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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 Reform Programı (ERP-Eski Katılım Öncesi Ekonomik Program) 

hazırlamış ve Avrupa Komisyonuna sunmuştur. Avrupa Komisyonunun 20 Ekim 2015 tarihli 

yazısında talep edilen çerçeveye uyum sağlanarak Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili 

bakanlık ve kurumların katkılarıyla “2016 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı” 

hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulunun (YPK)1 2016/7 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (ERP), bütçe sürecini başlatan ve 2016-2018 

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

ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde 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 Ekonomik Reform Programının temel amacıdır. 

ERP 2016’nın makroekonomik çerçevesi; AB ile ilişkiler dâhil olmak üzere son dönemde 

yaşanan yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler, riskler ve beklentiler göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıştır. Program döneminde, küresel büyümenin toparlanmaya devam edeceği, 

ticaret ortaklarımızın ılımlı büyüyeceği ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve jeopolitik 

risklerin azalacağı varsayılmıştır. 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. ERP 2016 

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.  

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. Kamu kesimi borçlanma gereğinin kontrol 

altında tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, harcama programları 

gözden geçirilerek kamu tasarruf yatırım açığı tedrici olarak azaltılacaktır. Harcama programları, 

özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, 

eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir. 

Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planında yer alan 25 Öncelikli Dönüşüm Programı ve 10 Aralık 

2015 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planının uygulanması, açıklanan 

takvim çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülecek ve takip edilecektir. Bu kapsamda eylem 

planlarında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde; yatırımları ve ihracatı artırmaya, cari 

açığı aşağı çekmeye, ekonominin istihdam ve verimlilik seviyesini, rekabet gücünü yükseltmeye, 

kamu maliyesini güçlendirmeye ve mali disiplinin kalitesini artırmaya yönelik eylemler öncelikle ele 

alınmakta ve bu eylemlerin gerektirdiği yasal düzenlemelere hız verilmektedir. Bu kapsamda 12 

                                                      
1 Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan başkanlığında, iki Başbakan Yardımcısı ve yedi Bakan’dan oluşmaktadır. 
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Mayıs 2014 tarihli AB ve Aday Ülkeler Ekonomi Bakanları Arası Diyalog Sonuç Bildirgesinde işaret 

edilen makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasına yönelik öneriler dikkate alınmıştır. Öncelikli 

Dönüşüm Programları ile 64. Hükümet Programında yer alan reformların hayata geçirilmesi için 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası koordinasyonun sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, 2015/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu yönetiminde ilan edilen 

reformların hayata geçirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası iş ve 

işlemleri koordine etmek ve izlemek, reformların gecikmeksizin gerçekleştirilmesini sağlamak 

amacıyla Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi ELVAN başkanlığında Reformların Koordinasyonu ve 

İzlenmesi Kurulu oluşturulmuştur.  

Bu amaçlar çerçevesinde yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatının artırılması, yurt içi 

üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali 

piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği ile derinliğin artırılması, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması 

ve kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, işgücü becerisi ve üretkenliğinin artırılması, istihdam 

piyasasının daha esnek hale getirilmesi, hukuki düzenlemelerin öngörülebilirliğinin artırılması, fikri 

mülkiyet haklarının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele 

edilmesi, devlet yardımlarında etkinliğin artırılması, iyi yönetişim, yerel yönetimler ve bölgesel 

gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların Program döneminde tamamlanması 

Türkiye ekonomisi için önem arz etmektedir. İşgücü piyasasına yönelik reform çalışmaları İlerleme 

Raporu ve Bakanlar Diyalogu Sonuç Bildirgesinde ortaya konan önerilerle uyumlu bir çerçeve 

taşımaktadır.  

Dört ana bölümden oluşan ERP 2016’nın ikinci bölümünde, dünya ekonomisine ilişkin 

gelişmeler dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki son ekonomik gelişmeler değerlendirilmekte ve 

ardından 2016-2018 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 ekonomi, gelişmiş ekonomilerdeki zayıf toparlanma ve gelişmekte olan 

ekonomilerdeki yavaşlamayla birlikte ılımlı seyretmekte, zayıf ve kırılgan görünümünü 

sürdürmektedir. Küresel finansal krizin üzerinden yaklaşık sekiz yıl geçmesine rağmen küresel 

düzeyde dengeli ve istikrarlı büyümenin sağlanması temel sorun alanı olmaya devam etmektedir. 

Dünya ekonomisi beklenenden daha yavaş toparlanmaktadır. Avrupa Komisyonu 2016 Dönemi 

Ekonomik Tahminler Kış Raporuna göre, 2015 yılında yüzde 3 büyüdüğü tahmin edilen dünya 

ekonomisinin, 2016 yılında yüzde 3,3 büyüyeceği öngörülmektedir. IMF’nin Ocak 2016 Küresel 

Ekonomik Görünüm Raporu Güncellemesinde ise 2015 yılında yüzde 3,1 olarak tahmin edilen dünya 

büyümesi, 2016 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde beklenen ivmelenme 

sonucunda yüzde 3,6 olarak tahmin edilmiştir. OECD ise Şubat 2016’da açıkladığı en güncel 

tahminlere göre 2016 yılı dünya büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3'e düşürmüştür. 

 2015 yılında dünya büyümesinin bir önceki yıla göre bir miktar yavaşlamasında ve 2016 yılı 

tahminlerine ilişkin son dönemde yapılan aşağı yönlü revizyonlarda; başta Çin olmak üzere birçok 

gelişmekte olan ekonominin yavaşlaması, ABD ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen 

2015 yılı son çeyreğinde gözlenen ivme kaybı, azalan küresel ticaret hacmi, zayıf yatırımlar ve artan 

jeopolitik riskler etkili olmuştur. Dünya ticaret hacminin küresel büyüme tahminlerine paralel olarak, 

2015 yılında yüzde 2,6 ve 2016 yılında yüzde 3,4 artması beklenmektedir.  

Gelişmiş ekonomiler, 2015 yılında ılımlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Gelişmiş 

ekonomilerde; finansman maliyetlerinin düşük seyretmesi, istihdamda gözlemlenen iyileşmeler, ABD 

ekonomisinde artan piyasa güveni neticesinde yatırımların artmaya başlaması ve uluslararası 

piyasalarda petrol fiyatlarının düşük seyretmesi büyüme sürecini desteklemektedir. FED, 2015 yılının 

Aralık ayında sınırlı da olsa beklenen faiz artırımını yapmış ve 2006 yılından bu yana ilk kez politika 

faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmiştir. Normalleşme süreci 

çerçevesinde FED’in önümüzdeki dönemde verilere bağlı olarak tedricen faiz artırımına gitmesi 

beklenmektedir. Avrupa Komisyonu Raporuna göre, ABD ekonomisinde büyümenin 2015 yılında 

yüzde 2,5, 2016 yılında ise yüzde 2,7 olması beklenmektedir. 2015 yılında yüzde 0,1 olan enflasyon 

oranı ise 2016 yılı için yüzde 1,2 olarak tahmin edilmektedir. Avro Bölgesinde artan iç talep 

büyümeye katkı vermekte, ekonomi ılımlı büyümektedir. Buna karşılık, Avro Bölgesi genelinde güçlü 

ve istikrarlı bir toparlanmanın sağlanamamış olması gelişmiş ekonomilerdeki canlanmayı 

sınırlandırmaktadır. 2015 yılında yüzde 1,6 oranında büyüyen Avro Bölgesinin 2016 yılında yüzde 

1,7 oranında büyümesi beklenmektedir. 2016 yılında enflasyon oranının 2015 yılına göre 0,5 puan 

artarak yüzde 0,5 olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek işsizlik ve kamu borçları Avro Bölgesinde 

başlıca sorun alanları olmaya devam etmektedir.  

FED’in para politikasını normalleştirme sürecine dair belirsizlikler nedeniyle küresel finansal 

piyasalarda yaşanan dalgalanma, 2015 yılında gelişmekte olan ekonomilerin dış finansman 

maliyetlerinin yükselmesine neden olmuş, ayrıca emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, Latin Amerika 

ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomide büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Çin ekonomisinin yavaşlaması ticaret, bankacılık ve finans aracılığıyla başta Uzak Doğu ülkeleri 

olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkenin büyümesini de olumsuz etkilemektedir. Küresel 

büyümeye uzun süredir önemli katkı veren Çin’de, 2014 yılında yüzde 7,3 olan büyümenin IMF 

tahminlerine göre 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla yüzde 6,9 ve yüzde 6,3’e gerileyeceği 

öngörülmektedir.  

Zayıf talep ve arz yönlü gelişmeler sonucu petrol fiyatları 2015 yılında hızlı bir düşme eğilimine 

girmiştir. 2015 yılında 50,9 dolar olarak gerçekleşen ortalama petrol varil fiyatının 2016 yılında 42 

dolar olacağı tahmin edilmektedir.  

2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana başlık; FED’in parasal normalleşmesi süreci 

çerçevesinde faiz artırımlarını hangi aralıkta ve ne hızda yapacağı, Çin ekonomisinin seyri ve 

istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır. 2016 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı, dünya 

ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve riskler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Katılım Öncesi 

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

Tablo 6’da sunulmuştur. 
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2.1. Son Ekonomik Gelişmeler 

2.1.1. Reel Sektör 

2.1.1.1. Büyüme 

2014 yılının başında cari açığı azaltıp yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik yürürlüğe giren 

makroekonomik tedbirlerin etkisiyle, 2014 yılında yurt içi talepte belirgin bir yavaşlama yaşanmış, 

buna karşılık net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı pozitif olarak gerçekleşmiştir. 

Yavaşlayan iç talebin ithalatı azaltmasıyla cari işlemler dengesinde bir miktar iyileşme yaşanmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda 2014 yılı GSYH büyüme oranı ERP 2015 tahmininin bir miktar altında 

yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılının ilk çeyreğinden itibaren toplam talepte görülen hızlanmayla beraber yılın dokuz 

ayında GSYH artış hızı yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre özel tüketim harcamalarının yüzde 4,5 oranında artarken, kamu tüketim harcamaları yüzde 5,9 

oranında artmış, böylece toplam tüketim harcamaları artışı yüzde 4,7 olarak kaydedilmiştir. Aynı 

dönemde, kamu sabit sermaye yatırım harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 

oranında azalmış, özel kesim sabit sermaye yatırımları ise yüzde 4,3 oranında artmıştır. Böylelikle, 

toplam sabit sermaye yatırımları 2015 yılı ilk dokuz ayında yüzde 3,3 oranında artmıştır. 2015 yılı ilk 

dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre mal ve hizmet ihracatında yüzde 1 oranında azalış 

olurken, mal ve hizmet ithalatı yüzde 1,4 oranında artmıştır.  

 

Tablo 2.1: Büyüme Hızları ve Talep Unsurları 

                                                                                                                             (1998 Fiyatlarıyla, Yıllık Yüzde Değişme) 

 Yıllık  2014  2015 

 2013 2014  I II III IV  I II        III         İlk 9 Ay 

GSYH 4,2 2,9  5,1 2,4 1,8 2,7  2,5 3,8 4,0 3,4 

  Tarım 3,5 -2,1  3,7 -2,7 -5,1 1,3  3,6 7,3 11,1 8,9 

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

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

  Hizmetler 5,7 3,9  6,0 3,8 3,3 2,7  3,5 3,9 4,7 4,1 

     İnşaat 7,4 2,2  5,8 3,4 2,0 -2,1  -2,8 1,9 1,9 0,4 

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

     Kamu 6,5 4,7  9,2 2,5 6,6 2,0  2,5 7,2 7,8 5,9 

     Özel 5,1 1,4  2,6 0,5 0,1 2,5  4,6 5,5 3,4 4,5 

  Sabit Sermaye Yatırımları 4,4 -1,3  -0,3 -3,5 -0,4 -1,0  0,4 9,7 -0,5 3,3 

     Kamu 24,1 -8,7  -5,6 -12,1 -10,8 -6,4  -9,0 1,4 0,5 -1,9 

     Özel 0,5 0,4  0,7 -1,5 2,2 0,6  2,1 11,3 -0,7 4,3 

  Stok Değişmesi 1 1,6 0,0  -0,2 -0,1 -1,2 1,5  0,3 -2,0 1,0 -0,2 

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

  Toplam Yurtiçi Talep 6,7 1,1  2,3 -0,4 -0,6 3,1  3,7 4,6 3,9 4,1 

  Mal ve Hizmet İhracatı -0,2 6,8  11,2 5,6 7,8 3,3  -0,5 -1,9 -0,6 -1,0 

  Mal ve Hizmet İthalatı 9,0 -0,2  0,7 -4,3 -1,6 4,7  4,0 1,5 -1,0 1,4 

Kaynak: TÜİK 

(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 

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

 

2015 yılının ilk dokuz ayındaki yurtiçi talep gelişmeleri değerlendirildiğinde, özel sektörün 

GSYH büyümesine 2,9 puanı tüketimden, 0,8 puanı sabit sermaye yatırımından olmak üzere 3,8 puan 

net katkı verdiği görülmüştür. Aynı dönemde, GSYH büyümesine kamu tüketiminin katkısı 0,6 puan, 

kamu sabit sermaye yatırımının katkısı ise -0,1 puan olmuştur. Böylece, kamu kesimi büyümeye 

toplam 0,5 puan katkı sağlamıştır. Net ihracatın ve stok değişmesinin büyümeye katkısının sırasıyla -

0,7 puan ve -0,2 puan olduğu bu dönemde yurtiçi talebin büyümeye katkısı 4,1 puan olmuştur. 
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Dolayısıyla, 2015 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen büyüme hızı yurtiçi talep kaynaklı 

gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 2.1: GSYH Gelişmeleri Şekil 2.2: Sanayi Üretim Göstergeleri 

 
Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK ve TCMB 

2015 yılının ilk dokuz ayında sektörel gelişmeler incelendiğinde, tarım sektörü katma değerinin 

yüzde 8,9 oranında, sanayi sektörü katma değerinin ise yüzde 2,4 oranında arttığı görülmektedir. 

Sanayi katma değeri alt sektörler bazında incelendiğinde, madencilik sektöründe yüzde 5,1 oranında 

gerileme, imalat sanayinde ise yüzde 2,5 oranında artış gözlenmiştir. Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 

sektörlerinde ise sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 10,2 oranında artışlar kaydedilmiştir. 

Hizmetler sektörü katma değeri ise 2015 yılının ilk dokuz ayında yüzde 4,1 oranında artış 

göstermiştir. Alt sektörler itibarıyla, aynı dönemde neredeyse tüm alt sektörlerde katma değer artışı 

kaydedildiği görülmektedir. Önemli alt sektörlerde ise inşaat sektöründe yüzde 0,4, toptan ve 

perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3, ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 2, finans ve 

sigortacılık faaliyetleri sektöründe yüzde 10 ve gayrimenkul faaliyetleri sektöründe yüzde 3,3 

oranında büyüme kaydedildiği görülmüştür. 

Büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında, sanayi üretim endeksinin 2015 yılında yüzde 3,2 

oranında arttığı, imalat sanayii kapasite kullanım oranının ise aynı dönemde bir önceki yıla göre 0,3 

puan artarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 2.2). Alt sektörler itibarıyla, 

ara malı üretim artış hızı sanayi üretim artışının altında, dayanıklı tüketim malı, dayanıksız tüketim 

malı ve sermaye malı üretim artış hızı ise sanayi üretim artışının üzerinde gerçekleşirken enerji 

sektöründeki üretim artış hızı sanayi üretimi artış hızı ile paralel bir seyir izlemiştir. 2015 yılında 

sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde, kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı 

(yüzde 31,6), temel eczacılık ürünleri imalatı (yüzde 21,9) ve motorlu kara taşıtları imalatı (yüzde 15) 

gibi sektörlerde yüksek üretim artışları dikkati çekmektedir. 

2.1.1.2. İşgücü Piyasası 

ERP (2015-2017) tahminlerinde yüzde 9,6 olarak tahmin edilen 2014 yılı işsizlik oranı bir 

önceki yıla göre 0,9 puan artarak yüzde 9,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede 2014 yılında 

istihdamdaki artışın işgücü artışının gerisinde kalması etkili olmuştur. 2014 yılında işgücüne katılma 

oranı yüzde 50,5 olarak gerçekleşirken, istihdam oranı yüzde 45,5 olarak gerçekleşmiştir.  

2015 yılı genelinde gerek işgücüne katılımın gerekse istihdamın arttığı, ancak istihdam 

artışlarının işgücü artışının gerisinde kalması sonucunda işsizlik oranında da yukarı yönlü bir hareket 

olduğu görülmektedir. İstihdam artışları sektörler arasında farklılaşmış, sanayi, inşaat ve tarım 

sektörleri istihdam artışına önemli bir katkı yapmazken, hizmetler sektöründe önemli sayıda iş 

yaratılmıştır.  
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Tablo 2.2: İşgücü Piyasası Gelişmeleri 

                                                                                                                                                                     (15+Yaş, Bin Kişi) 

  

  

Yıllık  2014  2015 

2013 2014  I II III IV  I II III IV 

Çalışma Çağındaki 

Nüfus 

55.982 56.986  56.648     56.869     57.098 57.326  57.545 57.747 57.973 58.215 

İşgücüne Kat. Oranı, % 48,3 50,5   49,1      51,2     51,2 50,5  50,1 51,7 52,1 51,2 

İşgücü  27.046 28.786  27.824     29.089     29.257 28.970  28.803 29.861 30.208 29.801 

İstihdam  24.601 25.933  24.999     26.538     26.313 25.874  25.576 27.072 27.150 26.676 

İşsiz 2.445 2.853   2.825      2.551     2.944 3.096  3.226 2.789 3.058 3.125 

İstihdam Oranı, % 43,9 45,5   44,1      46,7     46,1 45,1  44,4 46,9 46,8 45,8 

İşsizlik Oranı, % 9,0 9,9   10,2      8,8     10,1 10,7  11,2 9,3 10,1 10,5 

    Tarım Dışı, % 10,9 12,0   12,1      10,7     12,3 12,7  13,2 11,4 12,4 12,4 

    Genç Nüfus, % 17,1 17,9  17,0 15,8 18,9 19,9  20,0 17,0 18,3 19,1 

İstihdamın Sektör Dağılımı  

    Tarım  5.204 5.470 

 

  5.055      5.820     5.815 

 

5.180 

 

 4.783 

 

5.774 

 

6.017 

 

5.154 

    Tarım Dışı 19.397 20.463 

 

 19.943 

19.944     

20.718 

20.719     

20.498 

 

20.694 

 

 20.794 

 

21.298 

 

21.134 

 

21.522 

        Sanayi 5.101 5.315   5.359      5.364     5.257 5.273  5.351 5.404 5.252 5.353 

        Hizmetler 14.297 15.148  14.584 15.354 15.241 15.420  15.442 15.894 15.881 16.169 

Kaynak: TÜİK 

 

2015 yılının ilk üç çeyreğinde sanayi sektöründe katma değer bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 2,4 oranında artarken, sanayi istihdamı bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 

0,2 oranında artmıştır. Sektörün toplam istihdam içindeki payı ortalama yüzde 20 olmuştur. 

Hizmetler sektörü katma değeri (inşaat dahil) 2015 yılının ilk üçüncü çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı dönemine yüzde 3,1 oranında artarken, hizmetler istihdamı söz konusu dönemde ortalama 

yüzde 4,5 oranında artmıştır. Hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat sektörünün etkisi 

negatif olmuştur. İlgili dönemde inşaat sektöründe ortalama 20 bin iş kaybı söz konusuyken, hizmetler 

sektöründe toplam 679 bin yeni iş yaratıldığı görülmektedir. Böylelikle, 2015 yılının ilk üç çeyreğinde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım dışı sektörlerde ortalama 689 bin yeni iş yaratılmış ve tarım 

dışı istihdam ortalama yüzde 3,4 oranında artmıştır. 

2015 yılının ilk üç çeyreğinde tarım istihdamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 

oranında daralarak ortalama 5.525 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Böylece, sektörün toplam istihdam 

içerisindeki payı ortalama yüzde 20,7 olmuştur. 

 

Şekil 2.3: İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma 

Oranı (Yüzde) 

Şekil 2.4: Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörü 

İstihdamı (Bin Kişi) 

 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK 

2015 Ocak-Kasım döneminde, işgücüne katılma oranında artış eğiliminin devam ettiği 

gözlenmektedir. Toplam istihdam artışlarının işgücü arzındaki artışların gerisinde kalması nedeniyle 

2015 yılında işsizlik oranında yukarı doğru ılımlı bir hareket görülmektedir. Bu gelişmeler sonucunda 

mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2015 yılının Kasım ayında yüzde 10,4 olarak gerçekleşmiştir 

(Şekil 2.3). 
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Mevsimsel düzeltilmiş serilere göre, 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde sanayi ve inşaat sektörü 

istihdam artışlarında durgun bir seyir dikkati çekerken, hizmetler sektöründe (inşaat hariç) güçlü 

istihdam artışları gözlenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde tarım dışı istihdam 2015 yılı başından 

itibaren geçmiş dönem trenlerine benzer bir artış sergilemektedir. Bu dönemde tarım sektörü 

istihdamında da durağan bir seyir görülmektedir (Şekil 2.4). 

2.1.2. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları  

2.1.2.1. Enflasyon 

2015 yılında yıllık enflasyon dalgalı bir seyir izlemiş ve Aralık ayı itibarıyla yüzde 8,8’e 

yükselmiştir (Şekil 2.5). Bu dönemde, yıllık enflasyonun artışında TL’deki değer kaybının etkisiyle 

enerji ve temel mal grubu belirleyici olmuştur. 2015 yıl sonu itibarıyla gıda grubunda yıllık enflasyon 

yüksek seviyesini korumasına karşın temelde işlenmiş gıda ürünleri kaynaklı olarak yüzde 10,9’a 

gerilemiştir. Temel mal yıllık enflasyonu yılın ilk dört ayında gerilemiş, yılın kalanında ise TL’deki 

değer kaybının birikimli etkileriyle yükseliş eğilimine girmiş ve yıl sonunda yüzde 10,2 seviyesine 

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

unsurlarındaki olumsuz görünümün yanında, enflasyon bekleyişlerindeki bozulmanın da etkisiyle 

yüksek seyrini sürdürmüş ve Aralık ayı itibarıyla yüzde 8,9 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergeleri 

temel mal fiyatları kaynaklı olarak yılın ilk dört ayında gerilerken yılın geri kalanında yükseliş 

eğilimine girmiştir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşük seyre paralel olarak enerji fiyatları olumlu 

seyretmesine karşın yıllık enflasyon baz etkisiyle Aralık ayında yüzde 3,03 seviyesine yükselmiştir. 

Buna rağmen, enerji fiyatlarının yıllık enflasyona olumlu katkısı 2015 yıl genelinde sürmüştür. Sonuç 

olarak, Aralık ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 8,8, çekirdek enflasyon göstergelerinden 

I’nın yıllık artış oranı ise yüzde 9,5 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.5: Yıllık Enflasyon Hedefleri ve 

Gerçekleşmeleri (TÜFE, Yüzde) 

Şekil 2.6: TÜFE ve Çekirdek TÜFE (Yıllık 

Yüzde Değişim) 

 

 

Kaynak: TCMB, TÜİK Kaynak: TÜİK 

 

2.1.2.2. Para ve Kur Politikası 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel dengesizliklerin bir yansıması olarak ortaya 

çıkan makro finansal riskleri kontrol altında tutabilmek amacıyla, birincil amaç olan fiyat istikrarını 

sağlamaya yönelik politikalara ilave olarak, makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik 

politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda, geleneksel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine 

ek olarak zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyonu mekanizması (ROM), faiz koridoru ile TL ve döviz 

likidite politikaları aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 

2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana oynak seyreden gıda ve enerji fiyatları ve çekirdek 

enflasyon eğilimindeki iyileşmenin döviz kuru hareketleri sonucu gecikmesi nedeniyle 2015 yılı Mart 

ayından bu yana politika faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş; bu dönemde sıkı para 

politikası uygulanmıştır. Ocak 2016 itibarıyla, bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 7,5; TCMB 

gecelik borç alma ve borç verme faiz oranları ise sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 10,75 seviyelerindedir. 
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Sıkı likidite politikasına bağlı olarak, 2015 yılı ikinci çeyreğinden itibaren TCMB ortalama fonlama 

faizi kademeli olarak artırılmıştır. 2015 yılı ilk yarısında yüzde 8’in altında olan ortalama fonlama 

faizi, 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 9 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2015 yılı 

genelinde BIST gecelik repo faizlerinin faiz koridorunun üst bandına yakın seviyelerde oluşması 

sağlanmıştır. TCMB, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini, fiyatlama davranışlarını ve 

enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeleri dikkate alarak para politikasındaki sıkı duruşu 

gerekli görülen süre boyunca sürdüreceğini vurgulamıştır. 

TCMB, 18 Ağustos 2015 tarihinde küresel para politikalarının normalleşmeye başlamasından 

önce ve sonra uygulanabilecek politikalara ilişkin bir yol haritası yayınlamıştır. İlgili duyuruda faiz 

politikasının yanı sıra TL likiditesi, döviz likiditesi ve finansal istikrara yönelik normalleşme 

öncesinde ve sırasında uygulanacak politikalara yer verilmiştir. Bu doğrultuda TL likiditesiyle ilgili 

olarak, 23 Eylül 2015 tarihinden itibaren piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan 

borçlanma imkânı faiz oranı uygulaması kaldırılmış ve TL işlemlerinin teminat koşullarında 

sadeleşmeye gidilmiştir. Ayrıca, TL işlemleri için teminata döviz depo getirilmesi imkânı hatırlatılmış 

ve bu imkânın kullanımıyla ilgili basitleştirilen yeni kurallar ilan edilmiştir. 2016 yılı Ocak ayında 

bankaların TCMB Bankalararası Para Piyasasındaki borçlanmaları için bulundurabildikleri döviz 

teminat imkânı limitleri ve bu teminatların azami oranı artırılmıştır. Söz konusu değişikliklerle 

bankaların likidite yönetiminin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

TCMB, 2014 yılı sonlarından itibaren bankaların Döviz Depo Piyasasında kendilerine tanınan 

borçlanma limitleri çerçevesinde TCMB’den alabilecekleri döviz depolarının faiz oranlarını kademeli 

olarak düşürmüştür. Ayrıca, yol haritasında yer verildiği gibi, bankaların TCMB nezdindeki döviz ve 

efektif piyasalarında işlem yapma limitleri yükseltilmiştir. Bu çerçevede, bankalara tahsis edilen depo 

limitleri ile ROM kapsamında TCMB’de bulundurulan altın ve döviz varlıklarının toplamının 

bankaların gelecek 1 yıldaki yurtdışı borç ödemelerinin tamamını fazlasıyla karşılayabilecek seviyeye 

ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca, küresel finansal piyasalardaki oynaklıklara karşı döviz satım 

ihalelerinin esnekliği artırılmıştır. Bu düzenlemeler, bankacılık sektörüne önemli bir güvence 

sağlamakta ve sektörün yurt dışı borçlanma işlemlerini kolaylaştırmaktadır.  

TCMB, 3 Ocak 2015 ve 10 Mart 2015 tarihlerinde bankalar açısından ROM imkânının 

maliyetini belirleyen rezerv opsiyonu katsayılarını (ROK) mekanizmanın otomatik dengeleyici 

özelliğini güçlendirmek amacıyla imkânın kullanıldığı alt dilimler için düşürürken üst dilimler için 

yükseltmiştir. Böylelikle, TCMB yol haritasında yer verildiği gibi, ROM döviz rezervlerini piyasadaki 

döviz likiditesini destekleyecek şekilde yönlendirmiştir. Ayrıca, 26 Aralık 2015 tarihinde ROM’un 

dengeleyici özelliğini güçlendirmek amacıyla, TL yükümlülükler için ROM kapsamında tutulacak 

dövizlerin hesaplanmasında yükümlülük tarihi itibarıyla geçerli olan döviz kurları yerine, tesis 

başlangıç tarihinden önceki günlere ilişkin kurların ortalamasının kullanılmasına yönelik bir 

düzenleme yapılmıştır. 15 Ocak 2016 tesis dönemi itibarıyla bankaların ROM imkânından 

faydalanma oranı döviz için yüzde 89,1 ve altın için ise yüzde 89,2 olarak gerçekleşmiştir.  

TCMB 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz 

ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından doğrudan 

karşılanacağını duyurmuştur. TCMB, 2015 yılı içinde döviz satım ihaleleri ve kamu iktisadi 

teşekküllerine doğrudan döviz satışı yoluyla 22,8 milyar dolar döviz satışı yapmıştır. Aynı dönemde 

reeskont kredileri yoluyla elde edilen döviz miktarı 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

TCMB finansal istikrar açısından kısa vadeli ve yabancı para cinsinden aşırı borçlanmanın 

önüne geçilmesine büyük önem atfetmektedir. 2014 yılı sonundan itibaren yabancı para zorunlu 

karşılık oranlarında ve TL zorunlu karşılıklara ödenen faizlerde yapılan bir dizi düzenlemeyle, 

finansal kuruluşların yabancı para cinsinden çekirdek dışı yükümlülüklerinin vadesini uzatmaya ve 

çekirdek yükümlülükleri teşvik etmeye dönük adımlar atılmıştır. Bu çerçevede TCMB, bankaların ve 

finansman şirketlerinin yabancı para çekirdek dışı yükümlülükleri için uygulanan zorunlu karşılık 

oranlarını sırasıyla 3 Ocak 2015, 10 Mart 2015 ve 29 Ağustos 2015 tarihlerinde vade uzatımını teşvik 

edici yönde artırmıştır. Ayrıca, 9 Ocak 2016 tarihinde zorunlu karşılıkların kapsamına ilişkin bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda, katılım ve yatırım bankaları nezdindeki bazı fonlar zorunlu 

karşılığa tabi tutulmaya başlanmış ve çekirdek dışı yükümlülüklerin kapsamı genişletilmiştir. Bu 
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değişiklikler 2014 yılı Kasım ayından bu yana çekirdek dışı yabancı para yükümlülüklerin vadesinde 

gözlenen uzama eğilimini desteklemektedir. 

TCMB, 21 Ekim 2014 tarihinde yaptığı duyuruda dengeli büyümeyi ve yurt içi tasarrufları 

güçlendirmek amacıyla 2014 yılı Kasım ayından itibaren finansal kuruluşların zorunlu karşılıklarının 

TL olarak tutulan kısmına faiz ödemeye başlayacağını belirtmiştir. Buna göre çekirdek yükümlülük 

rasyoları (mevduat ve özkaynağın kredilere oranı) sektörün üzerinde olan bankalara TCMB ortalama 

fonlama maliyetinin 500 baz puan eksiği oranında diğer bankalara da 700 baz puan eksiği oranında 

faiz ödenmesine karar verilmiştir. TCMB, TL cinsi aracılık maliyetlerinin azaltılması amacıyla TL 

cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarında 2015 yılı Mayıs, Eylül, Ekim ve 

Aralık aylarında 50’şer baz puan artırıma gitmiştir. Bu düzenlemeler bankacılık sektörünün aracılık 

maliyetini azaltmakta ve çekirdek yükümlülüklere ilave bir destek sağlamaktadır. Nitekim, 2010 

yılından bu yana kredi/mevduat oranında gözlenen yükseliş eğilimi ilgili düzenlemelerin ilk ilan 

edildiği Kasım 2014’ten itibaren yerini yatay bir seyre bırakmıştır. Önümüzdeki dönemde de 

makrofinansal riskleri sınırlamaya ve basiretli borçlanmayı desteklemeye yönelik makro ihtiyati 

politikalar uygulanmaya devam edilecektir. 

Mevcut küresel ve yurt içi koşullar dikkate alındığında, TCMB TL’de sıkı, döviz likiditesinde 

dengeleyici ve finansal istikrar açısından ise destekleyici bir duruş sergilemektedir.  

2.1.3. Mali Sektör 

2.1.3.1. Bankacılık 

Türk bankacılık sektörü büyümesine 2015 yılında da devam etmiştir. Bankacılık sektörünün 

toplam aktifleri bir önceki yıl sonuna göre yüzde 18,2 oranında artarak 2,4 trilyon TL’ye ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, doların TL karşısında değerlenmesi sonucu, toplam aktiflerin dolar karşılığı aynı 

dönemde yüzde 5,7 oranında düşerek 811 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılı sonu itibarıyla krediler yüzde 19,7 oranında artmış ve yüzde 63’lük paya ulaşarak 

bankacılık sektörü aktifleri içindeki en büyük kalem olmaya devam etmiştir. Aynı dönemde 

aktiflerdeki ikinci büyük kalemi oluşturan menkul kıymetlerin payı ise yüzde 15,2’den yüzde 14’e 

düşmüştür. Sektörün pasif tarafında, mevduatın en büyük fon kaynağı olmayı sürdürerek yüzde 52,8 

düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Kredilerin dağılımına bakıldığında, ticari ve kurumsal krediler, KOBİ kredileri ve bireysel 

kredilerin toplam krediler içindeki payları sırasıyla yüzde 47,9, yüzde 26,2 ve yüzde 25,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşmelere göre, makro ihtiyati tedbirler sonucu bireysel kredilerin toplam 

krediler içindeki payının düşüşünün devam ettiği görülmektedir. Söz konusu dönemde mevduatın 

krediye dönüşüm oranı ise yüzde 119,2 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin takibe dönüşüm oranı bir 

önceki yıl sonuna göre az bir artışla yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para net genel 

pozisyonunun özkaynaklara oranı 2015 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, önemli 

bir risk oluşturmamaktadır. 

2015 yıl sonu itibarıyla, sektörün sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,6 olarak gerçekleşmiş olup, 

bu oran gerek yasal oran oran yüzde 8’den gerek hedef rasyo olan yüzde 12’den yüksek durumda 

bulunmaktadır. Türk bankacılık sektörünün özkaynakları temel olarak çekirdek sermaye olarak 

nitelendirilen nakit gücü yüksek ve ani şoklara karşı tampon gücü bulunan kalemlerden oluşmaktadır.  

Ayrıca, finansal risklere karşı korunma faaliyetlerine ilişkin bilgi sağlayan bilanço dışı işlemlerin 

toplam aktiflere oranı, 2014 yıl sonundaki yüzde 105,1 seviyesinden, 2015 yılında yüzde 107,8 

seviyesine yükselmiştir.  

Türk bankacılık sektörü net kârı 2015 yılında bir önceki yıl sonuna göre yüzde 15,5 oranında 

azalarak 9 milyar dolara gerilemiştir. Diğer taraftan, bir önceki yıl sonu yüzde 1,3 olan aktif kârlılığı 

ve yüzde 12,3 olan özsermaye kârlılığı, 2015 yılında sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 11,3 olarak 

gerçekleşmiştir.    

Bankaların etkin ve güvenli şekilde faaliyet göstermesini teminen, BDDK uluslararası 

düzenleyici otoritelerle yakın çalışmakta olup, sektördeki düzenlemeler en güncel uluslararası 

standartlara uyumlaştırılmaktadır. Bu açıdan, Basel düzenlemeleri içinde yer alan, likidite karşılama 
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oranı, içsel derecelendirme yaklaşımı ve denetimsel gözden geçirme gibi konular ile FSB (Financial 

Stability Board, Finansal İstikrar Kurulu) ilkeleri içinde yer alan sistemik önemi haiz bankalara ilişkin 

yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, FSB düzenlemeleri içinde yer alan banka çözümlemesi ve 

banka yöneticilerinin ücretlendirilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunun 

yanında, ülkelerin Basel standartlarına uyum derecesinin belirlenmesi amacıyla Basel Komitesi 

temsilcileri tarafından yapılan RCAP süreci, Türkiye’nin bankacılık sektörü mevzuatı çerçevesinde 

devam etmektedir.  

2.1.3.2. Sermaye Piyasası 

2014 yılında borsa şirketlerinin piyasa kapitalizasyonu bir önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 

627,4 milyar TL’ye (270 milyar dolar) ulaşırken, 2015 yılı Eylül ayı itibarıyla 561,3 milyar TL (185,7 

milyar dolar) olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı içerisinde halka açık ortaklıkların nakit karşılığı 

gerçekleştirdikleri sermaye artırımları kapsamında 2,3 milyar TL (0,98 milyar dolar) nominal değerli 

paylara ilişkin izahnameler/ihraç belgeleri onaylanmış olup, söz konusu payların satışı neticesinde 3,4 

milyar TL tutarında (1,5 milyar dolar) kaynak elde edilmiştir. 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla nakit 

sermaye artırım tutarı 255 milyon TL (84,1 milyon dolar) düzeyine gelmiş, sağlanan toplam fon 

miktarı ise 1,3 milyar TL (0,43 milyar dolar) olmuştur. Bunlarla birlikte, 2014 yılında yüzde 63,8 olan 

hisse senedi piyasasındaki yabancı yatırımcı payı Eylül 2015 sonu itibarıyla yüzde 64,4’e 

yükselmiştir. 

2014 yılında borçlanma araçlarına ilişkin onaylanan izahname/ihraç belgeleri kapsamında 

verilen tavan tutarı 216,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla ihraç tavanı 

onaylanan borçlanma araçları tutarı ise 169,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılından itibaren 

hızlı bir artış gösteren hisse senedi hariç özel sektör menkul kıymet stoku ise 2014 yılında bir önceki 

yıla göre yüzde 22,8 oranında artarak 47,7 milyar TL seviyesine yükselmiş, 2015 yılı Eylül ayı 

itibarıyla ise bu seviyeyi korumuştur. 

2.1.3.3. Sigortacılık 

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe 30 Eylül 2015 itibarıyla 60 şirket bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi reasürans şirketi olup 36’sı hayat dışı, 4’ü hayat ve 19’u hayat ve emeklilik 

dallarında faaliyet göstermektedir. Aynı dönemde sigortacılık sektöründe dokuz aylık prim üretimi 

22,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif büyüklüğü2 ise 89,2 milyar TL’dir. 

2013 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanan devlet katkısının da etkisiyle bireysel 

emeklilik sistemindeki hızlı büyüme devam etmiş ve 12 Şubat 2016 itibarıyla katılımcı sayısı 6 milyon 

93 bine ulaşmıştır. Toplam fon büyüklüğü ise 12 Şubat 2016 itibarıyla 43,8 milyar TL’ye (devlet katkı 

fonları hariç) ulaşmıştır.  

Konutlardaki deprem hasarlarının sigortalanması amacıyla oluşturulan zorunlu deprem 

sigortası sisteminde 25 Şubat 2016 itibarıyla 7,27 milyon adet poliçe yürürlüktedir.   

2.1.4. Ödemeler Dengesi  

2.1.4.1. Cari İşlemler Hesabı 

İhracat 2014 yılında, küresel talepte beklenen toparlanmanın görülmemesi ve ticaret 

ortaklarında yaşanan olumsuzlukların devam etmesine rağmen bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında 

artış kaydetmiş ve 157,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir (Tablo 2.9). Petrol fiyatlarındaki 

düşüşün devamının yanı sıra döviz kurundaki yükselme ve yurtiçi ekonomik aktivitedeki ılımlı seyir 

nedeniyle ithalat bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında gerileme kaydetmiş ve 242,2 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak cari işlemler açığı bir önceki yıldaki 63,6 

milyar dolar seviyesinden 43,6 milyar dolara gerilemiş ve GSYH’ya oran olarak yüzde 5,5 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaret 

hacminin 399,8 milyar dolara gerilemesine rağmen, dış ticaret hacminin GSYH’ya oranı 1 puan 

seviyesinde bir artış kaydetmiş ve yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 

                                                      
2 Söz konusu büyüklük sigorta ve emeklilik şirketlerinin aktif toplamını göstermekte ve reasürans şirketini içermemektedir. Reasürans şirketinin aktif 

büyüklüğü 2,6 milyar TL’dir. 
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2014 yılında ihracat fiyatında yüzde 1,4 oranında düşüş kaydedilirken, reel ihracatta yüzde 5,3 

oranında artış kaydedilmiştir. 2015 yılında ise dünya ihracatındaki duraklama Türkiye’nin patikasının 

da görülmüş ve reel ihracat yüzde 1,3 oranında artış kaydetmiştir. Ticaret ortaklarında görülen gelir 

kaybındaki artış ve yakın çevre ülkelerin siyasi ve ekonomik sıkıntılarının devamı nedeniyle 2015 

yılında ihracat düşüş yönlü bir seyir izlemiştir.  

2015 yılında ithalat, bir önceki yılın gerileme eğilimini arttırarak devam ettirmiş ve yüzde 14,4 

oranında azalışla 207,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde petrol 

fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enerji ithalatında yüzde 31,1 oranında azalış kaydedilmiştir. Altın 

ithalatındaki normalleşme eğilimi, enerji fiyatlarının düşüşün devamı ve yurtiçi ekonomik aktivitedeki 

ılımlı seyir ise ithalatın 2015 yılındaki daralmasının temel nedenleri arasındadır. 2015 yılında ara 

mallar, yatırım malları ve tüketim malları ithalatı sırasıyla yüzde 18,9, yüzde 3,1 ve yüzde 1,4 

oranında azalmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak 2015 yılında dış ticaret açığı 2014 yılındaki 63,6 

milyar dolar seviyesinden 47,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemler itibarıyla cari açık 

ise 43,6 milyar dolar seviyesinden 32,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 

 

Şekil 2.7: Nominal ve Reel İhracat Gelişmeleri  
  

  

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, IMF, TÜİK 

 

Ana ticaret ortağı olan AB’nin ticaretteki payı; yakın çevre ülkelerde yaşanan siyasi ve 

ekonomik olumsuzlukların devam etmesinin yanı sıra temel gelir kalemi enerji olan ülkelerin enerji 

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ortaya çıkan talep yavaşlaması nedeniyle korunmuştur. Toplam 

ihracatta AB’nin payı 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 puan artış kaydetmiş ve yüzde 44,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın payında ise 0,8 puan 

seviyesinde gerileme kaydedilmiş ve yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemler 

itibarıyla AB’den yapılan ithalatın payı ise 1,3 puanlık artış kaydetmiş ve yüzde 38 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında AB’de yaşanan ekonomik durgunluğun devamına rağmen 

hem ihracat hem de ithalat payında artış kaydedilmiştir.  

2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 oranında artış kaydederek 29,6 milyar dolara ulaşan 

seyahat gelirleri, temel turizm paydaşlarında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yakın coğrafyadaki siyasi 

olumsuzluklar nedeniyle 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,9 oranında azalış kaydetmiş ve 

26,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak hizmetler dengesi, 2015 yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 10,5 oranında azalış kaydetmiş ve 24 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir.   

2015 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,7 oranında 

azalmıştır. Özellikle döviz kurunda yaşanan gelişmelere bağlı olarak yabancı turist başına ortalama 

harcamada aşağı yönlü eğilim kaydedilmiştir. 2014 yılında 775 dolar olarak gerçekleşen ortalama 

harcama seviyesi, 2015 yılında 715 dolar seviyesine gerilemiştir.  
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Birincil gelir dengesindeki açık, 2014 yılında, yatırım giderlerindeki azalmanın etkisiyle 

daralma eğilimi sergilemiş ve 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise doğrudan 

yatırım giderlerindeki artışın etkisiyle açık yükselmiş ve 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

İkincil gelir dengesindeki fazla, 2014 yılında, bir önceki yıla göre 201 milyon dolar seviyesinde 

artış kaydetmiş ve 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise eğilim tersine dönmüş ve 

1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2.1.4.2. Sermaye ve Finans Hesabı   

IIF (Institute of International Finance) verilerine göre, 2014 yılında 1.032 milyar dolara 

gerileyen gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinin, para politikalarındaki küresel 

kararlara bağlı olarak azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Buna paralel olarak, Türkiye’ye 

yönelik rezerv hariç sermaye girişleri de 2014 yılında 41,6 milyar dolara gerilemiştir.  

Rezerv hariç sermaye girişi, 2014 yılında temel olarak portföy yatırımlarından kaynaklanmıştır. 

Yurtiçine doğrudan yabancı yatırım girişleri ise 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Böylece 2014 yılında net doğrudan yabancı yatırım girişi 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 

yılında portföy yatırım girişleri 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankaların portföy 

yatırım girişleri 10,4 milyar dolar, diğer sektörlerin portföy yatırım girişleri ise 3,3 milyar dolar 

seviyesine gerilemiştir. Yurtdışı bankaların efektif ve mevduat girişlerindeki azalmanın yanı sıra 

bankaların kısa vadeli net kredi kullanımındaki azalışa bağlı olarak diğer yatırımlar kaleminde 

sermaye girişi, 2014 yılında 16 milyar dolara gerilemiştir. 

2015 yılında net doğrudan yabancı yatırım girişleri 6 milyar dolar seviyesinde artış kaydetmiş 

ve 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede yurtdışından gelen doğrudan 

yabancı yatırımların, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 oranında artış kaydetmesi etkili olmuştur. 2015 

yılında küresel ölçekte devam eden finansal ve reel belirsizlik ortamının yanı sıra sermaye 

hareketliliğindeki dalgalanmaya bağlı olarak, Türkiye’ye yönelik net portföy yatırımlarında 15,4 

milyar dolar seviyesinde çıkış gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla, DİBS’ten ve hisse 

senetlerinden sırasıyla 7,7 milyar dolar ve 2,4 milyar dolar seviyesinde çıkış gerçekleşmiştir. Diğer 

yatırımlardaki net sermaye girişi, 2015 yılında, bankaların kısa vadeli net kredi kullanımındaki 

azalışın etkisiyle 14,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Küresel piyasalardaki belirsizliğin 

etkisiyle rezervler 2015 yılında 11,8 milyar dolar azalma kaydetmiştir. 

2.2. Orta Vadeli Makroekonomik Senaryo  

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

Orta Vadeli Program (2016-2018), 11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. OVP (2016-2018)’de yer alan resmi makroekonomik 

çerçeve, ERP 2016’da korunmuştur.  

Küresel ekonomik toparlanma son dönemde sürekli olarak beklentilerin altında kalmaktadır. 

Amerika kaynaklı parasal genişlemenin sona ermesine karşın faiz artışlarının beklentilerin altında ve 

oldukça yavaş gerçekleşmesi, söz konusu politika değişikliğinin etkisinin sınırlı kalmasına yol 

açmıştır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin belirgin bir biçimde yavaşlaması, küresel risk 

iştahını ve gelişmekte olan ekonomilere fon akışlarını olumsuz etkilemiş, söz konusu ekonomilere 

ilişkin belirsizlikler artmıştır. Türkiye ekonomisi de bu süreçten olumsuz etkilenen ekonomilerden 

biri olmuş, büyüme ve dış ticaret performansında kayıplar yaşamıştır.  

Orta Vadeli Program (2016-2018) ile uyumlu olarak, ERP 2016’nın temel amacı; 

makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir 

ortamda yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmektir.  

Program döneminde büyüme stratejisi, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri 

sermayenin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme 

kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş 

temel eksen üzerine oturmaktadır. Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar 

kaynaklı bir büyüme yapısını ve sanayide dönüşümü özendirmek, ekonominin rekabet gücünü, verimlilik 
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düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir. 2016 yılında; siyasi belirsizliklerin azalması ve gelirler politikası 

ile yurt içi talepte beklenen canlanma büyümeyi destekleyecektir. Büyüme, özellikle rekabet gücümüzü 

artıracak dış ticarete konu olan mallar üreten sektörlere ağırlık veren yatırımlar kaynaklı olacaktır. Cari 

açığı azaltmak ve enflasyonu düşürmek amaçları çerçevesinde harcanabilir gelir artışının altında seyreden 

bir yurt içi tüketim yapısı tasarlanmaktadır. Enflasyon ve cari açıkla mücadelede maliye ve para 

politikaları, makro ihtiyati tedbirler, yapısal reformlar, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin 

desteklenmesi temel politika araçları olacaktır. Bu çerçevede; yüksek katma değerli mal ve hizmet 

ihracatının artırılması, yurt içi üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması, iş ve yatırım 

ortamının iyileştirilmesi, mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği ile derinliğin artırılması, kamu 

gelirlerinin kalitesinin artırılması ve kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, işgücü becerisi ve 

üretkenliğinin artırılması, istihdam piyasasının daha esnek hale getirilmesi, hukuki düzenlemelerin 

öngörülebilirliğinin artırılması, fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, 

kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, devlet yardımlarında etkinliğin artırılması, iyi yönetişim, yerel 

yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanması önem 

arz etmektedir. Programın makroekonomik çerçevesi oluşturulurken; dönem içerisinde, belirsizlik 

ortamının azalacağı, küresel büyümenin tedrici olarak artacağı, ticaret ortaklarımızın ılımlı büyüyeceği, 

finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin azalacağı, Fed’in faiz artırımlarının tedrici 

olacağı ve bu kararların ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı, büyümenin finansmanında yurt 

içi tasarruflarla birlikte yabancı sermaye girişinin katkı sağlayacağı, dış ticaret hadlerimizde göreli bir 

iyileşme olacağı varsayılmıştır. 

2.2.1. Reel Sektör 

2.2.1.1. Büyümenin Kompozisyonu 

GSYH talep bileşenlerinin 2015 yılı ilk üç çeyrek gerçekleşmeleri göz önüne alındığında yurtiçi 

talep kaynaklı bir büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Bununla beraber, son çeyrekte yurtiçi talepteki 

toparlanmanın devam etmesiyle 2015 yıl geneli için, ERP 2015 tahmini ile uyumlu bir şekilde, yüzde 

4 oranında bir büyüme gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyümeye katkılar açısından 

bakıldığında, büyümeye yurt içi nihai talep artışının 5,2 puan, stok değişiminin -0,5 puan ve net 

ihracatın -0,7 puan katkıda bulunması beklenmektedir.   

2016-2018 dönemi için GSYH artışının yıllık ortalama yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Bu dönem için, üretken alanlara yöneltilen yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt 

içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme yapısı öngörülmektedir.  
 

Tablo 2.3: Büyümenin Talep Bileşenleri 
                                                                                                                                         (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

 
2014 

 
Tahmin 

2015 2016 2017 2018 

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

     Özel Kesim  1,4  5,2 3,8 3,6 3,4 

     Kamu Kesimi  4,7  4,7 4,7 4,0 4,0 

Toplam Yatırım Harcamaları -1,5  3,2 5,3 7,1 6,1 

    Sabit Sermaye Yatırımları -1,3  5,3 6,6 8,4 7,4 

        Özel Kesim 0,4  4,4 8,0 8,2 7,8 

        Kamu Kesimi  -8,7  9,3 0,4 9,2 5,7 

    Stok Değişmesi 1 0,0  -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 

Mal ve Hizmet İhracatı 6,8  -1,1 11,3 12,5 11,1 

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

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2,9  4,0 4,5 5,0 5,0 

       
Yurtiçi Talep 1,1  4,6 4,2 4,5 4,1 

Yurtiçi Nihai Talep 1,1  5,1 4,6 4,8 4,5 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 
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ERP 2016 dönemi talep bileşenleri irdelendiğinde, özel tüketimin yıllık ortalama yüzde 3,6 

oranında, özel sabit sermaye yatırımlarının ise yıllık ortalama yüzde 8 oranında artacağı tahmin 

edilmektedir. Aynı dönemde, kamunun tüketim ve sabit sermaye yatırımlarının sırasıyla yıllık 

ortalama yüzde 4,2 ve yüzde 5 oranında artmasıyla yurt içi nihai talep artışının yıllık ortalama yüzde 

4,6 olacağı öngörülmektedir. Stok değişmesinin büyümeye negatif katkı vermesi sonucunda yurt içi 

talebin aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 4,1 oranında artması beklenmektedir.      

Özellikle sanayi sektöründe verimliliği artırmaya yönelik uygulanacak politikaların ve yeni 

yatırımların katkısıyla ihracat performansında artış öngörülmektedir. AB ekonomilerinde yaşanması 

beklenen ekonomik toparlanmanın da ihracat performansını olumlu yönde etkilemesi ve 2016-2018 

dönemi için mal ve hizmet ihracat artışının yıllık ortalama yüzde 12 olarak gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Mal ve hizmet ithalat artışının ise aynı dönemde, yurt içi talep gelişmelerinin de 

etkisiyle, yıllık ortalama yüzde 9,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böylece, program 

döneminde yurt içi talepteki olumlu gelişmelerin yanında, net ihracatın da büyümeye pozitif katkı 

vermesi beklenmektedir.  

 

Şekil 2.8: GSYH Büyümesine Katkılar 

 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

GSYH iktisadi sektörler açısından değerlendirildiğinde 2014 yılının tarım sektörü açısından 

kötü geçtiği ve tarım sektörü katma değerinin daraldığı görülmektedir. 2015 yılında mevsim 

koşullarının da olumlu etkisiyle tarım üretimi toparlamıştır. 2015 yılında tarım katma değerinin yüzde 

7,4 oranında artması ve 2016-2018 dönemi için tarım katma değerinin tarihi ortalaması civarında yıllık 

ortalama yüzde 3 oranında artış göstermesi beklenmektedir. 

2015 yılında dış talepteki yavaşlamanın etkisiyle ihracat daralırken, sanayi sektörünün katma 

değer artışının büyümenin altında kalarak yüzde 3,4 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

ERP 2016 dönemi için ise sanayi sektörü katma değerinin yıllık ortalama yüzde 4,6 olarak 

gerçeklemesi beklenmektedir.  

Hizmetler sektörü, büyümenin sürükleyici sektörü olmaya devam etmektedir. 2015 yılında 

hizmetler sektörü katma değer artışının yüzde 4,6 oranında gerçekleşeceği ve 2016-2018 döneminde 

sektörde katma değer artışının yıllık ortalama yüzde 5,5 olacağı öngörülmektedir. 
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Tablo 2.4: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri 

    (Yüzde) 

 Gerçekleşme  Tahmin 

  2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Büyüme Oranları1 (1998 Fiyatlarıyla) 

Tarım 3,1 3,5 -2,1  7,4 3,0 3,0 3,0 

Sanayi 1,8 3,4 3,8  3,4 4,1 4,8 5,0 

Hizmetler2 2,4 5,7 3,9  4,6 5,0 5,4 5,9 

GSYH 2,1 4,2 2,9  4,0 4,5 5,0 5,0 

GSYH İçindeki Paylar3 (Cari Fiyatlarla) 

Tarım 9,2 8,3 8,0  8,4 8,3 8,2 8,1 

Sanayi 22,4 21,6 22,0  21,7 21,8 21,9 22,1 

Hizmetler 68,4 70,1 70,0  69,9 69,9 69,9 69,8 

GSYH 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
1 Tarım, sanayi, hizmetler sektörleri artış hızları temel fiyatlarla, GSYH artış hızı ise alıcı fiyatlarıyla hesaplanmıştır. 
2 İnşaat sektörü dahildir.  
3 Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki paylar elde 

edilmiştir. 

 

Sektörlerin GSYH içindeki payları değerlendirildiğinde ise tarım sektörünün payının yıllar 

itibarıyla kademeli olarak azalacağı tahmin edilmektedir. Program döneminde hizmetler sektörünün 

payının artması ve 2018 itibarıyla yüzde 69,8’e ulaşması öngörülmektedir. 

2.2.1.2. Büyümenin Kaynakları 

Tarihsel olarak bakıldığında büyümenin temel kaynağının sermaye stoku olduğu Türkiye 

ekonomisinde, TFV genellikle istikrarsız bir yapı sergilemiş, özellikle son dönemde büyüme 

potansiyeli açısından arzu edilen katkıyı sağlamada yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla, ERP 2016 

döneminde büyüme hedeflerine ulaşma açısından TFV’nin artırılması kritik öneme sahiptir. 

 

Tablo 2.5: Üretim Faktörlerindeki Gelişmeler  

                                                                                                                                                                                    (Yüzde) 

 Artış Oranları  Büyümeye Katkılar 

Dönem GSYH 
Sermaye 

Stoku 

Sermaye 

Stoku* 
İstihdam TFV 

 Sermaye 

Stoku 
İstihdam TFV 

1985-2000 4,3 7,4 7,3 1,7 0,2  72,2 22,4 5,4 

2001-2014 4,0 5,3 5,3 2,2 0,5  56,8 31,0 12,2 

2002-2014 4,8 5,5 6,1 2,4 0,8  54,1 28,3 17,6 

1985-2014 4,2 6,4 6,4 1,9 0,4  65,3 26,3 8,5 

2016-2018 4,8 5,3 5,7 2,4 1,0  51,2 28,2 20,6 

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

 

2014 yılında yüzde 2,9 oranında bir büyüme hızı kaydedilmiş, büyümenin kompozisyonu 

beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu yılda, büyümeye en fazla katkıyı tarihsel 

ortalamasının oldukça üstünde artış gösteren istihdam sağlamış, TFV ise büyümeye negatif katkı 

vermiştir.  

2015 yılında ise yüzde 4 olarak öngörülen büyümeye TFV’nin düşük düzeyde de olsa pozitif 

katkı sağlaması ve istihdamın büyümeye katkısının genel eğilimine doğru gerilemesi beklenmektedir. 

2016-2018 döneminde izlenecek politikalara ve öncelikli dönüşüm programlarının etkilerine bağlı 

olarak; sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin sırasıyla ortalama yüzde 5,7, yüzde 2,4 ve yüzde 1 

oranında artacağı tahmin edilmektedir. Öngörülen makroekonomik yapı çerçevesinde, sermaye stoku, 

istihdam ve TFV’nin büyümeye katkılarının Program döneminde sırasıyla ortalama yüzde 51,2, yüzde 

28,2 ve yüzde 20,6 olacağı öngörülmektedir. 
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2.2.1.3. Potansiyel Hasıla ve Hasıla Açığı 

Alternatif yöntemlerle elde edilen hasıla açığı tahminleri, 2014 yılında yüzde 2,9 oranında 

büyüyen Türkiye ekonomisinde talep yönlü bir baskının oluşmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, 

2015 yılında da üretim düzeyinin potansiyel düzeyin altında kalacağı ve negatif hasıla açığının yüzde 

1,5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

ERP 2016 döneminde ise üretken alanlara yönlendiren yatırımlar ve verimlilik artışlarıyla 

desteklenen bir büyüme stratejisi çerçevesinde büyüme hızının dönem boyunca artacağı ve yüzde 5 

düzeyine yükseleceği öngörülmektedir. Buna paralel olarak, potansiyel büyüme hızında da tedrici bir 

artışın olması beklenmektedir. 2016-2018 dönemi için oluşturulan makroekonomik senaryo 

çerçevesinde, artan büyüme hızına bağlı olarak negatif hasıla açığının dönem boyunca azalacağı ve 

dönem sonunda sınırlı düzeyde de olsa ekonomide bir ısınmanın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla, Program döneminde herhangi bir enflasyonist baskı beklenmemektedir. 

 

Şekil 2.9: Hasıla Açığı 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları 

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 

 

2.2.1.4. Yatırım-Tasarruf Dengesi 

2014 yılında makro ihtiyati tedbirler sonucunda zayıflayan yurtiçi talebin etkisiyle yavaşlayan 

ekonomik büyüme, 2015 yılının ilk üç çeyreğinde yerini ılımlı bir ekonomik toparlanmaya 

bırakmıştır. Bu dönemde, özel kesim yatırım harcamaları hız kazanmış ve tüketim harcamalarındaki 

artışlarla birlikte büyümenin temel sürükleyicisi olmuşlardır. Yılın son çeyreğinde de yurtiçi talep 

kaynaklı büyümenin devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle, özel ve kamu sabit 

sermaye yatırım harcamalarının GSYH’ya oranla sırasıyla yüzde 16,0 ve yüzde 4,4 olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Stok katkısının azalmasının beklendiği 2015 yılında toplam 

yatırımların yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.  

Öte yandan, 2015 yılında küresel ekonomik toparlanmadaki belirsizliğin devam etmesiyle 

ihracatta azalmanın kaydedilmesi, ithalatın ise ekonomik aktivitede ılımlı patikanın sürmesi ve enerji 

ve emtia fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak ihracattan daha fazla azalması beklenmektedir. Bu 

gelişmelere bağlı olarak, dış tasarruflara olan ihtiyacın azalarak yıl sonunda yüzde 4,4 seviyesine 

gerilemesi beklenmektedir. Böylece, yurtiçi tasarruflarda gözlenen artış eğiliminin devam ederek 

2015 yıl genelinde yüzde 15,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.  

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

GAP_HP GAP_PF GAP_T GAP_ST

Potansiyelden Yüzde Fark
Tahmin



Makroekonomik Görünüm 

17 

Program döneminde, siyasi belirsizliklerin azalmasıyla birlikte yapısal reformların 

hızlandırılması ve büyümenin özellikle rekabet gücümüzü artıracak dış ticarete konu olan mallar 

üreten sektörlere ağırlık veren özel yatırımlar kaynaklı olması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, cari 

açığı azaltmak ve enflasyonu düşürmek amaçları çerçevesinde harcanabilir gelir artışının altında 

seyreden bir yurtiçi tüketim yapısı öngörülmektedir. Ayrıca, Program döneminde tamamlanması 

hedeflenen Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı çerçevesinde yurtiçi 

tasarrufların üretken alanlara yönlendirilmesi ve mevcut kaynakların daha etkin kullanımı 

sağlanacaktır.  

 

Tablo 2.6: Yatırım-Tasarruf Dengesi 

                                               (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

   Tahmin 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Toplam Yatırımlar 20,6 20,2 19,6 20,0 20,5 20,9 

Sabit Sermaye Yatırımları 20,3 20,1 20,4 20,7 21,4 21,9 

Kamu 4,7 4,2 4,4 4,2 4,4 4,4 

Özel 15,6 15,9 16,0 16,5 17,0 17,4 

Stok Değişmesi 0,3 0,1 -0,8 -0,7 -0,9 -1,0 

Toplam Tasarruflar 20,6 20,2 19,6 20,0 20,5 20,9 

Yurtiçi Tasarruf 12,7 14,4 15,2 16,1 16,8 17,4 

Dış Tasarruf 7,9 5,8 4,4 3,9 3,7 3,5 

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

 

Bu politikalar doğrultusunda, özel yatırımlar program döneminde istikrarlı biçimde artarak 

dönem sonunda GSYH’ya oranla yüzde 17,4 seviyesine ulaşacaktır. GSYH içindeki yüzde 4,4 civarı 

payını koruyacağı öngörülen kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek 

nitelikteki ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yönlendirilecektir. Yurtiçi tasarrufların da dönem 

boyunca artış eğiliminde olması ve GSYH’ya oranla yüzde 17,4’e ulaşması hedeflenmektedir. Bu 

sayede, yurtdışı tasarruflara olan ihtiyacın dönem boyunca azalarak 2018 yılında GSYH’nın yüzde 

3,5 seviyesine düşmesi hedeflenmektedir.  

2.2.1.5. İşgücü Piyasası  

İşgücü piyasasındaki gelişmeler incelendiğinde, son yıllarda özellikle tarım dışı istihdamda 

gözlenen artışların devam ettiği görülmektedir. Ancak işgücü arzındaki yüksek artışın etkisiyle 2014 

yılında işsizlik oranı 2013 yılına göre 0,9 puan artarak yüzde 9,9 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2.7: İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

                                             (15+ Yaş) 

  

  

Gerçekleşme   

  

Tahmin 

2013 2014  2015 2016 2017  2018 

Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi) 55.982 56.986  57.866 58.728 59.568 60.384 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,3 50,5  51,3 51,7 52,1 52,4 

İşgücü (Bin Kişi) 27.046 28.786  29.694 30.388 31.032 31.636 

    İstihdam 24.601 25.933  26.655 27.292 27.960 28.604 

        Tarım 5.204 5.470  5.498 5.416 5.257 5.082 

        Tarım Dışı 19.397 20.463  21.157 21.876 22.704 23.522 

    İşsiz 2.445 2.853  3.039 3.097 3.072 3.032 

İstihdam Artışı (%) 2,8 5,4  2,8 2,4 2,5 2,3 

        Tarım  -1,8 5,1  0,5 -1,5 -2,9 -3,3 

        Tarım Dışı 4,1 5,5  3,4 3,4 3,8 3,6 

İstihdam Oranı (%) 43,9 45,5  46,1 46,5 46,9 47,4 

İşsizlik Oranı (%) 9,0 9,9  10,2 10,2 9,9 9,6 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
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Ocak-Kasım 2015 dönemi işgücü verileri incelendiğinde, hizmetler sektöründeki güçlü 

istihdam artışlarının etkisiyle toplam istihdamın da arttığı gözlenmektedir. Ekonomik aktivitede 

beklenenin üzerinde artışlar olması istihdam artışını destekleyen bir unsur olmuştur. 2015 yılında 

toplam istihdamın 26.655 bin kişi olması beklenmektedir. Ancak işgücü arzında beklenen yüksek 

artışın etkisiyle 2015 yılı genelinde işsizlik oranının 2014 yılına göre 0,3 puan artarak yüzde 10,2 

olacağı tahmin edilmektedir.  

2016-2018 döneminde tarım dışı istihdam artışının ekonomik büyümedeki gelişmeler 

çerçevesinde yıllık ortalama yüzde 3,6 olacağı öngörülmektedir. Tarım istihdamının ise son dönemde 

gözlenen gelişmelere paralel olarak önümüzdeki dönemde bir miktar gerileyeceği tahmin 

edilmektedir. İşsizlik oranlarının ise 2016 yılında yüzde 10,2 seviyesinde sabit kalması, 2017 yılından 

itibaren aşağı yönlü bir trend izleyerek 2018 yılında yüzde 9,6 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. 2015 yılı sonunda yüzde 51,3 olması beklenen işgücüne katılma oranının 

Program dönemi sonunda yüzde 52,4’e ulaşması beklenmektedir. 

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 ilerlenmesini sağlayacak bir hedef patikası öngörülmektedir. 

Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon hedefi 2016, 2017 ve 2018 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 faiz koridoru da 2010 yılının son 

çeyreğinden bu yana etkin şekilde para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. TCMB, küresel 

oynaklıklarda kalıcı bir azalma yaşanması halinde veya dış denge ve finansal istikrar alanındaki 

kazanımları daha da iyileştirerek sürdürecek politika önlemlerinin etkili bir şekilde kullanılması 

durumunda sıkı para politikasını daha dar bir faiz koridoru içerisinde uygulayabileceğini açıklamıştır.  

Dalgalı döviz kuru rejimi 2016 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 beş 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. Bu çerçevede, TCMB 

önümüzdeki dönemde de finansal istikrarı destekleyici politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya 

devam edecektir.  

2.2.3. Ödemeler Dengesi 

2.2.3.1. Cari İşlemler Hesabı 

2014 yılında özel tüketimi kontrol altına almaya yönelik makro ihtiyati tedbirler neticesinde 

yurt içi talep bir miktar daralmıştır. Buna ilaveten, altın ithalatındaki normalleşmenin ve döviz 

kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 2014 yılında dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı belirgin bir 

düşüş göstererek sırasıyla 63,6 milyar dolar ve 43,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2015 

yılında ekonomide yurt içi talebi sınırlamaya yönelik tedbirlerin sürdürülmesinin, enerji fiyatlarındaki 

düşüşün ve döviz kurundaki dalgalanmaların devamına bağlı olarak dış ticaret ve cari işlemler 

açığındaki düşüş seyri devam etmiş ve sırasıyla 47,8 milyar dolar ve 32,2 milyar dolar seviyelerinde 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2.8: Ödemeler Dengesi Tahminleri 

                                      (Milyar Dolar) 

  

  

Gerçekleşme 
  

Tahmin 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cari İşlemler Hesabı -63,6  -43,6  -32,2  -28,6 -29,3 -29,9 

   Dış Ticaret Dengesi -79,9 -63,6 -47,8  -41,9 -44,8 -48,8 

      Toplam Mal İhracatı 161,8 168,9 152,1  160,1 188,2 213,1 

          İhracat (fob) 151,8 157,6 143,9  155,5 175,8 201,4 

      Toplam Mal İthalatı 241,7  232,5  199,9  201,9 233,0 261,8 

          İthalat (cif) 251,7  242,2  207,2  210,7 243,1 273,2 

   Hizmetler Dengesi 23,7  26,8  24,0  23,3 25,5 28,9 

      Gelir 47,7  51,7  46,2  46,6 50,6 54,8 

          Seyahat Geliri  28,0  29,6  26,6  27,0 29,4 31,8 

      Gider 24,0  24,9  22,3  23,3 25,1 25,9 

   Birincil Gelir Dengesi -8,6  -8,1  -9,5  -11,1 -11,4 -11,8 

   İkincil Gelir Dengesi  1,2  1,4  1,2  1,1 1,5 1,8 

      İşçi Gelirleri  0,9  0,8  0,7  0,8 0,9 1,0 

Sermaye ve Finans Hesabı -62,4 -42,1 -22,6  -28,7  -29,3  -29,9  

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

   Finans Hesabı (Rezerv Hariç) -72,2 -41,6 -10,7  -35,6  -44,2  -45,8  

      Doğrudan Yatırımlar -8,8 -5,5 -11,5  -11,3  -12,1  -14,0  

         Net Varlık Edinimi 3,6 7,0 5,1  4,3  4,3  4,3  

         Net Yükümlülük Oluşumu 12,4 12,5 16,6  15,5  16,3  18,3  

      Portföy Yatırımları -24,0 -20,1 15,4  -3,5  -21,4  -20,9  

         Net Varlık Edinimi -2,6 0,7 6,0  2,1  0,0  0,0  

         Net Yükümlülük Oluşumu 21,4 20,9 -9,4  5,6  21,4  20,9  

             Bankalar 8,3 10,4 -0,7  2,1 7,5 7,5 

             Diğer Sektörler 3,5 3,3 1,1  0,5 1,0 1,0 

             Hisse Senetleri 0,8 2,6 -2,4  0,3 1,5 1,3 

      Diğer Yatırımlar -39,5 -16,0 -14,6  -20,9  -10,8  -11,0  

         Net Varlık Edinimi -2,3 1,7 14,9  0,9  0,8  0,8  

         Net Yükümlülük Oluşumu 37,1 17,7 29,5  21,8  11,6  11,8  

   Rezerv Varlıklar 9,9 -0,5 -11,8  7,0  15,0  15,9  

Net Hata ve Noksan 1,4 1,6 9,7  0,0  0,0  0,0  

Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

Ekonomik Reform Programı döneminde, ticaret ortaklarımızın büyümesinin, AB’de öngörülen 

kısmi toparlanmaya paralel olarak, son yıllara göre nispeten daha yüksek olması beklenmektedir. 

Ekonominin kritik alanlarında yapılacak Ar-Ge destekleri ve bu alanlarda küresel ticari pazarın 

oluşmasına yönelik teşvikler ve taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı kapsamında hayata 

geçirilecek alt yapı yatırımlarının ihracat artışına olumlu yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Buna ek olarak, ihracatı artırmaya yönelik politikaların da etkisiyle, ihracatın Program döneminde 

cari fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 11,8 oranında artacağı ve dönem sonunda 201,4 milyar dolara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılında yüzde 1,8 oranında artış kaydeden reel mal ihracatının 

2016 yılında hızlanarak yüzde13,8 oranında artacağı beklenmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında ise reel 

mal ihracatının sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 13,0 oranlarında artacağı öngörülmektedir. Bu dönemde 

ihracat fiyatlarının dünya fiyatlarına uyumlu bir şekilde hareket etmesi ve yıllık ortalama yüzde 0,7 

azalması beklenmektedir. 

2014 yılında cari fiyatlarla yüzde 3,8 azalan ithalat, 2015 yılında sürdürülmekte olan makro-

ihtiyati tedbirlerin yanı sıra enerji ve ithalat fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle yüzde 14,4 oranında 

daralmıştır. Ticari entegrasyonu artırmak ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması amacıyla hazırlanan 

eylem planı kapsamında yabancı yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları 
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yapılmakta, yatırımcıların isteklerine bağlı olarak teşvik sisteminde değişiklikler hayata geçirilmekte 

ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının farkındalığı artırılmaktadır. Bunun yanı sıra madencilik 

yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dair uygulamaya geçirilen eylemler enerji 

ithalatının azalışına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.  Program döneminde ithalatın yıllık ortalama 

yüzde 9,7 oranında bir artış sergileyerek 2018 yılında 273,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Bu dönemde, ithalat fiyatlarında beklenen yıllık ortalama yüzde 1,8’lik azalışla birlikte 

reel ithalat artışının yüzde 11,8 olacağı öngörülmektedir. Düşük petrol fiyatlarına bağlı enerji 

ithalatındaki azalış ve dünya ticaret fiyatları ithalat ve dolayısıyla cari açık tahminlerine aşağı yönlü 

etkide bulunmaya devam edecektir. 

2015 yılında hizmet dengesinde bir önceki yıla göre 2,8 milyar dolar düzeyinde bir azalma 

gerçekleştiği ve bu azalmanın temel olarak turizm gelirleri kaynaklı olduğu görülmektedir. Nitekim 

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında bölgedeki siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak sınırlı bir azalış 

kaydedilmektedir. Buna karşın Şubat 2016’da kamuoyuyla paylaşılan 2016 turizm eylem planında 

yer alan eylemlerin hayata geçirilmesiyle birlikte sektöre doğrudan ve dolaylı katkı sağlanacak ve 

buna bağlı olarak turizm gelirlerinde yeniden bir ivmelenme yakalanacağı öngörülmektedir. İlerleyen 

dönemde turizm çeşitlerini ön plana çıkaracak politikaların hayata geçirileceği ve yakın coğrafyadaki 

siyasi olumsuzlukların son bulacağı varsayımı altında 2015 yılında 26,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşen turizm gelirlerinin yıllık ortalama yüzde 6,1 artışla 2018 yılında 31,8 milyar dolara 

ulaşması beklenmektedir. 

Bu gelişmeler ışığında, cari işlemler açığının GSYH’ya oranının Program döneminde kademeli 

bir şekilde sürdürülebilir düzeylere doğru gerilemesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, enerji 

fiyatlarının sınırlı bir artış göstereceği varsayımı altında, cari açığın GSYH’ya oranının 2016, 2017 

ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 3,7 ve yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. Cari açığın yapısal bir şekilde düşürülmesine Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli 

Programda yer alan mali disiplinin güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kredi artış hızının 

yavaşlatılması, yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatının artırılması ve ekonominin üretim 

yapısının ithalata olan yüksek bağımlılığının azaltılmasına yönelik uygulanacak politikalar önemli 

katkı sağlayacaktır. 

2.2.3.2. Sermaye ve Finans Hesabı 

Gelişmekte olan ekonomiler, son 20 yıldaki küresel büyümenin temel sürükleyicisi rolünü 

sürdürmektedir. Bununla birlikte, söz konusu ekonomilerin büyüme performanslarının üst üste beş yıl 

boyunca düşmeye devam etmesi, aynı zamanda gelişmiş ekonomilerde büyümenin yeterince 

hızlanmaması küresel beklentileri ve risk iştahını olumsuz etkilemektedir. Çin ekonomisinin 

beklenenden fazla yavaşlaması, gelişmekte olan ekonomilerde düşen talep sonucunda emtia ve enerji 

ürünleri fiyatlarının düşmesi, FED’in para politikasını sıkılaştırdığı bir ortamda diğer gelişmiş ülke 

merkez bankalarının para politikalarını gevşetmeye devam etmesi, son dönemde küresel görünümü 

ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını etkileyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 

Türkiye, bu süreçte, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya ile birlikte gelişmekte olan ülkelere yönelik 

beklentilerdeki bozulmadan en çok etkilenen ülkelerden biri olmuş ve rezerv hariç sermaye girişi 2015 

yılında belirgin bir biçimde düşmüştür. 

Söz konusu belirsizliklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesiyle, küresel sermaye 

akımlarının dalgalı seyrini sürdürmesi beklenmektedir. FED’in 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla faiz 

artışlarına başlamasına karşılık Avrupa Merkez Bankasının ekonomiyi desteklemek amacıyla 

genişletici para politikası uygulamalarını 2017 yılı Mart ayına kadar uzatmış olması, gelişmekte olan 

ülkelere yönelik sermaye akımlarının seyrinde belirleyici olacaktır. 

Ekonomide üretim altyapısını güçlendirerek yapısal dönüşüm gerçekleştirmek ve böylelikle 

dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında uygulamaya 

konulan İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Programı çerçevesinde hayata geçirilecek eylemlerle, 

hukuki ve bürokratik süreçler ile yatırım yerleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek, böylelikle 

hem doğrudan yabancı yatırımların artması hem de finans hesabının kalitesinin iyileşmesi 

sağlanacaktır. Bu kapsamda, 2016 yılında rezerv hariç sermaye hesabının hızla toparlanması, sonraki 

yıllarda ise ılımlı bir biçimde artmaya devam etmesi beklenmektedir. Program döneminde yurtiçinde 
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doğrudan yatırımların ılımlı bir biçimde artarak 18,3 milyar dolara ulaşacağı, böylelikle net doğrudan 

yatırımların da 14 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan 2018 yılında 20,9 milyar 

doları portföy yatırımları; 11,0 milyar doları diğer yatırımlar kaleminden olmak üzere toplamda 45,8 

milyar dolar fon girişi kaydedilmesi ve rezerv artışlarının ise 15,9 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Parasal genişleme sürecinin sona erdiği dönemde, bu sürecin yarattığı belirsizlikten en çok 

etkilenen ekonomilerden biri olan Türkiye’nin, söz konusu belirsizliklerin büyük ölçüde azaldığı yeni 

dönemde pozitif ayrışma göstermesi, güçlü kamu maliyesinin yanı sıra hayata geçirilen yapısal 

reformlarla ekonomik güveni artırması, böylelikle azalmaya devam eden cari işlemler açığını 

sorunsuz bir biçimde finanse etmesi beklenmektedir. 

2.2.4. Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çıkabilecek Temel Riskler  

Programda ortaya konulan orta vadeli görünüm, küresel görünümde varsayımlar dışında 

yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak aşağı ve yukarı yönlü bazı riskler taşımaktadır. Bu kapsamda:  

 2015 yılının son ayında faiz artırımına başlayan FED’in 2016 yılında para politikasında 

izleyeceği yol Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının boyutunu 

etkileyebilecektir. FED’in beklentilerin altında faiz artırımı yapması durumunda, Türkiye 

yönelik sermaye akımlarında orta vadede göreli olarak olumlu bir etkinin oluşması söz 

konusu olabilecektir. 

 AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. AB büyüme performansının beklentilerin 

üstünde veya altında olması Türkiye ekonomisinde ihracat performansı açısından olumlu 

veya olumsuz etkiler ortaya çıkarabilecektir.  

 AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının mevcut problemleri çözecek şekilde güncellenmesinin, 

asimetrik etkilerin ortadan kaldırılması yoluyla dış ticaretimize olumlu yansımaları 

olabilecektir.  

 Rusya ile yaşanan siyasi gerginlik ve uygulamaya konulan ekonomik ambargo Türkiye’nin 

hem ihracatını hem de turizm gelirlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Söz konusu 

ilişkilerin mevcut durumunun uzun süre devam etmesi halinde ihracat ve turizm açısından 

olumsuz etkiler devam edebilecektir. 

 Önemli bir ihracat pazarımız olan Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu‘da yaşanan 

sorunların ve jeopolitik gerginliklerin gidişatı başta ticaret kanalı olmak üzere ekonomi 

üzerinde olumlu ve olumsuz riskler yaratabilecektir.  

 Son dönemde oldukça düşük düzeylere gerileyen enerji fiyatları için orta vadede ılımlı 

artışlar öngörülmüştür. Fiyatların bu seviyede kalması veya daha da düşmesi durumunda 

cari açık ve enflasyona ilave olumlu etkileri olabilecektir. Hızlı bir artış sürecine girilmesi 

durumunda ise cari açık ve enflasyon açısından olumsuz etkiler ortaya çıkabilecektir. Diğer 

taraftan, petrol fiyatlarında olası yüksek bir artış, başta Orta Doğu ülkeleri gibi petrol 

ihracatçısı ülkelerde büyüme performansına olumlu bir etkiye yol açabilecek, bu durumun 

da Türkiye’nin ihracat performansına pozitif yansımaları olabilecektir. 
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3. KAMU MALİYESİ 

Maliye politikası, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı 

çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat 

istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. Kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında 

tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, harcama programları gözden 

geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici olarak azaltılacaktır. Kalıcı mahiyette etki 

oluşturacak yeni harcama programlarının bütçeye dâhil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler 

dikkate alınacak, harcamalardaki artış hızı kontrol altında tutulacaktır. Harcamalarda özellikle 

büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge 

desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.  

Devresel hareketlere karşı oldukça duyarlı olan kamu mali sisteminin daha güçlü hale 

getirilebilmesi için kamu gelirlerinin kalitesi artırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen gelirler, orta ve 

uzun vadede harcama seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine sebep olacak politikaların 

finansmanında kullanılmayacaktır. Genel yönetim mali istatistiklerinin uluslararası standartlarla 

uyumlu olarak üçer aylık dönemler halinde yayımlanmasına devam edilecektir. 

2016 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programında yer alan genel devlet dengesi ve 

merkezi yönetim bütçesine ilişkin büyüklükler, Orta Vadeli Program (2016-2018) ve 2016 Yılı 

Programı esas alınarak hazırlanmıştır. 

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.  

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. 
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3.1. Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar 

Maliye politikası, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı 

çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat 

istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 

Bu kapsamda, 2016-2018 döneminde uygulanacak temel politika öncelikleri şunlardır: 

3.1.1. Gelir Politikaları 

 Kamunun üstlendiği görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlıklı 

ve sürekli kaynaklardan sağlanması yanında gelir dağılımının iyileştirilmesi, kalkınmanın 

desteklenmesi, tasarrufların artırılması gibi ekonomik ve sosyal amaçlar da kamu gelir 

politikasının belirlenmesinde ve uygulanmasında gözetilecek temel esaslardır. 

 Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacaktır. 

 Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesis edilmesi, cari açıkla mücadele, yabancı 

yatırımların ülkeye çekilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması ile Ar-Ge, tasarım ve 

inovasyonun desteklenmesi konularında vergi politikası etkin bir araç olarak 

kullanılmaya devam edilecektir. 

 Vergi idaresinin beşeri, fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesi suretiyle vergilemede 

hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve bu suretle vergiye gönüllü uyumun artırılmasını 

amaçlayan çalışmalar sürdürülecektir. 

 Vergi mevzuatının daha basit ve kolay uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla yürütülen 

çalışmalara devam edilecektir. 

 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ekonomik faaliyetler üzerinde yük 

oluşturan işlem vergileri gözden geçirilecektir. 

 Vergi politikalarının uygulama sonuçlarının ölçülmesi, raporlanması ve kamuoyuyla 

daha detaylı olarak paylaşılması sağlanacaktır. 

 Vergi kaybının yoğun olduğu alanlarda söz konusu kaybın azaltılmasına yönelik öncelikli 

tedbirler alınacak, vergi tabanı adil vergileme ilkesi esas alınarak genişletilecektir. 

 İstisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

 Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik belirlenen politika, strateji ve eylemler ilgili taraflarla 

işbirliği içinde ve kararlı şekilde uygulanmaya devam edilecektir. 

 Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında enerji tüketiminde tasarruf 

sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecek; enerji verimliliğini teşvik eden vergisel 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda satış dahil tüm alternatifler değerlendirilecek; 

taşınmazların tasarrufunda etkinlik ve verimlilik ilkeleri gözetilecektir.  

 Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesine 

yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda, imar planı değişiklikleri sonucunda 

oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay alması sağlanacaktır. 

3.1.2. Harcama Politikaları 

 Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda, orta vadeli 

bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kurumlar tarafından öngörülen 

hizmet genişlemelerinde de ilgili yıl kurum bütçe ödeneği içinde kalınmasına özen 

gösterilecektir. 

 Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi 

çerçevesinde kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına 

geçilecektir. 

 Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe 

ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. 
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 Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve 

denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik hale getirilmesine 

yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

 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 özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak 

yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak 

planlanacaktır. 

 Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde 

fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle 

tedariki yaygınlaştırılacaktır. 

 Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında ihtiyaca uygunluk ve maliyet etkinlik 

gözetilecektir. 

 Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet 

kalitesi artırılacaktır. 

 Kamu Ar-Ge ödeneklerinin tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı 

verilen sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir. 

 Tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; verimlilik ve katma değerin artırılması 

hedefi çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 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. 

 Asgari ücrette yapılan artışın işveren üzerinde oluşturacağı ilave maliyetin kısmen 

telafisine yönelik tedbir alınacaktır. 

 Kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, 

teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde kullanılacaktır. Bu 

kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli 

firmaların payı artırılacaktır. 

 Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün 

bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecektir. 

3.1.3. Kamu Borçlanma Politikası 

 Borçlanma politikasının, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkeleri çerçevesinde, makroekonomik dengeler gözetilerek; piyasa koşulları ile maliyet 

ve risk unsurları göz önünde tutularak para ve maliye politikalarıyla uyum içerisinde 

yürütülmesi esastır. Bu doğrultuda, orta vadeli stratejik ölçütlere dayalı olarak hazırlanan 

borçlanma politikaları borç stokunun maruz kaldığı riskler ile maliyet unsurlarını en 

uygun seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. 

 Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecektir. Piyasa 

koşulları elverdiği ölçüde,  borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden sabit faizli 

enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riski; ortalama vadenin 

uzatılması ve Hazine’nin güçlü rezerv tutması suretiyle likidite riski düşürülecektir. 

 KÖİ modeliyle gerçekleştirilenler de dâhil olmak üzere kamu yatırımları kapsamında 

sağlanan garanti ve taahhütlerden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin borç stoku ve 
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sürdürülebilirliği üzerinde oluşturabileceği risklerin izlenmesi ve yönetilmesi çalışmaları 

sürdürülecektir. 

 Aktif borç yönetimi kapsamında, borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının 

sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla değişim ve geri 

alım ihaleleri yapılabilecektir. 

 İkincil piyasalarda sağlıklı bir verim eğrisinin oluşturulması ve likiditenin artırılmasına 

yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi politikasına devam 

edilecektir. 

 Yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni borçlanma araçlarının geliştirilmesine 

ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 Tahvil piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Piyasa 

koşullarının uygun olması ve kurumsal yatırımcıların kalıcı bir talep göstermesi 

durumunda daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil/kira sertifikası ihracı imkânları 

değerlendirilebilecektir. 

 Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir. 

 Hazine Finansman Programı, iç borçlanma stratejileri ve ihale duyuruları gibi 

borçlanmaya ilişkin bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecektir. 

 Aylık olarak nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun 

giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ihraç edilebilecektir. 

3.1.4. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim 

 Çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan 

ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecektir. 

 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin 

artırılmasına devam edilecektir. 

 Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeflerine yönelik risklerin etkin 

yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır. 

 Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak 

güçlendirilecektir. 

 Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve etkin bir dış denetimin 

sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir. 

 Kamuda iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

3.2. 2015 yılı Bütçe Uygulamaları 

3.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

2015 yılı başında GSYH’ya oran olarak yüzde 1,1 düzeyinde programlanan merkezi yönetim 

bütçe açığı yılsonunda yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe harcamaların GSYH’ya 

oran olarak başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bütçe açığının GSYH’ya 

oranının mali yıl başında öngörülen düzeye oldukça yakın gerçekleşmesinde gerek vergi gerekse 

vergi dışı gelirlerdeki performans belirleyici olmuştur. 

 2015 yılında merkezi yönetim bütçesi toplam gelirleri GSYH’ya oran olarak bir önceki yıla 

kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 24,6 düzeyine yükselmiştir. Böylece merkezi yönetim bütçesi 

toplam gelirlerinin GSYH’ya oranı mali yıl başında öngörülen yüzde 23,2 düzeyinin 1,4 puan 

üzerinde bir gerçekleşme göstermiştir. Söz konusu yılda vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla 0,6 

puan artarak yüzde 20,8 düzeyine yükselirken, vergi dışı gelirler 0,3 puan azalarak yüzde 3,9 

düzeyine gerilemiştir. 

Gelir vergisi tahsilatı 2015 yılı bütçe hedefinin 3,4 milyar TL üzerine çıkarak 85,8 milyar 

TL düzeyinde ve GSYH’ya oran olarak yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu bir önceki yıla 

kıyasla GSYH’ya oran olarak yüzde 0,1 düzeyinde bir artışa tekabül etmektedir. Söz konusu 

gelişmede, kamu kesimi ücretleri ile asgari ücret artış oranları ve faiz oranlarının bütçe 

öngörülerinden daha yüksek seviyede gerçekleşmesi etkili olmuştur. 



Kamu Maliyesi 

26 

Kurumlar vergisi tahsilatı bütçe tahmininin 2,7 milyar TL altında kalarak 33,4 milyar TL 

olmuş, GSYH’ya oran olarak ise hedefin 0,2 puan altında yüzde 1,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 

bir önceki yıla kıyasla GSYH’ya oran olarak yüzde 0,1 düzeyinde bir azalışa tekabül etmektedir.  

Kur ve faiz oranlarındaki gelişmeler ile beyana dayanan kurumlar vergisi tahsilatı kapsamında 

yapılan iadelerin söz konusu gelişme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Dâhilde alınan KDV tahsilatı 2015 yılı bütçe tahmininin 2,2 milyar TL üzerine çıkarak 46,4 

milyar TL olmuş, GSYH’ya oran olarak ise bütçe tahminine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 2,4 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu bir önceki yıla kıyasla GSYH’ya oran olarak yüzde 0,4 düzeyinde 

bir artışa tekabül etmektedir. Mezkur gelişmede, mobil iletişimde 4,5G teknolojisi frekans 

ihalesinden elde edilen yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki KDV geliri ile yılın başında bazı mallara 

yönelik ÖTV artışlarının KDV gelir etkisi belirleyici olmuştur. 

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatı, bütçe tahmininin 3,1 milyar TL 

üzerine çıkarak 50,8 milyar TL ve GSYH’ya oran olarak bütçe hedefinin 0,1 puan üzerinde yüzde 

2,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum temel olarak akaryakıt ürünleri tüketiminin öngörülenden 

daha yüksek düzeyde artmasından kaynaklanmıştır. 

Motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV tahsilatı, bütçe tahmininin 4,2 milyar TL üzerine 

çıkarak 17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede, motorlu taşıt satışlarının 

öngörülenin oldukça üzerinde artması etkili olmuştur. Böylece, GSYH’ya oran olarak bütçe 

tahmininin 0,2 puan üzerine çıkılarak yüzde 0,9’a ulaşılmıştır. 

Tütün mamullerinden elde edilen ÖTV tahsilatı, bütçe tahmininin 3,5 milyar TL üzerine 

çıkarak 27 milyar TL olmuş, GSYH’ya oran olarak ise 0,2 puanlık artışla yüzde 1,4 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Söz konusu artış üzerindeki temel etken, 2015 yılı bütçe hazırlık çalışmaları 

döneminde öngörülmemiş olmakla birlikte yılın başında yapılan vergi düzenlemeleri çerçevesinde 

sigaradaki maktu vergi tutarının 5 kuruş artırılmış olmasıdır. 

Gümrük vergilerinden elde edilen tahsilat, bütçe tahmininin 1,3 milyar TL üzerine çıkarak 

8,3 milyar TL’ye ulaşmış, GSYH’ya oran olarak ise 0,1 puanlık artışla yüzde 0,4 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Mayıs ve Haziran aylarında belirli mallara yönelik getirilen ilave gümrük vergisi 

uygulamasının bu gelişmede etkili olduğu görülmektedir. İthalde alınan KDV tahsilatı ise bütçe 

tahmininin 0,7 milyar TL altında kalmış ve GSYH’ya oranla yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.   

Harçlardan elde edilen gelir, özellikle tapu harçları tahsilatında görülen artış dolayısıyla 

bütçe tahmininin 1,3 milyar TL üzerine çıkarak 17 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu 

çerçevede,  harç gelirleri GSYH’ya oran olarak bütçe tahmininin 0,1 puan üzerine çıkarak yüzde 

0,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2015 yılında vergi dışı gelirler, bir önceki yıla nazaran GSYH’ya oran olarak 0,3 puan 

gerileme göstererek yüzde 3,9 düzeyinde olmasına rağmen, bütçe hedefinin 13,4 milyar TL üzerine 

çıkarak 75,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede temel olarak, teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleri içinde yer alan ve bütçe çalışmaları döneminde öngörülmeyen 5,8 milyar TL tutarındaki 

Merkez Bankasından elde edilen temettü geliri ile 4,6 milyar TL’lik 4,5G teknolojisi frekans ihalesi 

gelirinin etkili olduğu görülmektedir. Buna ilave olarak 2015 yılı içerisinde 6,1 milyar TL tutarında 

bir özelleştirme geliri elde edilmiştir.  

2015 yılında, GSYH’ya oran olarak bir önceki yıla kıyasla, merkezi yönetim bütçesi faiz dışı 

harcamaları 0,3 puan artmış ve faiz giderleri ise 0,2 puan azalmıştır. Böylece, toplam harcamaların 

GSYH’ya oranı yüzde 25,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz dışı harcamalar, son yıllarda olduğu 

gibi, nominal olarak yılı bütçesinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı 

bütçesinde 418,9 milyar TL olarak ödenekleştirilen faiz dışı harcamalar 453 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişme temel olarak, personel ve mal hizmet alım giderlerindeki 

artışlar ile ulaştırma sektörüne yapılan yatırım ve transferlerdeki ilavelerden kaynaklanmaktadır. 

2015 yılı bütçesinde 140,2 milyar TL olarak öngörülen sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet 

primi giderleri dâhil personel giderleri 146,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Toplu sözleşmede 

belirlendiği üzere, 2015 yılında kamu personelinin maaşları Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 

oranında artırılmıştır.  Ayrıca, personel giderlerinde kaydedilen artışta, Temmuz ayında yüzde 1,76 
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oranında enflasyon farkı verilmesi, yılı bütçesinde öngörülenin üzerinde kamu personel alımı 

yapılması, öğretmen atamalarının bütçede öngörülen Eylül ayı yerine Şubat ayında 

gerçekleştirilmesi, akademik personel, askeri personel ile hakim ve savcıların özlük haklarında 

iyileştirmeler yapılmasının yanında öğretmenlere takviye kursları uygulaması kapsamında ek ders 

saat ücretlerinin iki katına çıkarılması ve ek ders sınırının haftalık 40 saate çıkarılması gibi 

gelişmelerin etkisi olmuştur. 

 
Tablo 3.1: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

     2013 2014 2015 2016* 

Harcamalar 26,0 25,7 25,8 25,9 

Faiz Dışı Harcamalar 22,9 22,8 23,1 23,3 

          Personel Giderleri 6,1 6,3 6,4 6,7 

          Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 1,0 1,1 1,1 1,1 

          Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,3 2,3 2,3 2,1 

          Cari Transferler 9,5 9,3 9,3 9,9 

          Sermaye Gideri 2,8 2,8 2,9 2,3 

          Sermaye Transferleri 0,5 0,4 0,5 0,3 

          Borç Verme 0,6 0,6 0,6 0,6 

          Yedek Ödenek 0,0 0,0 0,0 0,2 

Faiz Giderleri 3,2 2,9 2,7 2,5 

Gelirler 24,9 24,3 24,6 24,5 

Vergi Gelirleri 20,8 20,2 20,8 20,8 

Vergi Dışı Gelirler 3,2 3,4 3,2 2,9 

Sermaye Gelirleri 0,7 0,6 0,4 0,6 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,1 0,2 0,2 0,2 

Faiz Dışı Fazla 2,0 1,5 1,5 1,2 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,9 0,5 0,4 0,1 

Borçlanma Gereği 1,2 1,3 1,2 1,3 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
* 2016 Yılı Programı 

 

2015 yılı bütçesinde 41,2 milyar TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderleri 45,4 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İş Yurtları 

Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının ilave ihtiyaçları 

belirleyici olmuştur.  

2015 yılı bütçesinde 176,4 milyar TL olarak öngörülen cari transferler yılsonunda 182,8 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişme üzerinde, gelir performansının programlanan 

seviyeden daha olumlu olması sebebiyle gelirden ayrılan payların yüksek gerçekleşmesi, AFAD 

ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen işler için yapılan ilave harcamalar ile 

sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler belirleyici olmuştur.  

2015 yılı bütçesinde 41 milyar TL olarak öngörülen sermaye giderleri yılsonunda 56,9 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Sağlık 

Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarına ilave kaynak sağlanması etkili olmuştur.  

2015 yılı sermaye transferleri başlangıç ödeneğinin 3,7 milyar TL üzerinde 10,5 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, il özel idarelerine, KKTC’ye su taşıma projesine, 

TÜBİTAK’a Ar-Ge lisans alımı ve afet altyapı hasarları için ek kaynak sağlanması etkili olmuştur.  

2015 yılı bütçesinde 10,5 milyar TL olarak öngörülen borç verme kalemi yılsonunda 11,3 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, KİT’lere 0,9 milyar TL ilave kaynak aktarılması 

ile öğrenim ve harç kredisi ödemelerinde kaydedilen 0,2 milyar TL tutarındaki artış etkili olmuştur. 
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Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, yılı bütçesinde 21 milyar TL olarak öngörülen 

açığın yılsonunda 22,6 milyar TL olarak gerçekleşmesi, bütçe açığının GSYH’ya oranının ise 

yüzde 1,5 olması beklenmektedir. Merkezi yönetim bütçesi program tanımlı faiz dışı fazlasının ise 

2014 yılında 0,5 olan seviyesinden yüzde 0,4 düzeyine gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

3.2.2. Genel Devlet Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

Genel devlet harcama ve gelirlerinde küresel finansal kriz akabinde gözlenen artış eğilimi 

2013 yılına kadar devam etmiş 2014 yılında ise bir önceki yıla göre gelirlerde 0,3; harcamalarda 

ise 0,5 puan gerileme olmuştur. Böylece, 2014 yılında GSYH’ya oranla genel devlet gelirleri yüzde 

39,6; genel devlet harcamaları ise yüzde 40,2 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında GSYH’ya oranla 

yüzde 0,7 olarak gerçekleşen genel devlet açığı, 2014 yılında yüzde 0,6’ya gerilemiş, faiz giderleri 

ise 0,3 puan azalarak yüzde 3 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 
Tablo 3.2: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 1 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2011 2012 2013 2014 

 Vergiler 20,1 20,2 21,3 20,7 

     Vasıtasız 5,9 6,1 5,9 6,1 

     Vasıtalı 13,5 13,4 14,7 13,9 

     Servet 0,7 0,7 0,7 0,7 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 1,8 2,1 1,9 2,2 

 Faktör Gelirleri 5,0 5,7 5,8 5,7 

 Sosyal Fonlar  9,2 9,4 10,1 10,2 

Toplam 36,1 37,4 39,1 38,9 

     Özelleştirme Gelirleri  0,3 0,5 0,8 0,7 

Toplam Gelir 36,4 37,8 39,9 39,6 

Cari Harcamalar 16,6 17,5 18,0 18,0 

  Yatırım Harcamaları 3,3 3,5 4,2 3,8 

     Sabit Sermaye 3,3 3,5 4,2 3,8 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 16,8 17,8 18,5 18,3 

     Cari Transferler  15,9 17,0 17,4 16,9 

     Sermaye Transferleri 0,9 0,9 1,1 1,4 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 36,8 38,8 40,6 40,2 

Borçlanma Gereği 0,4 1,0 0,7 0,6 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 0,7 1,5 1,6 1,3 

Faiz Dışı Harcama 33,4 35,3 37,4 37,2 

Faiz Dışı Fazla 3,0 2,5 2,5 2,3 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 1,8 0,7 0,8 0,6 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

2015 yılında genel devlet gelir ve harcamalarının GSYH’ya oran olarak bir önceki yıla göre 

sırasıyla 1,1 puan ve 0,5 puan artması ve her ikisinin de yüzde 40,7 düzeyinde gerçekleşmesiyle 

genel devletin fazla vermesi beklenmektedir. GSYH’ya oran olarak faiz dışı harcamaların 0,7 puan 

artışla yüzde 37,9’a yükselmesi; faiz giderlerinin ise yüzde 2,8’e gerilemesi beklenmektedir. Genel 

devlet faiz dışı harcamalarındaki yükselişte, cari transferlerdeki sosyal amaçlı harcamalar ile 

yatırımlarda gerçekleşen reel artış belirleyici olmuştur. Genel devlet gelirlerindeki artışta ise gelir 

vergisi, KDV ve ÖTV gelirlerindeki yüksek performans ile sosyal güvenlik primi tahsilatındaki 

artış belirleyici olmuştur.  

3.3. Orta Vadeli Perspektif 

2016-2018 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. 
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 Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirler alınacak, istisna ve muafiyetler 

gözden geçirilecek ve bu suretle vergi tabanı genişletilecektir. 

 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ekonomik faaliyetler üzerinde yük 

oluşturan işlem vergileri gözden geçirilecektir. 

 KİT fiyatları, program hedefleriyle uyumlu olarak belirlenecektir. 

 Kamu personeli maaş ve ücret artışı 2016 yılı Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 

6 ve yüzde 5 olacak şekilde belirlenmiştir.  

 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha 

akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. 

 Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek ve yardımların etkinliğinin 

artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.  

 
Tablo 3.3: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 2 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2015 2016 2017 2018 

 Vergiler 21,4 21,4 21,2 21,1 

     Vasıtasız 6,1 6,1 6,1 6,0 

     Vasıtalı 14,5 14,5 14,4 14,4 

     Servet 0,7 0,7 0,8 0,8 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 2,2 1,7 1,9 1,9 

 Faktör Gelirleri 5,7 5,5 5,0 4,8 

 Sosyal Fonlar  10,8 11,7 11,6 11,4 

Toplam 40,1 40,3 39,7 39,3 

     Özelleştirme Gelirleri  0,6 0,7 0,3 0,2 

Toplam Gelir 40,7 41,0 40,0 39,5 

Cari Harcamalar 18,1 18,4 17,9 17,6 

  Yatırım Harcamaları 4,0 3,8 4,0 4,0 

     Sabit Sermaye 4,0 3,8 4,0 4,0 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 18,5 19,4 18,7 18,2 

     Cari Transferler  17,3 18,8 18,0 17,5 

     Sermaye Transferleri 1,2 0,7 0,7 0,7 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 40,7 41,6 40,7 39,9 

Borçlanma Gereği 0,0 0,7 0,7 0,4 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 0,6 1,3 0,9 0,6 

Faiz Dışı Harcama 37,9 39,0 38,2 37,5 

Faiz Dışı Fazla 2,8 2,0 1,8 2,0 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,8 0,2 0,8 1,1 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

Başta asgari ücret tespit süreci olmak üzere hükümetin sosyal politika tercihlerine bağlı 

olarak genel devlet harcama ve gelirlerinin GSYH’ya oranının 2016 yılında bir önceki yılın 

üzerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda GSYH’ya oranla 2016 yılında genel devlet 

harcamalarında 0,9 puan; genel devlet gelirlerinde ise 0,3 puan artış olması beklenmektedir. 

Böylelikle genel devlet açığının 0,7 puan düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

2016 yılında genel devlet harcamalarının GSYH’ya oranının yüzde 41,6, faiz dışı 

harcamaların ise yüzde 39 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Faiz dışı harcamalardaki bir 

önceki yıla göre 1,1 puanlık artış cari harcamalar ile transferlerden kaynaklanmaktadır.  

2016 yılında genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranının bir önceki yıl gerçekleşme 

tahminine göre 0,3 puan artış göstermesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, faktör gelirlerinde ve 

vergi dışı gelirlerde düşüş öngörülürken dolaylı vergiler ile sosyal güvenlik primlerindeki gelir 

artışıyla bu azalışın telafi edileceği beklenmektedir. 



Kamu Maliyesi 

30 

Söz konusu gelişmeler neticesinde, genel devlet faiz dışı fazlasının bir önceki yıla kıyasla 

0,8 puan azalarak GSYH’ya oran olarak yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi; faiz ödemeleri ve 

özelleştirme gelirleri hariç genel devlet dengesinin ise yüzde 1,3 oranında fazla vermesi 

beklenmektedir.   

3.4. 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. 

 

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 -1,56 -9,99 -9,75 1,25 1,32 -0,09 

2000 1,40 -9,87 -10,27 3,17 2,95 0,26 

2001 -6,82 -12,63 -10,04 4,91 6,30 -1,85 

2002 -4,07 -11,78 -9,75 3,49 4,89 -1,61 

2003 -2,58 -8,37 -7,24 4,93 5,71 -0,93 

2004 1,80 -4,44 -4,79 5,89 5,73 0,27 

2005 4,99 -0,77 -1,84 6,40 5,69 0,99 

2006 6,38 -0,90 -2,26 5,24 4,27 1,23 

2007 5,83 -1,90 -3,32 3,97 2,88 1,24 

2008 1,98 -3,21 -3,59 2,21 1,94 0,30 

2009 -6,22 -6,15 -4,20 -0,42 1,17 -1,66 

2010 -1,99 -3,37 -2,75 1,15 1,69 -0,57 

2011 1,70 -1,47 -2,10 1,89 1,32 0,59 

2012 -0,41 -2,23 -2,01 1,30 1,50 -0,21 

2013 -0,49 -2,22 -2,17 1,07 1,11 -0,05 

2014 -1,53 -1,98 -1,68 0,98 1,23 -0,28 

2015 -1,43 -1,45 -1,37 1,36 1,40 -0,06 

2016 -1,03 -1,72 -1,70 0,93 0,92 0,00 

2017 -0,28 -1,16 -1,22 1,32 1,25 0,06 

2018 0,37 -0,77 -0,86 1,61 1,52 0,09 

(1) Vergi alacaklarının yapılandırılması, 2B gelirleri, özelleştirme ve diğer bir defalık gelir ve giderler hariç dengeyi ifade eder. 

(2) Potansiyelden yüzde fark. Önceki ERP’den farklı olarak, potansiyel hasıla üretim fonksiyonu yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

(3) Yapısal denge potansiyel GSYH’ya orandır. 

 

2014 yılında, fiili genel devlet giderlerinin GSYH’ya oran olarak 0,5 puan, özelleştirme ve 

bir defalık gelirler hariç fiili gelirlerin ise 0,2 puan gerilediği görülmektedir. Harcamalardaki 

düşüşün özellikle faiz ödemeleri, cari transferler ve sermaye giderlerinden kaynaklandığı, faiz 

ödemeleri hariç tutulduğunda ise harcamalardaki bu gerilemenin daha sınırlı kaldığı 

gözlenmektedir. Gelirlerdeki düşüşte ise, yavaşlayan büyümenin de etkisiyle kısmen gerileyen 

dolaylı vergilerin etkisi olmuştur. Fiili merkezi yönetim bütçe dengesi bu nedenlerle bozulurken, 

mahalli idareler dengesi, gelirleri artarken giderlerinin daha fazla gerilemesi sonucu bir önceki 

seneye göre iyileşme göstermiştir. Bütün bu gelişmeler sonucunda, fiili genel devlet açığında, bir 

önceki yıla göre, az da olsa bir düzelme gözlenmiştir. Böylece, fiili genel devlet açığının GSYH’ya 

oranı, bir önceki yıla göre 0,2 puan iyileşerek, yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Konjonktürün etkisi 

temizlenerek hesaplanan yapısal genel devlet dengesindeki gelişmelere bakıldığında ise, fiili 

açıktaki duruma benzer bir şekilde, yapısal genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının bir 

önceki yıla göre 0,5 puan iyileşerek yüzde 1,7’ye gerilediği görülmektedir.  
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2015 yılında, merkezi yönetim bütçe harcamaları transfer ve yatırım harcamalarının da 

etkisiyle bir miktar artmıştır. Diğer taraftan, vergi gelirlerinde gözlenen olumlu performansın da 

etkisiyle iyileşen gelirler bütçe açığını sınırlandırıcı etkide bulunmuştur. Yüksek gelir vergisi 

tahsilatının, motorlu taşıt satışlarının, akaryakıt ürünleri tüketiminin öngörülenin üzerinde olması 

gibi nedenlerle artan ÖTV tahsilatının, vergi gelirlerinde ve dolayısıyla bütçe gelirlerindeki 

düzelmenin temel nedenleri arasında olduğu görülmektedir. Böylece, bütçe açığındaki sınırlı 

kötüleşmeye rağmen, giderlerindeki düşüş sonucu düzelen fon açığı ile prim gelirlerindeki artışların 

da katkısıyla sosyal güvenlik kuruluşları açığındaki iyileşme, fiili genel devlet açığını azaltıcı 

yönde etkide bulunmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucunda, fiili genel devlet açığının GSYH’ya 

oranının bir önceki yıla göre 0,5 puan düzelerek yüzde 1,5 seviyesinde olması beklenmektedir. 

Benzer bir şekilde, yapısal genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının da 0,3 puan 

düzelmesi ve yüzde 1,4’e gerilemesi beklenmektedir. 

Fiili ve yapısal genel devlet açıkları, bütçe personel harcamalarındaki artış, dolaylı 

vergilerdeki azalış, belediyelerde yeniden yapılanmanın olası mali yükünün mahalli idareler 

dengesindeki etkileri gibi nedenlerle 2016 yılında yükselme eğilimine girmiştir. 2017 yılından 

itibaren ise söz konusu açıkların alınan önlemlerin de etkisiyle gerilemesi beklenmektedir. 2016-

18 döneminde, yapısal dengede beklenen bu iyileşme özellikle merkezi yönetim bütçesi ve sosyal 

güvenlik kuruluşları dengesindeki düzelmeden kaynaklanmaktadır. Böylece, 2016-2018 

döneminde, fiili ve yapısal genel devlet açığının, GSYH’ya ve potansiyel GSYH’ya oranının, 

sırasıyla, ortalama yüzde 1,2 ve yüzde 1,3 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, fiili ve yapısal genel devlet dengesinin 

2017 yılından itibaren tekrar düzelme eğilimine gireceği görülmektedir (Şekil 3.2). Böylece, bir 

önceki ERP döneminde, GSYH ve potansiyel GSYH’ya oran olarak, sırasıyla ortalama yüzde 1,9 

ve yüzde 1,8 olarak tahmin edilen fiili ve yapısal faiz giderleri hariç genel devlet fazlasının artacağı 

ve 2016-2018 döneminde sırasıyla ortalama yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 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.  
 

Şekil 3.3: Devresel Genel Devlet Dengesi 

 
GDD: Genel Devlet Dengesi 

Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 
 

Devresel etkinin, GSYH’nın potansiyelden uzaklaşmasının bir sonucu olarak oldukça 

yüksek olduğu 2009 yılından itibaren gerilediği gözlenmektedir. Özellikle ERP 2016 döneminde, 

ekonomide beklenen toparlanma ile birlikte devresel genel devlet etkisinin belirgin bir şekilde 

azalacağı öngörülmektedir (Şekil 3.3). 
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3.5. Borç Gelişmeleri, Çizgi Altı İşlemlerin ve Stok-Akım Ayarlamalarının Analizi 

3.5.1. Mevcut Durum 

Uygulanmakta olan ekonomik program, mali disiplin 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’ye oranı, 2001 yılındaki yüzde 77,9 

seviyesinden 44,4 puanlık bir azalışla 2014 yılı sonunda yüzde 33,5 seviyesine gerilemiştir.  

 
Tablo 3.5: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 39,9 40,0 46,0 42,3 39,1 36,2 36,1 33,5 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Tablo 3.6: Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İç Borç Stoku 30,3 28,9 34,6 32,1 28,4 27,3 25,7 23,7 

Dış Borç Stoku 9,3 11,1 11,7 11,0 11,5 10,3 11,7 11,3 

Toplam 39,6 40,0 46,3 43,1 39,9 37,6 37,4 35,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Tablo 3.7: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Faiz Yapısı 

          (Milyon TL) 

  
İç Borç Stoku Dış Borç Stoku 

Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli Sabit Değişken  

2007 128.148 104.681 22.481 57.869 20.306 

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 34.649 

2014 234.889 78.880 100.880 164.378 33.105 

2015 256.394 84.281 99.450 201.684 35.823 

  

Toplam Borç Stoku 

Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM 

  Milyon TL Toplam Borç Stoku İçindeki Payı, Yüzde 

2007 186.018 124.987 22.481 333.485 55,8 37,5 6,7 100,0 

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 360.190 129.409 96.239 585.839 61,5 22,1 16,4 100,0 

2014 399.267 111.985 100.880 612.132 65,2 18,3 16,5 100,0 

2015 458.078 120.104 99.450 677.632 67,6 17,7 14,7 100,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Merkezi yönetim borç stoku, 2015 yılı sonu itibarıyla, 2014 yılına göre yaklaşık 65,5 milyar 

TL artarak 677,6 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Borç stokunun faize olan duyarlılığının 

azaltılması politikası ile uyumlu olarak, 2015 yılı sonu itibarıyla sabit faizli borçların stoktaki payı 

2014 yılına göre 2,4 puan artarak yüzde 67,6’ye yükselmiştir. 
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Merkezi yönetim iç borç stoku, 2015 yılı sonu itibarıyla, 2014 yılına göre yaklaşık 25,5 

milyar TL artarak 440,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun GSYH’ye oranına 

bakıldığında ise 2013 yılındaki yüzde 25,7 seviyesinden 2014 yılında yüzde 23,7 seviyesine 

gerilediği görülmektedir. 

Merkezi yönetim dış borç stoku 2015 yılı sonu itibarıyla 237,5 milyar TL seviyesindedir. 

Dış borç stokunun faiz kompozisyonuna bakıldığında, sabit faizli borçların  2015 sonu itibarıyla 

dış borç stoku içerisindeki payının yüzde 84,9 olduğu görülmektedir.  

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 2007 yılı sonu itibarıyla 3,4  yıl iken 2015 yılı sonunda 6,3 

yıla yükselmiştir. 

 

Tablo 3.8: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi 

                    (Yıl) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

İç Borç Stoku 2,1 2,0 2,0 2,6 2,6 2,8 3,9 4,6 4,6 

Dış Borç Stoku 7,7 7,9 7,9 8,8 9,0 9,4 9,3 9,5 9,5 

Toplam 3,4 3,6 3,5 4,1 4,4 4,6 5,6 6,1 6,3 

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. 

 

3.5.2. 2016-2018 Dönemi Genel Yönetim Borç Stoku Tahmini 

İzlenen disiplinli maliye politikaları, etkin borçlanma stratejileri ve güçlü büyüme 

sonucunda genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı son on yılda önemli ölçüde düşmüştür. 

2014 yılında yüzde 33,5 oranında gerçekleşen genel yönetim borç stokunun OVP (2016-2018) 

kapsamında 2015-2018 döneminde düşüş trendine devam etmesi ve 2018 yılı sonunda yüzde 29,5 

seviyesine inmesi öngörülmektedir. 
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Tablo 3.9: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku Tahminleri 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Gerçekleşme Tahmin 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 33,5 32,6 31,7 30,5 29,5 

Kaynak: Orta Vadeli Program (2016-2018) 

 

3.5.3. 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 2006 yılından 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. 

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 alınmış ve söz konusu 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. Söz konusu limit, 2015 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. 

KOBİ’lerin finansman imkânlarına daha kolay ulaşmalarının sağlanması amacıyla 

uygulamaya konulan Hazine destekli kefalet sisteminde 2015 yılında kapsamlı değişiklikler 
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yapılmıştır. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılacak 

tutar 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca, Hazine destekli kredi kefalet sistemden 

yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiştir. Böylece, kadın girişimcilerin, genç girişimcilerin 

ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha avantajlı koşullarda sistemden 

yararlanmaları sağlanmış, seyahat acentalarının ve ihraç kaydıyla gemi inşa eden firmaların da 

sistemden yaralanabilmelerinin önü açılmıştır. Söz konusu sistemin uygulanmaya başladığı 2009 

yılı Temmuz ayı ile 2015 yılı Kasım ayı arasındaki dönemde, 7.500 firmaya toplam 4.880 milyon 

TL tutarında kredi açılmıştır. 

3.5.4. Geri Ödeme Garantisi 

2014 yılı sonu itibarıyla 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Hazine geri ödeme 

garantili borç stoku 2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 11,0 milyar dolar olarak ile sınırlı bir azalış 

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 2015 yılsonu itibarıyla yüzde 

2,9 seviyesine düşmüştür. 

Hazine geri ödeme garantili dış borç stoku ödeme projeksiyonu incelendiğinde ise, ödeme 

tutarlarının kredi kullanımlarındaki artışa paralel olarak orta vadede yükseliş gösterdiği 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.10: Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu* 

(Milyon Avro) 

 Anapara Faiz Toplam 

2016 834 127 961 

2017 960 123 1.083 

2018 1.092 100 1.192 

2019+ 6.738 534 7.272 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

*Kullanım bazında; Eylül 2015 itibarıyla, geçici 
 

 

3.5.5. Yatırım Garantileri 

Geri ödeme garantileri dışında Hazine Müsteşarlığının enerji ve altyapı sektörlerine sağlamış 

olduğu yatırım garantileri de bulunmaktadır. Söz konusu koşullu yükümlülükler kapsamında, bir 

proje için, 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla 2,04 milyar dolar tutarında üstlenimde bulunulmuştur. Bu 

tarihten itibaren herhangi bir üstlenimde bulunulmamıştır. 

3.5.6. Borç Üstlenim Taahhütleri 

2015 yılı itibarıyla 3 KÖİ projesi için sağlanan toplam 8,2 milyar dolar tutarındaki dış 

krediye Hazine tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmiştir. Öte yandan, bahse konu taahhütler 

kapsamında Hazine tarafından herhangi bir üstlenim yapılmamıştır. 
 

Tablo 3.11: Borç Üstlenimine Tabi Kredi Anlaşmaları 

 Proje Adı KÖİ Modeli 

Borç Üstlenim 

Anlaşması 

Tarihi 

Toplam Proje 

Maliyeti (Milyon 

Dolar) 

Kredi Tutarı               

(Milyon Dolar) 

Avrasya Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret 11 12 2012 1.240 960  

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi  

Odayeri-Paşaköy 

(3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi 

Yap-İşlet-Devret 13 05 2014 2.927 2.318  

Gebze-Orhangazi-İzmir  

(İzmit Körfez Geçişi ve  

Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu  

Yap-İşlet-Devret 5 06 2015 6.312 4.956 

Toplam  10.480  8.234 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
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3.5.7. Hazine Alacakları 

Hazine alacak stoku 2015 yıl sonu itibarıyla 17,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Alacak 

stokunun dağılımı; mahalli idareler için yüzde 68,6, KİT’ler için yüzde 13,4 ve diğer alacaklar için 

yüzde 18 şeklindedir. 

Ocak-Aralık 2015 döneminde Hazine alacakları için gerçekleştirilen tahsilatın, kaynaklarına 

göre dağılımında yüzde 91 ile kuruluşların nakit olarak yaptıkları ödemeler ilk sırada yer 

almaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belediyelerden, Maliye Bakanlığı ve İller 

Bankası A.Ş. tarafından vergi gelir paylarından yapılan kesintiler yoluyla bu dönemde herhangi bir 

tahsilat yapılmamıştır. Son olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan tahsilat ile görev 

zararına mahsup olarak tanımlanan tahsilat, toplam tahsilatın yüzde 9’u kadardır. 

 
Tablo 3.12: Hazine Alacak Stoku 

(Bin TL) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

 Mahalli İdareler  12.983 13.996 14.395 14.682 15.082 14.519 13.036 11.349 12.163 

KİT'ler  5.559 6.694 8.736 6.019 4.842 3.282 3.168 2.129 2.375 

Diğer Kuruluşlar  2.300 4.942 5.021 4.587 4.551 3.970 3.789 3.221 3.197 

Toplam  20.842 25.632 28.152 25.288 24.474 21.771 19.994 16.699 17.734 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

* Aralık 2015 itibarıyla, geçici 

 

3.6. Duyarlılık Analizi ve Önceki Program ile Kıyaslanması 

Hazine Müsteşarlığı tarafından borç ve nakit yönetimi 2003 yılından bu yana risk esaslı bir 

yaklaşımla yürütülmektedir. Bu çerçevede, merkezi yönetim borç stokunun maruz kaldığı riskler 

düzenli olarak izlenmekte ve borç ve risk yönetiminde üst karar merci olan Borç ve Risk Yönetimi 

Komitesi’ne sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik ve duyarlılık analizleri borç stokunun risk profilini 

değerlendirmede kullanılan en önemli araçlardandır. Sürdürülebilirlik analizi ile makroekonomik 

değişkenlerdeki olası değişimlere karşı borç stokunun oluşabileceği seviyeler tahmin edilirken 

duyarlılık analizi ile mevcut stok yapısının risklere karşı kırılganlığı analiz edilmektedir.  

 

Tablo 3.13: AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun Duyarlılığı 

 2001 2007 2014 

TL’nin yüzde 5 değer kaybı/kazancı +/- 2,2 puan +/- 0,6 puan +/- 0,6 puan 

TL faiz seviyesinde       

Yüzde 10 oranındaki değişim +/- 2,1 puan +/- 0,5 puan +/- 0,2 puan 

Yüzde 25 oranındaki değişim +/- 5,2 puan +/- 1,3 puan +/- 0,5 puan 

GSYH büyümesinde 2 puanlık değişim +/- 1,6 puan +/- 0,9 puan +/- 0,7 puan 

Faiz dışı fazla/GSYH oranında 1 puanlık değişim +/- 1,0 puan +/- 1,0 puan +/- 1,0 puan 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

2003 yılından bu yana uygulanan stratejik ölçütlere dayalı borç ve nakit yönetimi 

politikalarının bir sonucu olarak merkezi yönetim borç stokunun yapısı iyileştirilmiş, böylece borç 

stokunun maruz kaldığı döviz kuru, faiz oranı ve likidite riskleri önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Duyarlılık analizi kapsamında reel faiz, büyüme oranı, döviz kuru ile faiz dışı fazla şokları altında 

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH oranının baz senaryodan yıllık olarak ne kadar 

saptığı hesaplanmaktadır. Duyarlılık analizinin ilk kez hesaplanmaya başlandığı 2001 yılından bu 

yana genel yönetim borç stokunun makroekonomik şoklara karşı duyarlılığı  azalış eğilimindedir. 

Borçlanmaların ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli enstrümanlar ile yapılması ve 

borçlanma vadelerinin uzatılması borç stokunun piyasa risklerine karşı duyarlılığının azaltılmasına 

katkı sağlamıştır.  TL’de oluşabilecek yüzde 5’lik değer kaybı 2001 yılındaki stok yapısı ile borç 

stoku/GSYH oranını 2,2 puan artırıyor iken borç profilindeki iyileşme neticesinde 2014 yılı stok 
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yapısı dikkate alındığında yalnızca 0,6 puan artırmaktadır. Faizlerde oluşabilecek yüzde 10 

oranındaki artış ise 2001 yılında stok/GSYH oranını 2,1 puan artırırken 2014 yılında yalnızca 0,2 

puan artırmaktadır. 

3.7. Kamu Finansmanının Sürdürülebilirliği 

3.7.1. Kamu Maliyesi Riskleri 

2016-2018 döneminde, kamu maliyesine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere 

ulaşılmasına engel teşkil edebilecek temel sürdürülebilirlik riskler aşağıda özetlenmektedir. 

 Büyüme hızının öngörülenin altında gerçekleşmesi, merkezi yönetim bütçesi gelir 

performansı ile istihdam artışını olumsuz yönde etkilenerek 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. 

 Asgari ücret artışının istihdam üzerinde daraltıcı etkileri olması durumunda, kamu 

maliyesi açısından bordro üzerinden alınan vergilerde ve sosyal güvenlik prim 

tahsilatlarında azalma olması; harcama tarafında ise işsizlik sigortası ödemeleri ve diğer 

sosyal transferler kaynaklı bir artış yaşanması muhtemeldir. 

 Ortadoğuda yaşanan gelişmeler ve siyasi istikrarsızlık göç kaynaklı harcamaların artması 

riskini taşımaktadır.   

 Kamu faiz dışı harcamalarının artış eğilimini sürdürmesi bütçe esnekliğinin 

kaybolmasına neden olurken bu durum gerekli olan dönemlerde ihtiyari politikalar için 

kullanılacak mali alanı kısıtlayabilecektir. 

 ABD Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırması, uluslararası ve yurtiçi 

piyasalarda faiz oranları ve döviz kurlarında dalgalanmalara yol açarak kamunun faiz 

giderlerini artırabileceği gibi borç yükünün de öngörülen seviyelerden sapmasına neden 

olabilecektir. 

3.7.2. Sürdürülebilirlik Analizi 

Kamu borç yükünün çeşitli makro ekonomik şoklar karşısında 2016-2018 döneminde nasıl 

bir seyir izleyeceğine ilişkin sürdürülebilirlik analizleri aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 3.5’de, 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 analiz dönemi boyunca 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 2016 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 2018 yılında baz 

senaryodaki seviyesinin döviz kuru şoku altında 1 puan, büyüme şoku altında 1,7 puan, faiz şoku 

altında 0,9 puan, toplu şok senaryosunda ise 3,7 puan üzerine çıkabileceği öngörülmektedir. Faiz 

dışı fazlaya yönelik şokun eklenmesi durumunda ise 2018 yılında borç stokunda yaşanacak artışın 

5,6 puana yükselebileceği  tahmin edilmektedir. Şok senaryolar altında kamu borç yükü baz 

senaryoya göre 2016 yılında artış gösterse de 2017 yılında tekrar azalarak düşüş eğilimini 

korumaktadır. 
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Şekil 3.5: Sürdürülebilirlik Senaryoları 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

OVP (2015-2017)’de AB Tanımlı genel Yönetim Borç Stoku/GSYH oranı  tahminleri 2015, 

2016 ve 2017 yılları için sırasıyla yüzde 31,8, yüzde 30,0 ve yüzde 28,5 olarak öngörülürken söz 

konusu oranlar OVP (2016-2018)’de sırasıyla yüzde 32,6, yüzde 31,7 ve yüzde 30,5 olarak tahmin 

edilmektedir. TL’deki değer kaybından dolayı baz yıla ilişkin değerin güncellenmesi sebebiyle 

borç stoku projeksiyonları yukarı yönlü revize edilmiştir. 2015 yılında TL dolar karşısında 

ortalama olarak yüzde 25 civarında değer kaybetmiştir. Döviz cinsi borçların nominal tutarında 

kaydedilen düşüş, kurdaki değer kaybının borç stoku üzerindeki olumsuz etkilerini bir nebze 

hafifletmiştir.  

3.8. Kamu Maliyesinin Kurumsal Özellikleri 

Türkiye’de mali yönetim ve kontrol, iç denetim ve bu iki alandaki merkezi uyumlaştırma 

birimlerinden oluşan bir iç kamu mali kontrol yapısı mevcut olup, bu yapının güçlendirilmesine 

yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

Dünya Bankası yetkilileri ile yeni başlayan “Kamu Mali Yönetimi Uygulamalarının 

Desteklenmesi” hibe projesi kapsamında, mali yönetim ve kontrol alanındaki merkezi 

uyumlaştırma biriminin izleme fonksiyonunu desteklemek üzere, idari kapasitenin güçlendirilmesi, 

kamu iç kontrol standartlarının ve kamu iç kontrol rehberinin COSO 2013 çerçevesinde 

güncellenmesi, bir risk yönetimi rehberinin hazırlanması ve kamu idarelerinde kullanılacak bir risk 

yazılımının geliştirilmesi planlanmaktadır.    

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından mevcut iç denetim uygulamalarının 

desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, Dünya Bankası 

yönetimindeki Kurumsal Gelişim Fonundan sağlanan hibe ile gerçekleştirilen “Kamu İç Denetim 

Fonksiyonunun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, üç kamu idaresinde (Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) pilot performans 

denetimleri tamamlanmış ve kamu iç denetçileri için Performans Denetimi Rehber Taslağı 

hazırlanarak ilgili tarafların görüşüne açılmıştır.  

2016-2018 dönemine ilişkin yapılması planlanan faaliyetler  

 İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 

iç denetimin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 

 Kamu idarelerinin Kamu İç Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin arttırılması 

sağlanacaktır.  
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 Mevcut iç denetim uygulamalarının desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik 

kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, Dünya Bankası yönetimindeki Kurumsal Gelişim 

Fonundan sağlanan hibe ile gerçekleştirilen Kamu İç Denetim Fonksiyonunun 

Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Performans Denetimi Rehberi yayımlanarak kamu 

idarelerinde performans denetimi uygulamasına başlanacaktır. 

 İç denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi faaliyetleri Kamu İç Denetim Yazılımı 

(İçDen) üzerinden yürütüleceğinden, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde söz 

konusu yazılımın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

 Kamu idarelerinde Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Kamu İç Denetim Yazılımı 

(İçDen) üzerinden uygulanmaya başlanılması sağlanacaktır.  

 Kamu İdarelerinde iç denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam 

edilecektir. 
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4. YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ (2016-2018) 

4.1. Büyüme ve Rekabetçilik Önündeki Temel Engeller 

Türkiye, demografik özellikleri, büyük iç pazarı ve çeşitlenen dış ticaretiyle gelişmiş ülke 

ekonomilerine hızla yakınsama potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, büyüme 

performansının sosyal ve çevresel unsurlar da gözetilerek daha üst seviyeye taşınmasıyla 

mümkündür. Bu amaçla, Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde kritik reform alanlarına yönelik 

öncelikli dönüşüm programları hazırlanmıştır. Bu programlar, temelde özel sektör öncülüğünde 

verimlilik artışına dayalı yenilikçi üretim yapısının geliştirilmesi yoluyla ülkemizin rekabet gücünü 

artırmayı amaçlamaktadır.   

Ekonomik büyümenin hızlandırılmasında bir taraftan yüksek düzeyde üretken yatırımlara, 

diğer taraftan nüfusun daha büyük bir bölümünün ekonomik olarak aktif hale gelmesine ve verimlilik 

düzeyi yüksek olan sektörlerdeki istihdam payının artmasına ihtiyaç vardır. Yatırımların artırılması 

açısından önem arz eden konuların başında iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yüksek cari açık 

gibi kırılganlıkların azaltılması bulunmaktadır. Nitekim, küresel kriz sonrası azalan doğrudan yatırım 

girişlerinin de etkisiyle cari açığın finansmanı son yıllarda ağırlıklı olarak kısa vadeli sermaye 

girişleriyle sağlanmaktadır. Bu durum, ekonomiyi dış finansman koşullarında yaşanabilecek 

olumsuzluklara karşı daha duyarlı hale getirmektedir.   

Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin kalıcı olarak giderilmesi, uluslararası rekabet 

gücünün artırılmasıyla doğrudan ilişkili olan verimlilik artışlarını sağlayabilecek yapısal reform 

uygulamalarını öncelikli hale getirmiştir. Ekonomideki verimlilik düzeyinin artması, birçok alanı 

kesen müdahaleler gerektirmektedir. Bu açıdan, Ar-Ge ve teknoloji politikalarıyla özel sektörün 

yenilik yeteneğinin artırılması ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle özellikle sanayi sektörünün 

katma değeri yüksek üretim desenine geçmesinde başat rol oynaması beklenmektedir. Ayrıca, kamu 

alımlarından da faydalanılarak Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler artırılacaktır. Yenilik ve 

yeniliğe uygun ortamın yaratılması açısından; teşvik, KOBİ, fikri ve sınai mülkiyet, bilgi ve iletişim 

teknolojileri politikalarının uyum içerisinde uygulanması gereklidir. Kamu gelir ve harcamalarında 

kalitenin artırılmasına yönelik programlar yoluyla kamuda etkinliğin artırılmasına çalışılacaktır. Bu 

alanlara yönelik yapısal politikalar, ekonominin verimlilik odaklı dönüşümünü ve rekabet gücünün 

artırılmasını doğrudan etkileyecektir. 

Uluslararası rekabet gücünün artırılmasındaki en önemli itici güç olan beşeri sermayemizin 

hem daha fazla kullanılması hem de niteliğinin yükseltilmesi diğer alanlardaki reformların etkinliğini 

artırmada kritik bir öneme sahiptir. Bu alandaki iyileştirmeler, hem ülkemiz açısından hala geçerli 

olan demografik fırsat penceresinden azami düzeyde yararlanılmasına hem de müreffeh bir toplum 

yapısına ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle, kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve 

bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki becerilerin kazandırılmasına 

yönelik aktif işgücü politikalarına devam edilecektir. Böylece, nitelikli istihdam olanaklarının 

geliştirildiği, genç işsizliğinin azaltıldığı ve çalışma hayatına ilişkin kuralların etkin bir şekilde 

uygulandığı rekabetçi bir işgücü piyasası hedeflenmektedir. 

4.2. Öncelikli Yapısal Reform Alanları 

4.2.1. Kamu Mali Yönetimi 

Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi bu bölümdeki öncelikli bir reform alanıdır. Kamu 

harcama sisteminin kalitesini artıran bir araç olarak hayata geçirilen stratejik planların uygulaması 

devam etmektedir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri, devlet üniversiteleri, sosyal güvenlik kurumları, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediye, 

il özel idaresi ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından stratejik plan, performans programları 

hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve sonuçlar faaliyet raporlarıyla izlenmiştir. Yeni kurulan kamu 

idareleri ve devlet üniversitelerinin de söz konusu belgelere yönelik hazırlık çalışmaları devam 

etmektedir.  
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Stratejik planlama konusunda elde edilen deneyimler ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar 

göz önünde bulundurularak merkezi kamu idareleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu iktisadi 

teşebbüsleri için ayrı ayrı kılavuz ve rehber taslakları hazırlanmıştır. 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla, 

kamu idareleri için ortak hususları içeren Merkezi Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

Taslağı ilgili kamu idarelerinin görüşüne açılmıştır. Kılavuzun üniversiteler, mahalli idareler ve 

KİT’ler özelinde farklılaştırılmasına dair taslak çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca uygulamada 

karşılaşılan sorunları gidermek için stratejik planlamada kullanılacak yöntem ve tekniklere ilişkin 

rehber tamamlanma aşamasındadır. Yönetmelik ve Kılavuzun güncel halleri, 2016 yılında yürürlüğe 

girecektir. 

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 2015 yılı Temmuz ayı 

sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu Proje çerçevesinde kamu idarelerine yönelik 1.300 

adam/gün eğitim verilmiş ve 8 adet ülke, 1 adet de karşılaştırmalı ülke raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, 

stratejik planlama sürecinde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan izleme ve değerlendirme 

sistematiğinin geliştirilmesi amacıyla, taslak izleme ve değerlendirme rehberi hazırlanmıştır. 

Projenin pilot idarelere destek verme bileşeni kapsamında; 10 idare ile birlikte çalışılmış; stratejik 

planlama süreçlerine yönelik destek ve rehberlik faaliyetleri yürütülmüştür.  

Onuncu Kalkınma Planında ifade edilen kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan 

bütçe yapısına kademeli olarak geçişin sağlanması hedefi çerçevesinde, program bazlı performans 

bütçe çalışmalarına devam edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

uyarınca stratejik yönetim uygulamalarının merkezi uyumlaştırma fonksiyonu sorumlusu Kalkınma 

Bakanlığı ile performans esaslı bütçelemeye yönelik merkezi uyumlaştırma fonksiyonu sorumlusu 

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, plan-program-bütçe bağlantısının 

güçlendirilerek kamu hizmetlerinin sonuçlarına dayalı bir yönetim ve hesap verebilirlik anlayışının 

uygulanması amaçlanmaktadır.  

Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesinin nihai amaçlarından biri de tasarrufların 

artırılmasıdır. Bu kapsamda, merkezi yönetim bütçesine konulacak kaynaktan cari harcamalarda 

tasarruf sağlamayı amaçlayan proje ve işlere destek verilmek suretiyle başarılı olduğu belirlenen 

uygulamaların daha fazla sayıda idarede hayata geçirilmesi sağlanarak kamu kaynaklarının 

kullanılması sürecinde tasarruf bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de 

kamu kurumlarını tasarrufa teşvik etmek amacıyla cari harcamalarda tasarruf sağlamayı amaçlayan 

proje ve işlere finansman desteği sağlanması öngörülmektedir.  

Cari harcamaların kontrol altında tutulmasının teminini amaçlayan ve hizmet alımlarının 

bütçe tahsis sürecine ilişkin bir analize imkân tanıyan bir model oluşturulması, kamu kaynağının 

karşılığının alınması bakımından önem arz etmektedir. Hizmet alımlarının bütçe tahsis süreci 

öncesinde fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analizinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik 

olarak 2016 yılında fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analiz raporlarının hazırlanmasında kullanılmak 

üzere hizmet alınmak suretiyle rehber çalışması yapılacaktır. Belirli bir tutarın üzerindeki hizmet 

alımlarında idarelerin bütçe tekliflerine esas olmak üzere fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analizi ile 

kamu kaynağının karşılığının en iyi şekilde alınması analizi yapılması zorunlu hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Kamu idare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan 

bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması ve 

böylelikle performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesi ve bu doğrultuda kamu hizmetlerini 

program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli olarak geçiş amaçlanmaktadır. 2014 yılı 

itibarıyla Program Bazlı Performans Bütçe modeli geliştirilmiş ve  “Program Yapısı ve Program 

Gerekçesi Kılavuzu Taslağı” hazırlanarak kamu idareleriyle paylaşılmıştır. Bu kapsamda, 2016 

yılında merkezi mali aktörler ve kamu idareleriyle toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi, Program 

Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuzunun nihai şekli verilerek yayımlanması, kamu idarelerinin 
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program yapılarının ve buna uygun olarak yönetim bilgi sistemlerinin tasarlanmasına yönelik 

çalışmalar yürütülecektir. 

Bir başka kritik reform alanı kamu gelirlerinin kalitesidir. Etkin bir kamu mali sistemi için 

kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş yöntemlerle toplanması son derece 

önemlidir. Bu süreçte, sadece mali kaygıların değil, ekonomik ve sosyal amaçların da dikkate 

alınması modern kamu mali yönetiminin bir gereği haline gelmiştir. 

Gelir mevzuatının oluşturulmasından, gelirlerin toplanmasına ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesinin artırılması büyük önem arz etmektedir.  Kamu 

mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklara dayandırılmasının yanında, 

gelirlerin etkili ve ekonomik bir şekilde toplanması, vergide adaletin, basitliğin ve etkinliğin 

sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve yerel 

yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması da önem arz etmektedir. 

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıda yer alan reformlar gerçekleştirilecektir; 

 Vergi Usul Kanunu yenilenecektir. 

Mevcut durumda uygulanmakta olan Vergi Usul Kanunu zaman içerisinde çok sayıda 

değişikliğe uğradığından, Kanunun felsefe bütünlüğü bozulmuş ve yazım dili güncelliğini yitirmiştir. 

Bu durum Kanunun günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Vergi Usul Kanununun uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya 

kavuşması sağlanacaktır. Bu kapsamda yeni kanun, basitlik ve sadeliği, vergiye uyum maliyetinin 

azaltılmasını, mükellef haklarının gözetilmesini, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini, vergi 

cezalarının gönüllü uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulmasını esas alacaktır. Söz 

konusu kanunun 2016 yılı Aralık ayında tamamlanması öngörülmektedir. 

 Gelir Vergisi Kanunu yenilenecektir 

Uluslararası karşılaştırmalar göz önüne alındığında, Türkiye’de gelir vergisi tahsilatının ve 

daha geniş bir perspektifte dolaysız vergilerin toplam vergi tahsilatı ve milli gelir içerisindeki payının 

düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, gelir vergisi sisteminin ekonomik ve sosyal hedeflere daha 

fazla destek sağlaması bakımından da sistemin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda, etkin, basit ve adil bir vergi sistemi oluşturmak amacıyla kamu finansmanını 

sağlam temellere dayandırmak, kalkınmayı desteklemek, istihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları 

desteklemek, vergiye gönüllü uyumu ve vergi tabanını artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, 

uygulamada basitlik ve etkinlik, vergilemede güvenliğin artırılması, sosyal ve çevresel politikaların 

desteklenmesi de hedefler arasında yer almaktadır. Söz konusu kanunun yenilenmesinin 2016 yılı 

Aralık ayında tamamlanması öngörülmektedir 

 İstisna, muafiyet ve indirimler gözden geçirilecektir. 

Vergi sistemimizde yer alan istisna, muafiyet, indirim ve benzeri vergi harcaması karakterli 

düzenlemelerin çokluğu gelir kaybına neden olmaktadır. 

Söz konusu istisna, muafiyet ve indirimler ile bunların sağladıkları ekonomik ve sosyal 

faydaların analiz edildiği raporlar hazırlanacaktır. Söz konusu raporlar esas alınarak etkin 

olmayanların kaldırılmasını da içeren gerekli yasal düzenlemeler hazırlanacaktır. Söz konusu 

düzenlemelerin 2016 yılı Eylül ayında tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.2. Altyapı  

Ekonomik büyümenin sağlanması  ve verimli yatırımlar için yüksek nitelikli ve yaygın bir 

altyapı gereklidir. Üretim faaliyetleri için elzem olmasının yanısıra, oluşturduğu dışsallıklarla, 

altyapı yatırımları ekonomik büyüme ve verimlilik artışının ana kaynaklarından biri olan ölçek 

ekonomilerini desteklemektedir. Bu bakımdan, özellikle enerji ve taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm 
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alanındaki altyapı yatırımları büyüme performansının güçlendirilmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

Bu alandaki öncelikli dönüşüm programlarından biri taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm 

programıdır. Geçtiğimiz yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik, kendi sektörel büyüme 

potansiyeli ile ülkemizin çok sayıda ekonomik hedefine ulaşmadaki temel rolü göz önüne 

alındığında büyük bir öneme sahiptir. Taşımacılık, depolama, paketleme, gümrükleme ve nihai 

kullanıcıya ürünleri ulaştırma gibi aktiviteleri içeren lojistik hizmetlerinin hacmi küresel ölçekte her 

gün artış göstermektedir. Gelişmiş bir lojistik altyapısına sahip ülkelerde ticari faaliyetlerin daha 

etkin ve verimli olduğu gözlemlenmiştir. 

Lojistik Performans Endeksine göre 2007 yılında 34’üncü sırada, 2010 yılında 39’uncu, 2012 

yılında 27’nci sırada bulunan Türkiye, 2014 yılında 30’uncu sırada yer almıştır. Lojistikle ilgili 

yetkiler farklı kamu kurumları arasında dağıtılmış bulunduğundan bu alanda etkin bir koordinasyona 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda bir Lojistik Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ayrıca, Lojistik 

Master Plan çalışması Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanacaktır.  

Dünyada ön plana çıkan güvenli, dakik, daha kısa sürede ve daha konforlu ulaşım talepleri 

son yıllarda ulaştırmanın gelişimini hızlandırmıştır. Bu gelişme çerçevesinde, lojistik hizmetleriyle 

desteklenen ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletimini, verimli ve etkili bir ulaştırma 

altyapısı oluşturulmasını ve ulaştırma türlerinde güvenliği öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramını 

da göz önünde bulundurarak, insan faktörünü önceleyen ve çevreye zararı en aza indirgeyen 

politikaların uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Ulusal Ulaştırma Ana Planı başlıklı IPA projesi, 14 Ekim 2015 yılında başlamış olup 25 ay 

içinde tamamlanması beklenmektedir. Bahsi geçen planın genel amacı, sürdürülebilir, güvenli, 

erişilebilir, entegre, hızlı ve teknolojik yenilikçi taşımacılık sektörü oluşturmak, Türk ekonomisinin 

ve lojistik sektörünün rekabet gücünü destekleyecek ulaştırma altyapısının gelişimi kolaylaştırmak 

ve vatandaşların refahını artırmaktır. Master Planın Türkiye'yi uluslararası ulaşım koridorlarına 

entegre etmek için tüm ulaşım modlarını dikkate alan ulusal ve uluslararası taşımacılık gelişim 

stratejilerini yansıtması beklenmektedir. 

Taşımaların ulaştırma türleri arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması ihtiyacı devam 

etmektedir. Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımalarının yaklaşık yüzde 89,8’i, yük taşımalarının ise 

yaklaşık yüzde 89,5’i karayoluyla gerçekleşmektedir. 

Karayolu baskın yapı, çevresel sorunlar ve karayolu güvenliği sorunlarını da beraberinde 

getirmektedir. Bölünmüş yolların devreye girmesiyle sağlanan iyileşmeye rağmen, trafik 

kazalarındaki can kayıpları ve ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla TCDD 

şebekesinin özel kesime açılması ve yük taşımacılığında rekabetçi bir piyasanın oluşturulması 

yönünde yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. 

TCDD tarafından inşaa edilmesi planlanan 19 lojistik merkezden 7’si hizmete açılmış, 5 

tanesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.  

Türkiye’nin artan dış ticaretini desteklemek ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını 

sağlamak amacıyla büyük ölçekli liman projeleri başlatılmıştır. Mersin Konteyner Limanının etüd 

projesi tamamlanmış, Filyos Limanının ihale süreci başlatılmış, Çandarlı Limanının yapımına 

başlanmıştır. 

 Organize sanayi bölgeleri örneğinde olduğu gibi limanları bölgesel bir bütünlük içerisinde, 

lojistik sistemin bir parçası olarak planlayacak şekilde Entegre Liman Bölgeleri oluşturulacaktır. 

Artan dış ticaret hacminin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak liman kapasitelerinin 

doğru yer, zaman ve ölçekte hayata geçirilmesini teminen Kıyı Yapıları Master Planı revize 

edilecektir. 
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Havayolu taşımacılığında yaşanan yüksek hızlı büyüme devam etmiştir. Bir önceki yıla 

kıyasla yolcu trafiği yüzde 9,3 artarken, sivil trafiğe açık havalimanı sayısı 55’e yükselmiştir.   

Bu bölümdeki ikinci öncelikli yapısal reform alanı enerjidir. Türkiye, enerji piyasası 

reformlarını gerçekleştirmeye ve ulusal enerji mevzuatını AB enerji mevzuatı ile adapte etmeye 

büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, temel sektör kanunları büyük ölçüde tamamlanmış olup, 

tam rekabetçi bir enerji piyasasının oluşturulması yönündeki çabalar devam etmektedir.  

Enerji piyasasının serbestleştirilmesi çalışmalarına 2015 yılında da devam edilmiştir. Elektrik 

özelleştirmelerinden; verimli işletmecilik ile maliyetlerin azaltılması ve bunun tüketicilere 

yansıtılması, yüksek enerji kayıplarının azaltılması, tahakkuk ve tahsilat oranlarının yükseltilerek 

sektörün mali yapısının güçlendirilmesi, arz güvenliğinin sağlanmasında özel sektörün katkısının 

artırılması, yenileme ve genişletme yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi gibi 

faydalar beklenmektedir. 

2015 Kasım ayı itibarıyla özel sektörün elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüzde 78,5’e 

ulaşmıştır. Özel sektörün elektrik üretimi içindeki pay artışının gelecek yıllarda da devam etmesi 

beklenmektedir.  Kamu sahipliğinde bulunan; Soma B, Tunçbilek and Orhaneli termik santrallerin 

özelleştirme ihalesi tamamlanmış olup özel sektöre devirleri gerçekleşmiştir. 

 Türkiye, 18 Eylül 2010 tarihinden itibaren Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği 

(ENTSO-E) Kıta Avrupası Senkron Bölgesi (CESA) ile senkron-paralel deneme işletmesini 

sürdürmektedir. Test döneminin ardından Uzun Vadeli İşletme Anlaşması 15 Nisan 2015 tarihinde 

ENTSO-E ile imzalanmıştır. Türkiye enterkonnekte sisteminin ENTSO-E ile bağlanmasıyla; elektrik 

frekansı, daha istikrarlı hale gelecek, arz güvenliği geliştirilecek ve enerji piyasası katılımcıları 

Avrupa pazarına erişim sağlamış olacaktır. 

 Yurtiçi doğal gaz iletim hatlarının önemli bir bölümü bitirilmiş ve temel tüketim bölgeleri 

için doğal gaz erişimi sağlanmıştır. 2014 yılı itibarıyla, doğal gaz iletim hattı uzunluğu 12.561 km’ye 

ulaşmış, 81 ilin 77’sine doğal gaz bağlantısı kurulmuştur. 2018 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 TBMM’ye gönderilmiş olup yasalaşması beklenmektedir. 

TAEK’in yeniden yapılandırılması ve nükleer enerji alanında düzenleme ve gözetim 

faaliyetleri ile ilgili bağımsız bir kurum kurulmasını içeren kanun tasarısı hazırlanmıştır. Söz konusu 

kanun tasarısının yasalaşması beklenmektedir.  

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji arz 

güvenliğinin sağlanması ve ekonomik yükünün hafifletilmesi, sera gazı salınımlarının azaltması için 

çalışmalar yürütülmektedir. 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. 2015 yılı Ekim ayı itibarıyla yenilenebilir kaynakların 

toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 33 civarındadır. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik hukukî ve teknik düzenlemelerin tamamlanması 

sonrasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında güneş 

enerjisi 203 MW’lık üretim kapasitesiyle toplam elektrik kurulu gücü içerisinde yer almıştır. 2015 

yılında 600 MW’lık lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretimi kapasitesi için yarışmalar 

tamamlanmıştır.  
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 Büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretim tesislerini iletim sistemine bağlamak amacıyla 

başlatılan, 475 milyon dolar tutarlı, Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi iki yıldır devam 

etmektedir. Bu projenin bir bileşeni ile Çan, İzmir ve Vize bölgelerinde üretilen rüzgar enerjisinin 

sisteme aktarılması için 3 adet 380 kW 500 MVA trafo merkezlerinin yapımı işini kapsamaktadır. 

4.2.3. Sektörel Gelişmeler 

Büyümenin sektörel kompozisyonu ve her bir sektörün kendi içinde gelişmeleri, rekabetçiliğin 

geliştirilmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yüksek gelirli ülkeler 

seviyesine ulaşma açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisinde, tarım, sanayi ve 

hizmetler sektörleri önemli sorunlara sahip olmakla birlikte, gelişme potansiyelini de içlerinde 

barındırmaktadırlar. Tüm sektörler için ortak zorluk, rekabet gücünü ve dolayısıyla büyüme 

potansiyelini sınırlandıran düşük verimlilik düzeyleridir. Bu nedenle, verimliliği artırmaya yönelik 

politikalar önemli bir role sahiptir. Özellikle, orta gelir tuzağına yakalanmadan üst gelir sınıfına 

yükselen ülkelerin tecrübeleri dikkate alındığında, sanayinin kalkınma sürecinde temel rol oynadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, küresel ekonomiyle daha fazla entegre olabilmek, küresel değer 

zincirlerinden daha fazla pay alabilmek ve daha rekabetçi üretim yapısına ulaşabilmek için sanayi 

sektörünü güçlendirmek hayati önemdedir. Hizmetler sektörü ticarete konu olan aktivitelerde 

ekonominin rekabet gücünü geliştirmek ve sürdürmekte kilit rol oynamaktadır. Hizmetler 

sektöründeki olumlu gelişmeler sadece kendi içinde bir gelişmeye yol açmakla kalmayıp, aynı 

zamanda sanayi sektöründe etkinlik kazanımları ortaya çıkarmaktadır. 

4.2.3.1. Tarım Sektörü 

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 ülkemizde en temel amaçtır.  

Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin 

stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların 

düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin 

kullanılması temel hedeflerdir. 

Ülkemizin gıda güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve tarımda istikrarlı gelişmeyi sağlamak 

üzere; arazi parçalılığının azaltılması, işletme ölçeklerinin etkin kullanımı, üretici örgütlülüğünün 

artırılması, güvenilir tarımsal verilerin temini, ürün pazarlama altyapısının iyileştirilmesi, güvenilir 

gıdanın arzı ve tüketiminin sağlanması, ürün-bölge-üretici bazlı su varlığını dikkate alan destekleme 

sistemine geçilmesi ve piyasa istikrarının korunmasına ilişkin Onuncu Kalkınma Planında ortaya 

konulan politika tedbirlerinin uygulanması yönünde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu anlamda, bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık ile gıda güvenilirliği, bitki sağlığı ve 

veterinerlik hizmetleri alanlarında birçok proje sürdürülmekte ve AB müktesebatına uyum 

çalışmaları aralıksız yürütülmektedir.  

Tarım ve gıda alanında kontrol sisteminin güçlendirilmesi için personel altyapısının 

geliştirilmesi ve laboratuvar altyapılarının modernize edilmesine yönelik kamu yatırımları devam 

ederken yeni analiz metotlarının uygulanması ve akreditasyon çalışmaları da sürdürülmektedir. Aynı 

zamanda, risk analiz sistemi oluşturulması ve gıda güvenilirliği bilgi ağının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. 2016 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 yatırımlara devam edilecektir. 

Tarım politikaları çerçevesinde destekleme sisteminin AB’ye yakınsayacak biçimde yeniden 

şekillendirilmesi ve daha yakından izlenmesi, izlenebilirliğin sağlanması ve tarımsal istatistiklerin 

güvenilirliğinin artırılması gibi birçok hedefle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

veritabanı altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapılmaktadır. 
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Bunların yanısıra, tarımsal üretimi artırmak ve sektörün rekabet gücünü yükselmek için 

tarımsal yapının iyileştirilmesine yönelik kamu yatırımları da hızlandırılmıştır. Bu yatırımlar 

artarken su kısıtının önemi dikkate alınmakta olup tarımda suyun etkin kullanımı için 2015 yılında 

Onuncu Kalkınma Planının bir parçası olarak Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 

Eylem Planı, 2018 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, yürürlüğe konulmuştur. Eylem Planı 

kapsamında, tarımsal üretimde verim artışı sağlamak için ekonomik sulanabilir alanların sulamaya 

açılması, sulama alanlarında arazi toplulaştırması ve tarımsal desteklerin su kısıtı göz önüne alınarak 

yeniden değerlendirilmesi öncelikli olarak ele alınmıştır. Program kapsamında çiftçilere modern 

sulama teknikleri ve tarımsal kirliliğin önlenmesi gibi konularda eğitimler verilmesi, DSİ tarafından 

inşa edilen sulama tesislerinde yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama 

randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması hedeflenmiştir. Bu eylem planında arazi toplulaştırma ve 

sulama alanlarının genişletilmesi adına önemli hedeflere de yer verilmiştir. 

Bunlara ek olarak, AB Mali İşbirliği kapsamında “Arazi Parsel Tanımlama Sistemi”, “Türk 

Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi” ve “Koyun ve Keçilerin Elektronik 

Kimliklendirilmesi ve Kaydı” projeleri yürütülmekte, “Veteriner Stratejisi”, Hayvansal Yan Ürünler 

Stratejisi” etüd projelerinin tamamlanması beklenmektedir. AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen 

projelere ait bütçe bilgileri aşağıda bulunan tabloda yer almaktadır. 

4.2.3.2. Sanayi Sektörü 

İmalat sanayiinde büyük ölçekli firmalar ile küçük ölçekli firmalar arasında, AB üyesi 

ülkelerle karşılaştırıldığında, küçük ölçekliler aleyhine belirgin bir verimlilik farkı bulunmaktadır.  

Son yıllarda imalat sanayiinin üretim yapısında orta teknolojili sektörlere doğru dönüşüm 

eğilimi gözlemlenmektedir. Bununla birlikte AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüksek ve ortanın 

üstü teknoloji sektörlerinin ihracattaki payı halen düşük kalmaktadır. 

İmalat sanayiinin bölgesel dağılımında dengesizlik devam etmektedir. Marmara dışındaki 

bölgelerde de üretim kapasitesinin artırılması, Türkiye’nin potansiyelini kullanabilmesi için gerekli 

görülmektedir.  

Sanayi mallarının rekabetinde, imalat dışı faaliyetlerin etkisinin arttığı dikkate alındığında, 

imalat, tarım ve hizmetler sektörleri arasında işbirliği bakımından etkinliğin artırılması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, sektörlerin üretim kapasitelerinden azami oranda yararlanabilmek ve yaratılan 

toplam değer içerisinde yerli üretimin payını artırmak için, imalat sanayii sektörleri arasında da 

işbirliklerinin ve kümelenmelerin güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de madencilik sektörünün GSYH içindeki payı 2014 yılında 1,5 olmuştur. 2014 yılı 

ihracatı 3,4 milyar dolar, ithalatı ise 37,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki payın büyük 

çoğunluğuna sırasıyla demir dışı metaller (krom, bakır, çinko, kurşun), mermer, bor ve feldspat, 

ithalatta ise ham petrol, doğal gaz, taşkömürü ve demir cevheri sahiptir. 

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sanayide hammadde ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama yatırımları için ayrılan kaynaklar 

önemli oranda artırılmıştır. Bu kapsamda maden ve jeotermal kaynak aramaları için Maden Tetkik 

ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) ayrılan kaynak ve petrol ve doğal gaz aramaları için Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrılan kaynak 2015 yılında toplam 1.657 milyon TL’ye 

çıkarılmıştır. 

İthal ara mallarında üretim kabiliyetinin artırılmasını teminen, 2013 yılı başından itibaren 

Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı uygulanmaktadır. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planında yer 

alan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması, Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli 

Üretim, Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi ve Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

Programlarında yerli girdi oranının ve yerli üretimin artırılmasına yönelik politikaların genel 

çerçevesi çizilmiş olup, bu Programların uygulanmasına 2015 yılı başı itibarıyla başlanmıştır. 
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İmalat sanayii ihracatında ülke yoğunlaşmasının azaldığı, dolayısıyla çeşitlenmenin arttığı 

görülmektedir. İhracattaki pazar çeşitlenmesi eğiliminin sürdürülmesinde 2023 Türkiye İhracat 

Stratejisi ve Eylem Planının başarıyla uygulanması önem arz etmektedir. 

İhracatta rekabet gücünün artırılması amacıyla kurulan İhracata Yönelik Devlet Destekleri 

Değerlendirme Komitesi çalışmalarını 2015 yılında sürdürmüştür. 

2015-2018 uygulama dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı, 

2015 yılında uygulamaya girmiştir. Sanayi sektörlerinin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacak 

sektörel stratejilerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Piyasa gözetim sisteminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Güncel 

AB mevzuatına uyum sağlamaya yönelik çalışmalara 2016 yılında da devam edilecektir. 

İki öncelikli dönüşüm programı bu alandaki çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır. Bu 

programlardan biri Üretimde Verimliliğin Artırılması Programıdır.  

Türkiye ekonomisinde uzun dönemli büyümenin kaynaklarına bakıldığında, büyümenin 

önündeki en önemli engelin verimlilik artışlarının oldukça düşük düzeyde gerçekleşmesi olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu durum, ekonomide rekabet gücünün gelişmesinde ve cari açık sorunun 

çözümünde de önemli bir yapısal sorun teşkil etmektedir. Nitekim 1981-2013 döneminde yüzde 4,3 

olarak gerçekleşen ortalama büyümenin yalnızca 0,3 puanı TFV artışından kaynaklanmıştır. 

Söz konusu düşük verimlilik artışının arkasında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu 

nedenlerden biri, küçük firmaların büyüme motivasyonlarının sınırlı kalması ve dolayısıyla ölçek 

ekonomilerinden yeterince yararlanamamalarıdır. Ayrıca, işletmeler arası etkileşimin zayıflığı 

nedeniyle değer zincirleri gerekli ölçüde güçlenememiştir. Nitekim Türkiye ekonomisinde büyük 

ölçekli işletmelerin (250+ istihdam) işgücü verimliliği düzeyi, küçük ölçekli işletmelerin (1-19 

istihdam) verimlilik düzeyinin 5,1 katına kadar ulaşmaktadır. Diğer bir neden ise teknoloji 

geliştirme, transfer ve kullanım kapasitesinin yetersiz kalması ve işgücü niteliğinin ortalamada düşük 

olmasıdır. Bu bağlamda, ekonomideki verimlilik sorununun odağında olmaları ve tüm işletmelerin 

yüzde 90’ından fazlasını teşkil etmeleri nedeniyle özellikle KOBİ’lerde verimlilik algısını geliştirme 

çalışmaları yanında, kurumsallaşmanın artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ölçek 

sorunlarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ciddi önem arz etmektedir. Dolayısıyla, 

verimlilik odaklı makro politikaların mikro ölçekli eylemlerle desteklenmesi kritik öneme sahiptir.  

Son bir yılda, Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında 

verimlilik artışını artırmaya yönelik birtakım faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Verimlilik konusunun 

tüm ekonomik faaliyetleri ve kaynak kullanımını kapsayacak şekilde ele alındığı Verimlilik Stratejisi 

ve Eylem Planı, 18 Haziran 2015 tarihli 2015/26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 

onaylanmış ve 30 Haziran 2015 tarihli 29402 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. İhracata dönük üretim stratejisi kapsamında yatırım-teşvik sisteminde bazı düzenlemeler 

yapılmıştır. OECD tanımına göre yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik konuların öncelikli 

yatırımlar kapsamına alınarak beşinci bölge destek oran ve sürelerinden yararlandırılmasına ilişkin 

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7496 Sayılı Karar 8 Nisan 2015 

tarihli ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ürün geliştirme 

faaliyetlerinin desteklenmesi çerçevesinde 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de 

yapılan ve 21 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile ihracatçı şirketlerde 

tasarım birimlerinin kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması, gelişen tasarım ve inovasyon 

yetkinliği ile ihracatta katma değerin arttırılabilmesini teminen Tasarım ve Ürün Geliştirme 

Projelerinin desteklenmesi mümkün hale gelmiştir.  

İlerleyen dönemde, verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden belgelendirilmiş 

KOBİ'lerin, kamu destek ve teşvikleri ile diğer finansman olanaklarından öncelikli ve avantajlı 

olarak yararlanmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. İşletmelerde kuramsallaşmanın 

geliştirilmesi amacıyla KOBİ’lere sağlanan desteklerde kurumsallaşma boyutu dikkate alınarak 

yeniden düzenlemeler yapılacak olup, KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal 
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yetkinliklerinin geliştirilmesi konularında hazırlanan projelere destekler sağlanacaktır. KOBİ'lerin 

büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engelleri ve bunların bölgesel, 

sektör ve ölçek düzeyindeki farklılaşmalarını tespit eden ve bu engelleri kaldırmaya yönelik olarak 

uygulanması gereken strateji, politika ve tedbir önerilerini belirleyen ayrıntılı bir çalışmanın hayata 

geçirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, KOBİ’lerin Büyümesinin Önündeki Engellerin 

Araştırılması Projesi hazırlanmış ve onaylanmıştır. Ayrıca, mevcut finansman kaynaklarının 

ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla KOSGEB Kredi Faiz Destek Programları ile KOBİ'lerin 

finansmana erişim imkânlarının artırılmasına yönelik hâlihazırda sürdürülen çalışmalara 

önümüzdeki dönemde hız kazandırılacaktır.  

Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımı ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmeyi 

amaçlayan ve hâlihazırda çalışmaları sürdürülen, Organize Sanayi Bölgeleri Teknoloji Geliştirme 

Projesi’nin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, işletmeler düzeyinde kaynak-

verimli üretim uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına özgü finansal destek 

mekanizmalarının hukuki ve teknik altyapısına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

Bu alana katkı sağlayacak ikinci öncelikli dönüşüm programı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal 

Dönüşüm Programıdır. Uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, 

ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Sağlık 

Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı ile yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel 

pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını 

karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu kapsamda orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim 

ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç 

ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması 

öngörülmektedir. 

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında önemli faaliyetlerinden biri 

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’nin oluşturulmasıdır. Yatırım, üretim, ihracatın 

artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, 

kamu destekleri, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi gibi hususlar bütüncül bir şekilde 

değerlendirilecektir. Bu Komitenin çalışmaları gerekli olduğu hallerde Ekonomi Koordinasyon 

Kuruluna (EKK) sunulacak, uygulama için karar gerektiren durumlarda gerekli karar mekanizmaları 

çalıştırılacaktır. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin genelge taslağı hazırlanmış olup, 

Başbakanlık tarafından değerlendirilme sürecindedir. Ayrıca, biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, 

biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapıları geliştirilecektir. Özel sektörün de katılımıyla 

“Sağlık Endüstrileri Araştırma Altyapıları Ortak Platformu” Haziran 2016’ya kadar oluşturulacaktır. 

“Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” oluşturulacak ve bu kapsamda biyoteknolojik ilaç, 

biyomalzemeler, biyomedikal ekipman, kök hücre, genombilim, nörobilim ve kanser konularına 

öncelik verilecektir. Bunların yanı sıra, Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi, geliştirilecek 

işbirliği modeli çerçevesinde sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünlerinin 

belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde 

üretilmesi öngörülmektedir. Bu ürünlerin yurt içinde üretimi kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye 

know-how kazandıracak şekilde geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

4.2.3.3. Hizmetler Sektörü 

Turizm, inşaat, bilgi ve iletişim teknolojileri, iş hizmetleri, finansal hizmetler, sigortacılık, 

sağlık hizmetleri gibi faaliyet alanlarını kapsayan hizmetler sektörü ülkemizde GSYH’nın yaklaşık 

olarak yüzde 70’ı oranında paya sahiptir. Hizmetler sektörünün 2014 yılında katma değeri yüzde 3,9 

oranında artmış olup, bu sektörde 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 4,5 katma 

değer artışı beklenmektedir. 2014 yılında bir önceki yıla göre hizmetler sektöründe istihdam yaklaşık 

olarak yüzde 6 oranına artmış, toplam istihdam içerisinde hizmetler sektörünün payı yüzde 58,4 

olmuştur.  
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Küresel rekabet giderek artarken, rekabet anlayışı da değişmektedir. Daha önce tek bir işletme 

çatısı altında gerçekleştirilen üretim süreçleri artık birden fazla yerde yürütülebilmekte, üretimde 

uzmanlık alanları oluşmaktadır. Ayrıca, sanayi ve hizmet sektörleri daha fazla bütünleşmekte ve iç 

içe geçmektedir. Maliyetleri azalan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim 

teknolojileri (BİT), üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu kolaylaştırmaktadır. BİT ürün ve 

hizmetlerinin diğer sektörlere nüfuzu; yeni ürün/hizmetlerin üretilmesini, tedarik, üretim, satış gibi 

tüm süreçlerde maliyet avantajı ve verimlilik artışı elde edilmesini ve yeni pazarlara erişimi mümkün 

kılmaktadır. Bilgi-iletişim altyapı ve hizmetlerinin gelişmesiyle, sanal ortam giderek daha fazla 

üretim, tüketim ve ticaret alanı haline gelmektedir. Bir diğer gelişme ise, geleneksel olarak dış 

ticarete konu olmayan hizmetler sektöründe özellikle eğitim ve sağlık alanında hizmet ihracatının 

hacim ve öneminin artmakta olmasıdır. Türkiye’nin sahip olduğu sağlık ve yükseköğretim altyapısı, 

hizmet ihracatı açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır.  

 Bazı hizmet sektörlerine yönelik kısa-orta vadeli politikalarımız şunlardır: 

 Döviz kazandırıcı hizmet ticareti faaliyetini destekleme adına hedef pazarlarda etkin bir 

tanıtım ve pazarlama stratejisi yürütülecektir.  

 Turizm sektöründe hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir 

gruplarını hedef alan, koruma-kullanma dengesini gözeten, karşılaştırmalı rekabet 

üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapı oluşturulması planlanmaktadır. 

Turizm yatırımlarının gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara 

kaydırılarak çeşitlendirilmesine ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına dönük 

politikalar uygulanacaktır. Bu kapsamda, özellikle sağlık turizmi alanında altyapının 

geliştirilerek hizmet kalitesi ve rekabet gücünün artırılması planlanmaktadır.  

 Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kaliteyi artıran ve yapı malzemelerinin ihracat 

potansiyelini yükselten faaliyetler desteklenecek, yurt dışında yüksek nitelikli ve bilgi 

yoğun projelere ağırlık verilmesiyle yurt dışı müteahhitlik gelirinin artırılması 

sağlanacaktır.  

 İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline getirilebilmesi amacıyla hazırlanan İFM 

Programı Eylem Planı uygulanacaktır. 

 Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla, başta oyun olmak üzere mobil 

uygulama, yazılım ve hizmetler sektörü teşvik edilecektir.  

 Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi olmasına yönelik tedbirler alınacaktır.  

Son yıllarda pek çok hizmet sektöründe önemli başarılar elde edilmiştir. Turizm sektöründe, 

uluslararası turizm pazarında son yıllarda istikrarlı bir artış yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye 2014 yılında, turist sayısı açısından 

dünyada 6’ncı, turizm gelirleri açısından ise 12’nci sıradadır. Aynı yıl turist girişleri açısından 

ülkemiz uluslararası turizm pazarından yüzde 3,5, Avrupa turizm pazarından yüzde 6,9 pay almıştır. 

Turizm gelirlerinde ise bu pay sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 6,7 şeklinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı 

müteahhitlik hizmetlerinde, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanması ile toplam taahhüt tutarı, kârlılık ve hizmet kalitesi bazında dünyada önde gelen ülkeler 

arasında yer alınması hedeflenmektedir.  

Finans alanında da gerçekleştirilmeye devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

çalışmaları kapsamında İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine 

dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç 

edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen 

şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. 

Sağlık turizmi, tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon 

hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek 

artmasına paralel olarak ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat sunmaktadır. 
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Bu programla, son yıllarda ülkemizde sağlık alanında kaydedilen gelişmelere paralel olarak, 

dünyada yükselen pazar konumunda olan medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi 

alanlarında Türkiye’nin hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması 

amaçlanmaktadır.  

Programın hedeflerine ulaşmak amacıyla öncelikle ilgili kurumlar arasında etkin 

koordinasyonu sağlamak amacıyla 2015 yılında Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK) 

kurulmuştur.  

Sağlık Turizmi Geliştirme Programı kapsamında önemli faaliyetlerden biri sağlık turizmi 

stratejisi ve ülke/bölge bazlı eylem planlarının hazırlanmasıdır. Sağlık turizminde  (medikal-termal-

ileri yaş) hem etkin tanıtımın yapılması hem de yatırımcıların yönlendirilebilmesi için, ülkemizin 

hizmet ticareti yapma potansiyeli yüksek olan ülkeler ile avantajlı olduğu hizmet branşlarının 

belirleneceği pazar araştırmaları yapılacaktır. Ayrıca, sağlık turizminde hizmet verecek olan kurum 

ve kuruluşların yetkilendirmesi ve akreditasyonu için altyapı oluşturulacaktır. Sağlık turizmi 

alanında faaliyet gösterecek hastanelerin, aracı kuruluşların ve hizmet verenlerin akreditasyon 

sisteminin mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri oluşturulacak ve Sağlık Bakanlığı içerisinde 

malpraktis probleminin çözümü için bir denetim mekanizması kurulacaktır. Sağlık Turizmi alanında 

hizmet verecek kurum ve kuruluşların birbirleri ile olan ilişkilerini kapsayacak mevzuat 

düzenlemeleri yapılacaktır. Termal kaynakların tedavi amaçlı kullanımlarına ilişkin bölgesel 

endikasyon haritası çıkarılacaktır. Hedef pazarlarda Türkiye’nin tıbbi başarıları pazarlanacaktır. 

“Sağlık Turisti Rehberliği/Uluslararası Hasta Rehberliği” adıyla sertifika programları 

oluşturulacaktır. Sağlık turizmine yönelik fiyat, konaklama ve ulaşım olanakları gibi her türlü bilgiyi 

içinde barındıran Sağlık Turizmi Portalı tamamlanarak hizmete sunulacaktır. 

4.2.4. İş Ortamı, Kurumsal Yönetişim, Kayıt Dışılığın Azaltılması 

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, büyümenin artmasını sağlamak için gerekli olan özel 

sektör yatırım artışının sağlanması açısından önem arz etmektedir. İş ve yatırım ortamının sağlanan 

gelişmeler hem yurtiçi yatırımcıların daha kolay iş yapabilmelerini sağlayacak, hem de doğrudan 

yabancı yatırımları artırarak Türkiye’nin üretken ve yüksek teknolojili uluslararası yatırımlardan 

daha çok pay almasını sağlayacaktır. Bununla beraber kayıt dışı ekonominin azaltılması, kayıtlı 

ekonominin rekabet gücünün artırılması açısından önemlidir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması 

ekonomi genelinde verimliliği de artırarak, orta vadede büyüme performansın iyileştirilmesini de 

sağlayacaktır. 

Türkiye Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Ortamı 2015 Yılı ve 2016 Yılı Raporlarında 

189 ülke arasında 55. sırada yer almaktadır. Rapora göre, yeni iş kurma, krediye alma, vergi ödeme, 

dış ticaret yapabilme ve ödeme güçlüğü çözümü gibi alanlarında ilerleme kaydetmesi gerekmektedir  

İş ve yatırım ortamına ilişkin sorunlardan bürokratik süreçler, hukuki süreçler ve yatırım 

yeriyle ilgili olanlar öne çıkmaktadır. Bu sorunların daha etkin bir koordinasyonla çözülmesinin, 

yatırıma ilişkin belirsizlikleri azaltarak gerek yerli gerek doğrudan yabancı yatırımları 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir.  

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına 

odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, 

bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda Program, Bürokratik Süreçlerin İyileştirilmesi; Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi; Yatırım 

Yeri Temininin Kolaylaştırılması ve İş ve Yatırım Ortamıyla İlgili Yönetişimin Bölgesel Düzeyde 

Geliştirilmesi başlıklı dört bileşenden oluşacak şekilde tasarlanmıştır.  Program kapsamındaki 

faaliyetlerin Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) mekanizması 

kapsamında öncelik verilerek ele alınması sağlanacaktır.  

Programda yer alan önemli bazı eylemler şunlardır: 

 Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımlarda yatırım yeri temini sürecini ve 

yatırım devreye girinceye kadar gerekli izin, ruhsat ve belge süreçlerini hızlandırmak 
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amacıyla koordinasyonu sağlamak üzere kurulacak mekanizmaya ilişkin mevzuat altyapısı 

oluşturulacaktır. Bu kapsamda söz konusu mekanizmanın yapısı, yatırımların kapsamı ve 

yürütülecek süreçlerin niteliği belirlenecektir. Eylem sonucunda, özellikle stratejik ve 

büyük ölçekli yatırımların yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi öngörülmektedir.   

 Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi Projesi bölge ile düzeyinde yatırım 

ortamının analiz edilmesini ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Proje, iş ve yatırım ortamıyla ilgili ulusal ve bölgesel düzeyde göstergeler geliştirilerek 

düzenli takip ve değerlendirme sistemi oluşturulmasını amaçlamaktadır. Proje 

kapsamındaki eylemler ile Düzey - 2 bölgeleri bazında yatırım ortamı analiz edilecek ve 

kalkınma ajanslarının bu konuda çalışmaları kendi kaynakları ile gerçekleştirebilmeleri için 

kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecektir. Eylem sonucunda, her bölgenin kendine 

özgü yatırım ortamı sorunları ve iyileştirme tedbirleri belirlenerek daha etkili politikalar 

tasarlanabilecek, merkezi ve yerel kurumlarda kapasite geliştirilerek politika yapma 

süreçleri iyileştirilecektir. 

 2016 yılı sonuna kadar şirket kuruluş ve şube açılış işlemlerinde maliyetlerin ve bürokratik 

süreçlerin azaltılması için mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir. Geçekleştirilen 

çalışmalar neticesinde maliyetlerin ve bürokratik süreçlerin azaltılması için mevzuat 

değişikliklerinin gerektiğine kanaat getirilmiştir. 

 2018 yılı sonuna kadar kamunun iş dünyasına elektronik ortamda sunabileceği hizmetler 

tespit edilerek, bu hizmetlerin e-Devlet kapısı üzerinden sunulacak şekilde elektronik 

ortama aktarılması sağlanacaktır. MERSİS kapsamında oluşturulan Tüzel Kişilik Kayıt 

Numaralarının diğer kamu kurumları tarafından kullanımına yönelik web servis 

uygulaması başlatılmıştır. Söz konusu servis TÜRKSAT tarafından diğer kurumların 

erişimine açılacak hala getirilmiştir. Bu aşamadan sonra elektronik ortamda hali hazırda 

sunulmakta olan hizmetlerin e-Devlet kapısına taşınması ve hizmetler arasında veri 

paylaşımının yapılması mümkün olacaktır. 

 2018 yılı sonuna kadar hakim ve savcı sayısı uluslararası standartlara yükseltilecek ve karar 

verme süreçlerinde onlara destek olacak uzmanlık kadroları geliştirilecektir 

 2017 yılı sonuna kadar arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılacak ve sistemin etkinleştirilmesi 

sağlanacaktır. Uzun vadede Arabuluculuk Kanununda ve ilgili kanunlarda değişikliğe 

gidilerek bazı uyuşmazlık türlerinde arabulucuya başvurunun zorunlu olması 

hedeflenmektedir. İdari yargıda arabuluculuğun uygulanabilir hale getirilmesi ve icra 

davalarında etkin kullanımının sağlanması planlanmaktadır 

 2018 yılı sonuna kadar mevcut çevre düzeni planlarında öncelikli yatırım alanlarının 

değerlendirmesi yapılarak, yer seçimi kararları oluşturulacak ve üst ölçekli mekânsal 

planlama çalışmaları (ÇDP, BKAY) sürdürülerek bu planlarda stratejik ve büyük ölçekli 

yatırımlara uygun yerler ayrılacaktır. Hazırlanan çevre düzeni planı ve bütünleşik kıyı 

alanları planlarında yatırım yeri temini konusunun da bir kriter olarak ele alınması için 

çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla yeni hazırlanacak planların şartnamelerinde bu 

konunun yer alması sağlanacaktır. 

Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz 

açısından halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonominin 

Azaltılması Programı orta ve uzun dönemde, ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi 

birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine ve ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün 

yükselmesine, kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı 

ekonominin boyutunun belirlenmesi ve ekonomi üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi; gönüllü 

uyumun teşvik edilmesi ve uyum seviyesinin yükseltilmesi; denetim kapasitesinin güçlendirilmesi 

ve ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; eğitici ve kapsayıcı yöntemlerle toplumun tüm kesimlerinde 

farkındalığın artırılması ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi ve uygulamada ortaya 

çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.  
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KOBİ’lerin kurumsallaşmaya yönelik kapasitelerinin artırılması için İşletmelerin 

Kurumsallaşmalarının Geliştirilmesi adıyla hususi bir bileşen Üretimde Verimliliğin Artırılması 

Programı’nda yer almaktadır. Bu bileşende yer alan önemli bazı eylemler şunlardır: 

 İşletmelerin bağımsız denetim hizmetlerinden yararlanması yönünde destekler verilecektir.  

 İşletmelere yönelik danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması için ulusal meslek 

standartları hazırlanarak, ulusal yeterlilikler kapsamında sınav ve belgelendirme altyapısı 

oluşturulacaktır.  

 KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi konularında 

hazırlanan projelere destekler sağlanacaktır.  

4.2.5. Teknoloji ve Yenilik  

Bir ekonominin orta ve uzun vadeli büyüme performansını belirleyen ana faktör teknoloji ve 

yenilik geliştirme kapasitesidir. Teknoloji üretme kapasitesindeki gelişme, fiziksel ve insan 

sermayesindeki artış kısıtlarının ötesinde büyüme performanslarının yakalanmasını sağlayacağı gibi, 

ekonominin katma değer yaratma kapasitesinin ve küresel ekonomi ve ticaretteki yerinin yansıması 

olan rekabet gücünü de artırır. Bu nedenlerle, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak 

hedefiyle uyumlu olacak bir şekilde, 10. Kalkınma Planının ekonomik politika çerçevesinde teknoloji 

ve yenilik üretme kapasitesi, temel politika önceliklerinden biri olarak belirlenmiştir. 

Son yıllarda, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesini sağlayan 

enstrümanlarda ve kurumsal yapılanmada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bilim, teknoloji ve 

yenilik kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen politikalar, Ar-Ge harcamaları ve özel sektörde çalışan 

araştırmacı sayısı ile birlikte Ar-Ge'ye ayrılan kaynakları da artırmıştır. Böylelikle Ar-Ge 

harcamalarının GSYH içindeki payı 2014 yılında yüzde 1,01'e yükselmiştir. Ayrıca, tam zaman 

eşdeğeri (TZE) cinsinden araştırmacı sayısı ise 89.567 olarak kaydedilmiş olup bunun yüzde 53,7'si 

özel sektörde çalışmaktadır. Buna ek olarak, üniversitelerdeki araştırma altyapılarına ayrılan 

kaynaklar artmış olup araştırma altyapılarının etkinliğini artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı 

amaçlayan 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 10 Temmuz 2014 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler de tamamlanmış olup 

2016 yılında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli 

ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine 

kadar uzanan süreci kapsayan yeni teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesi faaliyetlerinin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin 

ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası düzeyde rekabetçi, yeni ara veya nihai teknolojik ürünler ile 

markalar oluşturulması, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) temel hedefleri arasında yer 

almaktadır. Bu kapsamda, teknolojik ürün yatırımları desteklenecek; insan kaynakları ve fiziki 

altyapı geliştirilecek; bilim, teknoloji ve yenilik sistemi aktörleri arasındaki işbirliği artırılacak, 

yenilikçi girişimcilik geliştirilecek ve teknoloji transfer mekanizmaları iyileştirilecektir. 

GSYH’nin yaklaşık yüzde 7’sine ulaşan kamu alımları, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan ve teknolojik olarak uygulanabilir ürünlerin ticarileştirilmesi açısından önemli bir araçtır. 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununda, kamu alımlarının Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi ve yerli sanayinin 

gelişimine katkı sağlaması amacıyla, yerli istekliler lehine yüzde 15’e kadar fiyat avantajı 

sağlanmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Ayrıca, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji 

transferinin sağlanması amacıyla Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında gerçekleştirilen işlem 

ve faaliyetler Kamu İhale Kanunundan muaf tutulmuştur. Bunu müteakip, Sanayi İşbirliği Programı 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde 15 Şubat 

2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, bahse konu yönetmelik maliyeti en az 10 milyon 

dolar olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik 

uygulamaları kapsamaktadır. 
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Onuncu Kalkınma Planında, kamu alımlarının, yerli üretimi ve yerli teknoloji geliştirilmesini 

desteklemek üzere özel sektörün Ar-Ge yatırımlarını artırmak için, bir araç olarak kullanılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda: 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli ihtiyaç analizi ve planlaması yapabilme 

kapasitesinin artırılması, 

 Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla kamu alım garantili 

tedarik modelinin geliştirilerek uygulamaya konulması, 

 Merkezi tedarik ve ortak alım modelleri ile kamu alımlarının rasyonelleştirilmesi ve tedarik 

sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. 

Bu doğrultuda, yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantili tedarik modelinin 

uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri ile KOBİ’lerin kamu alımlarına 

katılımının artırılması amacıyla kamu ihale mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması 

planlanmaktadır. Ayrıca, yerli üretim, yenilik ve teknoloji transferini teşvik edecek düzenlemeler de 

yapılacaktır. 

4.2.6. Ticari Entegrasyon 

Ticari entegrasyon ve işbirliği pazar genişlemesi, teknolojik gelişmeler, rekabet ve verimlilik 

artışı yoluyla ülkelerin ekonomik potansiyelleri üzerinde pozitif etkiye sahiptir. İhracata dayalı, özel 

sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi büyüme stratejimizin temel amacıdır. 

Cari açığın azaltılması ve ticari açıklığın artması kalkınma açısından temel öncelikleri 

oluşturmaktadır. Diğer yandan, ticari entegrasyonun bazı istenmeyen etkileri Türkiye ekonomisinin 

büyümesini ve rekabetçiliğini geliştirmek açısından ortadan kaldırılmalıdır. Nitekim Gümrük Birliği 

Türkiye’yi üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerini belirleme serbestisi açısından kısıtlamaktadır. Gerekli 

tedbirler ve çabalar Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine ilişkin 

sorunların üstesinden gelmek için son derece önem taşımaktadır. 

Küreselleşen dünyada Türkiye ekonomisinin ekonomik entegrasyona uyumu, ticari 

serbestleşme politikaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda en büyük ticaret ortağı 

olan Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm ticaret paydaşlarıyla ticaretin ve ikili ilişkilerin artırılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda ekonominin ticaret kapasitesini artırmaya yönelik politikaların 

uygulaması gerçekleştirilmektedir. Ticaret hacminin küresel talebe bağlı olarak artış eğilimi 

sergilediği ve serbest ticaret politikalarının kararlılıkla uygulandığı bir ekonomik yapının 

benimsenmesi, söz konusu alana ilişkin uygulanan tüm reformların temelini teşkil etmektedir. 

Özellikle küresel krizin başlamasıyla birlikte dünya ölçeğinde ticaretin hız kaybetmesinin 

nedenleri tartışma konusu olmuştur. Bu dönemde Türkiye ekonomisi, başlıca ticaret ortaklarında 

yaşanan siyasi sorunlara rağmen ihracata dayalı büyüme patikasını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 

cari açığın milli gelire oranının kırılgan bir seviyeye yükselmemesi adına gerek ihracatın 

kompozisyonunu yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak artırmak gerekse ihracatın ithalata olan 

bağımlılığının azaltılmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir. 

“İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı” kapsamında ticarin 

artırılması ve cari açığın doğrudan yabancı yatırımlarla finansmanının sağlanması amacıyla son bir 

yılda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda ülkemizi yabancı yatırımcılara tanıtmak 

amacıyla son bir yıllık dönemde 11 ülke - 24 merkezde yatırım bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Ayrıca ticari entegrasyonu, kritik ihtiyaç alanlarında artırmak amacıyla, Girdi Tedarik Stratejisi 

(GİTES) kapsamında ithal bağımlılığının yüksek olduğu ürün/ürün gruplarında 55 adet küresel hedef 

firmayla görüşmelere başlanmıştır. Bu amaçla yatırımcıların talepleri doğrultusunda teşvik 

sisteminde değişiklikler yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde asgari düzeydeki yatırımlar seviyesi, 

madencilik yatırımları ve yenilebilir enerji kaynaklarının üretiminde kullanılan girdileri kapsayan 

ürün ve ürün gruplarında ticareti destekleyen ve büyümenin niteliğini artıracak dört ayrı karar 

yürürlüğe girmiştir. Benzer olarak, GİTES hazırlıkları kapsamında yapılan toplantılarda enerjinin ve 

hammadde ürünlerinin adil ve serbest dolaşımına ilişkin konular hassasiyetle takip edilmektedir. 
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Serbest dolaşım ilkesine zarar veren ve yurtiçi üreticilerin aleyhine durumlar oluşmasına 

neden olan menşe sapması konusunda risk analizleri yapılmaktadır. Bu kapsamda kurumlar arası 

koordinasyonun yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü mevzuatına uyumlu olarak alınan önlemler 

doğrultusunda farklı ürünlerde menşe şahadetnamesi aranmaya başlanmıştır. Benzer şekilde ticaretin 

yapılmasına zarar veren uygulamalar, alınan ticaret önlemleri doğrultusunda takip edilmekte ve 

engellenmektedir. 

Ticari entegrasyonu artırmak ve hizmet ticaretinin kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmasını 

sağlamak amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının farkındalığı artırılmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde Türk Patent Enstitüsü tarafından 95 etkinlik 

düzenlenmiş ve 9002 kişi sınai haklar konusunda bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda ulusal ve 

uluslararası çalışmalara katılımlar devam etmekte ve sektörlerin küresel ticarete entegrasyonu 

artırılmaktadır. 

Elektrikli araçlar, kimya sektörü ve tarımsal üretim gibi ekonominin kritik alanlarında Ar-Ge 

destekleri devam etmektedir. Söz konusu sektörlerde küresel ticari pazarın oluşmasına bağlı olarak 

yatırımların artması ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Küresel risk 

alma iştahının artması ile birlikte doğrudan yabancı yatırımlarla güçlenmesi beklenen ticari 

entegrasyona ilişkin olarak KOBİ’lerin katkısının artması önümüzdeki dönemde yaşanabilecek 

önemli gelişmeler arasındadır. Gerçekleştirilecek altyapı yatırımları ve ihtiyaçlara ve gelişmelere 

göre etkinleştirilen destek mekanizmalarının, ticari anlaşmalara olumlu yansıması beklenmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda yapısal reformların bütüncül olarak olumlu yansıması, küresel bütünleşme 

politikasına uyumu artıracaktır.   

Küresel ticarette adil politikaların uygulanması adına standartlara uyum büyük önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği yükümlülükleri kapsamında hazırlanan Atık Yönetimi 

Yönetmeliği 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Benzer şekilde 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Atık Geliştirme 

Merkezi Tebliği ile metal hurdaların toplanması ve ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır. Söz 

konusu yasal altyapı ile birlikte hem çevrenin korunması sağlanmakta hem de ticaretin 

engellenmesine neden olabilecek piyasa dışı uygulamaların önüne geçilmektedir. 

4.2.7. İstihdam ve İşgücü Piyasası  

Türkiye’deki düşük işgücüne katılım dikkate alındığında, ekonominin önemli bir üretim ve 

büyüme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu atıl kapasite etkin işgücü ve 

istihdam politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Tarım sektöründeki düşük verimlilik, kadınların düşük 

işgücüne katılımı ve işgücünün ortalama eğitim düzeyinin düşük olması ekonomik büyümeyi 

sınırlandıran faktörler arasındadır. Bununla birlikte, işgücünün niteliğinin artırılması üretim 

kapasitesinin daha etkin olmasında etkili olacaktır.    

Yeni işgücü serisine göre, 2014 yılında işsizlik oranı yüzde 9,9, istihdam ve işgücüne katılma 

oranları ise sırasıyla yüzde 45,5 ve yüzde 50,5 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, genç işsizliği oranı ve 

tarım dışı işsizlik oranları sırasıyla yüzde 17,9 ve yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir. Yeni işgücü 

göstergelerinden bazılarının eski seriyle karşılaştırılabilir olmamasına rağmen, Türkiye’de işgücü 

piyasasının gelişmeye devam etmesi beklenmektedir. Örneğin, kadınların eğitim düzeylerinin 

artması, düşük doğurganlık oranları ve çalışan kadınlara yönelik norm ve davranışların olumlu yönde 

gelişmesi kadınların işgücüne katılımın artmasında etkili olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de işgücünün 

niteliği hem kayıtlılık hem de beceri düzeyi açısından artış göstermektedir. İşgücüne ve istihdama 

katılımdaki artış da ülkede formalleşmeyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, hem tarım 

hem de tarım dışı sektörlerde istihdamın beceri düzeyi artmaktadır.    

Son yıllarda okullaşma oranlarında artış görülmektedir. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitime olan 

talep ortaöğretimde yapılan reformların da etkisiyle artmaktadır. Türkiye’de işgücünün yüzde 60’ı, 

istihdamın yüzde 60,4’ü, işsizlerin ise yüzde 55,7’si lise ve altı eğitim düzeyine sahiptir.   
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Tablo 4.1: Temel İstihdam ve İşgücü Göstergeleri          

(15 +Yaş) 

     
                  

Türkiye1   AB-28 

2012 2013 2014  2012 2013 2014 

İşgücüne Katılma Oranı (İKO)2  47,6  48,3 50,5  57,6 57,6 57,6 

    Kadın  29,5  30,8 30,3  51,0 51,2 51,3 

    Erkek  71,0  71,5 71,3  64,7 64,5 64,4 

İstihdam Oranı2  43,6  43,9 45,5  51,6 51,4 51,7 

    Kadın   26,3  27,1 26,7  45,6 45,6 46,0 

    Erkek   65,0  65,2 64,8  58,0 57,6 57,9 

İşsizlik Oranı2  8,4   9,0 9,9  10,4 10,8 10,2 

    Kadın   10,8  11,9 11,9  10,5 10,9 10,3 

    Erkek   8,5  8,7 9,0  10,4 10,8 10,1 

Genç İşsizliği Oranı (15-24)2  15,8 17,1 17,9  22,9 23,4 21,4 

Tarım-dışı İşsizlik Oranı2  10,3 10,9 12,0  - - - 

Kaynak: TÜİK, Eurostat, OECD 
(1) İşgücü göstergeleri kadın ve erkek ayrımında tahmin edilmediği için, bu göstergeler revize edilmemiş seriye aittir.  

(2) Revize edilmiş Hanehalkı İşgücü Anketleri. 

 
 

İşgücü verimliliğinin artırılması açısından eğitime erişim ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 

kritik öneme haizdir. Türkiye’de okullaşma oranlarının artmasına rağmen, sosyoekonomik ve 

bölgesel farklılıklar okullaşma oranlarını etkilemektedir. Eğitim çıktılarının kalitesi açısından ise 

bireylere gerekli beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesi 

ile uyumlu olarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, hayat boyu öğrenme 

yaklaşımının yaygınlaştırılarak becerilerin zamanlararası süreçte güncellenmesi halihazırda önemini 

korumaktadır.  

Hayatboyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesi kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi 

ve Eylem Planı (2014-2018) ile mesleki eğitimin kalitesinin güçlendirilmesi için Mesleki ve Teknik 

Eğitim Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır. Ayrıca, yapılan mevzuat değişikliği ile 

tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak olanlardan Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmesi zorunlu 

hale getirilmiştir.  

İşgücü piyasasına girmekte zorluk çekenler ile düşük nitelikli bireylerin becerilerinin 

artırılmasını, iş yaratma ve işgücünün mesleki eğitimini amaçlayan aktif işgücü politikaları önemini 

korumaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de aktif işgücü programlarına ayrılan kaynaklar artırılmıştır. 

Nitekim İŞKUR’un bu programlar kapsamında yaptığı harcamalar 2014 yılında 1,3 milyon TL’ye 

ulaşmıştır.  

2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici ve teşvik edici yasal düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. Bu doğrultuda, 6645 sayılı Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının özlük hakları, 

yetkileri ve yükümlülükleri genişletilmiş, bu kapsamdaki cezalar caydırıcı şekilde artırılmış, tehlikeli 

ve çok tehlikeli iş kollarında çalışanlardan ilgili mesleki eğitim ve yüksekokul eğitimine sahip 

olmayanlara mesleki yeterlilik belgesi alması şartı getirilmiş ve maden işçilerinin günlük çalışma 

süreleri azaltılmıştır. Aynı kanun ile asgari ücretli çalışanların vergi yükü azaltılmıştır. 

Son zamanlarda, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine, sendikaların bağımsızlığının 

artırılmasına ve toplu iş sözleşmelerinin iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. Türkiye’de esnek çalışma biçimleri etkin bir şekilde uygulanmadığı için, esnek çalışma 

biçimlerinin yaygınlaştırılması ise oldukça önemlidir. Ayrıca, işgücünün verimliliği zamanla artış 

göstermektedir. ILO’nun verilerine göre, çalışılan saat başına satın alma gücü paritesine göre GSYH 

olarak hesaplanan işgücü verimliliği, ülkemizde, 2002-2014 yılları arasında, 10 dolardan 26,4 dolara 

yükselmiştir. 
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 2014-2023 döneminde işgücü piyasasına ilişkin yapısal sorunları çözmeyi ve orta ve uzun 

vadede işsizlik sorununa kalıcı bir çözüm bulmayı amaçlayan Ulusal İstihdam Stratejisi 2014 yılı 

Mayıs ayında yayımlanmıştır. Bu strateji esnek çalışma modellerinin uygulanabilirliğinin artırılması, 

eğitim, öğretim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi, kadınlar, gençler ve 

sosyal yardım yararlanıcıları gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına katılımının 

sağlanması yoluyla işgücü piyasasının etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 

güvenceli esneklik sağlayan çalışma biçimlerinin sağlanması ve kıdem tazminatı fonu ve alt 

işverenlik ile ilgili yasal sistemin geliştirilmesine yönelik yasal düzenleme çalışmaları devam 

etmektedir.  

Türkiye’nin göçmen politikalarının çalışma hayatında uygulamasının yaygınlaştırılmasına 

yönelik olarak yürüttüğü yoğun çabaları devam etmektedir. Maalesef Türkiye diğer gelişmiş ülkeler 

ile karşılaştırıldığında nitelikli uluslararası insan sermeyesinden yeterince istifade edememektedir. 

İstatistiklere göre 2014 yılında gerçekleşen 15.845 artışla beraber çalışma izni alan yabancı göçmen 

sayısı önemli artış kaydetmiş ve 52.304 sayısına ulaşmıştır. Nitelikli İnsan Gücü Çekim Merkezi 

Eylem Planı küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabetin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Eylem 

planının amacı Türkiye’yi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına özel bir önem vererek, ulusal 

ve uluslararası nitelikli insan kaynakları için cazip bir ülke haline getirmek ve uygun ortam ve 

koşulları oluşturarak üniversiteler, sanayi sektörü, kamu kesimi ve araştırma merkezleri arasındaki 

işbirliğini geliştirmektir.  

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirler şunlardır;  

 Kadınların işgücüne katılımının sağlanması amacıyla kadın girişimciliğinin 

desteklenmesine yönelik kapsamlı bir destek programı uygulanacak ve çocuk, yaşlı ve 

hasta bakımı ile ilgili hizmetler daha etkin hale getirilecektir.  

 Aktif İşgücü Programlarının değerlendirilmesine yönelik olarak bir izleme ve 

değerlendirme sistemi kurulacak ve bu programlar işgücü piyasasının gerekliliklerine göre 

yeniden dizayn edilecektir.  

 Kıdem tazminatı fonu ile ilgili mevzuat işçilerin kazanılmış haklarının ve firmaların 

rekabet gücünün korunması ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 

 İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları gevşetilecek ve ödeme tutarları ve süreleri 

uzatılacaktır.  

 Alt işverenlik düzenlemeleri uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla gözden 

geçirilecektir. 

 İŞKUR tarafında sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik olarak sağlanan hizmetler 

genişletilecektir.  

 İstidam teşvik sistemi revize edilerek daha basit ve etkin bir hale getirilecektir.  

 İşgücü piyasasında gençler için talep edilen temel beceri ve yetenekler belirlenecektir. 

Bunun yanı sıra, eğitim sisteminin her seviyesindeki müfredat temel becerilerin 

geliştirilmesini içerecek şekilde yeniden düzenlenecektir.  

 Genç işsizliğini azaltmaya yönelik olarak “Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi” 

hazırlanacaktır. 

 Halk eğitimi ve yerel mesleki eğitim merkezlerinde yürütülen ve temel becerilerin 

geliştirmesini amaçlayan faaliyetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.  

 Ulusal Yeterlilik Çerçevesi yükseköğretim ve yaygın eğitim niteliklerini kapsayacak ve 

mesleki niteliklerin oluşturulması yoluyla girişimcilik kültürünü destekleyecek şekilde 

genişletilecektir.  

 Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin yerel personel istihdamında mali muafiyetler 

getirilmesine ve bu merkezlerin yabancı personel istihdamındaki izin prosedürlerinde mali 
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kriterler uygulanmasına yönelik yasal düzenleme yapılacaktır.   Özel sektör Ar-Ge 

merkezlerinde çalışan yabancıların çalışma izni ile ilgili prosedürler iyileştirilecektir. 

 Yaşamboyu öğrenmenin geliştirilmesi kapsamında; mevzuat düzenlemeleri ile hayatboyu 

öğrenme koordinasyonu sağlanacak, uzaktan öğrenme uygulamaları geliştirilecek, 

hayatboyu rehberlik sisteminin geliştirilmesi için altyapı güçlendirilecek ve hayatboyu 

öğrenme web portalının işlevselliği artırılacaktır. 

4.2.8. Sosyal içerme, Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği  

Türkiye ekonomisinde ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından, yoksulluğun 

azaltılması, gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesi ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal 

yardımların artırılması kritik önem arz etmektedir. Bu amaçla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme 

performansına ulaşmak için sosyal koruma unsurunun ön plana çıkarıldığı politikalara öncelik 

verilmektedir. 

Ülkemizde satın alma gücü paritesine göre kişi başı günlük harcaması 4,3 doların altındaki 

nüfusun oranı 2013 yılında yüzde 2,1’dir. Mutlak yoksulluk oranlarında 2002 yılından bu yana 

önemli oranda düşüş sağlanmıştır. Diğer taraftan, eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri medyan 

değerinin yüzde 60’ının altında gelirle yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı olarak hesaplanan göreli 

yoksulluk oranı, 2006 yılındaki yüzde 25,4 düzeyinden 2014 yılında yüzde 21,8’e gerilemiştir. Göreli 

yoksulluk oranında iyileşme olmakla birlikte, bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 olan AB-28 

ortalamasının üzerindedir. 2006-2010 döneminde Gini katsayısı 0,40’tan 0,38’e gerilemiştir. Ancak, 

2010-2014 döneminde bu katsayı 0,38 seviyesinde kalmıştır. En zengin yüzde 20’lik grubun yıllık 

kullanılabilir gelirden aldığı payın en yoksul yüzde 20’lik grubun aldığı paya oranı ise aynı dönemde 

yaklaşık olarak 6,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Sosyal transferlerin büyük bir bölümünün primli sistem kapsamındaki transferlerden 

oluşmasından ve yoksul kesimin primsiz transferlerden yeterli ölçüde yararlanamamasından dolayı 

sosyal transferlerin yoksulluk üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur. Ancak yoksulluğun nesiller arası 

aktarımını engellemek için, özellikle eğitim alanındaki sosyal yardımlara önem verilmiş ve son on 

yılda toplam sosyal yardımların GSYH içindeki payı artırılmıştır. Diğer taraftan göç, kentleşme, aile 

yapısında meydana gelen değişim, nüfus artışı ve işsizlik gibi nedenlerle sosyal hizmet ve yardımlara 

olan ihtiyaç devam etmektedir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB),  Milli 

Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, YURTKUR ve belediyeler gibi kuruluşlar tarafından 

2014 yılında yapılan kamu sosyal yardım harcamalarının GSYH'ya oranı yüzde 1,24 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Kamu sosyal yardım harcamalarındaki önemli artışa paralel olarak sosyal yardım sisteminde 

etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal yardım sisteminde gerçek ihtiyaç 

sahiplerine etkin ve yeterli hizmet sunulması hedefi doğrultusunda yürütülen Puanlama Formülü 

Projesi tamamlanarak sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişi ve grupların tespitinde nesnel 

ölçütler oluşturulmuştur. 

Sosyal sorunların ortaya çıkmadan önce engellenmesi ve bu sorunlarla etkin bir mücadelenin 

sağlanmasına yönelik olarak sosyal hizmet ve yardımlarda koruyucu ve önleyici hizmetlere önem 

verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ASPB, sosyal yardım ve hizmet alanında ailenin ihtiyaçlarına 

bütüncül olarak yaklaşan, aile ve bireylere arz odaklı hizmet sunan Aile Sosyal Destek Programı 

(ASDEP) modelini oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin 

kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu 

kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı 

ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulacaktır. 
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Sosyal koruma sistemi sosyal, ekonomik ve yerel şartlar dikkate alınarak, nüfusun tümünü 

kapsayan, etkin, dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, toplumun her kesimine sorumluluk 

vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

4.3.  Reform Alanları Özeti 

Türkiye’nin politika ve reform öncelikleri kalkınma planlarında belirlenmektedir. Onuncu 

Kalkınma Planında; temel yapısal sorun alanlarına yönelik, Plan ve 2023 hedeflerine ulaşmada 

yardımcı olmak üzere tasarlanmış 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı  bulunmaktadır. Sektörel ve 

sektörlerarası bir yaklaşımla hazırlanan bu Programlar, 1200’den fazla eylemi kapsamakta ve 

Türkiye ekonomisinin 2014-2018 dönemi için kritik yapısal reform alanlarından oluşmaktadır. 

Bu bölüm, ERP 2016 için belirlenen reform alanları sayı kısıtını da dikkate alarak; reform 

gündeminin yalnız büyümeyi ve rekabetçiliği destekleyen en etkin alanlarını kapsamaktadır.  

Bahsedilen öncelikli reform alanları kısaca şu şekildedir: 

Kamu Mali Yönetimi  

1. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi  

2. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması 

Altyapı 

3. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 

4. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm  

Sektör Gelişmeleri 

5. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi 

6. Üretimde Verimliliğin Artırılması  

7. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

8. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 

İş Ortamı, Kurumsal Yönetim ve Kayıt Dışılığın Azaltılması 

9. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi 

10. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 

Teknoloji ve Yenilik 

11. Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme Kapasitesi  

12. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme 

Ticari Entegrasyon  

13. İthalata Bağımlılığın Azaltılması 

İstihdam ve İşgücü Piyasası 

14. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi 

15. Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi 

16. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme 

Sosyal İçerme, Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği 

17. Sosyal Transfer Sisteminin Etkinleştirilmesi 

18. Aile Sosyal Destek Programı 
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5.  KURUMSAL KONULAR VE PAYDAŞLARIN KATILIMI 

ERP 2016 ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları alınarak Kalkınma Bakanlığının 

koordinasyonunda hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulunun kararıyla kabul edilmiştir. Bunun 

yanında, ERP 2016 temel politika dokümanlarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır. 

ERP 2016’da yer alan makroekonomik denge ve politikalarla kamu maliyesi çerçevesi, 1 

Kasım seçimleri sonrası Hükümet’in kurulmasının ardından güncellenen ve Bakanlar Kurulu 

kararıyla uygulamaya sokulan OVP (2016-2018) ve şuanda TBMM onay süreci devam eden 2016 

yılı bütçe tasarısı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu iki politika dokümanı da ilgili tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, ERP 2016’nın içeriği, özellikle de yapısal 

reformlar kısmı, Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulmuştur. Onuncu Kalkınma Planı 

toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak, üst düzeyde katılımcı bir şekilde hazırlanmış olup 

TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onuncu Kalkınma Planında oluşturulan ve 2015 yılı 

itibarıyla eylem planlarının uygulamaya geçirildiği öncelikli dönüşüm programları ERP 2016’nın 

yapısal reformlar bölümünün hazırlanmasında temel çerçeveyi oluşturmuştur.  
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Tablo 1.a: Makroekonomik Görünüm 

 ESA Kodu 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Düzey  

(Milyon TL)  
Yüzde Değişim 

1. GSYH, 1998 Fiyatlarıyla B 1 * g 126.128 2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 

2. GSYH, Cari Fiyatlarla B 1 * g 1.747.362 11,5 12,3 12,4 12,8 11,3 

Büyümenin Bileşenleri (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

3. Özel Kesim Tüketim Harcamaları P3 83.601 1,4 5,2 3,8 3,6 3,4 

4. Kamu Kesimi Tüketim Harcamaları P3 14.033 4,7 4,7 4,7 4,0 4,0 

5. Toplam Sabit Sermaye Oluşumu P51 29.882 -1,3 5,3 6,6 8,4 7,4 

6. Stok Değişmesi* P52+P53 94 0,0 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 

7. Mal ve Hizmet İhracatı P6 34.111 6,8 -1,1 11,3 12,5 12,1 

8. Mal ve Hizmet İthalatı P7 35.594 -0,2 1,5 9,9 10,3 8,9 

GSYH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan) 

9. Yurtiçi Nihai Talep --- --- 1,1 5,2 4,7 4,9 4,6 

10. Stok Değişmesi  P52+P53 --- 0,0 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 

11. Toplam Net Mal ve Hizmet İhracatı Dengesi B11 --- 1,8 -0,7 0,2 0,5 0,8 

* Büyümeye katkı 

 
Tablo 1.b: Fiyat Gelişmeleri 

Yüzde Artış, Yıllık Ortalama ESA Kodu 2014 2015            2016 2017 2018 

1. GSYH Deflatörü  --- 8,3 8,0 7,6 7,4 6,0 

2. TÜFE --- 8,9 7,7 8,0 6,3 5,8 

 

 
Tablo 1.c: İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

 
ESA Kodu 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

 Düzey Yüzde Değişim 

1. Nüfus (Bin Kişi, Yıl Ortası) --- 76.903 

 

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

2. Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi) --- 56.986 

 

1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 

3. İşgücüne Katılım Oranı (%)* --- 50,5 2,2 0,8 0,4 0,4 0,3 

4. İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) ** --- 25.933 5,4 2,8 2,4 2,5 2,3 

5. İşsizlik Oranı (ILO tanımına göre)  --- 2.853 9,9 10,2 10,2 9,9 9,6 

6. Emek Verimliliği Artışı --- --- -2,4 1,2 2,1 2,5 2,6 

* Bir önceki döneme göre puan artışını ifade etmektedir. 

** 15+ yaş 

 

  
Tablo 1.d: Ödemeler Dengesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cari İşlemler Hesabı --- -5,5 -4,5 -3,9 -3,7 -3,5 

   - Dış Ticaret Dengesi --- -8,0 -6,6 -5,7 -5,6 -5,7 

   - Hizmetler Dengesi  --- 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 

   - Birincil Gelir Dengesi --- -1,0 -1,3 -1,5 -1,4 -1,4 

   - İkincil Gelir Dengesi --- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2. Sermaye ve Finans Hesabı (Rezerv Dahil) --- -5,3 -3,1 -3,9 -3,7 -3,5 

Net Hata Noksan --- 0,2 1,3 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 2014 2015 2016 2017 2018 

GSYH, Cari Fiyatlarla, Milyar TL B 1 * g 1.747 1.963 2.207 2.489 2.770 

Yatırım Oranı, GSYH içindeki Pay, % --- 20,2 19,6 20,0 20,5 20,9 

Sektörel Katma Değerler (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde değişim) 

1. Tarım  --- -2,1 7,4 3,0 3,0 3,0 

2. Sanayi --- 3,8 3,4 4,1 4,8 5,0 

3. Hizmetler --- 3,9 4,6 5,0 5,4 5,9 

 

 

 
Tablo 2: Kamu Maliyesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2014 2015 2016 2017 2018 

Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği* 

1. Genel Devlet S13 0,6 0,0 0,7 0,7 0,4 

2. Merkezi Yönetim S1311 0,5 0,8 1,2 1,1 0,8 

3. Fon S1311 -0,3 -0,8 -0,4 -0,3 -0,2 

4. Mahalli İdareler S1313 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

5. Sosyal Güvenlik S1314 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2 

6. Döner Sermaye S1311 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

7. İşsizlik Fonu --- -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 

Genel Devlet (S13) 

8. Toplam Gelir TR 39,6 40,7 41,0 40,0 39,5 

9. Toplam Harcamalar TE 40,2 40,7 41,6 40,7 39,9 

10. Borçlanma Gereği EDP.B9 0,6 0,0 0,7 0,7 0,4 

11. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 

12. Faiz Giderleri Hariç Denge --- 2,3 2,8 2,0 1,8 2,0 

Gelirler 

13. Vergiler   --- 20,7 21,4 21,4 21,2 21,1 

14. Sosyal Fonlar D61 10,2 10,8 11,7 11,6 11,4 

15. Faktör Gelirleri D4 5,7 5,7 5,5 5,0 4,8 

16. Diğer  --- 2,9 2,8 2,4 2,2 2,1 

17. Toplam Gelir TR 39,6 40,7 41,0 40,0 39,5 

Giderler 

18. Toplam Tüketim  P32 18,0 18,1 18,4 17,9 17,6 

19. Toplam Sosyal Transferler D62+D63 8,2 8,3 9,0 8,9 8,8 

20. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 

21. Sübvansiyonlar (1) D3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

22. Yatırım P51 3,8 4,0 3,8 4,0 4,0 

23. Diğer  --- 6,5 6,8 7,1 6,7 6,5 

24. Toplam Harcamalar TE 40,2 40,7 41,6 40,7 39,9 

* (+) 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 2014 2015 2016 2017 2018 

GSYH’ya Oran (Yüzde) 

1. Toplam Brüt Borç Stoku --- 33,5 32,6 31,7 30,5 29,5 

2. Borç Stokundaki Değişme --- --- -0,9 -0,9 -1,2 -1,0 

Toplam Borç Stokundaki Değişime Katkılar (Yüzde Puan) 

3. Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi --- --- -2,8 -2,0 -1,8 -2,0 

4. Faiz Ödemeleri EDP D.41 --- 2,8 2,7 2,5 2,4 

5. Nominal GSYH Artışı  --- --- -4,0 -3,9 -3,9 -3,3 

6. Borç Stokunu Etkileyen Diğer Faktörler --- --- 3,1 2,3 2,0 1,9 

 

 

 
Tablo 4: Devresel Gelişmeler* 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1. GSYH Büyümesi (1998 Fiyatlarıyla, %) 2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 

2. Borçlanma Gereği / GSYH (%)1** 0,6 0,0 0,7 0,7 0,4 

3. Faiz Ödemeleri / GSYH (%) 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 

4. Bir Defalık ve Diğer Geçici Tedbirler / GSYH2 1,4 1,5 1,0 0,5 0,4 

5. Potansiyel GSYH Büyümesi (%) 4,0 3,9 4,1 4,2 4,3 

6. Üretim Açığı (Potansiyelden Yüzde Fark) -1,5 -1,4 -1,0 -0,3 0,4 

7. Devresel Bileşen / GSYH (%) ** 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,1 

8. Devresel Düzeltilmiş Denge / Potansiyel GSYH (%) (2-7)** 0,3 -0,1 0,7 0,7 0,5 

9. Devresel Düzeltilmiş Faiz Giderleri Hariç Denge/Pot.GSYH(%)(8-3) ** -2,6 -2,9 -2,0 -1,8 -1,9 

10. Yapısal Denge / Potansiyel GSYH (8+4) 1,7 1,4 1,7 1,2 0,9 

* 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 azaltıcı bir defalık tedbirleri ifade eder. 

 

 

Tablo 5: Önceki Güncellemeden Farklılıklar 

  2014 2015 2016 2017 2018 

GSYH Büyümesi (Yüzde Artış) 

Önceki Güncelleme 3,3 4,0 5,0 5,0 --- 

Son Güncelleme 2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 

Fark -0,4 0,0 -0,5 0,0 --- 

Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 0,8 0,5 0,2 -0,1 --- 

Son Güncelleme 0,6 0,0 0,7 0,7 0,4 

Fark -0,2 -0,5 0,5 0,8 --- 

Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 33,1 31,8 30,0 28,5 --- 

Son Güncelleme (AB Tanımlı) 33,5 32,6 31,7 30,5 29,5 

Fark 0,4 0,8 1,7 2,0 --- 
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Tablo 6: 2016 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı Hazırlıklarında Kullanılan Dış 

Ekonomik Gelişmelerle İlgili Varsayımlar 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Döviz Kurları 

Parite ($/€)   1,22 1,09 1,05 1,07 1,03 

Reel Kur (Yüzde Değişim)* -7,6 -11,8 -3,3 0,4 0,0 

GSYH Artışı** 

Avro Bölgesi (Reel, Yüzde Değişim)  0,9 1,5 1,6 1,7 1,6 

AB (Reel, Yüzde Değişim) 1,5 1,9 1,9 2,0 1,9 

Dünya Ticareti (Reel)** 

Dünya Ticaret Hacmi Artışı (Yüzde) 3,3 3,2 4,1 4,6 4,6 

Uluslararası Fiyatlar 

AB Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 0,5 0,1 1,1 1,5 1,6 

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 1,6 0,1 1,1 1,8 2,2 

Petrol Fiyatları ($/Varil)  97,5 52,5 39,7 46,8 51,4 

* (+) değerlenmeyi, (-) değer kaybını göstermektedir. 

** IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 
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Tablo 7: Politika Taahhüt Matrisi (1000 Avro) 

 

Politika Tanımı 2015 2016 2017 2018 

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi 

A. Reform Dönemi (2015-2018) X X X X 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi     

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki      

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki 1,001 995 1,035 1,072 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman     

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım      

Kayıt Dışılığın Azaltılması 

A. Reform Dönemi X   X 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi     

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki      

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki     

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman     

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım      

Teknoloji ve Yenilik 

Teknolojik ürün yatırımları desteklenecektir. 

A. Reform Dönemi (2015-2018) X   X 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi     

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki      

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki 13,254 15,440 18,084 20,587 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman     

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım      

Araştırma altyapıları için yeni hukuksal çerçeve uygulamaya girecektir. 

A. Reform Dönemi (2016-2018)  X  X 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi     

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki      

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki  15,440 22,605 29,410 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman     

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım      

İşgücü Piyasası 

Kadınların İş Hayatına Katılımı Programı                                                                        

A. Reform Dönemi (2014-2017) X X X  

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi -33 --- -4,996 --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki  --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki --- --- --- --- 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman --- --- --- --- 

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım  -33 --- -4,996 --- 

Genç İstihdam Programı 

A. Reform Dönemi (2013-2016) X X --- --- 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi -2,021 -216 --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki  --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki --- --- --- --- 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman --- --- --- --- 

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım  -2,021 -216 --- --- 
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Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIACC) 

A. Reform Dönemi (2012-2016) X X --- --- 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi -331 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki  --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki --- --- --- --- 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman --- --- --- --- 

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım  -331 --- --- --- 

İstihdam ve Sosyal Yenilenme Programı 

A. Reform Dönemi (2013-2017) X X X --- 

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi -66,3 -122,6 -142,9 --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki  --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki --- --- --- --- 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman --- --- --- --- 

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım  -66,3 -122,6 -142,9 --- 

Sosyal İçerme 

Aile Sosyal Destek Programı                                                                                            

A. Reform Dönemi (2015-2017) X X X  

B. Net Doğrudan Bütçe Etkisi -1,822 -618 -1,206 -1,176 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etki  --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etki --- --- --- --- 

B.3. Olası Bütçe Dışı Finansman --- --- --- --- 

B.3.1. IPA Fonu Taahhütlü Kısım  --- --- --- --- 
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Tablo 8: Yapısal Reform Eylemlerin Zaman Çizelgesi 

 

İş ve Yatırım Ortamı 

2016 Ç1   2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

    

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

    

2018 Ç1 2018 Ç2 2018 Ç3 2018 Ç4 

   X 

Teknolojik Ürün Yatırımları Desteklenecektir. 

2015 Ç1 2015 Ç2 2015 Ç3 2015 Ç4 

-Proje Çağrısı ve Proje Seçimi 

-Finansman Sağlanması 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

-Proje Çağrısı ve Proje Seçimi 

-Finansman Sağlanması 

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

-Proje Çağrısı ve Proje Seçimi 

-Finansman Sağlanması 

2018 Ç1 2018 Ç2 2018 Ç3 2018 Ç4 

-Proje Çağrısı ve Proje Seçimi 

-Finansman Sağlanması 

Araştırma altyapıları için yeni hukuksal çerçeve uygulamaya girecektir. 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

-Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

-Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

-Finansman Sağlama 

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

-Finansman Sağlama - Finansman Sağlama 

 

- Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

- Finansman Sağlama 

 

- Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

- Finansman Sağlama 

 

2018 Ç1 2018 Ç2 2018 Ç3 2018 Ç4 

-Finansman Sağlama - Finansman Sağlama 

 

- Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

- Finansman Sağlama 

 

- Araştırma Altyapılarının 

Değerlendirilmesi 

- Finansman Sağlama 
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Kadınların İş Hayatına Katılımı Programı 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

   Kadın girişimcilerin 

finansman erişimi 

kolaylaştırılacaktır. 

Rehberlik ve Danışma 

hizmetleri sağlanacaktır. 

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

   Kadın girişimcilerin 

finansman erişimi 

kolaylaştırılacaktır. 

Rehberlik ve Danışma 

hizmetleri sağlanacaktır. 

Bu bağlamda imtiyazlı 

projelerin finansmanı 

sağlanacaktır.  

Genç İstihdam Programı 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

   Gençlerin istihdamına 

yönelik projelere hibe 

verilecektir. 

Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIACC) 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

   2013’de yürütülen anket 

sonuçları analiz 

edilecektir.  

İstihdam ve Sosyal Yenilenme Programı 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

   Sosyal korumanın 

geliştirilmesine yönelik 

projelere hibe verilecektir. 

Bu projelerin kapsamı ve 

yararlanma koşulları 

potansiyel faydalanıcılara 

tanıtılacaktır. 

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

   Hibe projeleri uygulamaya 

geçirilecektir.  

Sosyal İçerme 

2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 

   Sosyal yardım ve soysal 

hizmet ihtiyacı olan tüm 

vatandaşlara ulaşmayı 

hedefleyen Aile Sosyal 

Destek Programı 

(ASDEP)’nın saha 

görevlilerinin işe alım ve 

eğitim süreçleri 

tamamlanacaktır. 

2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3 2017 Ç4 

ASDEP’in 4 ilden 16 ile 

yaygınlaştırma 

çalışmalarına başlanması 

 ASDEP’in 16 ile 

yaygınlaştırılması ile ilgili 

çalışmaların tamamlanması 

Yaygınlaştırma sürecinin 

değerlendirilmesi 

2018 Ç1 2018 Ç2 2018 Ç3 2018 Ç4 

ASDEP’in ülke geneline 

yaygınlaştırma 

çalışmalarına başlanması 

  ASDEP’in Türkiye 

geneline yaygınlaştırılması 

ve bu sürecin 

değerlendirilmesi 
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Tablo 9: Yapısal Reform Eylemleri Özeti 

 

Tedbir 1 Yerli Kaynaklara Dayali Enerji Üretim Programi Eylem Plani/Eylem No:7: Kömürün 

iyileştirilmesi ve farklı alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz 

kömür teknolojileri, gazlaştırma, sıvılaştırma ve benzeri alanlarda Türkiye’de yapılacak Ar-Ge 

çalışmaları koordine edilecek, izlenecek ve denetlenecektir. 

Kısa Açıklama TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Üniversiteler, Teknoparklar tarafından her seviyedeki 

kömürün kalitesini yükseltecek ve kömürden daha yüksek verim elde edecek Ar-Ge çalışmaları 

yürütülecek, pilot tesisler kurulacak ve nihai uygulamalar yapılacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2018 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Temiz kömür teknolojileri ile yerli kömürün üretimi, gazlaştırılması ve sıvılaştırılması gibi 

alanlarda Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir. 

 

Tedbir 2 Yerli Kaynaklara Dayali Enerji Üretim Programi Eylem Plani/Eylem No:19 Tuz Gölü Doğal Gaz 

Yeraltı Depolama Projesi devreye girecektir. 

Kısa Açıklama 2005 yılında çalışmaları başlatılan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında 

2016 yılı itibarıyla ilk 6 kaverna oluşturulacak ve yaklaşık 500 milyon Sm3 işletme gazı 

depolanacaktır. 2019 yılı itibarıyla da diğer 6 kaverna oluşturularak toplamda yaklaşık 1 milyar 

Sm3 işletme gazı depolama kapasitesi ve günlük 40 milyon Sm3 geri üretim kapasitesine 

ulaşılacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2018 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Türkiye'de depolama kapasitesi artırılacak ve doğal gaz arz güvenliğinin artırılmasına katkıda 

bulunacaktır. 

 

Tedbir 3 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün, diğer kurum ve kuruluşların enerji verimliliği 

çalışmalarını da yönlendirecek ve koordine edecek şekilde güçlü bir yapı haline dönüştürülmesi 

sağlanacaktır. (14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı / Eylem No:1) 

Kısa Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarının 

planlanan hedeflere ulaşabilmesi için mevcut yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde pay sahibi olduğu, idari ve mali 

açıdan güçlü, ihtisas sahibi bir kurumsal yapının Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturularak enerji verimliliği çalışmaları bu yapı bünyesinde toplanacaktır. Enerji 

verimliliği alanında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kapasiteleri güçlendirilecektir. 

AB uyumu çerçevesinde hazırlanan taslak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlında kurumsal 

yapının güçlendirilmesi ile ilgili önlemler, yer almaktadır. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda IPA 2015 için bir proje 

önerilmiştir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2016 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Enerji verimliliği alanında daha etkin bir kurum kurulacaktır. 
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Tedbir 4 Motor verimini artırıcı teçhizatların kullanımı yaygınlaştırılacaktır. (14. Enerji Verimliliğinin 

Geliştirilmesi Programı / Eylem No:9) 

Kısa Açıklama Sanayide kullanılan motorların enerji tüketimlerini azaltmada kullanılan teknik yaklaşım ve 

uygulamalar, bilinç ve farkındalık oluşturularak yaygınlaştırılacaktır 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2018 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Enerji verimli ekipmanların üretilmesi için teşvikler sağlanacaktır. 

 

Tedbir 5 Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturulacaktır. 

Kısa Açıklama Yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, 

ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi gibi 

hususlar bütüncül bir şekilde değerlendirilecektir.  

Bu Komitenin çalışmaları gerekli olduğu hallerde EKK’ya sunulacak, uygulama için karar 

gerektiren durumlarda gerekli karar mekanizmaları çalıştırılacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

 “Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’nin Genelge Taslağı hazırlanmış olup, Başbakanlık 

tarafından değerlendirilme sürecindedir.  

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Eylem sonucunda, bu Komite vasıtasıyla sektör sorunları bütüncül bir şekilde ele alınarak etkin 

şekilde çözüme kavuşturulması çalışmaları yürütülecektir.    

 

Tedbir 6 Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapıları 

geliştirilecektir. 

Kısa Açıklama Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanuna ilişkin ikincil mevzuat Haziran 2015’e 

kadar çıkarılacaktır.     

Özel sektörün de katılımıyla "Sağlık Endüstrileri Araştırma Altyapıları Ortak Platformu" 

Haziran 2016’ya kadar oluşturulacaktır.  

“Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” oluşturulacak ve bu kapsamda biyoteknolojik ilaç, 

biyomalzemeler, biyomedikal ekipman, kök hücre, genombilim, nörobilim ve kanser konularına 

öncelik verilecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

Ocak 2015- Aralık 2018 

Eylemin ilk aşaması tamamlanmış durumdadır.  

Uygulama Maliyeti --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Eylem sonucunda, ülkemizde gelişmekte olan ve ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde önem arz eden 

biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapılarının 

geliştirilmesiyle sektörün bu alanlarda Ar-Ge yeteneğinin artması ve ortak çalışmaların ticari ürün 

ile sonuçlanmasının kolaylaşması öngörülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek Tablolar 

73 

Tedbir 7 Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi, geliştirilecek işbirliği modeli çerçevesinde 

sağlanacaktır. 

Kısa Açıklama Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünlerinin belirli bir süre boyunca alımının taahhüt 

edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi öngörülmektedir. Bu ürünlerin 

yurt içinde üretimi kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye know-how kazandıracak şekilde 

geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Belirli aşıların Türkiye'de üretiminin özel sektör tarafından yapılabilmesi için kamu alım 

programları geliştirilecektir. Alım garantisi özel protokollerle belirlenecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

Ocak 2015-Aralık 2017 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Eylem sonucunda ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan plazma ürünleri ve aşıların 

teknoloji transferi ve bu alanda ülke yeterliliğinin artırılmasıyla üretimin gerçekleştirilmesi, ithal 

ürünlerin yerli üretimle karşılanması, ürünlerin piyasada bulunurluğu sağlanması 

öngörülmektedir. 

 

Tedbir 8 Sağlık turizmi stratejisi ve ülke/bölge bazlı eylem planları hazırlanacaktır. (17. Sağlık Turizmi 

Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No:1) 

Kısa Açıklama Sağlık turizmi stratejisi ve ülke/bölge bazlı eylem planları hazırlanacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

Sağlık turizminde  (medikal-termal-ileri yaş) hem etkin tanıtımın yapılması hem de yatırımcıların 

yönlendirilebilmesi için, ülkemizin hizmet ticareti yapma potansiyeli yüksek olan ülkeler ile 

avantajlı olduğu hizmet branşlarının belirleneceği pazar araştırmaları yapılacaktır.   

Uygulama Maliyeti  2015-2016 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

154,4 € 

 

Tedbir 9 Sağlık turizminde hizmet verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirmesi ve akreditasyonu 

için altyapı oluşturulacaktır. (17. Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No: 3) 

Kısa Açıklama Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastanelerin, aracı kuruluşların ve hizmet verenlerin 

akreditasyon sisteminin mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri oluşturulacak ve Sağlık Bakanlığı 

içerisinde malpraktis probleminin çözümü için bir denetim mekanizması kurulacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2018 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Akreditasyon ve denetim sistemleriyle nitelikli sağlık turizmi hizmeti sunulmasına katkı 

sağlanarak sektördeki rekabet gücü artırılacaktır. 

 

Tedbir 10 Sağlık Turizmi alanında hizmet verecek kurum ve kuruluşların birbirleri ile olan ilişkilerini 

kapsayacak mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. (17. Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm 

Programı /Eylem No: 6) 

Kısa Açıklama Sağlık turizmi alanında çalışacak aracı kurumların sahip olmaları gereken özellikler ve hizmet 

standartlarının belirlenmesi, aracı kurumların teşviklerden yararlanabilmesi ve uluslararası hasta 

akışında karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler 

tamamlanacaktır.  

Sağlık turizmi hizmet sunumunda hizmet standartları tespit edilip,  buna ilişkin mevzuat 

düzenlemeleri yapılacaktır.    

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2017 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Daha iyi hizmet standartları ile sağlık turizmi alanında rekabet gücü artırılacaktır. 
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Tedbir 11 Termal kaynakların tedavi amaçlı kullanımlarına ilişkin bölgesel endikasyon haritası 

çıkarılacaktır. (17. Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No: 13) 

Kısa Açıklama Termal kaynakların hangi hastalıklar için kullanılacağına dair çalışmalar yapılacak, sonuçlar 

pazarlama kanallarında etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2017 

Uygulama Maliyeti 61,8 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Termal kaynakların hastalıkların tedavisinde etkin sonuçlar vermesi pazar payımızı artıracaktır.  

 
Tedbir 12 Termal turizm temalı öncelikli 5 bölgede gelişim öncesi çalışmalar tamamlanacaktır. (17. Sağlık 

Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No: 17) 

Kısa Açıklama İmar planları tamamlanacak, jeotermal su isale hattı projeleri hazırlanacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2018 

Uygulama Maliyeti  3.087 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Seçilen bölgelerde gerekli altyapının hazır ve kullanıcı tercihlerine uygun hale getirilmesi 

pazardaki rekabetçiliğimizi artıracaktır. 

 
Tedbir 13 "Sağlık Turisti Rehberliği/Uluslararası Hasta Rehberliği" adıyla sertifika programları 

oluşturulacaktır. (17. Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No: 21) 

Kısa Açıklama Sağlık turizmi hizmet sunumunda yabancı dil bilen kalifiye kişilerin sayısının artırılması amacıyla 

belirlenecek öncelikli dillerde sertifika programları geliştirilecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2017-2018 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Daha iyi hizmet sunumuyla rekabetçilik artırılacaktır. 

 

Tedbir 14 Sağlık Turizmi Portali hazırlanacaktır. (17. Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem 

No: 28) 

Kısa Açıklama Sağlık turizmine yönelik fiyat, konaklama ve ulaşım olanakları gibi her türlü bilgiyi içinde 

barındıran Sağlık Turizmi Portali tamamlanarak hizmete sunulacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2017 

Uygulama Maliyeti  308,8 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Hizmete erişimin kolaylaştırılması ve güncel bilgi sunumu rekabetçiliği artıracaktır. 
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Tedbir 15 Türkiye’nin tıp alanındaki başarılarının yurtdışı hedef ülkelerde tanıtımı yapılacaktır. (17. Sağlık 

Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı /Eylem No: 33) 

Kısa Açıklama Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kazanılan başarıların dünya genelinde tanıtımı 

sağlanacaktır.   

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2018 

Uygulama Maliyeti  926,4 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Tıp alanındaki iyi uygulamalar ve başarılar Türkiye’nin marka değerini artıracaktır.  

 

Tedbir 16 Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin 

hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik mekanizma 

oluşturulacaktır. 

Kısa Açıklama Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımlarda yatırım yeri temini sürecini ve yatırım 

devreye girinceye kadar gerekli izin, ruhsat ve belge süreçlerini hızlandırmak amacıyla 

koordinasyonu sağlamak üzere kurulacak mekanizmaya ilişkin mevzuat altyapısı oluşturulacaktır. 

Bu kapsamda söz konusu mekanizmanın yapısı, yatırımların kapsamı ve yürütülecek süreçlerin 

niteliği belirlenecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

Mevzuat altyapısı çalışmaları devam etmektedir. 

 

Uygulama Maliyeti --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Eylem sonucunda, özellikle stratejik ve büyük ölçekli yatırımların yatırım süreçlerinin 

basitleştirilmesi öngörülmektedir.    

 

Tedbir 17 İş ve yatırım ortamıyla ilgili ulusal ve bölgesel düzeyde göstergeler geliştirilerek düzenli takip ve 

değerlendirme sistemi oluşturulması 

Kısa Açıklama Bölge Düzeyinde Yatırım Ortamının Analiz Edilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: 

Eylem çalışmaları, AB mali kaynaklarından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından yürütülen 

“Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi” Projesi kapsamında yürütülmektedir. Proje 

kapsamındaki eylemler ile Düzey–2 bölgeleri bazında yatırım ortamı analiz edilecek ve kalkınma 

ajanslarının bu konuda çalışmaları kendi kaynakları ile gerçekleştirebilmeleri için kurumsal ve 

beşeri kapasiteleri geliştirilecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

“Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi” Projesi, 2014 yılı Eylül ayında başlamış olup 

2016 yılı Eylül ayında eylemlerin tamamlanması öngörülmektedir. 

Uygulama Maliyeti  Projenin bütçesi 3 milyon Avro olmakla birlikte 0,3 milyon Avro Kalkınma Bakanlığı tarafından 

karşılanacak ve 2,7 milyon Avro da AB mali kaynaklarından karşılanacaktır. 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Eylem sonucunda, her bölgenin kendine özgü yatırım ortamı sorunları ve iyileştirme tedbirleri 

belirlenerek daha etkili politikalar tasarlanabilecek, merkezi ve yerel kurumlarda kapasite 

geliştirilerek politika yapma süreçleri iyileştirilecektir. 
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Tedbir 18 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 

Kısa Açıklama Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve 

istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve 

rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 
--- 

Uygulama Maliyeti  --- 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

--- 

Not: Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında yer alan eylemlerimizin hayata geçirilmesi durumunda vergi gelirlerinde artış 

sağlamakla birlikte uygulama maliyetleri de oluşturmaktadır. Ancak şu aşamada maliyetler hesaplanamamaktadır. 

 

 Tedbir 19 Öncelikli sektörlerdeki teknolojik ürün yatırımları desteklenecektir. 

 

Kısa Açıklama Teknolojik ürün yatırım destek programı vasıtasıyla, özel sektör yatırımları desteklenecektir. Bu 

program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanacaktır. 

 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2018 

 

Uygulama Maliyeti 67.935 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Bu destek programı özel sektörün rekabet edebilirlik ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesini 

sağlayacaktır. 

 

Tedbir 20 Araştırma altyapıları için yeni hukuksal çerçeve uygulamaya girecektir. 

Kısa Açıklama Yeni kanun, üniversitelerdeki araştırma altyapılarının finansal ve yönetimsel olarak 

iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu program, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortak 

yürütülecektir. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2016-2018 

Uygulama Maliyeti  69.479 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Yeni kanun araştırma altyapılarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve etkinliğinin 

artırılmasına katkıda bulunacaktır. 

 
Tedbir 21 İş Hayatında Kadınlar Programı 

Kısa Açıklama Kadın girişimcilerin finansman imkânlarına erişimini kolaylaştırılacak projelere hibe verilecektir.   

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2014-2017 

Uygulama Maliyeti  29,005 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Kadın girişimciliğinin ve kadınların işgücüne katılımının artırılması işgücünün verimliliğini ve 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır.  
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Tedbir 22 Genç İstihdamı Programı 

Kısa Açıklama Genç girişimciliği ile genç istihdamını artırmaya yönelik projelere hibe verilecektir.   

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2013-2017 

Uygulama Maliyeti  20.797 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Genç işsizliğinin azaltılması ve bu kesime yönelik iş imkanlarının artırılması, işgücü piyasasının 

iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

 

Tedbir 23 PIACC 

Kısa Açıklama Bireylerin özgeçmişleri, formel mesleki eğitimleri, nitelikleri, problem çözme, okuryazarlık, 

matematiksel beceriler ile enformel ve enformatik becerilerine yönelik yapılan anketler analiz 

edilecektir.  

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2012-2016 

Uygulama Maliyeti  988,1 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

İşgücü piyasasının beceri düzeyine yönelik bilgi sağlanacaktır. Ortaya çıkan sonuçlar mesleki 

standartların oluşturulmasında, mesleki eğitim ve eğitimlerin planlanmasında, bölgesel 

ihtiyaçların belirlenmesinde ve muhtemel proje ve programların şekillendirilmesinde 

kullanılacaktır.    

 

Tedbir 24 İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı 

Kısa Açıklama Sosyal korumanın etkinliğinin artırılması ile çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik 

projelere hibe verilecektir.  

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2013-2017 

Uygulama Maliyeti  26.397 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Yoksullara yönelik iş imkânlarının artırılması yoksulluğun azaltılması ve istihdamın artmasına 

katkı sağlayacaktır.  

 
Tedbir 25 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) 

Kısa Açıklama Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP); Sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyacı olan aile ve 

bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden 

yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam 

şartlarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan ve bu sürecin tüm 

aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır. 

Uygulama 

Takvimine Dair 

Kısa Açıklama 

2015-2017  

 

Uygulama Maliyeti  5.038 € 

Rekabet Gücüne 

Beklenen 

Etkisi/Katkısı 

Aile Sosyal Destek Programı ile sosyal yardım ve hizmete ihtiyacı olan vatandaşların sosyal ve 

ekonomik hayata katılımları artırılacaktır. 

Not: Uygulama maliyetleri Bin Avro olarak verilmiş olup 2016 yılı kuru ile Avroya çevrilmiştir. 


