücünü artırarak 

cari açık sorunu yaşamadan yüksek ve istikrarlı büyüme hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle 

KOBİ’lere odaklı olarak, verimlilik algısının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, 

katma değerin artırılması, böylelikle söz konusu hedefe katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu 

çerçevede, plan dönemi sonunda sanayi sektöründe TFV’nin büyümeye katkısının yüzde 20’nin 

üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. 

2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

Bu Programla üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanması ve yerli 

girdi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılması 

amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonunda dış ticaret açığının GSYH’ya oranının azaltılması 

hedeflenmektedir. Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranının 2018 yılında yüzde 70’e ulaşması ve 

ihracatın kalitesinin artırılarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payının 2018 

yılı sonunda yüzde 38’e ulaşması hedeflenmektedir. 

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı 

Bu program çerçevesinde, yüksek ve istikrarlı büyüme amacına katkı sağlamak üzere, en 

güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufların artırılması, artan yurt içi 

tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlanmaktadır. 2013 

yılında yüzde 13,4 olan yurt içi tasarruf oranının Plan dönemi sonunda yüzde 19’a yükseltilmesi 

hedeflenmektedir. 

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı 

İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için 

reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziki, 

beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis 

edilmesi amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonunda İstanbul’un dünya küresel finans merkezi 

sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise ilk 30 ülke içerisinde 

yer alması hedeflenmektedir. Ayrıca, 2013 yılında yüzde 3,4 olan finansal hizmetler sektörünün 

GSYH içindeki payının program dönemi sonunda yüzde 6’ya yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı 

Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz 

harcamalar tasfiye edilecektir. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına tahsis 

edilerek kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması sağlanacaktır. Bu 

programla ayrıca, kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı 

sıra esas olarak harcamaların kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı 

 Temel olarak kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş yöntemlerle elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. Gelir mevzuatının oluşturulmasından, gelirlerin toplanmasına ve 

kamuoyunun bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

Temel yaklaşım, vergi ödeyenlerden daha fazla vergi alınması değil, vergi tabanını genişletmek 

suretiyle gelirlerin kalitesini artırmaktır. 

7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

Programın amacı, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının 

karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut 

mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılmasıdır. İş ve yatırım ortamına ilişkin sorunlardan 

bürokratik süreçler, hukuki süreçler ve yatırım yeriyle ilgili olanlar öne çıkmaktadır. Bu sorunların, 

kısa-orta vadeli bir perspektif, bütüncül bir yaklaşım ve daha etkin bir koordinasyonla 

çözülmesinin, yatırıma ilişkin belirsizlikleri azaltarak yatırım süreçlerini kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. Bu programın da katkısıyla, 2014 yılında yüzde 15,5 civarında olacağı beklenen 

özel sektör yatırımlarının GSYH’ya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkması, yatırım 
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süreçlerinin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri tahsis miktarının artırılması ve Dünya Bankası İş 

Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 40 ülke arasına yer alınması hedeflenmektedir. 

8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı 

Hedef kitlesi işsizler, işgücü piyasası dışındaki kadınlar, kayıt dışı çalışanlar ve işverenler 

olan bu programla işgücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, rekabetçi bir ekonominin 

gerektirdiği nitelikli ve insana yaraşır istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü 

verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonunda kadınların işgücüne katılım ve 

istihdam oranlarının her yıl ortalama 1 puan artırılarak sırasıyla yüzde 34,9 ve yüzde 31’e 

yükseltilmesi, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, sosyal yardım istihdam bağlantısının 

güçlendirilmesi ve istihdam teşviklerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı 

Bu programla kayıt dışı ekonomi azaltılarak, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok 

makroekonomik unsurun iyileşmesi, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesi 

ve kamu gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonunda kayıt dışı ekonominin milli 

gelire oranının 5 puan azaltılması ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının 5 puan 

azaltılması hedeflenmektedir. 

10.  İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı 

Paylaşımcı, işbirliğine dayalı ve planlı bir istatistik üretim süreci ile bilimsel metotlarla elde 

edilmiş güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar 

doğrultusunda üretilmesi gereken istatistik yelpazesinin genişletilmesi ve idari kayıtların sağlıklı 

bir şekilde tutulması amaçlanmaktadır. Bilgi/veri ihtiyacını karşılayan istatistik portalının hayata 

geçirilmesi, uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayısının artırılması, bölge bazında daha 

fazla istatistik üretilmesi, entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir istatistik sisteminin kurulması ve 

idari kayıt sistemlerinden üretilen istatistiklerin sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

11.  Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

Bu programla uluslararası rekabet gücünün artırılması için bilginin katma değere dönüşüm 

sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel hedefler; teknolojik ürün ve marka 

sayısının artırılması, araştırma ve yenilik merkezlerinin güçlendirilmesi, nitelikli insan sayısının 

artırılması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesidir. 

12.  Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı 

Bu programın amacı kamu alımlarının kaldıraç gücü kullanılarak yerli teknoloji ve üretimin 

geliştirilmesidir. Kamu alımlarının Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, 

yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika 

aracına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payı artırılacaktır. Uluslararası doğrudan yatırımlar daha 

fazla cezbedilecektir. Ar-Ge harcamalarının artırılması sağlanacaktır. 

13.  Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı 

Bu programın amacı enerji alanında yerli kaynakların maksimum düzeyde harekete 

geçirilmesi suretiyle dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Cari açığın önemli bölümünün enerji kaynaklı 

olduğu düşünüldüğünde konunun önemi ortaya çıkmaktadır. 2013 yılında yaklaşık 56 milyar dolar 

tutarında enerji ithal edilmiştir. Bu kapsamda, birincil enerji üretiminde yerli kaynakların payınının 

2013’teki yüzde 28 seviyesinden 2018’de yüzde 35 seviyesine yükseltmesi hedeflenmektedir. 

Diğer yandan yerli kömürden üretilen elektriğin 32 milyar kWh’dan 57 milyar kWh’a çıkarılması 

hedeflenmektedir. Ayrıca hidroelektrik kapasitesine 10.000 mw’lık ilave hedeflenmektedir. 

14.  Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 

Enerjiye bağımlılık konusunda en hızlı sonuç alınabilecek alan enerji verimliliğidir. Bu 

programla bir yandan daha az karbon salınımıyla çevrenin korunması diğer yandan daha az girdi 
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kullanımıyla rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda birincil enerji yoğunluğu 

azaltılırken kamu binaları ve tesisleri başta olmak üzere enerji verimliliği yaygınlaştırılacaktır. 

15.  Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için 

önem taşımaktadır. Bu programın temel amacı, ülkemizde toplam su kullanımının yüzde 70’inden 

fazlasının gerçekleştiği tarım sektöründe israfın önlenmesi ve suyun etkin kullanılmasıdır. Bu 

kapsamda yeni yatırımlarda, suyun tasarruflu kullanımını sağlayacak, geçmişten devralınan 

sistemlerde ise suyun verimli kullanımına yönelik iyileştirme çalışmalarına hız verilecektir. Eylem 

planı döneminde, DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan 

sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 

16.  Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 

Sağlıkta ulaşılan kalitenin finansal olarak sürdürülebilmesi ve ilaç ve tıbbi cihaz alanında 

yerli üretimin artırılması bu programın temel amacıdır. Bu kapsamda programın hedefi yurt içi ilaç 

ihtiyacının değer olarak yüzde 60’nı yurt içi üretimle karşılamaktır. Uzun vadede ise araştırma 

altyapısının geliştirilmesi ve yeni ürünlerin keşfi yoluyla küresel değer zincirlerinde etkinliğin 

artırılması hedeflenmektedir. 

17.  Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 

Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm ve 

ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, termal turizmde 100 bin yatak kapasitesiyle, 1.500.000 (600.000 

tedavi amaçlı) yabancı turiste hizmet sunulması hedeflenmektedir. Bu hizmet karşılığında 3 milyar 

dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Medikal turizm alanında, 750.000 yabancı hasta tedavi 

edilecek böylece 5,6 milyar dolar gelir sağlanacaktır. Ülkemizin bu hizmetler sayesinde dünyanın 

ilk 5 destinasyonu içerisinde yer alması hedeflenmektedir. İleri yaş turizminde ise 150.000 yabancı 

turiste hizmet verilmesini ve yaklaşık 750 milyon dolar gelir sağlanması hedeflenmektedir. 

18.  Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

Ülkemizin kalkınmadaki en önemli varlıkları, insanı ve coğrafyasıdır. Ticaretin yoğunlaştığı 

ve önem kazandığı günümüzde bu unsurlar daha büyük avantaj haline gelmiştir. Ancak gelinen 

noktada taşımacılıktan lojistik yaklaşıma dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu programla, 

ülkemizde lojistik sektörünün büyüme potansiyeline katkısının artırılması ve ülkemizin Lojistik 

Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girmesi amaçlanmaktadır. 

19.  Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı 

Bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal 

okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama 

gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır. Plan dönemi 

sonunda, eğitimin tüm kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi ve işgücü 

piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

20.  Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı 

Küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak başta yurt 

dışındaki vatandaşlarımız olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için üniversite, sanayi, 

kamu ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirip uygun ortam ve koşullar sağlanarak 

ülkemizin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ülkemizden beyin 

göçünün engellenmesi ve ülkemizin başka ülkelerin beyinlerini cezbeden bir ülke haline getirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu programla, başta vatandaşlarımız olmak üzere yurt dışından ülkemize gelen 

nitelikli insan gücü sayısının artırılması hedeflenmektedir. 
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21.  Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli Dönüşüm Programı 

Sağlıklı ve kaliteli yaşam bireylerin refah ve mutluluğunu artırmada temel bir unsurdur. 

Sağlıklı nesiller, sosyal refah kadar ekonomik gelişme için de son derece önemlidir. Sağlıklı yaşam 

için ise tedavi edici, sakatlığı ve salgın hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerinin yanında bulaşıcı 

olmayan hastalıklarla ve bu hastalıkların temel risk faktörleriyle mücadele hayati önem 

taşımaktadır. Ayrıca koruyucu hekimlik kişileri hastalık ve hastalıkların risk faktörlerinden 

koruyarak yaşam kalitesinin artırılmasında en önemli bileşenlerden biridir. Bu programla, tütün 

kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile etkin mücadele; sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, 

gıda güvenilirliğinin ve ruh sağlığının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

22.  Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı 

Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim 

teknolojileri gibi nedenlerle zayıflayan aile içi iletişimi ve dolayısıyla aile kurumunu güçlendirmek 

sağlıklı bir toplumun devamlılığını sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde 

yaşanan demografik dönüşüm sürecinin sonucunda gelecekte genç nüfus yapısından, yaşlı bir nüfus 

yapısına yönelik bir değişim yaşanacaktır. Genç nüfusumuzun payı azalırken, yaşlı nüfusumuzun 

payı artmaktadır. Bu programla, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere 

dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve 

sosyal sermayenin artırılması amaçlanmaktadır. 

23.  Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı 

Bu programla kalkınma çabalarının güçlendirilmesi için yerel düzeyde kurumsal kapasitenin, 

katılımcılığın ve yönetişimin geliştirilmesi ile uygulamada kalitenin ve kaynak kullanımında 

verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yerelde faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşların hizmet sunumunda verimliliklerinin artırılması, insan kaynakları yönetimi, strateji ve 

uygulamalarının güçlendirilmesi, proje yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel düzeyde 

politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dâhil olmak üzere STK’ların ve 

üniversitelerin katkısının artırılması hedeflenmektedir. 

24.  Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı 

Şehirlerimizin ekonomik, sosyal ve fiziki dezavantajlarını azaltarak rekabet gücünün ve 

yaşam kalitesinin artırılması, bu doğrultuda yapılacak harcama ve yatırımların, makroekonomik 

dengeler ve kamu finansmanıyla uyumlu şekilde planlanarak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Program sonucunda; şehirlerimizin afet riski bertaraf edilecek, sağlıklı ve nitelikli konut sahipliği 

artırılarak iş ve yaşam koşulları iyileştirilecek ve kent sakinleri arasındaki sosyal uyumun 

güçlendirilmesini destekleyen yaklaşımlar hayata geçirilecektir. 

25.  Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı  

Programın amacı, kalkınma işbirliği politikasının stratejik bir çerçeveye kavuşturulması, 

kalkınma işbirliğine yönelik mali, beşeri ve kurumsal kapasite ile hukuki altyapının 

güçlendirilmesi, kalkınma işbirliği imkânlarının Türkiye ve paydaş ülkelerin toplumsal refahının 

yükseltilmesine yönelik kullanılması, Türkiye’de uluslararası işbirliğine dönük farkındalığın 

artırılması ve paydaş ülkelerle kültürel işbirliğinin güçlendirilmesidir. Bu kapsamda; Türkiye’nin 

uluslararası işbirliği altyapısının hukuki ve stratejik çerçevesinin geliştirilmesi, kamu kurumlarında, 

özel sektör ve STK’larda uluslararası işbirliği alanında kurumsal ve beşeri kapasitenin 

geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası kamuoyunun farkındalığının artırılması ve Türkiye’nin 

uluslararası kalkınma işbirliği kuruluşları için bölgesel merkez haline gelmesi hedeflenmektedir. 

4.1. Mal Piyasaları ve İş Ortamı 

4.1.1. Özelleştirme 

2013 yılında satış/devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 12,5 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı Aralık ayı itibarıyla 6,3 milyar dolar düzeyinde 

özelleştirme yapılmıştır. Bu dönemdeki belli başlı özelleştirmeler içinde TDİ’ye ait Salıpazarı 

Liman Sahasının (GALATAPORT) işletme hakkının devri, Yatağan, Çatalağzı, Kemerköy ve 
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Yeniköy Termik Santrallerinin satışı, Kemerköy Liman Sahasının işletme hakkının devri, EÜAŞ’a 

ait iki grup akarsu santralinin işletme hakkının devri ile diğer kuruluşlara ait çeşitli taşınmazların 

satışı yer almaktadır. 

TDİ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, TCDD’ye ait Derince Limanı, Milli Piyango 

şans oyunları, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri, EÜAŞ’a ait akarsu santralleri ile çeşitli 

kuruluşlara ait taşınmazların da içinde bulunduğu onay/sözleşme aşamasındaki özelleştirme 

uygulamalarının toplam tutarı 5 milyar dolar civarındadır. 

2014 yılında (Aralık ayı itibarıyla) devir-teslimi gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları 

Tablo 4.1’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 4.1: 2014 Yılında Tamamlanan Özelleştirme İşlemleri 

Kuruluş Özelleştirme İşlemi 
Satış Bedeli 

(Dolar) 

Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile 

Kemerköy Liman Sahası 

Varlık Satışı/İşletme Hakkı Devri 2.671.000.000 

 

Yatağan Termik Santrali ve Güney Ege Linyitleri İşl. Varlık Satışı/İşletme Hakkı Devri 1.091.000.000                               

TDİ-Salıpazarı Liman Sahası (GALATAPORT) İşletme Hakkı Devri 702.000.000 

Çatalağzı Termik Santrali Varlık Satışı 350.000.000 

EÜAŞ’a ait akarsu santralleri İşletme Hakkı Devri 12.150.000 

Diğer            Çeşitli Varlık-Tesis Satış ve Devri 1.447.803.377 

TOPLAM   6.273.953.377 

 

İhalesi tamamlanmış olan EÜAŞ’a ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin onay ve 

satış/devir işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Soma B Termik Santralinin özelleştirilmesi 

için ihale ilanı yayımlanmıştır. 

2015 yılında TCDD’ye ait Derince Limanının, TDİ’ye ait Kalamış Yat Limanının, Orhaneli, 

Tunçbilek ve Soma B Termik Santrallerinin, EÜAŞ’a ait bazı akarsu santrallerinin ve şans 

oyunlarının özelleştirme işlemlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.1.2. Rekabet Hukuku ve Politikaları 

Rekabet hukuku alanında Avrupa müktesebatına uyum konusunda mesafe alınmış, Hâkim 

Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının 

Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun değiştirilmesine ilişkin yürütülen 

geniş çaplı mevzuat çalışmaları tamamlanma aşamasında olup, konunun Türkiye Büyük Millet 

Meclisi genel kurul gündemine alınması beklenmektedir. Düzenleyici etki analizinin bir parçası 

olan ve düzenlemelerin rekabeti en az kısıtlayacak şekilde hazırlanmasına olanak sağlayan Rekabet 

Değerlendirmesi Kılavuzunun hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Kılavuzun 2014 yılı içerisinde 

yayımlanması planlanmıştır. 

4.1.3. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014-2015 Dönemi 

Eylem Planları onaylanarak 3 Temmuz 2014 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 

Yatırım yeri temini konusunda sorunların tespiti ve çözümlerin ortaya konulması için ilgili 

kamu kurumlarının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu tarafından 

hazırlanan taslak eylem planı görüşlerinin alınması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına iletilmiştir. 

Katma değer vergisi iadelerinin kolaylaştırılması ve iade sürecinin etkinleştirilmesine 

yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, iadelerin tek bir tebliğde toplanması 

amacıyla hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKilavuz%2fHAK%c4%b0M+DURUM+KILAVUZU111.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKilavuz%2fHAK%c4%b0M+DURUM+KILAVUZU111.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKilavuz%2fHAK%c4%b0M+DURUM+KILAVUZU111.pdf
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Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemine geçilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilmiştir. e-Belge ve e-Başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşan Tek Pencere Sisteminin e-belge 

aşamasına ilişkin yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planında, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, 

yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için 

mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amacıyla tasarlanmış olan İş ve 

Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının Eylem Planı nihai aşamaya 

getirilmiştir. Eylem Planının Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 

uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. 

4.1.4. Kamu Hizmetleri ve Şebeke Endüstrileri 

4.1.4.1. Enerji 

Enerji piyasasının serbestleştirilmesi yönündeki çalışmalar 2014 yılında da sürdürülmüştür. 

Elektrik özelleştirmelerinden beklenen faydalar; verimli işletmeyle maliyetlerin düşürülerek 

tüketicilere yansıtılması, yüksek kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, tahakkuk ve tahsilat 

oranlarının yükseltilerek sektörün finansman yapısının güçlendirilmesi, arz güvenliğinin 

sağlanmasında özel sektörün katkısının artırılması ve yenileme-genişleme yatırımlarının özel 

sektör tarafından yapılmasıdır. 

2014 yılı Eylül ayı itibarıyla özel sektörün elektrik üretimindeki payı yüzde 72’ye ulaşmıştır. 

Özel sektörün elektrik üretimi içindeki pay artışının gelecek yıllarda da devam etmesi 

beklenmektedir. Kamu sahipliğinde bulunan 1.980 mw’lık (Çatalağzı, Kemerköy, Yeniköy ve 

Yatağan) termik santrallerin ihale süreçleri tamamlanmış olup, santrallerin özel sektöre devri 23 

Aralık 2014 tarihli Satış ve İşletme Hakkı Devri sözleşmelerinin imzalanmasıyla tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan, 1.565 mw’lık (Soma B, Orhaneli ve Tunçbilek) termik santrallerin özelleştirme 

ihalesi süreci 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla başlamıştır. 

4.1.4.2. Telekomünikasyon 

Elektronik haberleşme sektöründe serbestleşme süreci 2000 yılından itibaren hızlanmış ve 

2004 yılı başında sabit elektronik haberleşme hizmetleri alanında tekelin sona ermesiyle beraber 

sektör rekabete açılmıştır. 2004 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinde olan telekomünikasyon pazar 

büyüklüğü, sektörün rekabete açılmasıyla birlikte son 10 yıllık dönemde 16,4 milyar dolar 

seviyesine yükselmiştir. 

Sektörün düzenleyici otoritesi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) verilen 

asli görevlerden biri sektörde tam serbestleşmenin sağlanmasıdır. Kurumun düzenleme ve 

denetleme faaliyetlerini etkin şekilde yürütmesi, sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının tesis 

edilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Kasım 2014 itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 665 işletmeciye ait toplam 1.108 adet 

yetkilendirme bulunmaktadır. Bu yetkilendirmelerin 153 tanesi altyapı işletmeciliği alanında olup 

söz konusu işletmeciler kendi altyapılarını kurarak ülkede altyapı yaygınlığının sağlanmasına 

yönelik önemli katkılar yapmaktadır. 

Alternatif altyapı işletmecilerinin pazardaki etkinlikleri ve sahip oldukları fiber optik 

şebekenin yaygınlığı son dönemde artış göstermektedir. Bu işletmecilerin sahip oldukları fiber 

optik kabloların uzunluğu 2008 yılı sonunda 9.216 km iken Haziran 2014 itibarıyla 51.579 km’ye 

ulaşmıştır. Yerleşik işletmeciye ait fiber optik kabloların uzunluğu ise 2008 yılı sonunda 107.659 

km iken Haziran 2014 itibarıyla 183.930 km’ye yükselmiştir. 

Fibere erişim alanında kısmi muafiyet sağlayan 3 Ekim 2011 tarihli ve 2011/DK-10/511 

sayılı BTK Kurul Kararı ve artan rekabet neticesinde fiber abone sayısında 2011 yılından itibaren 

önemli bir artış gözlenmektedir. Şekil 4.1’de görüleceği üzere 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla 100 

bin abonesi bulunan fiber teknoloji, Haziran 2014 itibarıyla 1,3 milyon aboneye erişmiştir. 
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Şekil 4.1: Fiber İnternet Abone Sayısı Gelişimi 

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

Haziran 2014 itibarıyla Türkiye’de sabit telefon abone yoğunluğu yüzde 17, mobil telefon 

abone yoğunluğu yüzde 92,3 ve genişbant abone yoğunluğu ise yüzde 48,3’tür. Haziran 2014 

itibarıyla 3G abone sayısı 53,4 milyona, mobil genişbant erişim hizmetlerini kullanan abone sayısı 

ise 28,4 milyona ulaşmıştır. Aynı dönem itibarıyla 1,15 milyon kablo TV abonesi bulunmaktayken 

kablo internet abone sayısı ise 495 bin seviyelerindedir. 

Mobil hizmetler pazarında faaliyet gösteren üç işletmeci arasında yoğun bir rekabet söz 

konusu olup, Kasım 2008’de uygulamaya başlanan mobil numara taşınabilirliği bu alandaki 

rekabeti daha da artırmıştır. 13 Ağustos 2014 itibarıyla, mobil numara taşınabilirliği kapsamında 

72,4 milyon, sabit numara taşınabilirliği kapsamında ise 673 bin abone numarasını taşımıştır. 

 

Şekil 4.2: Toplam Genişbant Abone Sayısı 
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Şekil 4.2’de toplam genişbant abone sayısının yıllara göre değişimi verilmektedir. 

Görüleceği üzere 2005 yılında 1,6 milyon seviyesinde olan toplam genişbant abone sayısı Haziran 

2014 itibarıyla 37 milyona yaklaşmıştır. Bu sayının yüzde 76’lık bölümünü mobil genişbant 

aboneleri oluşturmaktadır. 

Genişbant hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, çeşitli işletmeciler 

tarafından sabit ve mobil genişbant bağlantılar üzerinden sunulan telefon, video yayını, veri 

iletişimi vb. yakınsama hizmetlerinin sayısı giderek artmaktadır. IPTV (internet üzerinden 

televizyon yayını) abone sayısı 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla 300 bini aşmıştır. Önümüzdeki 

dönemde, altyapı yaygınlığı ve hizmet çeşitliliğinin artmasıyla beraber yakınsama sürecinin daha 

da hızlanması beklenmektedir. 

AB düzenlemelerine uyumlu olarak hazırlanan ve sektöre ilişkin düzenleyici çerçeveyi 

belirleyen 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 2008 yılında yayımlanmıştır. Bu Kanun 

çerçevesinde 2014 yılı içerisinde ikincil mevzuata yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 

Temmuz 2014’te Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği, 

Mayıs 2014’te Elektronik Haberleşme Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı ve Bina İçi 

Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi yayımlanmıştır. Elektronik haberleşme 

sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları 

belirleme yetkisini BTK’ya devreden Elektronik Haberleşme Kanununun 51. maddesi, Anayasanın 

20. maddesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından 9 Nisan 2014 tarihinde iptal 

edilmiştir. 

4.2. Finansal İstikrar 

4.2.1. Bankacılık Sektörü 

Bankacılık sektörüne yönelik olarak 2014 yılında yapılan düzenlemeler esas itibarıyla Basel 

II’ye ilişkin uygulamaların ve Basel III’e ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi, ödeme 

kuruluşları ile elektronik para kuruluşları ve finansal tüketicinin korunması alanlarında 

yoğunlaşmıştır. 

Basel III’ün uygulamaya geçirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında Bankaların Likidite 

Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik 21 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin bireysel ve kurumsal kredi 

kartlarında taksit sınırlamasına ilişkin hükümlerindeki boşluktan yararlanılarak taksit yasağının 

aşılmasının engellenebilmesi amacıyla yönetmeliğe eklenen “hediye kart, hediye çeki ve benzeri 

şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit 

uygulanamayacağı”na ilişkin hüküm 13 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, aynı 

yönetmelik değişikliği çerçevesinde kurumsal kredi kartları yemek, gıda, akaryakıt, kuyumculuk ve 

telekomünikasyon harcamalarında taksit yasağına ilişkin hükmün kapsamından çıkarılmıştır. 

2013 yılında yayımlanmış bulunan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde Ödeme Hizmetleri ve 

Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve 

Denetimine İlişkin Tebliğ 27 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Basel II standartlarına uyum çerçevesinde, kredi riskine esas tutarın içsel derecelendirmeye 

dayalı yaklaşımlarla ve operasyonel riske esas tutarın ileri ölçüm yaklaşımı ile hesaplanmasına 

ilişkin olarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve uygulamaya 

imkân veren ek düzenlemeler 6 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

3 Ekim 2014 tarihinde yürülüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart 

çıkaran kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faiz veya kâr 

payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. 
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Kredi kartlarında taksit yasağına ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinin ardından 

kuyumculuk sektörünün ciddi oranda etkilendiğine ilişkin göstergeler ışığında kuyumla ilgili 

harcamalarda dört taksitle işlem yapılabilmesine izin veren değişiklik 22 Ekim 2014 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

4.2.2. Sermaye Piyasası 

2014 yılında sermaye piyasasında yatırımcıların korunmasını ve istikrarlı ve etkin çalışan bir 

piyasa oluşturulmasını sağlamak üzere AB direktifleri ve diğer uluslararası düzenlemeler de 

dikkate alınarak aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir: 

 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin 

uygulanması, düzenlemelerin mevcut piyasa koşul ve ihtiyaçlarına cevap vermesinin 

sağlanması ile reel ekonomiye sermaye piyasalarından fon aktarımının güçlendirilmesi 

amaçları çerçevesinde ikincil düzenleme çalışmalarına devam edilmiş olup, bu kapsamda 

2014 yılında (31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla) toplam 38 adet tebliğ ve yönetmelik 

yayımlanmıştır. 

 2014 yılı içerisinde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, Geri Alınan Paylar 

Tebliği, Kurumsal Yönetim Tebliği, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 

Tebliği, Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği, Kar Payı Tebliği, Pay Alım Teklifi Tebliği, 

Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği ve Özel 

Durumlar Tebliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Yatırım araçlarının çeşitliliğinin artırılması ve sermaye piyasaları vasıtasıyla reel 

ekonomiye uzun vadeli fon aktarımı sağlanması hedefleri çerçevesinde altyapı 

yatırımlarının finansmanı ile ilgili olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul 

yatırımları ile ilgili olarak gayrimenkul yatırım fonlarına, KOBİ’lerin finansmanına 

ilişkin olarak ise girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ve yatırım fonlarına ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 Sermaye piyasalarında denetimin güçlendirilmesi yoluyla piyasaların güvenilirliğinin 

artırılması amacına yönelik olarak bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin 

düzenlemeler sonuçlandırılmıştır. 

 Sermaye Piyasası Kanunu ile merkezi karşı taraf uygulamasının yasal alt yapısının 

düzenlenmesini takiben merkezi karşı taraf uygulamasına geçilen Takasbank’ın işlettiği 

ödünç pay senedi piyasasına ek olarak, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Piyasasında da merkezi karşı taraf uygulamasına geçilmiştir. 

 Diğer ülke düzenleyici ve denetleyici otoriteleriyle işbirliği kapsamında 2014 yılı Kasım 

ayında SPK ile Katar Finansal Piyasalar Otoritesi arasında bilgi alışverişi ve işbirliğinin 

geliştirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Mevcut durumda 33 

ülkenin düzenleyici ve denetleyici kuruluşuyla ikili mutabakat zaptı imzalanmış olup 

ayrıca iki ülke ile (ABD ve Maldivler) görev tanım belgesi (düzenleyici diyalog belgesi) 

imzalanmış bulunmaktadır. 

 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı onaylanarak Başbakanlık Genelgesi 

olarak yayımlanmıştır. 

Sermaye piyasalarında arz ve talebin artırılması, piyasada güven ve istikrarın temini, AB ve 

uluslararası standartlar ile uyumlu mevzuatın oluşturulması ve bu mevzuatın uygulanmasına imkân 

veren gerekli altyapının oluşturulması amacıyla 2015-2017 döneminde öngörülen çalışmalar ise 

aşağıda belirtilmektedir: 

 Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlık çalışmaları tamamlanan değişken 

sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerin 2015 yılında hayata geçirilmesi 

öngörülmektedir. 

 Ülkemiz izahname standartlarının AB ile eşdeğer olduğunun Avrupa Menkul Kıymetler 

ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA) tarafından 

onaylanması ve Avrupa Birliği ülkelerinde menkul kıymet ihracının kolaylaştırılması 
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amacıyla ESMA ile yürütülen izahname eş değerlik çalışmalarının sonuçlandırılması için 

gerekli faaliyetler sürdürülecektir. 

 Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarını denetim ve düzenlemeden sorumlu otoriteleri ile 

mutabakat zabıtları imzalanacak, ikili işbirliği olanakları geliştirilecek, uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği çalışmaları sürdürülecektir. AB müktesebatına uyum konusunda 

kapasite geliştirmeye ve kurumsal yönetim düzenlemelerinin uygulanması ve 

gözetiminde etkinliğin artırılmasına yönelik olarak AB ve Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası işbirliği ile projeler gerçekleştirilecektir. 

 Onuncu Kalkınma Planında belirlenen 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı arasında yer 

alan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programının Finansal Ürün 

ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması başlıklı bileşeni kapsamında hazırlanan eylemlerin 

sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmalar devam edecektir. 

 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi kapsamında, genel halk kitlesine yönelik olarak 

hazırlanmaya başlanan finansal eğitim web sitesinin, 2015 yılında yayına geçirilmesi 

öngörülmektedir. 

 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konan 

ikincil düzenlemelerde piyasa paydaşlarından gelen geri bildirimler ve piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması çalışmaları sürdürülecektir. 

4.2.3. Sigortacılık 

Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığıyla birlikte Sermaye Yeterliliği Rejimi ve Denetiminin 

Güçlendirilmesi Projesi’ni Ekim 2012-Mayıs 2014 döneminde gerçekleştirmiştir. Proje, risk odaklı 

gözetim ve denetim modelinin geliştirilmesi ile uluslararası düzenlemeler ve standartlara 

uyumunun artırılmasını amaçlamıştır. Proje çıktılarının önümüzdeki dönemde (2015-2017) somut 

uygulamalara dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca, sigortacılık sektöründe bilgi paylaşımı ve 

işbirliği hususunda Hazine Müsteşarlığı ile IAIS arasında çok taraflı mutabakat zaptı 28 Mart 2013 

tarihinde imzalanmıştır. 

Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım stratejisi çerçevesinde, sektördeki meslek örgütleriyle 

birlikte, toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sigorta penetrasyonunun daha da geliştirilmesine 

yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

4.3. İşgücü Piyasası 

İstihdam odaklı bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumu 

doğrultusunda istihdam imkânlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, işgücü piyasasının 

güvenceli bir biçimde daha esnek bir yapıya kavuşturulması, eğitim ile istihdam arasında etkin bir 

ilişkinin kurulması ve aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması temel önceliklerdir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 76,7 milyon kişi olan Türkiye nüfusunun 57,8 milyonu 

çalışma çağında (15+yaş) yer almaktadır. Toplam nüfus içerisinde 0-14 yaş grubundaki nüfusun 

payı azalırken, çalışma çağındaki nüfusun ve yaşlı nüfusun payı artmaktadır. 

İstihdam ve çalışma hayatının geliştirilmesine yönelik alınan tedbirlerin ve GSYH’da son 

yıllarda devam eden artış eğiliminin olumlu etkilerinin işgücü piyasasına yansımaları sonucu 

ekonominin istihdam yaratma kapasitesi 2013 yılında da sürmüştür. Hanehalkı İşgücü Anketinde 

Şubat 2014 döneminden itibaren bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre işgücü göstergelerinde 

yeni bir seri elde edilmiş olup TÜİK tarafından temel işgücü göstergelerine ilişkin zaman serileri 

2005 yılı Ocak ayına kadar revize edilmiştir (Kutu 2.2). Bu verilere göre 2013 yılında bir önceki 

yıla göre işgücü yüzde 3,5, istihdam ise yüzde 2,8 artmıştır. İşgücü artışının istihdam artışından 

fazla olması sebebiyle işsiz sayısı yüzde 10,9’luk bir artış göstermiştir. 

Türkiye OECD ülkeleri arasında 2009-2013 döneminde işsizlik oranını en fazla azaltan ülke 

olarak ön plana çıkmaktadır. Yeni seri işgücü verileri incelendiğinde 2012 yılında yüzde 8,4 olan 

işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 9’a çıkmıştır. Yeni seri çerçevesinde hesaplanan 2013 yılının 

üçüncü çeyrek işsizlik oranı yüzde 9 iken 2014 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 10,1’e ulaşmıştır. 

2012 yılında yüzde 10,3 olan tarım dışı işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 10,9’a, genç işsizliği oranı 
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da aynı dönemde yüzde 15,8’den yüzde 17,1’e çıkmıştır. 2014 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla bu 

oranlar sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 18,9 olmuştur. 

AB ortalamasına göre düşük seviyede olmakla birlikte artış eğiliminde olan toplam işgücüne 

katılma ve istihdam oranlarının erkeklerde AB ortalamasına yakın, kadınlarda ise AB ortalamasının 

oldukça altında kaldığı görülmektedir. İşgücü verilerinin yeni serisi cinsiyet ayrımında geriye 

doğru çekilmediğinden eski seriler kapsamında yapılan kıyaslamada, 2013 yılında bir önceki yıla 

göre kadın işgücüne katılma oranı AB’de yüzde 51’den yüzde 51,2’ye ve ülkemizde yüzde 29,5’ten 

yüzde 30,8’e yükselmiştir. Kadınlarda istihdam oranı ise AB’de aynı dönemde sabit kalırken 

ülkemizde 0,8 puan artarak yüzde 27,1 olmuştur. 

 
Tablo 4.2: Temel İstihdam ve İşgücü Göstergeleri  

(15+ Yaş, Yüzde) 

 Türkiye   AB-28 

2011 2012 2013  2011 2012 2013 

İşgücüne Katılma Oranı (İKO) 
2
 47,4  47,6  48,3   57,3 57,6 57,6 

    İKO (Kadın) 
1
  28,8  29,5  30,8   50,5 50,9 51,2 

    İKO (Erkek) 
1
  71,7  71,0  71,5   64,6 64,7 64,5 

İstihdam Oranı 
2
  43,1  43,6  43,9   51,8 51,6 51,4 

    İstihdam Oranı (Kadın) 
1
  25,6  26,3  27,1   45,6 45,6 45,6 

    İstihdam Oranı (Erkek) 
1
  65,1  65,0  65,2   58,4 58,0 57,6 

İşsizlik Oranı 
2
  9,1  8,4   9,0   9,6 10,4 10,8 

    İşsizlik Oranı (Kadın) 
1
  11,3  10,8  11,9   9,7 10,5 10,9 

    İşsizlik Oranı (Erkek) 
1
  9,2  8,5  8,7  9,6 10,4 10,8 

    İşsizlik Oranı (Kır) 
1
  5,8  5,5 6,1   - - - 

    İşsizlik Oranı (Kent) 
1
  11,9  11,1 11,5  - - - 

Genç İşsizliği Oranı (15-24) 
2
  16,8  15,8 17,1  21,4 22,9 23,4 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı 
2
  11,3  10,3 10,9  - - - 

Kaynak: TÜİK, Eurostat, OECD  

(1) Kır-kent ve kadın-erkek ayrımı revize edilmediğinden, bu veriler için eski seri işgücü göstergeleri kullanılmıştır. 

(2) Yeni seriye göre revize edilmiş işgücü göstergeleri kullanılmıştır. 

 

Sektörel ayrımda istihdam incelendiğinde en fazla iş yaratan sektörün hizmetler sektörü 

olduğu göze çarpmaktadır. 2013 yılında istihdam artış hızı ise inşaat sektöründe yüzde 3, sanayi 

sektöründe yüzde 4 ve hizmetler sektöründe yüzde 4,3 olurken, tarım sektöründe istihdam yüzde 

1,8 azalmıştır. 2007 yılından bu yana artış gösteren tarım istihdamının payı 2013 yılında bir önceki 

yıla göre düşerken inşaat sektörünün payı aynı kalmış ve sanayi ve hizmetler sektörlerinin istihdam 

payları artış göstermiştir. 

 
Tablo 4.3: İstihdamın Sektörel Dağılımı 

(Yüzde) 

 2011 2012 2013 

Tarım 23,3 22,2 21,2 

Sanayi 20,8 20,5 20,7 

Hizmetler 48,7 50,2 50,9 

İnşaat 7,2 7,2 7,2 

Kaynak: TÜİK, NACE Rev.2  

 

Ülkemizde işgücü verimliliği, son dönemde artış göstermekle beraber, özellikle mesleki 

eğitim kalitesinin düşüklüğü, hizmet içi eğitim ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yetersizliği, 

sermaye birikimi ve teknolojik yenilenme süreçlerindeki eksiklikler gibi nedenlerle, AB ülkelerine 

göre daha düşüktür. ILO verilerinde, çalışılan saat başına satın alma gücü paritesine göre GSYH 

olarak hesaplanan işgücü verimliliği, ülkemizde, 2002-2013 yılları arasında, 10 dolardan 26,2 

dolara yükselmiştir. Ancak bu rakam, 2013 yılı için, Fransa’da 58,8, İspanya’da 50,7, İtalya’da 

49,9, İngiltere’de 43,4 ve Almanya’da 47,3 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkemizin bu 
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kapsamda uluslararası sıralamadaki yeri 2012 yılında 42 iken 2013 yılındaki işgücü 

verimliliğindeki artışla bir basamak yukarı çıkarak 41’e yükselmiştir. 

İşgücü piyasasının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve nitelikli istihdamın artırılması 

amacıyla hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla kabul edilmiş ve 

30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Diğer yandan Anayasa’da yapılan 

değişiklikle anayasal güvence altına alınan Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ESK) etkinliğinin 

artırılması ihtiyacı önemini korumaktadır. 

Bunlara ek olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için işçi sağlığı ve 

güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, denetim ve teşvik mekanizmalarının etkinleştirilmesi, 

tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki niteliklerinin yükseltilmesi ile çalışan ve 

işverenlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmekte, Madenlerde Sağlık ve Güvenlik 

hakkındaki 176 sayılı ILO Sözleşmesi ile İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 167 sayılı ILO 

Sözleşmesinin onay işlemleri devam etmektedir. Çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel 

Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesinin 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından ilgili ikincil mevzuat hazırlama 

çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına ve alt işverenlik 

uygulamasının disipline edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 
Tablo 4.4: Brüt Okullaşma Oranlarındaki Eğilimler 

(Yüzde) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Okul Öncesi Eğitim  46,4 44 43,5 

İlköğretim  108,4 107,6 107,0 

Ortaöğretim  92,6 96,8 103,3 

    Genel Lise 51,9 52,8 55,4 

    Mesleki ve Teknik Eğitim   40,7 43,9 47,9 

Yükseköğretim Toplam 81,6 92,1 97,1 

    Örgün  42,9 47,6 50,1 

Yaygın Eğitim --- --- --- 

Kaynak: MEB, YÖK 

 

İşgücüne katılma oranının eğitim düzeyi ile birlikte arttığı dikkate alındığında, okullaşma 

oranlarının artırılması büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde okullaşma oranlarında önemli 

artışlar sağlandığı görülmektedir. Özellikle ortaöğretim düzeyinde son yıllarda yapılan reformlar ile 

işgücü piyasası için önem arz eden mesleki ve teknik eğitime olan talep artmıştır. 

 
Tablo 4.5: 2013 Yılında İşgücünün Eğitim Düzeyi 

(Yüzde) 

 İşgücü İstihdam İşsiz İKO 
İstihdam 

Oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Okur-Yazar Olmayanlar 4,1 4,4 2,1 20,1 19,2 4,9 

Lise Altı Eğitimliler 56,4 56,6 53,9 48,0 43,6 9,3 

Lise  10,5 10,2 12,9 53,1 46,7 11,9 

Mesleki ve Teknik Lise 9,9 9,9 10,8 65,1 58,3 10,5 

Yükseköğretim 19,6 18,9 20,3 80,2 71,9 10,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 48,3 43,9 9,0 

Kaynak: TÜİK  

 

Nitelik düzeyi düşük ve işgücü piyasasına girişte zorluk yaşayan bireylerin niteliklerinin 

artırılmasını, iş yaratmayı, kamu istihdam hizmetlerini ve işgücünün eğitimini içeren aktif işgücü 

politikalarına ayrılan kaynaklar son yıllarda önemli ölçüde artırılmıştır. İŞKUR’un aktif işgücü 

programları kapsamında yaptığı harcamalar, 2013 yılında 984,2 milyon TL, 2014 Yılı Ağustos ayı 

itibarıyla ise 1.021,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Ülke genelinde işgücü piyasasında önemli gelişmeler yaşanmakla birlikte, başta gençler ve 

kadınlarda olmak üzere işgücüne katılımın ve istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, iş 

kazalarının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işgücü niteliğinin yükseltilmesi, eğitim ile istihdam 

ve sosyal yardımlar ile istihdam arasındaki ilişkilerin zayıflığı ve kırılgan istihdamın azaltılması 

hususları önemini korumaktadır. İşgücü piyasasında etkinliğin artırılması amacıyla güvenceli esnek 

çalışma, kıdem tazminatı, alt işverenlik, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 

kurulması, aktif ve pasif işgücü programları gibi alanlarda sosyal diyalog mekanizmaları 

güçlendirilerek ilerleme kaydedilmesi ihtiyacı devam etmektedir. 

Eğitimle birlikte özellikle yabancı dil, iletişim, problem çözme, ekip çalışmasına yatkınlık, 

eleştirel ve analitik düşünme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme gibi temel beceriler 

istihdam edilebilirlik açısından önemini korumaktadır. 

2007 yılından itibaren İŞKUR tarafından yapılan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri temelinde, 

aktif işgücü programlarının piyasanın ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve uygulanması ihtiyacı 

sürmektedir. Ayrıca başta Toplum Yararına Programlar olmak üzere İŞKUR tarafından yürütülen 

aktif işgücü programlarının etkilerinin değerlendirilmesi gerekliliği devam etmektedir. 

 
Tablo 4.6: İŞKUR Tarafından Yürütülen Aktif İşgücü Programları 

 Toplam (Kişi) Harcama (Bin TL) 

2006 17.106 27.974 

2007 22.834 29.672 

2008 31.927 35.511 

2009 213.852 306.366 

2010 211.627 392.644 

2011 250.016 408.597 

2012 464.645 1.102.864 

2013 417.257 984.200 

2014 1 218.512 1.021.600 

Kaynak: İŞKUR 

(1) 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi verileridir. 

 

İŞKUR’un işgücü yetiştirme programları ve mesleki rehabilitasyon faaliyetlerinden 2013 

yılında toplam 36.107 kursta 417.257 kişi ve 2014 Ağustos ayı itibarıyla da 21.141 kursta 218.512 

kişi faydalanmıştır. Aktif işgücü programlarının öncelikli yürütücüsü olan İŞKUR’un bu hizmetleri 

daha etkin ve verimli olarak yürütebilmesine yönelik olarak 3.831 iş ve meslek danışmanı istihdam 

edilmiştir. Bu çerçevede, İŞKUR’un işe yerleştirme oranı 2013 yılında bir önceki yıla göre 4,2 

puan artarak yüzde 28,5’e yükselmiştir. Buna karşılık, İŞKUR’un nitelikli eleman sayısının 

artırılmasının yanı sıra iş ve meslek danışmanlarının performansları takip edilerek fiziki çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. 

Ülkemizde, aktif işgücü programları altında aracılık hizmetleri özel istihdam büroları 

tarafından da verilmektedir. 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla faaliyetine devam eden özel istihdam 

bürosu sayısı 399’dur. 

OECD ülkelerinde 15-65 yaş grubu yetişkinlerin becerilerinin ölçülmesine yönelik 

yapılmakta olan Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIAAC) kapsamında, 

pilot anket bölümü 2013 yılında gerçekleştirilmiş olup saha çalışmasının 2014 yılında, analiz 

çalışmalarının ise 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

İstihdam ve eğitim arasındaki bağın yeterince kurulamaması ve mesleki eğitimin işgücü 

piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istenilen ölçüde verilememesi, insan gücü niteliği ile işgücü 

piyasasının talebi arasında dengesizliğe yol açmakta ve eş zamanlı olarak hem işsizliğe hem de boş 

iş pozisyonlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla eğitim sisteminde yer alanların ve sistem dışına 

çıkmış olanların bilgi ve becerilerinin iş piyasasına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

2011 yılı itibarıyla 15-29 yaş grubu genç nüfus içerisinde istihdamda ve eğitimde yer 

almayanların oranı ülkemizde yüzde 35 ve OECD’de yüzde 15 iken bu oranlar 2012 yılında 
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sırasıyla yüzde 29,2 ve yüzde 15 olmuştur. Söz konusu oranlardaki iyileşmeler bakımından ülkemiz 

ilk sırada yer almakla birlikte, halen OECD’de en yüksek orana sahip ülkelerden birisidir. Diğer 

yandan söz konusu oran Türkiye’de kadınlar için daha yüksek olup kadınlarda eğitim ve istihdamın 

dışında olma durumunun erkeklere göre daha kalıcı olduğu görülmektedir. 

2013 yılında işgücünün yüzde 60,5’i, istihdamın yüzde 61’i ve işsizlerin yüzde 56’sı lise altı 

eğitim seviyesindekilerden ve okuryazar olmayanlardan oluşmaktadır. Mevcut işgücünün niteliği 

ve verimliliğinin düşük olması nedeniyle işgücü arz ve talebi arasında yaşanan uyumsuzluk işgücü 

piyasasının etkinliğini azaltan önemli bir faktördür. 

Ulusal ve uluslararası piyasalar artan bir şekilde yaratıcı, analitik düşünme ve yabancı dil 

yeteneği yüksek, yeni becerilere hızlı adapte olabilen, bilgi iletişim teknolojilerini etkin kullanan, 

yenilikçi, muhakeme yeteneği kuvvetli, kullandığı bilgiyi ekonomik/sosyal faydaya dönüştürecek 

insan gücü talep etmektedir. 

Bu bağlamda, zorunlu eğitimin süresi 12 yıla çıkarılmıştır ve eğitimin kalitesinin artırılması 

amacıyla müfredatlar çağın şartlarıyla uyumlu şekilde hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Diğer 

yandan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği yetersiz olmakla 

birlikte bu hizmetiçi faaliyetlerin sayısının ve etkinliğinin artırılması çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye’de öğrencilere teknolojik yetkinliklerin kazandırılması amacıyla, örgün ve yaygın 

eğitimin teknolojiyle desteklenmesi, öğretmen ve eğiticilerin bilişim okuryazarlığı niteliklerinin 

artırılması ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik altyapının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) Projesine başlanmış, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye erişimi artırılmıştır. Bilgi 

Teknolojisi (BT) sınıflarının eğitimde etkin kullanımı ve geniş bant internet erişim hizmetinin tüm 

okul ve eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda; bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması ile nitel ve nicel göstergeler 

geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılması ihtiyacı devam etmektedir. 

İşgücü piyasasının talep ettiği nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla, mesleki 

ve teknik eğitime etkin bir yönlendirme büyük önem taşımaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin 

ortaöğretimdeki payı 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüzde 46 seviyesine yükselmiştir. 

Farklı okul türleri yerine gerçek anlamda program türünü esas alan bir yapının oluşması 

önem arz etmektedir. Bu yapının oluşturulmasında öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak 

şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişin kolaylaştırıldığı ve başarısızlıkların telafi 

edilebildiği anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenmelidir. Bu yaklaşım içinde 

mesleki ve teknik eğitimin bir bütünlük içinde ele alınması ve uygulamalarının yürütülebilmesi 

amacıyla Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi (2014-2018) hazırlanması çalışmalarına 

Sürdürülmektedir. Ayrıca Meslek Yüksek Okullarının etkinleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun, ulusal mesleki yeterlilik sistemini yönetmesi için 

kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ulusal yeterlilikler sisteminin önemli 

bir parçası olan Mesleki Yeterlilik Kurumu, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını göz önüne alarak 

meslek standartlarını geliştirme ve öğrencileri değerlendirerek sertifikalandırma çalışmalarına 

başlamıştır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanması çalışmaları da yapılmaktadır. 

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde kurumlar, 

alt mevzuat çalışmalarına devam etmektedir. 

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı, ÇSGB, İŞKUR ve TOBB işbirliğinde 2010 yılından bu 

yana uygulanan “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri” projesi kapsamında 81 ilde faaliyet 

gösteren 111 adet teknik ve endüstri meslek lisesinin, makine araç-gereç ve donanım bakımından 

desteklenip, teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi, atölye laboratuvar ve meslek dersleri 

öğretmenlerinin yenilenen teknolojik donanım ve işgücü piyasasına uygun şekilde eğitimlerden 

geçirilmesi ile hem örgün eğitimin kalitesinin artırılması hem de meslek edindirme kurslarının 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Tablo 4.7: İşgücü Piyasası Politika Taahhütleri Matrisi 

(1000 Avro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi Operasyonu 
A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -100 -2.787 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 100 2.787 --- --- --- 

2. Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu 

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -375 -1.045 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 375 1.045 --- --- --- 

3. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu  

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  --- -94 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi --- 94 --- --- --- 

Toplam Net Bütçe Etkisi  

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -475 -3.926 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 475 3.926 --- --- --- 

 

4.4. Kamu Maliyesi Reformları 

4.4.1. Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde stratejik plan hazırlamakla yükümlü merkezi kamu idareleri, sosyal güvenlik 

kurumları, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan 243 belediye, 81 il özel idaresi ve 14 KİT tarafından 

stratejik plan, performans programları hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve sonuçlar faaliyet 

raporlarıyla izlenmiştir. İlk stratejik plan dönemini tamamlayan merkezi kamu idareleri, devlet 

üniversiteleri ve KİT’lerin yanı sıra yeni kurulan kamu idareleri ve devlet üniversitelerinin söz 

konusu belgelere yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 30 Mart 2014 tarihli yerel 

seçimleri müteakip ikinci stratejik plan dönemine giren belediyeler ve il özel idareleri ile birlikte 

geçtiğimiz beş yıllık dönemde nüfusu 50 bini geçmiş belediyeler ya da 50 binin üzerindeki yeni 

kurulan belediyeler de stratejik plan ve performans programlarını hazırlamaktadır. 

2006 yılında hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Kılavuz) 

bugüne kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen deneyimler ışığında gözden geçirilmiştir. Kılavuzun 

merkezi kamu idareleri, üniversiteler, mahalli idareler ve KİT’ler özelinde farklılaştırılmasına dair 

çalışmalar sürmektedir. Yönetmelik ve Kılavuzun güncel halleri, 2015 yılında yürürlüğe girecektir. 

22 Ocak 2013 tarihinde kamu hizmetinde etkinlik ve verimliliği artırma, şeffaf ve güçlü bir 

mali yönetim sağlama amacı doğrultusunda etkili bir stratejik planlama kapasitesi oluşturmaya 

yönelik uygulanmaya başlanan Stratejik Yönetimde Kurumsal Kapasite Geliştirme adlı IPA projesi 

çerçevesinde, merkezi kamu idarelerine mensup personele yönelik 12 adet eğitim programı 

düzenlenerek 1.075 adam/gün eğitim verilmiş; seminer ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve 4 adet 

ülke raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca, kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin 

izleme ve değerlendirmenin daha etkili bir biçimde yürütülmesi amacıyla merkezi düzeyde bir 

izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmektedir. 2015 yılı içerisinde, bu sisteme yönelik 

eğitimler verilerek pilot uygulamalara başlanacaktır. 

5018 sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından performans esaslı bütçeleme 

alanında yürütülen merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında istemin işleyişine ilişkin tespit 

ve değerlendirmelerin kamu idarelerine bildirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesine yönelik 
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gerekli açıklamaların yapılması amacıyla 8 Nisan 2014 tarihli ve 3082 sayılı “Performans Esaslı 

Bütçeleme” konulu Genelge yayımlanmıştır.  

Öte yandan, performans esaslı bütçeleme uygulamasını etkinleştirmek üzere; idare 

bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan bir yapıya 

kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması amacıyla 2012 

yılından itibaren program bazlı performans bütçe çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu kapsamda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için program yapısı ve 

program gerekçesinin geliştirilmesine yönelik ilke ve esasları belirlemek üzere “Program Yapısı ve 

Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı” hazırlanarak 16 Mayıs 2014 tarihinde kamu idareleri ile 

paylaşılmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planında ifade edilen kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan 

bütçe yapısına kademeli olarak geçişin sağlanması hedefi çerçevesinde, program bazlı performans 

bütçe çalışmaları  yürütülmektedir. 

Önümüzdeki döneminde; 

 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin programlarının tasarlanması ve 

bütçelerinde yer alacak programlara nihai şeklinin verilmesi, 

 Program bütçe yapısının uygulama sürecinin etkinliğini artırmak üzere eğitim programları 

düzenlenmesi, 

 Merkezi yönetim bütçesinin program bazlı hazırlanması, 

 Program izleme, değerlendirme ve raporlama modelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

4.4.2. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Reformu 

4.4.2.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

2004 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmakta olup, bu programa destek 

olması için Dünya Bankası ile yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ilk kısmı 2009 

yılında tamamlanmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde Sağlık Sektörünün Yeniden 

Yapılandırılmasına Destek Projesi ise 2009 yılının ikinci yarısında başlamış olup 2015 yılında 

tamamlanacaktır. 

Kronik hastalıklara bağlı olarak sağlığın bozulmasını ve erken ölümleri önlemek ve bulaşıcı 

olmayan hastalıkların risk faktörleriyle mücadele amacıyla Onuncu Kalkınma Planındaki 25 adet 

Öncelikli Dönüşüm Programından birisi olarak yaşam, tütün ve alkol kullanımı, koruyucu sağlık 

hizmetleri ve ruh sağlığı gibi unsurların değerlendirilmesi, irdelenmesi ve bu konularda çözüm ve 

stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca son yıllarda dünyada yükselen pazar 

konumunda olan medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarında Türkiye’nin 

hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amacıyla Sağlık Turizminin 

Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı oluşturulmuştur. 

Bunun yanında akılcı ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturulması, yürütülecek 

faaliyetlerin koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal 

Eylem Planı (2013-2017) hazırlanmıştır. Bu kapsamda reçetelerin izlenmesi ve değerlendirilmesini 

sağlayan Reçete Bilgi Sistemi oluşturulmuş ve tüm hekimleri kapsar hale getirilmiştir. 

Türkiye’de üretilen ve ithal edilen kozmetik ürünler ve tıbbi cihazların, üretimden tüketime 

geçtikleri tüm noktalarda takibi ve izlenmesine yönelik olarak tasarlanan Ürün Takip Sistemi 

Projesinin uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla gerekli prosedürler tamamlanmış olup olup 

projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 

4.4.2.2. Sosyal Güvenlik Reformu 

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, 

kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu 

bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, tüm sigorta işlemlerinin otomasyonla yapılması 

konusunda SGK tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 
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Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Yeşil 

Kart uygulaması kapsamındaki kişiler, 2012 yılı başından itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

kapsamına alınmaya başlanmıştır. Buna göre aylık gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında 

olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenmeye başlamıştır. Mevcut durum itibarıyla nüfusun 

tamamına yakını GSS kapsamına alınmıştır. 

4.4.3. KİT’lerde Kurumsal Yönetim Çalışmaları 

KİT’lerin ve bağlı ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Hakkında Karar ile KİT’lerin iç denetim birimlerini oluşturması zorunlu hale getirilmiştir. 

KİT’lerin ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Hakkında Karar ile de söz konusu sürecin devamlılığı açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Söz konusu Kararname ile KİT’lerde iç kontrol sisteminin oluşturulması, iç kontrol sisteminin 

geliştirilmesine ilişkin bu Kararname ile getirilen eylemlerin 2016 yılı sonuna kadar yerine 

getirilmesi, atanacak iç denetçilerde aranacak nitelikler ve iç denetçilerin görevleri gibi hükümlere 

yer verilmiştir. 

KİT’ler ve bunların bağlı ortaklıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 19 Aralık 

2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 

Karar” ile KİT’ler ve bağlı ortaklıklar 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi 

olacaklardır. Ayrıca, KİT’ler bağımsız denetime tabi olacak dönemlere yönelik hazırladığı finansal 

tablolarını uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre 

yapacaklardır. 

KİT’lerin stratejik plan hazırlamaları, 2008 ve sonrasındaki yıllara ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programlarında Bakanlar Kurulu Kararlarıyla hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 2013 

yılı Kasım ayı itibarıyla 14 KİT stratejik planlarını tamamlamış olup, 4’ü ise çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

4.5. Diğer Reform Alanları 

4.5.1. Tarım Sektörü 

4.5.1.1. Tarım 

4.5.1.1.1. Tarım ve Kırsal Kalkınma  

Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı 

sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla 

uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politika araçları 

uygulanırken, AB’ye katılım sonrasında Birlik içinde rekabet edilebilmesi için tarımsal yapıda 

gerekli dönüşüme öncelik verilecektir. Söz konusu desteklerin sürdürülebilir bir tarımsal yapıya 

katkısının artırılmasına yönelik ve AB Mali İşbirliği kapsamında sağlanan teknik destekleri de 

dikkate alarak yürütülen projeler bulunmakla birlikte bunların sayısı ve sağlanan kaynak son 

yıllarda azalmıştır. Ayrıca, yürütülen projelerin durdurulması, değiştirilmesi veya sağlanacak 

hibelerin gecikmesi önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. AB Mali İşbirliği kapsamında 

sağlanan teknik destekler de dâhil olmak üzere yürütülen projeler Tablo 4.8’de listelenmektedir. 

Tarım destekleri, 2006 yılından itibaren 5488 sayılı Tarım Kanununda öngörüldüğü üzere; 

organik tarım, iyi tarım uygulamaları, toprak analizi, Çevre Amaçlı Tarım Alanlarının Korunması, 

sertifikalı tohum ve fidan kullanımı gibi şartlı alan bazlı ödemeler ile mazot ve gübre ödemeleri 

gibi şartsız alan bazlı ödemeler şeklinde, üretimi yönlendirme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

Alan bazlı ödemelerin destekleme bütçesi içerisindeki payı, 2007 yılında yüzde 49,3 iken 

2013 yılında yaklaşık yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise, destekleme ödemelerinde 

alan bazlı ödemelerin payının yüzde 28,8 olacağı tahmin edilmektedir. Onuncu Kalkınma Planı 

2014-2018 kapsamında, 2018 yılında söz konusu desteklemelerin toplam destekleme ödemeleri 

içindeki payının yüzde 45 düzeyine çıkarılması öngörülmektedir. 
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Hayvancılık sektörünün AB’ye katılım sonrası Birlik içinde rekabet edebilmesi için gerekli 

olan yapısal dönüşümün sağlanması amacıyla, 2007 yılında desteklerin toplam destekleme bütçesi 

içerisinde yüzde 14 olan payı, 2013 yılında yüzde 31,7 çıkarılmış olup 2014 yılında bu oranın 

yüzde 30,5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu kapsamda dekar başına yem 

bitkileri destekleme ödemeleri, süt teşvik primleri, anaç hayvan başına ödeme ile kayıtlı olma ve 

hastalıktan ari olma durumlarında ek ödeme uygulamaları öngörülmüştür. 

Diğer yandan, sektöre yönelik olarak fark ödemesi amaçlı destekler, kırsal kalkınma amaçlı 

destekler gibi ödemeler de devam etmektedir. 

AB’ye katılım sürecinin gerekleri de göz önüne alınarak nihai hedefin işletme temelli 

desteklemelerin olacağı, idare ve kontrolün alan bazlı yapılabileceği altyapının geliştirilmesi, 

hayvancılıkta yapısal dönüşümü sağlayacak kayıtlılık ve hayvan varlığının saf kültür ırkı lehine 

dönüştürülerek verimlilik ve kalite artışının sağlanması konularında öngörülebilirliği artıracak 

takvimlendirmeyi de içeren bir destekleme stratejisi hazırlanacaktır. Tarımsal istatistiki verilere 

dair nitelik ve nicelik sorunlarının giderilmesi ve tarım politikalarının yürütülmesine ilişkin bilgi 

altyapısı ile idari yapının geliştirilmesine yönelik faaliyetler, AB Mali İşbirliği kapsamında teknik 

yardım da alınacak şekilde programlanmıştır. Bu kapsamda, nihai hedef olan Çiftlik Kayıt 

Sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında işletmelerin 

gelişiminin izlenebilmesi ve politika oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla Çiftlik Muhasebe 

Veri Ağının kurulması, Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin oluşturulması ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının istatistik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler uygulanmaktadır. 

Ayrıca, AB Mali İşbirliği kapsamında 2011 yılında başlatılan Arazi Parsel Tanımlama 

Sistemi Projesi devam etmekte olup bu projeyle ülke genelindeki tarım parsellerinin tespit edilmesi 

ve kimliklendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projeye AB tarafından ancak 2014 yılında eş 

finansman temin edilebilmiştir. Buna ilave olarak, tarımsal desteklerin izlenmesi amacıyla AB’de 

kullanılan Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin ülkemizde de kurulması için 2015 yılında yine AB 

Mali İşbirliği çerçevesinde bir proje başlatılacaktır. 

AB kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasına yönelik kapasite oluşturulması amacıyla 

yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının destekleme bütçesindeki 

payı 2007 yılında yüzde 1,4 iken, bu oranın 2014 yılında AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülecek 

olan kırsal kalkınma destekleri için katkı payı da dâhil olmak üzere bütçe içindeki payın yüzde 5,1 

olması beklenmektedir. Söz konusu uygulamanın, bölgesel özellikleri dikkate alacak şekilde 

farklılaştırılması ihtiyacı bulunurken, önümüzdeki dönem AB Mali İşbirliği kapsamında finansman 

desteği sağlanacak benzer nitelikli uygulamalarla tamamlayıcılığın sağlanması hedeflenmektedir. 

4.5.1.1.2. Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı mevzuatının AB müktesebatı ve uluslararası 

standartlarla uyumlaştırılması için çalışmalar 12. fasıl açılış kriterleri dâhilinde belirlenen strateji 

çerçevesinde sürdürülmektedir. Gıda kontrol sisteminin güçlendirilmesi için laboratuvarların 

güçlendirilmesine yönelik kamu yatırımları devam ederken yeni gıda analiz metotlarının 

uygulanması ve akreditasyon çalışmaları da sürdürülmektedir. Risk analiz sistemi oluşturulması ve 

gıda güvenilirliği bilgi ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılında 

resmi kontroller dâhilinde gıda ve yem numunesi alma hizmetlerinin iyileştirilmesi ve canlı hayvan 

ve hayvansal ürünlerde güvenilirliğin izlenmesi konularında altyapının güçlendirilmesine yönelik 

çalışma ve yatırımlar artırılacaktır. 

Hayvan hastalıkları ve zararlılarının olumsuz etkilerinin azaltılması yönündeki çalışmalarda, 

hayvancılık işletmeleri bazında koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik olarak İşletme Odaklı 

Koruyucu Hekimlik Sisteminin uygulamaya alınması ve ülke şartlarına uygun aşı, ilaç ve serum 

üretimlerinin miktar ve kalitesinin iyileştirilmesi ihtiyaçları devam etmektedir. Hayvan 

hastalıklarıyla mücadelenin yanı sıra AB’yle yürütülen müzakerelerin gereği olarak veterinerlik 

konusunda bir strateji belgesi ile hayvansal yan ürünlere yönelik düzenleme ihtiyaçlarını içeren 

belgelerin sonuçlandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Uygulanmakta olan büyükbaş hayvan kimlik sistemine ilave olarak, küçükbaş hayvanların 

kimliklendirilmesi konusunda AB Hibe Katkılı Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması 

Projesi 2014 yılında başlatılmış olup küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri sürdürülmektedir. 

Öncelikle hayvansal ürün işleyen gıda işletmelerinin AB gıda mevzuatına uyumuna dönük 

çalışmalara 5996 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde devam edilecektir. 

4.5.1.1.3. Balıkçılık 

Balıkçılıkta çevresel sürdürülebilirliğin gözetilebilmesi ve AB müktesebatına uyum 

gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı çalışmalarında 

son aşamaya gelinmiştir. 

Öte yandan, 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kara ve 

denizde izleme, balık stoklarının korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü ile yasal olmayan 

avcılığın önüne geçilmesi için balıkçı gemilerinde izleme ve kayıt cihazlarının bulundurulması 

zorunluluğu getirilmiş olup bu konuya yönelik gerekli altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 

 
Tablo 4.8: Tarım Politika Taahhütleri Matrisi (Tarım Sektöründe Yürütülen Önemli Projeler

 1
)  

  (1000 Avro) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

1. Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi 2 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  28 --- --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 50 --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  22 --- --- --- --- 

2. Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılama Projesi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  --- -6.784 -13.907 --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- 1.706 1.701 --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  --- 8.490 15.608 --- --- 

3. Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Projesi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  11.735 7.961 8.731 9.170 156 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 13.954 9.667 10.602 11.135 189 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  2.219 1.706 1.871 1.965 33 

4. Şap Hastalığının Kontrolü 2 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  1.080 2.006 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 1.124 2.222 --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  44 215 --- --- --- 

Bütçe Üzerine Toplam Net Etki 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  12.843 3.184 -5.176 9.170 156 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 15.128 13.595 12.303 11.135 189 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  2.285 10.411 17.479 1.965 33 

(1) AB destekli projelerde, bütçe gelirlerine etkisi olarak, ilgili projelerdeki hibe ve yatırım bileşenli AB katkısı alınmıştır. 

(2) Projelerin ikinci fazının uygulamasına 2011 yılında başlanmıştır. 

 

4.5.1.2. Kırsal Kalkınma 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde (2014-2018) kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin 

ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Bunun için merkezi ve yerel düzeyde gerek 

politika oluşturma gerek uygulama süreçlerinde yönetişim ve kurumsallaşma güçlendirilecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İzleme Komitesi 

Plan döneminde hazırlanacak politika dokümanlarının yol haritasını sonuçlandırmakla görevlidir. 
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Faydalanıcıların eş-finansman katkılarıyla uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma hibe 

programları farklı kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda, temel mali araçlar 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

(KKYDP), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Avrupa Birliği Katılım 

Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ile bölgesel düzeyde kalkınma 

ajanslarınca yürütülen tarımsal ve kırsal kalkınmaya ilişkin hibe programlarıdır. Bu destek 

programları arasındaki eşgüdüm ve tamamlayıcılık ilişkisi ulusal hedeflere katkı sağlayacak 

şekilde, ilgili kurumlar arasında yerel ve merkezi düzeyde düzenlenmekte ve takip edilmektedir. 

IPARD programı kapsamında Türkiye için tahsis edilmiş Avrupa fonlarının kullanımı iki 

aşamada idare edilmektedir. İlk aşamada 20, ikinci aşamada 22 olmak üzere toplamda 42 il, Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çıktığı 12 teklif çağrısıyla uygulanan IPARD 

programı tarafından kapsanmıştır. Eylül 2014 itibarıyla, duyurulan telif çağrıları sonucunda 7.518 

proje onaylanmış, toplamda 2.172 milyon TL’lik hibe imzalanmış, bu tutarın 661 milyonu 

faydalanıcılara ödenmiştir. 

Türkiye’de kırsal kesime yönelik önemli kamu yatırımlardan birisi olan Köylerin 

Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), 2005 yılından itibaren İstanbul ve Kocaeli hariç 79 

ilde uygulanmış; 2014 yılı itibariyle, Projeye büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde uygulanmaya 

devam edilmiş ve yaklaşık 346 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Proje kapsamında, yerel 

idarelerin kırsal altyapı yatırımları desteklenmektedir. Projeye 2013 yılında tahsis edilen 888 

milyon TL ödenekle; yaklaşık rakamlarla 4 bin km stabilize yol, 5 bin km asfalt yol ve 171 km 

beton yol inşa edilmiş; 5.520 km yol onarılmış; 3,4 milyon m
2
 alana kilit parke döşenmiştir. Ayrıca 

2.794 adet ünitede içme suyu ve 75 ünitede atık su projesi yürütülmüş ve 4.470 hektar tarım alanı 

da sulamaya kavuşturulmuştur. 

4.5.2. Bölgesel Gelişme 

Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu 

sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu 

güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 

hazırlanmıştır. Ayrıca, 2014-2023 dönemini kapsayacak bölge planları, Düzey 2 bölgelerin 

tümünde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda hazırlanmıştır. 

2011 yılında kurulan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi öncelikle 

kurumsallaşma faaliyetleri yürütmüştür. Diğer taraftan bu kuruluşlar araştırma, planlama, 

programlama ve koordinasyon çalışmalarına da başlamıştır. Bu kapsamda, söz konusu projeler için 

özellikle kamu yatırımlarının hızlandırılması ve uygulamada koordinasyonun güçlendirilmesine 

yönelik eylem planları hazırlıkları tamamlanmış ve onay aşamasına gelmiştir. 2015 yılından 

itibaren uygulamaların başlatılması öngörülmektedir. 

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak 

yönlendirilebilmesi için başta az gelişmiş bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet 

verme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri belirlenmiştir. Kaynakların ve desteklerin bu kentsel 

merkezlere yoğunlaştırılması yönünde hareket edilmektedir. Söz konusu merkezler için 2008 

yılında başlatılan özel destek programı çalışmaları 2014 yılında da sürdürülmüştür. Programın pilot 

uygulaması 2008 yılında Diyarbakır’da başlatılmış, Diyarbakır’a bugüne kadar toplam 68,65 

milyon TL aktarılmıştır. Programın 2013 yılı bütçesi 84 milyon TL olup bu kaynağın 19,75 milyon 

TL’si Erzurum, 19,75 milyon TL’si Van ve 5 milyon TL’si programa 2013 yılında dâhil edilen 

Gaziantep uygulamasına aktarılmıştır. Programın 2014 yılı bütçesi 90 milyon TL’dir ve uygulama 

çalışmalarına Diyarbakır, Erzurum, Van, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerinde devam edilmektedir. 

GAP Eylem Planı kapsamında yatırımlara 2008-2013 döneminde toplam 22,4 milyar TL 

kaynak aktarılmış, 19,4 milyar TL harcama yapılmıştır. Eylem Planı ile birlikte GAP Bölgesi 

yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payı yüzde 7’den, yüzde 14 civarına yükseltilmiştir. Böylece 

2007 yılında yüzde 62 olan GAP’ın genel nakdi gerçekleşmesi 2013 sonunda program ödeneğine 

göre yüzde 87’ye ulaşmıştır. 
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Eylem Planı döneminde gerçekleştirilmesi planlanan eylemler önemli ölçüde tamamlanmış 

olmasına rağmen, bitirilemeyen eylemlerin tamamlanması ve yakalanan kalkınma ivmesinin 

güçlendirilmesi için eylem planı 2014-2018 dönemini içerecek şekilde revize edilmiştir. Revize 

Eylem Planı ile modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut altyapısının üst 

standartlara çıkarılması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, 

insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun 

değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaların daha 

gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasiteyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 
Tablo 4.9: Bölgesel Kalkınma Ajanslarına İlişkin Bilgiler (2008-2014)* 

Destek Programı Türü Proje Desteği 

(Milyon TL) 

Eş-finansman Dâhil 

Toplam Proje Bütçesi 

(Milyon TL) 

Proje Başvuru 

Sayısı 

Desteklenen 

Proje Sayısı 

Proje Teklif Çağrısı 1.821 3.267 32.732 6.881 

Doğrudan Faaliyet Desteği 51,7 55 3.623 999 

Teknik Destek 20,4 20,4 5.514 3.140 

Genel Toplam 1.893,1 3.342,4 41.869 11.020 

* 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 

 

26 Düzey 2 bölgesinde kurulan kalkınma ajansları; yerel kalkınma girişimlerini desteklemek, 

bölgelerinde kurumsal kapasiteyi artırmak, yerel kesimler arasında işbirliği ağlarını güçlendirmek 

ve kuruldukları bölgelerin rekabet güçlerini artırarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak üzere 

faaliyetlerine devam etmektedir. Kalkınma ajansları tarafından yürütülen mali ve teknik destek 

programlarına ilişkin özet bilgiler Tablo 4.9’da yer almaktadır. Kalkınma ajansları tarafından 

bugüne kadar sağlanan desteklerin toplamı yaklaşık 1,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Kalkınma ajanslarında 2014 yılı ilk çeyreği sonu itibarıyla 858’i uzman ve 181’i destek 

personeli olmak üzere toplam 1084 personel istihdam edilmektedir. 

Kalkınma ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin 

etkililiğin ve verimliliğin artırılması amacıyla modüler, bütünleşik ve merkezi bir bilgi sistemi 

olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) projesi geliştirilmiştir. Proje ile birlikte, 

ajanslar tarafından verilen desteklerin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi sağlanmış; 

proje uygulama ve değerlendirme süreçleri daha şeffaf, etkin ve hesap verilebilir hale getirilmiştir. 

KAYS kapsamında; Yatırım Destek Ofisi (YDO) modülü aşamalı olarak Şubat 2014 ve Mart 2014 

itibarıyla kalkınma ajanslarının kullanımına açılmıştır. KAYS’ın diğer modüllerinden İnsan 

Kaynakları modülünün ilk aşaması Mayıs 2014’te kullanıma açılmış olup ikinci aşaması Ocak 

2015’te kullanıma açılacaktır. Diğer modüllerin yazılım geliştirme çalışmaları sürmektedir. 

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27 Ağustos 2014 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. İllerin iş ve yatırım ortamını geliştirmek üzere hazırlanan bu yönetmelik, 

YDO’ların daha sistemli ve planlı çalışmalar yapmasına imkân verecek bir mevzuat altyapısı 

oluşturmuştur. 

Kalkınma ajanslarının özel sektöre yönelik olarak faiz desteği ve faizsiz kredi desteği 

vermesine dönük çalışmalar sürdürülmektedir. Bu desteklere ilişkin teknik çalışmalar 

tamamlanmak üzeredir ve bu konudaki ilk pilot uygulamaların 2015 yılı içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan kalkınma ajanslarının uygulayacağı yeni alternatif 

destek mekanizmalarına ilişkin çalışmalar 2015 yılı içerisinde başlatılacaktır. 
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Tablo 4.10: Bölgesel Gelişme Politika Taahhütleri Matrisi 

(1000 Avro) 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. GAP Eylem Planı 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -1.736.377 -1.615.348 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  1.736.377 1.615.348 --- --- --- 

2. Kalkınma Ajansları 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -187.128 -170.306 -126.231 -130.757 -134.281 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  187.128 170.306 126.231 130.757 134.281 

3. KÖYDES 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -351.429 -118.088 -124.788 -129.262 -132.824 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  351.429 118.088 124.788 129.262 132.824 

Toplam Net Bütçe Etkisi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -2.274.935 -1.903.742 -251.019 -260.019 -267.105 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  2.274.935 1.903.742 251.019 260.019 267.105 

 

4.5.3. Ar-Ge ve Yenilik  

Bilim ve teknoloji politikasının temel amacı özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak, bilim 

ve teknolojide yetkinleşmek ve bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmektir. 

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 2012 yılı itibarıyla yüzde 0,92 

düzeyindeyken, bu oranın AB-28 ortalaması aynı yıl için yüzde 2,06 düzeyindedir. Türkiye’de bu 

oranın 2018 yılında yüzde 1,8 düzeyine çıkarılması hedeflenmiştir. 

Özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge faaliyetleri 

içindeki payı 2005 yılında yüzde 33,8 seviyesindeyken, 2012 yılında yüzde 45,1 seviyesine 

yükselmiştir. Ancak, bu oranın aynı yıl AB-28 ortalaması olan yüzde 63’ün gerisinde kaldığı göz 

önüne alındığında özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede, bir taraftan Ar-Ge projelerine verilen destek miktarı ve teşvikler 

artırılırken diğer taraftan bilgiyi üreten ve kullanarak katma değere dönüştüren kesimleri bir araya 

getirmek için kurulan ve bünyesindeki firmaların çeşitli teşviklerden faydalanmasına imkân veren 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sayısı artırılmıştır. 2014 

yılı itibarıyla 59 adet TGB kurulmuş olup, bunlardan 41’i aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı aynı tarih itibarıyla 2.947 

seviyesine ulaşmıştır. 

28 Şubat 2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için Ar-Ge merkezlerinde istihdam 

edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı, sektörel ihtiyaçlar da 

dikkate alınarak Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını kolaylaştırılmak amacıyla 18 Haziran 2014 

tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, 50’den 30’a düşürülmüştür. Yine aynı kanun kapsamında 2014 

yılı Ağustos ayı itibarıyla 162 işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 

2008-2013 yılları arasında yaptıkları toplam Ar-Ge harcaması miktarı 10,2 milyar TL’dir. Bu 

işletmelerde toplam 20.725 Ar-Ge personeli çalışmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak miktarının artırılması kadar önemli olan diğer bir husus 

da araştırmacı açığının giderilmesidir. Ülkemizdeki TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 
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2005’te yüzde 30,4’ü özel sektör tarafından istihdam edilirken, bu oran 2012’da yüzde 49,7’ye 

ulaşmıştır. Bununla birlikte AB-28 ülkelerinde bu oran 2012 yılında yüzde 54,9 seviyesindedir. 

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 

Dair Kanun 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

kanunla araştırma altyapılarının yönetimi, finansmanı, personel yapısı ile izleme, değerlendirme ve 

desteklenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kanunla ilgili ikincil mevzuat 

çalışmalarının 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılması amacıyla öncelikli sektörlerdeki 

ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek, mevcut destek programlarının etki analizleri yapılarak 

gözden geçirilecek ve temiz teknolojiler ile katma değeri yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine 

yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. 

Araştırmacı insan gücü, nitelik ve nicelik açısından geliştirilecek, yurt dışındaki nitelikli 

araştırmacıların ülkemizde çalışmasını özendirecek gerekli düzenlemeler hazırlanacaktır. Kamu 

tedarik sistemi yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı, teknoloji transferini ve yenilikçi 

girişimciliği teşvik edecek şekilde iyileştirilecek ve kritik teknolojilerin transferinin 

kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde 

geliştirilmesine önem verilecektir. 

Avrupa Birliğinin Araştırma ve Teknolojik Gelişim alanındaki 7. Çerçeve Programının sona 

ermesinden sonra başlatılan Ufuk 2020 programına ülkemiz tarafından katılım sağlanmıştır. 

Ayrıca, Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumlarına (ERIC) katılım için çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

4.5.4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü amaçlayan ve 2006-2010 yıllarını kapsayan Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen proje ve çalışmalar büyük ölçüde 

tamamlanmıştır. Bilgi Toplumu Stratejisinin yenilenmesi çalışmaları 2012 yılından itibaren 

sürdürülmekte olup yakın zamanda yeni Bilgi Toplumu Stratejisi hayata geçirilecektir. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi amacıyla 

uygulamaya konulan FATİH Projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı 

Eylül ayı itibarıyla 3.514 okulda iletişim altyapısı çalışmaları tamamlanmış olup 4.462 okulda ise 

çalışmalar devam etmektedir. 2015 sonuna kadar Proje kapsamındaki tüm okullara etkileşimli tahta 

temin edilmesi hedeflenmektedir. Dağıtılması planlanan 10,6 milyon tabletten 737.800 tabletin 

dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, kalanların temin edilmesine ilişkin süreç ise devam etmektedir. 

FATİH Projesinin, eğitimde bilişim teknolojilerinin etkin kullanımına sunacağı katkının yanında, 

bilişim okur-yazarlığının artırılması, genişbant erişim altyapılarının yaygınlaşması ile yazılım ve 

hizmetler sektörünün gelişiminde önemli fırsatlar doğurması beklenmektedir. 

2014 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, bireylerin 

internet kullanım oranı yüzde 53,8 olup, bu bireylerin yüzde 53,3’ünün kişisel amaçla kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullandığı tespit edilmiştir. 2014 yılı Girişimlerde Bilişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 10 ve üzeri çalışana sahip girişimlerde 

bilgisayar kullanılan girişimlerin oranı yüzde 94,4, internet erişimine sahiplik oranı ise yüzde 

89,9’dur. Araştırma kapsamındaki girişimlerin yüzde 27,7’sinin müşterileri, iş ortakları ve 

tedarikçileri ile bilgi paylaşımı için sosyal medyayı kullanmaktadır. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat ile güvenli elektronik imzaya elle 

atılan imzayla aynı ispat gücü kazandırılmıştır. Müteakiben elektronik ortamdaki uygulamalar 

elektronik imza altyapısını destekleyecek şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. Hâlihazırda 5 adet 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı faaliyetine devam ederken uygulama sayısının artışına 

bağlı olarak güvenli elektronik imza kullanıcı sayısı da artmaktadır. 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla 

nitelikli elektronik sertifika sayısı 1,5 milyona yaklaşmıştır. 
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta sistemine 

ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Kasım 2014 itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilmiş 4 

adet Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) faaliyet göstermektedir. Kayıtlı 

Elektronik Posta sisteminin yaygınlaşmasının Türkiye’deki elektronik imza kullanıcı sayısını 

artıracağı öngörülmektedir. 

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kişilere, kişisel verilerinin korunmasını talep 

etme hakkı verilmiştir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamakta olup, kişisel veriler, bundan böyle ancak 

kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Söz konusu Anayasa 

değişikliğine göre, konuya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenecektir. Ayrıca Anayasa 

Mahkemesi, 9 Nisan 2014 tarihli kararıyla, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin 

işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini BTK’ya veren 

Elektronik Haberleşme Kanununun 51. maddesini, Anayasanın 20. maddesine aykırı bularak iptal 

etmiştir. Mahkeme tarafından alınan bu son karar Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda 

kanuni seviyede bir düzenleme ihtiyacı bulunduğunu ve daha önce kadük hale gelen tasarının 

yasalaşması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bilişim suçları alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye tarafından 10 Kasım 2010 

tarihinde imzalanan Avrupa Konseyinin 185 sayılı Siber Suç Sözleşmesi 22 Nisan 2014 tarihinde 

kabul edilen 6533 sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun ile iç hukukumuza dahil edilmiştir. Ayrıca, Konseyin kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin 108 ve 181 sayılı sözleşmelerinin onaylanması çalışmaları başlatılacaktır. 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2013-2014 Eylem Planı 20 Haziran 2013 tarihinde 

uygulamaya geçirilmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Ulusal 

Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 11 Kasım 2013 tarihinde faaliyete başlamıştır. 

Türkiye’de elektronik ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik 6563 sayılı 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanmış olup Kanunun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

2013 yılı itibarıyla BİT pazarının yüzde 61’i telekomünikasyon sektöründen, yüzde 39’u ise 

bilgi teknolojileri sektöründen oluşmaktadır. Donanım, paket yazılım ve hizmetler alt 

kırılımlarından oluşan bilgi teknolojileri pazarı içerisinde en büyük payı 8,46 milyar dolarlık 

donanım pazarı alırken, yazılım pazarının büyüklüğü 730 milyon dolar, hizmetler pazarının 

büyüklüğü ise 1,3 milyar dolar seviyesindedir. Ülkemizde yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri 

harcamalarının bilgi teknolojileri pazarı içerisinde aldığı yaklaşık yüzde 20’lik pay, yüzde 50’lik 

dünya ortalamasına göre oldukça düşüktür. Bu farkın oluşmasında, ülkemizde telekomünikasyon 

ve finans sektörünün bilgi teknolojileri hizmetlerinde yüksek iç kaynak kullanımı etkilidir. Bilgi 

teknolojileri harcamalarına özel ve kamu kurumlarının iç kaynak kullanımı dâhil edildiğinde, 

yazılım ve hizmetlerin bilgi teknolojileri içerisindeki payı yüzde 40’lar seviyesine çıkmaktadır. BİT 

pazarı yıllar itibarıyla belirli bir büyüme sergilemesine rağmen, sektörün ekonomiye sağladığı katkı 

istenilen düzeyde değildir. 

Türkiye’de gerçekleşen elektronik ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. 

İnternetten gerçekleşen kartlı ödemeler tutarı 2009 yılında 9,1 milyar TL iken, 2013 yılında 34,6 

milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılı Ağustos ayı itibarıyla, söz konusu tutar 27,7 milyar TL 

seviyesindedir. İnternet kullanan bireyler arasında, internetten alışveriş yapanların oranı 2013 

yılında yüzde 24,1 iken, bu oran 2014 yılı itibarıyla yüzde 30,8 seviyesine yükselmiştir. 

Yayıncılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelere ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri 

Direktifine uyum sağlamak üzere hazırlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 2011 yılında yasalaşmıştır. Sayısal karasal yayıncılığa geçiş 

politikası kapsamında, ulusal, bölgesel ve yerel yayıncıların yetkilendirilmesine yönelik karasal 

sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihaleleri RTÜK tarafından 2013 yılı Nisan ayında 

gerçekleştirilmiştir. Ulusal yayın ihalesi yargı kararı sonrası iptal edilmiştir. Eylül 2014’te 6552 
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sayılı Kanunla ulusal yayın lisansları için RTÜK tarafından yeniden ihaleye çıkılabilmesine 

yönelik bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. 

Posta sektöründe serbestleşmeyi başlatan ve sektörde politika belirleme, düzenleme ve 

işletme faaliyetlerini ayrıştıran 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 2013 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 2014 Haziran ayında “Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik”, “Posta 

Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” ve “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta 

Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Sektördeki işletmecilerin 

yetkilendirilmesine yönelik süreç devam etmektedir. 

4.5.5. Ulaştırma 

Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari araçların piyasadan çekilmesi için 

yayımlanan tebliğler kapsamında 30 Eylül 2014 itibarıyla 118.560 adet eski araç piyasadan 

çekilmiştir. 

Ticari araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin güçlendirilmesi için AB Destek Projesi, 

hizmet ve tedarik bileşenlerinden oluşmaktadır. 16 Nisan 2012 tarihinde başlayan Projenin Hizmet 

Bileşeni sonlanmıştır. Projenin tedarik bileşeni ise 28 Haziran 2013 tarihinde başlamış olup 27 

Haziran 2015’te bitecektir. 

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 

(ADR) uygulanmasına yönelik hükümler içeren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında Yönetmelik hükümleri 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Ulaştırma koridorlarını belirleyecek ve bu koridorlarda en uygun ulaşım türünü ve altyapısını 

ortaya koyacak olan Ulaştırma Ana Planı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Türkiye’nin 

rekabet gücünü artırmayı ve bölgesinde lojistik bir üs haline gelmesini hedefleyen Lojistik Master 

Planının ise 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Bu Plan ile intermodal ve kombine 

taşımacılığın geliştirilmesi, iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde optimizasyonun 

sağlanması için ticaret ve ulaştırma koridorlarına uyumlu şekilde lojistik merkezler ve gereken 

diğer tedbirler belirlenecektir. 

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 

kapsamında ikincil mevzuat çalışmalarına başlanmıştır. 

 
Tablo 4.11: Ulaştırma Politika Taahhütleri Matrisi 

(1000 Avro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ulaştırma Operasyonel Programı 1 

A. Uygulama Profili  ---  ---  ---  ---  ---  

B. Net Bütçe Etkisi  -9.679 -38.608 -79.781 -74.547 -60.000 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi  ---  ---  ---  ---  --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  9.679 38.608 79.781 74.547 60.000 

Toplam Net Bütçe Etkisi  

A. Uygulama Profili  ---  ---  ---  ---  ---  

B. Net Bütçe Etkisi  -9.679 -38.608 -79.781 -74.547 -60.000 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi  ---  ---  ---  ---  --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  9.679 38.608 79.781 74.547 60.000 

(1) Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük Zonguldak Demiryolu Rehabilitasyonu ve 

Sinyalizasyonu ve Samsun – Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu projelerine ilişkin gösterge rakamlardır. 

 

4.5.6. Enerji 

Türkiye enerji piyasası reformlarını gerçekleştirmeye ve ulusal enerji mevzuatını AB enerji 

mevzuatı ile uyumlaştırmaya önem ve öncelik vermektedir. Bu kapsamda, temel sektörel kanunlar 

büyük ölçüde tamamlanmış olup tam rekabetçi enerji piyasasının oluşturulması yönünde çalışmalar 

sürdürülmektedir. 
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18 Eylül 2010 tarihinden itibaren Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-

E) Kıta Avrupası Senkron Bölgesi (CESA) ile senkron-paralel deneme işletmesi sürdürülmektedir. 

2014 yılı sonu itibariyle tamamlanması öngörülen teknik gereklilikler ve Uzun Dönem 

Anlaşma’nın imzalanması ile ENTSO-E ile kalıcı bağlantı sağlanacaktır. 

Yurt içi doğal gaz iletim hatlarının önemli bir bölümü bitirilmiş ve temel tüketim bölgeleri 

için doğal gaz erişimi sağlanmıştır. 81 ilin 74’üne doğal gaz bağlantısı kurulmuş, 69 ilde konut 

sektöründe doğal gaz kullanımına başlanmıştır. 2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne 

doğal gaz iletiminin tamamlanması planlanmaktadır. 

Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi açısından önem arz eden, bir kısım piyasa 

faaliyetlerinin yeniden yapılanmasını ve piyasanın arz tarafında kamu sektörünün de içinde yer 

aldığı yeni bir düzenleme içeren Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 

ile sanayide yapılacak enerji verimliliği çalışmalarını desteklemek üzere Verimlilik Artırıcı Proje 

ve Gönüllü Anlaşma modelleri kapsamında enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesine devam 

edilmektedir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yenilenebilir enerji için yeni bir teşvik 

mekanizması geliştirilmiştir. Bu düzenlemelerin bir sonucu olarak, yenilenebilir kaynakların 

elektrik üretimi amaçlı değerlendirilmesi artarak sürmektedir. 2014 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir 

kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik hukukî ve teknik düzenlemelerin 

tamamlanması sonrasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 

kapsamında güneş enerjisi yaklaşık 24 mw’lık üretim kapasitesiyle toplam elektrik kurulu gücü 

içerisinde yer almıştır. 2014 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’nin ilk lisanslı güneş enerjisinden 

elektrik üretimi ihalesi Erzurum’daki 8 mw ve Elazığ’daki 5 mw’lık kapasite için gerçekleştirilmiş 

olup kalan kapasite için ihalelerin hızla devam edeceği öngörülmektedir. 

Enerji sektöründeki reformlar çerçevesinde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlaması 

kapsamında yürütülen ve önümüzdeki dönemde yürütülecek olan projeler aşağıda verilmektedir: 

 TEİAŞ’ın Yapısının ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi: Proje 2012 yılının sonunda 

yürütülmeye başlanmış olup, 24 aylık bir uygulama süresine ve 2 milyon avro bütçeye 

sahiptir. Proje ile canlı bakım sisteminin kurulması ve işletilmesi, iş güvenlik ve eğitim 

performansının iyileştirilmesi, insan kaynakları politikalarının ve kurallarının 

geliştirilmesi, TEİAŞ’ın bilgi işlem yapısının ve organizasyonel yapısının yenilenmesi 

hedeflenmektedir. 

 Şebeke Yönetmeliğinin ENTSO-E Mevzuatı ile Uyumlaştırılması Projesi: Projenin 

toplam bütçesi 1,5 milyon avro olup, ulusal eş finansmanla karşılanacak kısım ise bu 

bütçenin yüzde 10’una denk gelen 150 bin avro tutarındadır. Proje Mart 2014’te başlamış 

olup, proje kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. 

4.6. Yapısal Reformların Bütçe Üzerindeki Etkileri 

5763 sayılı Kanunla düzenlenen, hizmet akdiyle çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm 

primlerinden işveren hissesine isabet eden 5 puanlık kısmın Hazine tarafından karşılanmasına 

ilişkin teşvikin sosyal güvenlik dengelerine etkisi; 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için 

GSYH'ya oran olarak sırasıyla yüzde 0,37, yüzde 0,35, yüzde 0,36, yüzde 0,39 ve yüzde 0,44 

olmuştur. 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için ise söz konusu düzenlemenin GSYH’ya oran 

olarak sırasıyla, yüzde 0,45, yüzde 0,45, yüzde 0,45 ve yüzde 0,46 oranında yük getirmesi 

beklenmektedir. 

 

 



Yapısal Reformlar 

 84 

 

 



Ek Tablolar 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK TABLOLAR 
 

 



Ek Tablolar 

 86 



Ek Tablolar 

 87 

Tablo 1.a: Makroekonomik Görünüm 

 ESA Kodu 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

  
Düzey  

(Milyon TL)  
Yüzde Değişim 

1. GSYH, 1998 Fiyatlarıyla B 1 * g 122.476 4,1 3,3 4,0 5,0 5,0 

2. GSYH, Cari Fiyatlarla B 1 * g 1.565.181 10,5 12,7 10,2 10,6 10,3 

Büyümenin Bileşenleri (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

3. Özel Kesim Tüketim Harcamaları P3 82.442 5,1 1,5 4,0 4,0 4,0 

4. Kamu Kesimi Tüketim Harcamaları P3 13.362 6,2 4,5 2,2 3,8 3,3 

5. Toplam Sabit Sermaye Oluşumu P51 30.228 4,2 -1,8 4,5 8,9 9,5 

6. Stok Değişmesi* P52+P53 178 1,6 0,2 0,1 0,1 -0,2 

7. Mal ve Hizmet İhracatı P6 31.901 -0,3 5,8 7,1 7,4 8,1 

8. Mal ve Hizmet İthalatı P7 35.634 9,0 -1,7 7,0 7,9 7,9 

GSYH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan) 

9. Yurtiçi Nihai Talep --- --- 5,1 1,0 3,9 5,2 5,3 

10. Stok Değişmesi  P52+P53 --- 1,6 0,2 0,1 0,1 -0,2 

11. Toplam Net Mal ve Hizmet İhracatı Dengesi B11 --- -2,6 2,0 0,0 -0,2 -0,1 

* Büyümeye katkı 

 
Tablo 1.b: Fiyat Gelişmeleri 

Yüzde Artış, Yıllık Ortalama ESA Kodu 2013 2014 2015 2016 2017 

1. GSYH Deflatörü  --- 6,1 9,1 6,0 5,3 5,0 

2. TÜFE --- 7,5 8,9 7,2 5,5 5,0 

 

 
Tablo 1.c: İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

 
ESA Kodu 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

 Düzey Yüzde Değişim 

1. Nüfus (Bin Kişi,Yıl Ortası) --- 76.055 

 

1,6 1,1 1,1 1,1 1,0 

2. Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi) --- 55.982 

 

1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. İşgücüne Katılım Oranı (%)* --- 48,3 0,0 1,8 0,1 0,1 0,2 

4. İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) ** --- 24.601 2,8 5,0 2,0 2,5 2,2 

5. İşsizlik Oranı (ILO tanımına göre)  --- 2.445 9,0 9,6 9,5 9,2 9,1 

6. Emek Verimliliği Artışı --- --- 0,6 -2,2 2,1 2,8 2,8 

* Bir önceki döneme göre puan artışını ifade etmektedir. 

** 15+ yaş 

 

 
Tablo 1.d: Ödemeler Dengesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Cari İşlemler Hesabı --- -7,9 -5,7 -5,4 -5,4 -5,2 

   - Dış Ticaret Dengesi --- -9,8 -7,9 -7,7 -7,6 -7,5 

   - Hizmetler Dengesi  --- 2,8 3,2 3,1 2,9 3,0 

   - Gelir Dengesi --- -1,1 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 

   - Cari Transferler --- 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Sermaye ve Finans Hesabı (Rezerv Dahil) --- 7,6 4,7 5,4 5,4 5,2 

Net Hata Noksan --- 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 

Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
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Tablo 1.e: GSYH, Yatırım ve Brüt Katma Değer 

 ESA Kodu 2013 2014 2015 2016 2017 

GSYH, Cari Fiyatlarla, Milyar TL B 1 * g 1.565 1.764 1.945 2.150 2.370 

Yatırım Oranı, GSYH içindeki Pay, % --- 20,6 20,3 20,4 21,3 22,0 

Sektörel Katma Değerler (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde değişim) 

1. Tarım  --- 3,5 -0,9 3,0 3,0 3,0 

2. Sanayi --- 3,4 3,6 3,9 5,6 5,4 

3. Hizmetler --- 5,6 4,6 4,6 5,6 5,7 

 

 

 
Tablo 2: Kamu Maliyesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2013 2014 2015 2016 2017 

Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği* 

1. Genel Devlet S13 0,7 0,8 0,5 0,2 -0,1 

2. Merkezi Yönetim S1311 0,2 0,4 0,5 -0,1 -0,6 

3. Fon S1311 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5 -0,3 

4. Mahalli İdareler S1313 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 

5. Sosyal Güvenlik S1314 1,3 1,2 0,9 1,4 1,1 

6. Döner Sermaye S1311 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 

7. İşsizlik Fonu --- -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 

Genel Devlet (S13) 

8. Toplam Gelir TR 40,0 39,1 38,2 37,7 37,3 

9. Toplam Harcamalar TE 40,7 39,8 38,7 37,8 37,2 

10. Borçlanma Gereği EDP.B9 0,7 0,8 0,5 0,2 -0,1 

11. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 
3,3 3,0 2,9 2,6 2,4 

12. Faiz Giderleri Hariç Denge --- 2,6 2,2 2,4 2,4 2,5 

Gelirler 

13. Vergiler   --- 21,4 20,5 20,6 20,7 20,5 

14. Sosyal Fonlar D61 10,1 10,1 10,2 10,0 10,0 

15. Faktör Gelirleri D4 5,8 5,7 4,7 4,5 4,4 

16. Diğer  --- 2,7 2,8 2,6 2,4 2,3 

17. Toplam Gelir TR 40,0 39,1 38,2 37,7 37,3 

Giderler 

18. Toplam Tüketim  P32 18,0 17,8 17,4 17,1 16,7 

19. Toplam Sosyal Transferler D62+D63 5,3 5,2 5,0 5,0 4,8 

20. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 
3,3 3,0 2,9 2,6 2,4 

21. Sübvansiyonlar (1) D3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

22. Yatırım P51 4,2 4,1 3,7 3,8 3,8 

23. Diğer  --- 9,2 9,1 9,0 8,7 8,9 

24. Toplam Harcamalar TE 40,7 39,8 38,7 37,8 37,2 

* (+) açığı (-) fazlayı ifade eder. 
(1) Tarımsal destekleme, KİT görev zararı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu kapsamaktadır. 
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Tablo 3: Genel Devlet Borç İstatistikleri 

 ESA Kodu 2013 2014 2015 2016 2017 

GSYH’ya Oran (Yüzde) 

1. Toplam Brüt Borç Stoku --- 36,2 33,1 31,8 30,0 28,5 

2. Borç Stokundaki Değişme --- --- -3,1 -1,3 -1,8 -1,5 

Toplam Borç Stokundaki Değişime Katkılar (Yüzde Puan) 

3. Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi --- --- -2,2 -2,4 -2,4 -2,5 

4. Faiz Ödemeleri EDP D.41 --- 3,0 2,9 2,6 2,4 

5. Nominal GSYH Artışı  --- --- -4,2 -3,3 -3,2 -2,9 

6. Borç Stokunu Etkileyen Diğer Faktörler --- --- 0,3 1,5 1,2 1,5 

 

 

 
Tablo 4: Devresel Gelişmeler* 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1. GSYH Büyümesi (1998 Fiyatlarıyla, %)  4,1 3,3 4,0 5,0 5,0 

2. Borçlanma Gereği / GSYH (%)1** 0,7 0,8 0,5 0,2 -0,1 

3. Faiz Ödemeleri / GSYH (%) 3,3 3,0 2,9 2,6 2,4 

4. Bir Defalık ve Diğer Geçici Tedbirler / GSYH2 1,5 1,2 0,8 0,6 0,3 

5. Potansiyel GSYH Büyümesi (%) 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 

6. Üretim Açığı (Potansiyelden Yüzde Fark) -0,3 -1,1 -1,1 -0,2 0,9 

7. Devresel Bileşen / GSYH (%) ** -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,2 

8. Devresel Düzeltilmiş Denge / Potansiyel GSYH (%) (2-7)** 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 

9. Devresel Düzeltilmiş Faiz Giderleri Hariç Denge/Pot.GSYH(%)(8+3) ** -2,5 -2,3 -2,5 -2,4 -2,3 

10. Yapısal Denge / Potansiyel GSYH (8-4) 2,3 1,9 1,2 0,8 0,4 

* Genel Devlet 

** (+) açığı, (-) fazlayı ifade eder. 
1 Vergi Alacaklarının Yapılandırılması, 2B Gelirleri, Özelleştirme ve Diğer Bir Defalık Gelirler ve Giderler Dahil Genel Devlet Dengesi 
2 (+) işaret açığı ifade eder - açığı artırıcı bir defalık tedbirler 

 

 

Tablo 5: Önceki Güncellemeden Farklılıklar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

GSYH Büyümesi (Yüzde Artış) 

Önceki Güncelleme 3,6 4,0 5,0 5,0 --- 

Son Güncelleme 4,1 3,3 4,0 5,0 5,0 

Fark 0,5 -0,7 -1,0 0,0 --- 

Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 1,0 1,1 0,8 0,5 --- 

Son Güncelleme 0,7 0,8 0,5 0,2 -0,1 

Fark -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 --- 

Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 35,0 33,0 31,0 30,0 --- 

Son Güncelleme (AB Tanımlı) 36,2 33,1 31,8 30,0 28,5 

Fark 1,2 0,1 0,8 0,0 --- 
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Tablo 6: 2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı Hazırlıklarında Kullanılan Dış 

Ekonomik Gelişmelerle İlgili Varsayımlar 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Döviz Kurları 

Parite ($/€)   1,33 1,35 1,28 1,26 1,25 

Reel Kur (Yüzde Değişim)* -0,1 7,7 -0,3 0,1 -0,1 

GSYH Artışı** 

Avro Bölgesi (Reel, Yüzde Değişim)  -0,4 0,8 1,3 1,7 1,7 

AB (Reel, Yüzde Değişim) 0,2 1,4 1,8 2,0 2,0 

Dünya Ticareti (Reel)** 

Dünya Ticaret Hacmi Artışı (Yüzde) 3,0 3,8 5,0 5,5 5,6 

Uluslararası Fiyatlar 

AB Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 1,5 0,7 1,1 1,5 1,6 

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 1,5 2,0 2,1 2,1 2,2 

Petrol Fiyatları ($/Varil)  109,4 105,4 101,9 100,4 98,8 

* (+) değerlenmeyi, (-) değer kaybını göstermektedir. 

** IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2014 
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Tablo 7: Yapısal Reform Gündemi ve Gelişmeler 

Geçen yılın KEP’inde anılan 

önlemler 

Yapılma 

Durumu 

(E/H) 

Tarih4 Yorumlar 

Özelleştirme 

TDİ’ye ait Salıpazarı Limanının 

özelleştirilmesi 
E 2014 

Salıpazarı Liman Sahasının özelleştirme süreci 

tamamlanmıştır. 

TCDD’ye ait Derince Limanının 

özelleştirilmesi 
H 2014 

Derince Limanının özelleştirme ihalesi onaylanmış olup 

devir sözleşmesi imza aşamasındadır. 

Yatağan ve Çatalağzı termik 

santrallerinin özelleştirilmesi 
E 2014 

Yatağan ve Çatalağzı termik santrallerinin özelleştirme 

işlemleri tamamlanmıştır. 

Kemerköy ve Yeniköy termik 

santrallerinin özelleştirilmesi 
E 2014 

Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin devir 

sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Akarsu santrallerinin 

özelleştirilmesi 
E 2014 

EÜAŞ'a ait iki grup akarsu santralinin özelleştirme süreci 

tamamlanmıştır. 

Şans oyunlarının özelleştirilmesi H 2014 
Şans oyunlarının özelleştirme ihalesi onaylanmış olup 

devir sözleşmesi imza aşamasındadır. 

Mali Sektör 

Kanunun yürürlüğe girmesini 

takiben AB düzenlemelerine 

uyumu ve piyasa ihtiyaçlarını 

gözeten ikincil düzenleme 
çalışmalarının yapılması 

E 2014 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmasına 

yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 2014 yılında  

(31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla) toplam 38 adet tebliğ ve 

yönetmelik yayımlanmıştır.  

 

Yatırım Fonu Mevzuatına İlişkin 

Uygulama Esasları Rehberinin 

2014 yılı içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulması 

E 2014  

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 20 Haziran 2014 

tarihinde SPK.52.4 sayılı ilke kararıyla kabul edilmiş ve 

kamuoyuna duyurulmuştur. 

Gayrimenkul yatırım fonu ile 

girişim sermayesi yatırım fonu 

gibi yeni ürünlere ve konut 

finansmanı piyasasına işlerlik 

kazandırılmasına yönelik 
düzenlemeler yapılması 

E 2014 

3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile 

2 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Girişim 

Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 1 

Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 23 Ocak 2014 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ile gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerine 

yatırım yapacak şekilde kurulmasına imkân sağlanmıştır.  

Piyasa bozucu eylem ve işlemler 

ile mücadelede etkinliğin 

artırılması amacıyla, Kanun 

kapsamında hazırlanması 

gereken alt düzenlemelerin 
tamamlanması 

E 2014  

Kanunun yasalaşması sonrasında piyasa bozucu eylem ve 

işlemler ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; (1) 

Yönetici Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara 

Ödemeleri Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2013 tarihinde (2) 

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde 

Uygulanacak Tedbirler Tebliği 21 Ocak 2014 tarihinde (3) 

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları 

Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği 21 Ocak 2014 

tarihinde (4) Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği 21 Ocak 
2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yatırım fonu katılma paylarının 

merkezi bir fon dağıtım 

platformunda işlem görmesinin 

sağlanmasına yönelik projenin 
tamamlanması 

E 2014  

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda (Platform) 

zorunlu olarak fon katılma payı alım satım işlemlerinin 

başlama tarihi 9 Ocak 2015’tir. Mevcut durumda Platform 

işleyişine ilişkin olarak İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. nezdinde Platform üyelerinin katılımıyla 

genel testlere başlanmıştır. Platform ile yatırımcılar tek bir 

dağıtıcı kuruluş nezdinde açılan hesapla Platformda işlem 

görmesi zorunlu olan tüm fonlara erişim 
sağlayabileceklerdir. 

                                                      
4 Yapıldığı veya yapılması öngörülen tarihtir. 
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Yatırım fonu katılma paylarının 

merkezi bir fon dağıtım 

platformunda işlem görmesinin 

sağlanmasına yönelik projenin 
tamamlanması 

H --- 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlık çalışmaları 

tamamlanan değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına 

ilişkin düzenlemelerin 2015 yılında hayata geçirilmesi 
öngörülmektedir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun 
H 2015 

Kanun Tasarısı Taslağı yeni yasama döneminde 

TBMM’ye tekrar sevk edilecektir. 

Avrupa Konseyinin 185 sayılı 

Siber Suç Sözleşmesi 

 

E 2014 

Türkiye tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde imzalanan 

Avrupa Konseyinin 185 sayılı Siber Suç Sözleşmesi 22 

Nisan 2014 tarihinde kabul edilen 6533 sayılı Sanal 

Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile iç hukukumuza dahil 
edilmiştir. 

Telekomünikasyon Sektöründe 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 

Gizliliğin Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

 

E 2012 

2002/58/EC sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe 

Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması ile 

2006/24/EC sayılı Kamuya Açık Haberleşme Hizmetleri 

veya Kamu Haberleşme Şebekesi ile bağlantılı olarak 

Üretilen veya İşlenen Verilerin Saklanması Hakkındaki 

Direktiflere uyum amacıyla, Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin 

Korunması Hakkında Yönetmelik 24 Temmuz 2012 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektronik 

haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve 

gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları 

belirleme yetkisini BTK’ya devreden Elektronik 

Haberleşme Kanununun 51. maddesi, Anayasanın 20. 

maddesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi 
tarafından 9 Nisan 2014 tarihinde iptal edilmiştir.   

Enerji 

Elektrik üretim varlıklarının 

özelleştirme çalışmaları 
E 2014-… 

1.980 mw’lık Çatalağzı, Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan 

termik santrallerinin özelleştirme ihalesi yapılmış olup 
devir süreci devam etmektedir.  

Şebeke Yönetmeliğinin 

ENTSO-E Mevzuatı ile 
Uyumlaştırılması Projesi 

E 
2010-

2015 

Proje 2014 yılı Mart ayında, Fransa’nın RTE, Belçika’nın 

ELIA ve Almanya’nın FICHTNER kuruluşlarının 
oluşturduğu konsorsiyum ile yürütülmeye başlanmıştır. 

Nükleer enerji alanında 

düzenleme ve denetleme 

faaliyetlerinin kurumsal olarak 
ayrılması 

E 2013-… 

Nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi 

işlemlerinin bağımsız bir kurum tarafından yürütülmesini 

TAEK görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesini 
teminen kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 

 


