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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Küresel kriz dönemi ve sonrasındaki ekonomik koşullar maliye politikasına yönelik 

tartışmaları ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede; kamu yatırımları da maliye politikasının 

esnekliği yüksek, temel uyum araçlarından biri olarak gündeme gelmiştir. Dünyadaki bu 

eğilimler doğrultusunda; Türkiye’de de kamu yatırımlarının kapsamlı bir biçimde mercek 

altına alınması önem kazanmıştır.  

Kamu yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin yanı sıra; makro, mikro, 

sosyal ve kurumsal düzeyde farklı yansımaları bulunmaktadır. Bu kapsamda, Yatırım 

Politikaları ve Öncelikleri Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporu’nda,  On Birinci Kalkınma 

Planında yer alması muhtemel çok-boyutlu gelişme eksenlerinde ilerleyerek, bu doğrultudaki 

hedeflere ulaşmayı sağlayacak kamu yatırım politikaları ve yatırım önceliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında düzenlenen ÖİK toplantılarındaki 

değerlendirmeler ve katılımcılara uygulanan anketin çıktıları, raporun hazırlık sürecine ve 

içeriğine önemli katkılarda bulunmuştur.  

15 Aralık 2017 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde toplanan ÖİK’larda değerlendirilen 

konular, raporda 4 temel başlık altında toplanmaktadır. İlk olarak yatırım program 

önceliklerinin belirlenmesi; makro planlama ile sektörel ve bölgesel politikalar paralelinde 

tartışılmaktadır. Sonrasında, kamu ve özel sektör yatırımları arasındaki ilişki ve yatırım 

teşvikleri değerlendirilmektedir. Üçüncü olarak, kamu yatırımlarına yönelik kurumsal yapı ve 

kapasite incelenmektedir. Son olarak ise; yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerinde 

durulmaktadır.  

Bu başlıklar çerçevesinde sunulan öneri ve görüşler yakından incelendiğinde kamu 

yatırımlarının; Türkiye’nin mevcut durum ve uluslararası konumunu iyileştiren, bölgesel 

gelişmeyi destekleyen, yoksulluk ve gelir eşitsizliğini azaltarak kapsayıcı büyüme ve 

kalkınmayı sağlayan, üretim, istihdam ve teknoloji odaklı gelişmeyi teşvik eden, özel 

sektörün rekabet gücünü arttıran alanlara yönlendirilmesinin önem kazandığı görülmektedir. 

Bununla birlikte; kamu yatırımlarının planlanmasından, uygulama ile izleme ve 

değerlendirme aşamalarına kadar olan tüm süreci bütünsel bir şekilde kapsayan, kurumlar 

arası koordinasyonu geliştiren ve bu çerçevede kurumsal kapasitenin arttırılmasına katkıda 

bulunan bir kamu yatırım yönetimi yaklaşımı geliştirilmesine ilişkin adımların atılması 

gerekliliği ön plana çıkmaktadır.  
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1. GİRİŞ  

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planının dördüncü uygulama yılında 

bir sonraki beş yıllık dönemin planlama çalışmalarının başlatılması ihtiyacına bağlı olarak; 

2019-2023 dönemini kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları sürecine 

29/07/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 

girilmiştir. Önceki plan dönemlerinde olduğu gibi, 2019-2023 dönemini kapsayacak olan On 

Birinci Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde de plana yön vermek amacıyla Kalkınma 

Bakanlığının koordinasyonunda; kamu sektörü, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ve 

akademisyenlerin katılımıyla 43 adet Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) ve 33 adet Çalışma 

Grubu oluşturulmuştur.  

On Birinci Kalkınma Planı, yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin politika ve 

hedefleri ortaya koymak amacıyla uzun vadeli stratejiye dayalı bir bakış açısıyla hazırlanan 

bir politika belgesi olarak diğer temel plan ve programlara dayanak noktası oluşturmaktadır. 

Kamusal karar alma sürecinde karar vericilere yön veren kalkınma planı ve diğer politika 

belgelerinin yol göstericiliği ve katılımı teşvik edici özelliği büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de kalkınma planı ve buna dayanan plan ve programlardan oluşan temel politika 

belgelerine ilişkin akım şeması aşağıda gösterilmektedir: 

             Şekil 1. Temel Politika Belgeleri 

                 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan muhtelif sunumlardan faydalanılmıştır. 
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Şekilde yer alan temel politika belgelerinden orta vadeli program, yıllık program, 

kamu yatırım programı, orta vadeli mali plan ve bütçenin dayanak noktası, hükümetin uzun 

vadeli politika hedefleri paralelindeki kalkınma planı çerçevesinde hazırlanan mikro politika 

belgeleridir. Bu belgeler; sektörel ve tematik stratejiler, bölgesel gelişme planları ve kurumsal 

stratejik planlardan oluşmaktadır. Kalkınma planı çerçevesinde ve mikro politika belgeleri de 

göz önünde bulundurularak hazırlanan kamu yatırım programlarında önceliklendirmenin 

yapılması, daha açık bir ifadeyle sınırlı bütçe olanaklarının öncelikleri doğru olarak 

belirlenmiş yatırım projelerinden oluşan kamu yatırım programlarına tahsis edilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan “Yatırım Politikaları ve Öncelikleri 

ÖİK” sında, On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde kamu ve özel sektörde uzun vadede 

istikrarlı büyümeyi ve diğer hedefleri destekleyecek yatırım alanlarının tespit edilmesi 

hedeflenmektedir. Bu çerçevede, komisyon toplantılarından elde edilen görüş ve öneriler 

doğrultusunda; kamu yatırım programlarında ülkemizin rekabet gücünü, verimliliğini, 

üretkenliğini ve halkın refah düzeyini artırmak üzere sektörler ve projeler arasında gerekli 

öncelik sıralamasının yapılması ve kamu tasarruflarının belirli bir düzeye getirilerek öncelikli 

bu alanlara aktarımını sağlayan yatırım politikalarıyla, kamu mali yönetiminin temel amacı 

olan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.   

Bu genel çerçeve kapsamında 15 Aralık 2017 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde toplanan 

ÖİK’larda tartışılan ve değerlendirilen konular 4 temel başlık altında toplanabilir:  

i) İlk olarak yatırım programlarının önceliklendirilmesi konusu ele alınmıştır. Bu 

çerçevede; büyüme, işsizlik, cari açık gibi iktisat politikası öncelikleri ve bu önceliklere 

dayalı yatırımların planlanması tartışılmıştır. Makro planlamanın yanı sıra, kamu yatırımları 

mikro boyutuyla ele alınarak, bu kapsamdaki bölgesel politikalar üzerinde durulmuştur. 

Bununla birlikte; sektörlere özgü göstergeler (istihdam yapısı, yerli girdi oranı, sektörler arası 

etkileşim, katma değer vb.) temelinde yatırımların planlanması yaklaşımı çerçevesinde 

sektörel politikalar değerlendirilmiştir.  

ii) İkinci olarak, kamu ve özel sektör yatırımları arasındaki ilişki, yatırım alanlarına 

kamu müdahalesinin biçimi ve boyutu ile yatırım teşvikleri mercek altına alınmıştır.  

iii) Üçüncü olarak, plan hedeflerine ulaşmak açısından yönetim etkinliğini arttıran bir 

kamu yönetim sisteminin gerekliliği çerçevesinde kurumsal yapı ve kapasite konusu ele 

alınmıştır.  
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iv) Son olarak; düzenleme etkinliğini arttırmak açısından da büyük önem arz eden 

yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi konusu tartışılmıştır.     

 Yatırım Politikaları ve Öncelikleri ÖİK toplantılarındaki görüş ve önerilerle 

zenginleştirilerek oluşturulan bu rapor 4 temel bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün 

devamında, 2. bölümde mevcut durum analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle 

dünyada yatırım seyrindeki gelişmeler ele alınmaktadır. İzleyen alt başlıkta, yatırım 

kavramına ilişkin tanım ve genel çerçeveden bahsedilmektedir. 2. bölüm kapsamında son 

olarak Türkiye’de yatırım ve yatırım politikalarından; ilgili mevzuat, belge ve istatistikler 

çerçevesinde bahsedilmektedir. 3. bölümde genel olarak plan dönemi perspektifi ele 

alınmaktadır. Bu kapsamda planın dayanacağı uzun vadeli hedefler ortaya konulmaktadır. 

Devamında ise, bu temel amaç ve hedeflere erişmeyi sağlayacak kamu yatırım politika ve 

önceliklerine ilişkin ÖİK toplantılarında getirilen öneriler kapsamlı olarak ele alınmaktadır. 

Bununla birlikte; diğer kurum ve kuruluşların bu çerçevedeki önerileri, önemli projeler ve 

yapılması önerilen araştırma çalışmaları da ortaya konulmaktadır. Son bölümde ise sonuç ve 

genel değerlendirmeye yer verilmektedir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum  

2008 küresel ekonomi krizi özellikle gelişmiş ekonomilerde büyüme hızında ciddi 

oranlarda düşüşe neden olmuştur (Şekil 2). Kriz ürettiği ekonomik, finansal ve sosyal etkilerin 

yanı sıra devletin ekonomideki rolü açısından da bir dönüşüm doğurmuştur. Gelişmiş 

ülkelerin önemli bir kısmı, ekonomik krizin büyüme etkilerini telafi ederek toplam talebi 

harekete geçirmek adına, 2008-2010 döneminde mali canlandırma programları çerçevesinde 

önlemler almıştır. Bu ülkelerden özellikle Amerika, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, 

Avustralya ve Kore gelirlerinin % 4’ünden fazlasını bu programlara ayırmıştır. Söz konusu 

canlandırma programlarının önemli bileşenlerinden biri olarak kamu yatırımları ön plana 

çıkmış; söz konusu ekonomiler krizden önceki son 5 yıllık eğilimin aksine kamu yatırımlarını 

uygulanan mali canlandırma programları kapsamında arttırma yoluna gitmişlerdir (Padoan 

2009).   

Mali canlandırma programları çerçevesinde kamu yatırım politikaları altyapı alanına 

odaklanmıştır. Bu yatırımların önceliklendirilmesi ise; kara ve deniz yolu ulaşımı, eğitim, 

sağlık, enerji ve güvenliği, modern bilgi ve iletişim teknolojisine yönelik altyapı yatırımlarına 

yönelik olarak gerçekleşmiştir (OECD 2009a).  Ancak; bazı ülkeler altyapı yatırımlarının yanı 

sıra araştırma-geliştirme ve yenilik, beşeri sermaye yatırımı, çevre ve sürdürülebilir 

büyümeye yönelik yatırımlara öncelik vermiştir. Örneğin, Kanada mali canlandırma planının 

% 8’ini sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlara yönlendirmiştir. Benzer biçimde, ABD de 

planın bir bölümünü yenilenebilir enerji, su kalitesinin geliştirilmesi ve benzeri diğer yenilikçi 

teknoloji alanlarındaki yatırımlara yönlendirmiştir (Allain Dupre 2011). 

UN (2017) raporu çerçevesinde kriz sonrası dönem incelendiğinde, 2016 yılında 

dünya ekonomisi, 2008-2009 döneminden sonra bir defa daha en düşük düzeyde, %2,2, 

büyüme göstermiştir. Özellikle başlıca gelişmiş ekonomiler ve AB üyesi ülkelerde ekonomik 

gerileme daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır (Şekil 2). Düşük düzeyde büyümenin 

ardındaki olası etmenler; yetersiz küresel yatırım, dünya ticaret hacmindeki küçülme, 

üretkenlik artışındaki zayıflama ve yüksek borç oranları olarak sıralanmıştır. Bu faktörlerin 

başında yer alan yatırımlar; talep, üretkenlik ve uluslararası ticaretle ilişkisi düşünüldüğünde 

küresel ekonominin merkezinde yer almaktadır. Yatırımın küresel büyümeye katkısı 2003-

2007 döneminde yıllık ortalama %1,4 iken, küresel ve ülkelere özgü faktörlere bağlı olarak 
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2012’den itibaren % 0,7’ye kadar düşmüştür. Küresel talepteki düşüş, özellikle ihracata dönük 

endüstrilerdeki firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. 2014’lerin sonunda emtia 

fiyatlarındaki geniş tabanlı düşüş, özelikle de bu sektörlerdekilerin ertelenen veya iptal edilen 

alt yapı yatırımlarından olumsuz etkilenmelerine neden olmuştur. Örneğin, 2015 yılında enerji 

sektöründeki küresel yatırımlar %8 oranında düşmüştür. Brezilya, Güney Afrika, İngiltere ve 

Amerika’yı içeren bir grup ülkede politik belirsizlik ve sosyal huzursuzluklar yatırımların 

gerilemesine neden olmuştur. Finansman problemleri de, özellikle belli başlı bankaların 

sermaye yetersizliğine düştüğü Avrupa ve yüksek faiz oranlarına sahip gelişmekte olan 

ülkelerde yatırımların önünde önemli bir engel teşkil etmiştir.  

          Şekil 2. Reel GSYH Büyüme Oranları (2008-2018) 

Kaynak: UN (2017) çalışmasından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

Notlar: i)  Grafik, Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) ülke sınıflandırmasına dayanmaktadır. ii) 

2018 yılı verileri tahmin, 2017 yılı verileri ise kısmi tahminleri içermektedir.  

Gelişmiş ekonomilerde yatırımların seyrine bakıldığında, bu ekonomiler özel 

yatırımlardaki düşüşten kaynaklanan boşluğu kamu yatırımları ile telafi etme konusunda 

çekimser kalmıştır. Bu çerçevede, kamu borç yönetimine odaklanan gelişmiş ekonomiler, 

uygulanan mali konsolidasyon politikalarına paralel olarak kamu yatırım harcamalarını 2010 

yılından itibaren ciddi oranlarda kısmıştır. Ancak bu ekonomiler tarafından yürütülen sıkı 

maliye politikası uygulamaları son dönemlerde kısmen de olsa gevşeme göstermiştir. Bu 

doğrultuda; son çeyreklerde Avustralya, Fransa, Almanya ve Amerika kamu harcamalarında 

bir ölçüde iyileşmeye gitmiştir. Özellikle Avustralya’daki politika uygulamalarının 
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KOBİ’lerin yatırımlarındaki düşüşü engelleyerek yatırımların ekonomik büyümeye katkısını 

destekleyeceği öngörülmektedir. Buna karşın; söz konusu ülkelerde kamu yatırımı/GSYH 

oranı halen düşüktür. Kanada ve Japonya’da uygulanan mali teşvik programları da benzer 

biçimde, 2017 yılında gerek ulusal gerekse bölgesel düzeyde kamu yatırımlarını 

canlandırmıştır. ABD için politika görünümü epeyce belirsiz olsa da, ABD’deki yeni 

yönetimin altyapı alanındaki kamu yatırımlarını arttırmaya ve kurumlar vergisi oranlarını 

düşürmeye yönelik politikaları ön plana çıkmaktadır. Özellikle altyapı yatırım harcamalarına 

yönelinmesine ilişkin önerilerin Ekim 2017’de başlayan mali yılda uygulanarak yatırım 

artışını desteklemesi beklenmektedir (UN 2017).  

UN (2017), gelişmekte olan ekonomilerin önemli bir kısmında yatırımlardaki 

yavaşlamanın kaynağının büyük ölçüde özel sektör yatırımları olduğunu ortaya koymaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, özel yatırımlar düşük olduğundan, kamunun altyapı yatırımlarını 

azaltması uzun vadeli büyüme performansını aşağıya çekerek, ekonomik tıkanmalara neden 

olmaktadır. Bu çerçevede, büyüme dinamiklerini olumsuz etkileyen özel sektör 

yatırımlarındaki düşüşü engellemek amacıyla gelişmekte olan ekonomilerin, kamu, özellikle 

de altyapı yatırımlarını arttırdıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, Doğu Asya ve Güney Asya 

ekonomilerinde kamu yatırımlarında özellikle de altyapı yatırımlarında daha belirgin bir 

büyüme görülmüştür. Hindistan’da yatırımlardaki düşüşü engellemek amacıyla kamu 

yatırımlarına ağırlık verilirken, Çin’de de kamu iktisadi teşebbüsleri altyapı harcamalarını 

arttırmıştır. Benzer bir biçimde; Güney-Doğu Avrupa ve Orta Amerika’nın daha küçük 

ekonomilerinde de büyüme, altyapı kamu yatırım harcamaları ile desteklenmiştir. Buna 

karşın; Brezilya ve Rusya gibi emtiaya bağlı (emtia ihracatçısı) birçok ülke ile Bağımsız 

Devletler Topluluğu, Güney Amerika ve Batı Amerika’daki birçok ekonomide kamu 

yatırımları önemli ölçüde gerileme göstermiştir. Aşağıda gelişmekte olan bu ülkeler arasında 

son dönemlerde ön plana çıkan ve Türkiye için de referans noktası olarak gösterilen Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS ekonomilerinde kamu 

yatırımlarının gelişimine yer verilmektedir.  
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           Şekil 3. BRICS Ekonomilerinde Kamu Yatırımları (GSYH’nın yüzdesi olarak) 

Kaynak: IMF (2017) verilerinden faydalanılarak hesaplanmıştır. 
Not: Kamu yatırımları; “Reel Genel Kamu Brüt Sabit Sermaye Oluşumu/Reel GSYH” olarak 

hesaplanmıştır.  

Şekil 3 incelendiğinde; Güney Afrika’da son dönemlerde kamu yatırımlarının arttığı 

görülmektedir. Brezilya ve Rusya’da ise kamu yatırımlarının GSYH içerisindeki payının 

zaman içerisinde dalgalanmalar göstermekle birlikte, düşük seyrettiği izlenmektedir. Brezilya 

için kamu altyapı yatırımlarını nicelik ve kalite açısından değerlendiren Garcia-Escribano vd. 

(2015) çalışmasının sonuçları da bu çıkarımı desteklemektedir. Çalışma; Brezilya 

ekonomisinde ciddi boyutta kamu altyapı açığının bulunduğunu ve özel yatırımların ise bu 

açığı yeterince dolduramadığını ortaya koymaktadır. Bunun aksine; kamu yatırımlarındaki 

artış hızının, özel yatırımların üzerinde olduğu Çin ve Hindistan’da ise kamu yatırımları 

yoksulluğu azaltarak ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Özellikle de beşeri ve fiziki 

sermaye ile fen ve teknoloji alanındaki kamu yatırımlarının bu yöndeki etkileri Throat ve Fan 

(2018) çalışması tarafından da ortaya konulmaktadır. Çalışma, yatırımların bölgesel 

önceliklendirmesi üzerinde durmakta ve görece daha az gelişmiş bölgelere yapılan 

yatırımların ekonomik getirilerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede; 

tarımsal araştırma-geliştirme, eğitim ve kırsal altyapıya yönelik bir yatırım 

önceliklendirmesinin yoksulluğun azaltılmasında belirgin bir etkiye sahip olacağını ileri 

sürmektedir.  

Sonuç olarak; kamu yatırımlarına ilişkin dünyadaki gelişmeler genel olarak 

değerlendirildiğinde geçiş ekonomileri ve gelişen ekonomilerde kamu yatırımları uzun 
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dönemli sürekli bir düşüşten sonra artışa geçmiştir. Gelişmiş ekonomilerde ise artış 

dinamiklerine rağmen kamu yatırımları halen düşük düzeylerde seyretmektedir. Geçiş 

ekonomileri ve gelişen ekonomilerde kamu yatırımlardaki düzelme eğilimi ülkeler arası 

altyapı yatırımlarındaki farklılıkların azaltılmasına sınırlı da olsa katkıda bulunmuştur. Bu 

durum özellikle sosyal altyapı yatırımlarında (okul, hastane vb.) belirgin olmakta; ekonomik 

altyapı yatırımlarında (yollar, elektrik altyapısı vb.) ise uluslararası farklılıklar önemli ölçüde 

devam etmektedir (UN, 2017). Bu genel çerçeveden hareketle izleyen alt başlıkta dünyada 

kamu yatırımları açısından gelişme eğilimleri OECD ülkeleri özelinde karşılaştırmalı olarak 

ele alınmaktadır.  

2.1.1. Dünyada Kamu Yatırımları Açısından Gelişme Eğilimleri   

 OECD (2014)’e göre kamu yatırımları; fiziksel altyapı (yol, köprü, baraj, kamu 

binaları vb.) ve teknik ya da fiziki olmayan hafif altyapı (beşeri sermaye, araştırma-geliştirme, 

yeniliği destekleyici yatırımlar vb.) yatırımları olarak sınıflandırılmaktadır. Sermaye 

transferlerini içermeyen kamu yatırımlarının göstergesi olarak ise brüt sabit sermaye oluşumu 

kullanılmaktadır. Aşağıda Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde kamu 

yatırımlarının gelişimi bu kapsamda incelenmektedir.   

OECD ülkeleri içerisinde kamu yatırımlarının gelişimi birbirinden farklılaşsa da; 

ortalama olarak değerlendirildiğinde kamu yatırımları toplam yatırımların %15’ini, 

GSYH’nın ise %3’ünü oluşturmaktadır (http://www.oecd.org/gov/public-investment.htm). 

Önceki başlıkta da belirtildiği gibi 2008 küresel kriziyle birlikte büyüme hızındaki ani 

düşüşler OECD ülkelerinde mali canlandırma programlarının hızlı bir şekilde hayata 

geçirildiği bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda, OECD ülkelerinden bazılarında 

yerel düzeyde alınan önlemlere “başarılı ülke uygulamaları” başlıklı kutuda yer verilmektedir. 

Bu politika uygulamalarının başarılı olarak değerlendirilmesinin temel nedeni; OECD (2010) 

tarafından da ortaya konulduğu gibi büyümedeki ani düşüşün daha da derinleşmesini 

engelleyerek istihdamı desteklemesidir. Bu çerçevede ekonomik tahminler Amerika’da 

ekonomik canlandırma paketlerinin büyüme hızındaki düşüşü % 2-3 azalttığını ortaya 

koymaktadır. 

http://www.oecd.org/gov/public-investment.htm
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Kaynak:  Allain Dupre (2011). 

Şekil 4’te kamu yatırımlarının 2008 krizinden sonrasındaki seyrine yer verilmektedir. 

OECD ekonomileri arasında politika farklılıkları bulunsa da genel olarak kriz sonrası 

uygulanan toplam talebi arttırıcı politikalar, büyüme üzerindeki olumlu etkilerine karşın, 2010 

yılı itibarıyla ön plana çıkan yüksek kamu borçları nedeniyle yerini mali konsolidasyon 

uygulamalarına bırakmıştır. Bu doğrultuda uygulanan daraltıcı maliye politikaları sonucu, 

bütçe politikalarının temel uyum değişkeni olan kamu yatırımlarında ciddi bir düşüş ortaya 

çıkmıştır. 2010 yılından sonraki dönemlerde kamu yatırımları düzelme eğilimine girse de kriz 

öncesi döneme halen ulaşamamıştır.  

 

 

Kutu 1: Kriz Sürecinde Başarılı Ülke Uygulamaları 

 Avustralya: Yatırımların %57’si okul altyapısı ve bina yapımına, %13’ü metro yapımına, %10’u 

yüksek öğrenim ve araştırma alt yapısına, %11’i temiz enerjiye ve %9’u hastane ve sağlık 

altyapısına ayrılmıştır. Yatırım politikaları tüm bölgeleri kapsayacak şekilde planlanmış, 

yatırımların dağılımı ise nüfus yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleştirilmiştir.  

 Kanada: Mali canlandırma kapsamındaki kamu yatırımların %85’i temel altyapı yatırımlarına 

yönlendirilmiştir. Bu yatırımların da %55’i konut sektörüne, kalan kısım ise otoban yapımı, yol ve 

köprü, su ve atık su, toplu taşıma altyapısına ayrılmıştır. Temel altyapı yatırımları dışında diğer 

%15’lik yatırım ise eğitim ve bilgi altyapısı alanlarında önceliklendirilmiştir.  

 Almanya: İlk canlandırma paketinin 2 milyar Euro’luk kısmı altyapı yatırımlarına 

yönlendirilmiştir. İkinci canlandırma paketinin 17,3 milyar Euro’luk kısmı eğitim, hastane ve 

özellikle de uzun-dönem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan enerji-etkin yenileme altyapı 

yatırımlarına aktarılmıştır. Eyalet yönetimlerine fonların en az %70’ini belediye yatırımlarına 

yönlendirme zorunluluğu getirilmiştir.  

 Kore: Kamu yatırımları mevcut yatırım altyapısının (hızlı tren ve metro) güçlendirilmesi ve yol 

yapımı, su yollarının yeniden geliştirilmesine yönelik yatırımlara yönlendirilmiştir. Bunun yanı 

sıra; ulaşım ağlarına, enerji altyapısına öncelik verilmiştir. Tarım, eğitim, çevrenin korunması, 

konut, sağlık ve savunma alanındaki yatırımlar da mali canlandırma paketi kapsamında ön plana 

çıkmıştır.  Kaynaklar dağıtılırken metropol bölgelere öncelik verilmiş; belediyeler temel 

uygulayıcı olarak planda yer almıştır.  

 Amerika: ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) kapsamında ulaşım özellikle de yol 

ve köprü yapımı ve yenileme yatırımları ile su kaynaklarına yönelik yatırımlara öncelik 

verilmiştir. Bununla birlikte; yenilenebilir enerji ve etkin-enerjiye yönelik yeşil yatırımlar ön plana 

çıkarılmıştır. Yatırıma yönelik kaynakların dağılımı yapılırken, diğer ülke uygulamalarından farklı 

ve nüfus yoğunluğundan bağımsız olarak tüm eyaletler arasında dengeli bir dağılım 

gerçekleştirilmiştir. Bu kaynaklar dağıtılırken bölgesel ihtiyaçlar ön plana çıkarılmıştır. Örneğin; 

kırsal kesimlerde finanse edilen yatırım projelerinin yoksullarla yönelik sağlık veya toplu taşıma 

hizmetlerini destekleyici yönde olmasına özen gösterilmiştir.  ARRA kapsamında, yoksul 

bölgelere yönelik yatırım projelerine öncelik verilmiştir.  
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 Şekil 4. Kamu Sabit Sermaye Yatırımlarında Yıllık Değişimler (2009-2016) 

Kaynak: OECD Ulusal Hesaplar 2017 (OECD National Accounts 2017) veri tabanından elde edilen verilerle 

oluşturulmuştur. 

 

OECD ekonomilerinde kamu yatırımları düzey olarak düşük olmanın yanı sıra makro 

etkileri açısından da oldukça zayıftır. Şekil 5’te sabit sermaye yatırımlarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi kamu yatırımlarının mali dengeyi sağlamak için azaltıldığı kriz 

sonrası dönemde ani bir biçimde düşmekte, sonrasında düzelme eğilimine girse de kapasite, 

yatırımların etkinsizliği, yönetim kalitesi ve koordinasyon sorunu gibi aksaklıklar nedeniyle 

büyümeye katkısı oldukça sınırlı kalmaktadır.  
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Şekil 5. Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH Artışına Katkısı (% Olarak) (2008-2016) 

Kaynak: OECD Ulusal Hesaplar (2017) veri tabanından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

OECD üyesi ülke ekonomilerinde kamu yatırımlarının alt-ulusal düzeyde (eyalet, 

bölge ve yerel)  seyri incelendiğinde de benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır (Şekil 6). Krizin 

başladığı dönemlerde mali canlandırma programları çerçevesinde, merkezi yönetimden de 

alınan destekle, kamu yatırımları artış eğilimine girmiştir. Ancak krizin derinleştiği ve mali 

dengenin bozulduğu 2010 yılı ve sonrası dönemlerde ulusal düzeyde olduğu gibi alt-ulusal 

düzeyde de uygulanan mali konsolidasyon politikaları kamu yatırımlarının kısılmasıyla 

sonuçlanmıştır. 2013 yılı sonrasında kamu yatırımlarındaki düşüş eğilimi azalsa da OECD 

ülkeleri genelinde 2007-2014 döneminde yıllık ortalama % 0,5 düşüş kaydedilmiştir. Bu 

azalış ülkeler özelinde değerlendirildiğinde; İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde kamu 

yatırımlarında ortalamanın üzerinde bir azalış kaydedilmekle birlikte; Slovenya, Danimarka, 

İsveç, Norveç, Japonya, Almanya vb. bazı ekonomilerde de aksi bir eğilim izlenmiştir.   
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Şekil 6. Alt-Ulusal Kamu Yatırımlarında Ortalama Yıllık Değişim (2007-2014) 

Kaynak: OECD (2016b)’de yer alan verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

OECD (2016b)’de de ortaya konulduğu gibi yatırım, yerelleşme oranı en az olan 

ekonomilerde bile, yerel yönetimlerin temel işlevi olarak görülmektedir. Buna paralel olarak 

ülkeler hatta aynı ülkedeki bölgeler düzeyinde oranlar farklılaşsa da OECD ortalamasında 

kamu yatırımlarının yaklaşık % 60’ı alt-ulusal düzeyde gerçekleşmektedir. Şekil 7 

incelendiğinde OECD içerisinde bazı ülkelerde (Avustralya, Belçika, Kanada vb.) alt-ulusal 

yatırımların, diğer ekonomilere (Yunanistan, Türkiye, İngiltere vb.) kıyasla belirgin bir 

biçimde daha yüksek olduğu izlenebilmektedir.   

Şekil 7. Alt-Ulusal Kamu Yatırımları 

Kaynak: OECD (2016a)’da yer alan verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur.  
Notlar: Sütun grafiklerin kırmızı bölümleri ulusal; mavi ile gösterilen kısımları ise alt-ulusal yatırımları ifade 

ettmektedir. Alt-ulusal yatırımlar eyalet, bölge ve yerel düzeydeki yatırımları kapsamaktadır.  
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OECD içerisinde ülkeler bazında kamu yatırımlarının yönetim düzeyindeki 

dağılımındaki farklılıkların yanı sıra, yatırımların sektörel kırılımları açısından da ayrışmalar 

söz konusudur. Bu çerçevede; Şekil 8’de sergilendiği gibi OECD ekonomileri genelinde kamu 

yatırımlarının yaklaşık %60’ı öncü sektör olan ekonomik altyapı ile eğitim yatırımlarına 

yönelmektedir. OECD ekonomilerinde kamu yatırımlarının seyrine ilişkin genel profil 

değerlendirildiğinde geleceğe yönelik risk ve mücadele alanları; yerel yönetimlerin düşük 

yatırım düzeylerinin altyapı açığına neden olması, geçmiş yıllardaki altyapı yatırımlarına 

yönelik yüksek yenileme, bakım-onarım maliyetleri, iklim değişikliği ve artan nüfus 

neticesinde altyapı talebinin artması, yatırımların etkinsizliği ve yönetim kalitesine bağlı 

olarak kamu yatırımlarının büyüme etkilerinin sınırlı olması şeklinde sıralanmaktadır. Kamu 

yatırımlarının yapılandırılmasına ilişkin yapısal öneriler de bu alanlara yoğunlaşmaktadır. 

Uluslararası düzeydeki bu önerilere genel hatlarıyla, Türkiye’de yapılacak reformlar açısından 

da yol gösterici olması amacıyla 2.1.2.1. numaralı izleyen başlıkta yer verilmektedir.  

Şekil 8. Alt-Ulusal Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 

 

Kaynak: OECD (2016a)’da yer alan verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Notlar: Ekonomik altyapı yatırımları ulaşım, iletişim, enerji, inşaat yatırımlarından oluşmaktadır. Diğer 

kategorisi; savunma, kamu düzeni ve güvenliği, sosyal koruma, kültürel ve rekreasyon yatırımlarını 

içermektedir.  
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Merkezi ile alt-ulusal yatırım ayrımının yanı sıra; dünyadaki gelişmeleri daha 

kapsamlı izleyebilmek için, OECD ülkeleri şemsiyesinde ele alınan görece gelişmiş ülkelerin 

yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de kamu yatırım eğilimlerinin değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda; Estache ve Garsous (2012) çalışması, yoksulluğun azaltılması 

için yapılması gereken altyapı yatırımlarını bölgesel olarak ortaya koymaktadır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, altyapı yatırımlarının öncelikleri Tablo 1’deki gibi sıralanmaktadır: 

     Tablo 1. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Geçiş Ekonomilerinde Öncelikli Yatırım 

Alanları 

Bölge Yatırım öncelikleri 

Asya 

Enerji sektörü (%50) 

Ulaştırma (%34) 

Yenilik ve teknoloji yatırımları (%13) 

Su ve kanalizasyon(%3) 

Sahra altı Afrika (SSA Ülkeleri) 

Enerji (%40) 

Su ve kanalizasyon (%20’den fazla) 

Ulaştırma (%20) 

Sulama ve telekomünikasyon (kalan yüzde) 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA 

ülkeleri) 

Enerji (%40) 

Ulaştırma (%40) 

Yenilik ve teknoloji yatırımları (%10 civarı) 

Avrupa ve Merkez Asya (ECA Ülkeleri)  

Karayolu ulaştırması (%50) 

Enerji (%35) 

Yenilik ve teknoloji yatırımları (%15) 

     Kaynak: Estache ve Garsous (2012). 

Bu çerçevede gelişmekte olan ekonomilerde kamu yatırımları temel ihtiyaçların 

karşılanmasını sağlayacak yol, su ve kanalizasyon, ulaştırma, enerji gibi temel altyapı 

yatırımları çerçevesinde önceliklendirilmektedir. Bu yatırımlar içerisinde de enerji ve 

ulaştırma yatırımları ön plana çıkmakta; gelişmiş ekonomilerde büyümenin itici gücü ve 

temel yatırım alanı olarak önceliklendirilen yenilik ve teknoloji yatırımlarının payı ise görece 

düşük kalmaktadır.  

2.1.2. Uluslararası Politika Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri  

Kamu yatırımlarında koordinasyon, kapasite ve yönetimsel boyuttaki sorunları 

gidererek yatırımların etkinlik ve etkililiğin sağlanması yönünde uluslararası düzeyde 
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getirilen önemli politika önerileri bulunmaktadır. Bunlardan sırasıyla OECD ve IMF 

yaklaşımları temel alınarak bahsedilmektedir.  

2.1.2.1. OECD Tarafından Getirilen Öneriler 

OECD (2014) kamu yatırımlarına yönelik çerçevesini 3 temel ayağa 

dayandırmaktadır. Bunlardan ilki yönetim düzeyleri, sektörler ve kamu kurumları arasında 

kamu yatırımlarına yönelik koordinasyonun sağlanması; ikincisi kamu yatırımlarına yönelik 

kapasitenin geliştirilmesi; üçüncüsü ise mali yerelleşme, kamu mali yönetimi, düzenlemelerin 

kalitesi ve kamu ihalelerine yönelik çerçevenin güçlendirilmesi olarak sıralanmaktadır. Kamu 

yatırımlarının etkin yönetimi kapsamındaki temel ilkeler ve bu çerçevedeki iyi düzenleme ve 

uygulama örneklerinin bazılarına Tablo 2’de yer verilmektedir: 

Tablo 2. Temel İyi Uygulama Örnekleri 

İlkeler Uygulama önerileri 

Farklı durumlar için 

birleştirilmiş strateji 

uygulayarak yatırım yapmak 

-Kamu yatırımları ile bölgesel (veya yerel) özelliklerin ve 

büyüme faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik bağlantı 

kurmak, 

-Sektör stratejileri arasında tamamlayıcılık aramak (örneğin, 

bakanlıklar arası / bakanlık komiteleri ve programları, program 

kurallarının veya ortak yatırım havuzlarının uyumlaştırılması 

yoluyla), 

-Bölgesel konuların yeterince ele alınmasını sağlamak için 

politikaları erken bir aşamada gözden geçirmek, 

-Yatırım planlaması için mekânsal açıdan ilgili verileri 

oluşturmak ve kullanmak. 

Ulusal ve alt ulusal birimler 

arasında etkili uyum araçlarını 

benimsemek 

Aşağıda sıralanan öğelerin /(paydaş, politika belgesi, 

düzenleme vb.) sürece dâhil edilmesi; 

-Ulusal bölge temsilcileri, 

-Ulusal olarak finanse edilen bölgesel kalkınma ajansları, 

-Yönetim düzeyleri arasındaki sözleşmeler / resmi anlaşmalar, 

-Kamu yatırımları için belirli hedefleri olan ulusal stratejiler, 

-Yönetim düzeyleri arasındaki ortak finansman düzenlemeleri, 

-Alt ulusal birimlerin resmi danışmanlığı, 

-Ulusal ve alt ulusal birimler arası düzenli diyalog için 

platformlar. 

Uygun ölçekte yatırım yapmak 

için alt-ulusal birimler arasında 

koordinasyon sağlamak  

Esnek uyum düzenlemelerini dikkate almak. Örneğin 1) Ortak 

otoritelerin kurulması; 2) Uyumlaştırılmış yatırım stratejileri;  

3) Kentsel alanlarda çok merkezli işbirliği; 4) Kentsel-kırsal 

ortaklıklar; veya 5) Hukuki diyalog ve işbirliği için platformlar 

oluşturmak. 

Kamu yatırımının uzun vadeli 

etkilerini ve risklerini önceden 

belirlemek 

-Daha büyük veya riskli projeler için daha somut analizler 

yoluyla teknik olarak güvenilir değerlendirmeler yapmak, 



16 
 

- Bağımsız tecrübe ve teknik analiz için iyi bir itibara sahip 

kuruluşların uzmanlığından yararlanmak, 

-Ön değerlendirmelerin bağımsız değerlendirmelerini 

kullanmak, 

- Devletin her düzeyinde proje değerlendirme rehberini 

yaymak. 

Paydaşları yatırım döngüsüne 

dâhil etmek  

- Bir paydaş katılım planı geliştirmek ve uygulamak, 

- Yatırım bilgilerini zamanında ve gözle görünür bir şekilde 

kamuoyuna paylaşmak, 

- Katılım prosedürlerinin şeffaf olmasını ve OECD'nin 

“Şeffaflık İlkeleri ile Lobicilikte Dürüstlük Esasları” raporları 

ile uyumlu olmasını sağlamak. 

Fon kaynaklarını 

çeşitlendirmek ve kapasitelerini 

güçlendirmek için özel aktörleri 

ve finansman kurumlarını 

harekete geçirmek 

- Finansman düzenleme ve uygulamalarının etkin kamu yatırım 

yönetimi için gerekli kapasiteyi sağlaması  

-Finansman kararlarına yönelik adımlar konusunda rehberlik 

sağlamak, 

- Kamu Özel İşbirliklerinin (KÖİ) tüm masraf, teminat ve diğer 

koşullu yükümlülüklerini bütçe belgelerinde hesaplamak ve 

açıklamak. 

Kamu yatırımlarında yer alan 

kamu görevlilerinin ve 

kurumların uzmanlığını 

güçlendirmek 

-Planlama, proje değerlendirmesi, satın alma ya da izleme ve 

değerlendirme gibi alanlarda kılavuz dokümanlar hazırlamak, 

- Açık, rekabetçi ve liyakate dayalı tanıtımın yanı sıra teknik 

uzmanlık alanları için özel ücret ölçeği gibi politikaları teşvik 

etmek, 

- İhtiyaç duyulan alanlarda birden fazla yetki alanına 

erişebilmek için özel kamu kurumları oluşturmak (KÖİ 

birimleri, bölgesel kalkınma ajansları gibi), 

- Bölgeler ya da bölgeler arasındaki koordinasyonu sağlamak 

için ortak e-devlet platformlarını kullanmak. 

Sonuçlara odaklanmak ve 

tecrübelerden öğrenmeyi 

desteklemek 

-Performansı izlemek için izleme sistemlerini kullanmak, 

sonuçlara yönelik ilerlemeyi vurgulamak, 

- Alt-ulusal raporlama için bir dizi ortak gösterge hazırlamak, 

- Tamamlama sonrası değerlendirmeler yapmak, 

- Çıkarılan derslerden daha sonraki yatırım kararlarında 

yararlanmak, 

- Sonuçlara odaklanmakiçin çeşitli araçlar kullanmak. 

İzlenen yatırım hedeflerine göre 

uyarlanmış bir mali çerçeve 

geliştirmek 

-Yatırım ödeneklerinin tahsisini pozitif dışsallıkları ve yatırım 

önceliklerini dikkate alacak şekilde gerçekleştirmek, 

-Alt-ulusal birimlerin kendi gelirlerini en üst düzeye çıkaracak 

yeterli teşviklerin sağlanması için transfer düzenlemelerini 

gözden geçirmek, 

-Devlet kademeleri arasında zamanında ve öngörülebilir 

transferler yapılmasını sağlamak, 

-Transferlerin program ve gerçekleşme miktarları arasındaki 

sapma düzeyini en aza indirmek. 

Sağlam ve şeffaf mali yönetimi 

zorunlu tutmak 

-Orta vadeli bütçe tahminleri ile kamu yatırım kararlarını 

koordine etmek, 

-Altyapı yatırımlarının işletme ve bakım maliyetlerini 

değerlendirmek ve planlamak, 
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-KÖİ’lerin maliyetlerini ve koşullu yükümlülüklerini bütçe 

dokümanlarında açıklamak, 

-Kamu yatırım harcamalarına ilişkin bilgileri şeffaf ve kamuya 

açık hale getirmek. 

Şeffaflığı ve kamu alımlarının 

stratejik kullanımını teşvik 

etmek 

-Satın alımlarda işbirliği yapmak (İttifaklar, ağlar, çerçeve 

anlaşmaları, merkezi satın alma organları vb mekanizmalar 

yoluyla), 

-Satın alma uygulamalarını basitleştirmek ve uyumlaştırmak 

için e-devlet araçlarını kullanmak, 

-Tedarik sürecini geliştirmek. 

Yönetim birimleri arasında 

düzenleyici sistemlerde kalite ve 

tutarlılığın sağlanması 

-Söz konusu düzenleyici politikaların yönetim birimleri arası 

platformlar, karşılıklı tanıma politikaları, düzenleyici uyum 

anlaşmaları ve düzenleyici tekdüzelik anlaşmaları gibi araçlarla 

koordine edilmesi, 

-Mevzuat stokunu düzenli olarak gözden geçirmek, yeni 

düzenlemelerin maliyet ve faydalarını değerlendirmek ve alt-

ulusal birimler için uygun maliyetleri üstlenmek. 

Kaynak: OECD (2014). 

Allain Dupre (2011) de yukarıda yer verilen önerilere paralel olarak OECD ülkeleri için 

gerek mali canlandırma gerekse mali konsolidasyon dönemlerinde büyümeyi desteklemeye 

yönelik olarak uygulanabilecek yatırım politikalarına ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. 

Bu çerçeve aşağıdaki ilkeleri kapsamaktadır: 

 Fiziksel altyapı ve hafif altyapı yatırımlarının birlikte gerçekleştirilmesi, 

 Kamu yatırım politikalarının bölgesel özellikler dikkate alınarak oluşturulması, 

 Yönetim birimleri arası yatırım stratejilerinin tasarımı ve uygulanmasında 

koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, 

 Yatırım projelerinin seçimi ve uygulanmasında şeffaf bir yönetim sürecinin 

oluşturulması, 

 Yatırım kararlarının önceliklendirilmesinde fayda-maliyet analizi ve stratejik çevresel 

analizlerin kullanılması, 

 Altyapı yatırımlarının finansmanı için kaynakların çeşitlendirilmesi, 

 Düzenlemelerin kamu yatırım kararları üzerindeki potansiyel etkilerinin düzenli olarak 

gözden geçirilmesi ve düzenlemelerin kamu yatırımlarıyla uyumunun güçlendirilmesi, 

 Kapasitenin geliştirilmesine yönelik adımların atılması, 

 Bilgi paylaşımındaki eksikliklerin giderilmesi ve kamu yatırımlarına ilişkin veri 

tabanlarının oluşturularak bunun kamuoyu ile paylaşılmasıdır. 
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2.1.2.2. IMF Tarafından Getirilen Öneriler 

IMF (2015) kamu altyapı kalitesini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi desteklemek 

ve kamu yatırımlarının etkinliğini sağlamaya yönelik temel yapısal reformları belirlemek 

amacıyla kamu yatırımlarının yönetimine ilişkin bir politika çerçevesi geliştirmiştir. Bu 

çerçeve içerisinde temel odak noktası olan yatırımların etkinliğine ilişkin kavramsal 

çerçeveye Kutu 2’de yer verilmektedir. 

Kutu 2’de bahsedilen etkinlik açığının kapatılmasında, kamu yatırımlarının 

yönetiminin güçlü kurumsal yapı ve kapasiteye dayanması büyük önem taşımaktadır. Öyle ki, 

politik-ekonomi yazını, zayıf kurumların yüksek düzeyde yatırımlara karşın yatırım 

harcamalarında dalgalanmalar ve altyapı kalitesinde gerilemeye neden olduğuna; kurumsal 

yapının güçlü olduğu ekonomilerde ise kamu yatırımlarının etkinlik maliyetlerinin düştüğüne 

yönelik bulgular ortaya koymaktadır. IMF tarafından geliştirilen “Kamu Yatırım Yönetimi 

Değerlendirme (PIMA-Public Investment Management Assessment)” çerçevesi bu kapsamda 

izlenebilecek önemli bir yol haritası sunmaktadır. İlgili çerçeveye göre kamu yatırımlarının 

yönetimi ve etkinliği Şekil 9’da yer alan 3 aşamaya dayanmakta ve bu aşamalarda da 

kurumsal yapının temel taşları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: IMF (2015).  
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(Finansmanın sağlanabilirliği, mali 
şeffaflık, proje yönetimi, kamu 

varlıklarının izlenmesi)

Şekil 9. PIMA Çerçevesi 
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İlk aşama olan “etkin yatırım planlaması” kamu sektörü içerisinde sürdürülebilir 

yatırım düzeyinin belirlenmesini; ikinci aşama olan “tahsis” doğru sektör ve projelere yatırım 

yapılmasını; son aşama alan “uygulama” ise projelerin planlanan bütçeye uygun bir biçimde 

hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Her üç aşamanın dayandığı temel eksenler Şekil 9’da 

gösterilmektedir. Etkinliğe ilişkin tartışmalar bu eksenlerin varlığı ve işleyişine yönelik 

olmaktadır. Örneğin planlama aşamasında mali ilke ve kurallar çerçevesinde kamu 

yatırımlarının sürdürülebilirliği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yatırımların ulusal-

sektörel, merkezi-yerel yönetim, kamu-özel sektör düzeyinde koordinasyonunu sağlayacak 

kurumların varlığı ve bu kurumların ne ölçüde etkin işlediği incelenmektedir.  
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Kutu 2: Kamu Yatırımlarının Etkinliği 

IMF (2014), kamu yatırımlarının etkinliğini iki koşula dayandırmaktadır. Bunlardan ilki; faydaların 

maliyetlere oranı en yüksek olan projelerin önceliklendirilmesi, diğeri ise yatırımların mali 

sürdürülebilirlikle uyumlu bir düzeyde gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede etkinlik sadece yatırımların 

sektörlere göre uygun dağılımı değil; bunun yanı sıra kamu varlıklarının olası en düşük maliyetle üretimini 

gerektirmektedir. Dolayısıyla çalışma kamu yatırımlarının etkinsiz olduğu durumda yatırımlara yönelik 

harcamaların, altyapıda nitelik ve nicelik yönünden gelişme doğurmaksızın bütçe açıklarını arttıracağını 

ortaya koymaktadır.  

IMF (2015) kamu yatırımlarının etkinliğini kamu sermaye stokunun değeri (girdi) ile kamuya ait 

ekonomik ve sosyal altyapının kapsamı ve kalitesi (çıktı) arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır.  Etkinlik 

göreli bir kavram olarak değerlendirilmekte ve veri girdi ile maksimum çıktıya ya da veri çıktıya minimum 

düzeyde girdi ile ulaşan ekonomilerde diğerlerine kıyasla kamu yatırımlarının daha etkin olduğu ortaya 

konulmaktadır. Daha teknik bir ifadeyle, aynı düzey sermaye stoku ile diğer ekonomilere kıyasla daha 

kaliteli altyapı yatırımları gerçekleştiren ekonomiler etkinlik sınırında bulunmaktadır. Diğer ekonomilerin, 

etkin olarak değerlendirilen bu referans noktasına olan uzaklığı ise etkinlik açığını (efficiency gap) 

göstermekte; aradaki fark açıldıkça, etkinsizlik artmakta ve etkinlik skoru düşmektedir. Bu kapsamda, 

Albino-War vd. (2014) çalışmasının etkinlik sınır analizi (efficiency frontier analysis) sonuçları; geçiş 

ekonomileri ile gelişmekte olan ekonomilerin etkinlik skorlarının, gelişmiş ekonomilere kıyasla ortalama 

%10-20 daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırım politikalarının bu açığın kapatılmasına yönelik 

olarak tasarlanması kamu yatırımlarının büyümeyi arttırıcı etkisini daha da güçlendirmektedir.   

Burada üzerinde durulması gereken noktalardan biri de çıktının değerlendirilmesi konusudur. Bu 

kapsamda; çıktı sadece nicelik değil niteliksel bir değerlendirmeyi de gerektirmektedir. Örnek vermek 

gerekirse eğitime yönelik bir kamu yatırımının çıktısı okul sayısı, öğrenci sayısı, devamlılık oranı gibi 

göstergelerin yanı sıra eğitimin kalitesiyle de ölçülmelidir. Bunun ölçümü için de performans göstergesi 

olarak kullanılabilecek araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, ilk ve orta öğretimin kalitesini 

değerlendirmek amacıyla OECD tarafından gerçekleştirilen PISA (Programme for International Student 

Assesment) araştırma sonuçları; ya da benzer biçimde AR-GE’ye yönelik kamu yatırımlarının kaliteye 

dayanan çıktılarını ölçmek için performans göstergesi olarak GII (Global Innovation Index) bulgularından 

faydalanılabilir.  

Etkinliğe ilişkin altı çizilmesi gereken noktalardan biri de etkililikle verimlilik arasındaki kavramsal 

ayrımıdır. Verimlilik etkinlikten farklı olarak üretilen çıktının kullanılan girdiye oranını ifade etmektedir. 

Etkililik ise kullanılan girdi ve ulaşılan çıktıyı sonuçla ilişkilendirmektedir. Bu sonuç hükümetin amaç 

fonksiyonu diğer bir ifadeyle iktisat politikasıyla bire bir ilişkilidir. Örneğin eğitime yönelik bir kamu 

yatırımının çıktısı okula devamlılık oranı iken sonuç eğitim yatırımının büyümeye katkısıdır. Söz konusu 

kavramsal çerçeve Mandl vd. (2008)’den hareketle aşağıdaki şekilde özetlenmektedir: 

 

Girdi ve çıktı arasındaki ilişki olarak tanımlanan etkinliğe ilişkin önemli diğer bir kavramsal nokta 

ise işaret edilenin teknik (üretimde) etkinlik yani üretim olanakları eğrisi üzerine hareketi içerdiğidir. Ancak 

kamu yatırımlarının etkinliği sadece teknik etkinliğe dayalı olarak değerlendirilemez. Teknik etkinliğin yanı 

sıra ekonomik etkinliğin bir diğer koşulu da dağılımda etkinliktir. Dağılımda etkinlik piyasada tüketici 

tercihleri ve talebe dayalı iken kamu yatırımları söz konusu olduğunda temel karar birimi siyasi sürece 

dönüşmektedir. Dolayısıyla kamu yatırımları konusunda siyasi otoritenin önceliklendirmesi dağılımda 

etkinliğin temel belirleyicilerinden olmaktadır. Bu kapsamda kamu yatırımlarına ilişkin karar alma 

birimlerine yol gösterici olabilecek aşağıda (Şekil 9) yer verilen yönetim planının (PIMA) ortaya koyduğu 

ilkeler önem taşımaktadır. 

Girdi
Teknik etkinlik ve 
dağılımda etkinlik

Çıktı Etkililik Sonuç
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Son aşamada yer alan yatırım projelerinin zamanında uygulanmasının önemi Özbilgin 

(2017) çalışmasında da ele alınmaktadır. Çalışma bürokratik etkinsizlikler, yolsuzluk, izleme 

ve değerlendirmeye ilişkin problemler, fayda-maliyetlerin doğru bir biçimde belirlenememesi 

vb. sorunların yatırım sürecinde gecikmelerle kendini gösteren etkinsizliklere yol açtığını 

ortaya koymaktadır. Gecikme sorunu yatırım projelerinin kabulünden uygulanmasına kadar 

her aşamada ortaya çıkabilmekte ve özellikle de gelişen ekonomilerde, kamu altyapı 

yatırımlarının büyüme etkilerini önemli boyutlarda törpülemektedir. Öyle ki, gecikmeler 

sonucu kamu yatırım harcamalarının kamu yatırım stokuna dönüşümü yavaşlamakta 

dolayısıyla kamu yatırımı sonucu ortaya çıkan pozitif dışsallıklar, büyüme ve üretkenlik 

artışları ötelenmektedir. Gecikmeli olarak tamamlanan her yatırım projesi fırsat maliyeti 

yaratarak kaynakların yeni projelere aktarılmasını erteletmekte ve etkinlik kayıplarına yol 

açmaktadır. Bu çerçevede söz konusu sorun, kamu yatırımlarının kalitesinin belirlenmesine 

yönelik IMF tarafından çizilen çerçevenin önemli eksenlerinden birini oluşturmaktadır.   

Kamu yatırımlarının yönetiminin etkinlik yansımalarını değerlendiren Dabla-Norris 

vd. (2012) çalışmasının geliştirdiği Kamu Yatırım Yönetimi Endeksi (Public Investment 

Management Index) ülkelerin skorunu, kamu yatırım yönetiminin 4 aşaması (proje ön 

değerlendirmesi, seçimi ve bütçelemesi, uygulama, yatırım sonrası değerlendirme) 

çerçevesinde değerlendirmektedir. Geçiş ekonomileri, gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmiş 

ülkelerde skorlar farklılaşsa da etkinsizliğin kaynakları benzer bir nitelik göstermektedir. 

Bunlar; zayıf stratejik yönetim, bütçe planlaması ve proje değerlendirme (fayda-maliyet 

analizinin yeterince kullanılmaması); maliyetlerin yeterince kontrol edilememesi ve doğru 

tahmin edilememesi, gecikme sorunları, yatırımların sektörel dağılımındaki sorunlar, ara 

değerlendirme ve proje sonrası değerlendirmedeki yetersizlikler olarak sıralanmaktadır. Bu 

çerçevedeki yönetim kaynaklı etkinsizlik sorunlarını aşabilmek için kamu yatırım karar alma 

süreci ve yönetimine ilişkin kurumsal düzenlemeler öngörülmektedir. Bu kapsamda ön 

değerlendirme aşamasının fayda, maliyet ve potansiyel risklerin tutarlı bir biçimde tahminini 

sağlayan merkezî bağımsız bir değerlendirme sürecine tabi olduğu Avustralya, Şili, Kore ve 

Norveç başarılı ülke uygulamaları olarak gösterilmektedir (IMF 2014). 
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2.2. Türkiye’de Genel Durum  

2.2.1. Kapsam ve Temel Kavramlar 

Kavramsal olarak yatırım, sabit sermaye stokuna eklemede bulunan bir harcama 

akımıdır. Diğer bir ifadeyle belirli mal ve hizmetlerin üretimine yönelik tesisler oluşturmak 

üzere kaynak tahsis edilmesi, üretim gücüne ve sermaye stokuna ilaveler yapılmasıdır. 

Yatırım harcamaları temel olarak iki farklı nitelikteki harcama bileşiminden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki; gelecekte üretim yapmak amacı ile cari dönemde üretilmiş dayanıklı mallar, 

diğer bir ifadeyle sabit sermaye yatırımlarıdır. Sabit sermaye yatırımları içerik olarak arsa 

bedeli, bina inşaat giderleri (ana fabrika bina ve tesisleri, yardımcı işletmeler bina ve tesisleri, 

ambarlar, idare binaları, sosyal tesisler, arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları vb.), ana fabrika 

makine-teçhizat giderleri ve diğer yatırım harcamalarından (yardımcı işletme makine teçhizat 

giderleri, mefruşat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, 

montaj giderleri, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, genel giderler, etüt ve proje giderleri, 

diğer giderler) oluşmaktadır. Yatırım harcamalarının diğer bileşeni ise aynı dönemdeki ara ve 

nihai tüketimin geleceğe ertelenmesinden kaynaklanan stoklardır. Kamu yatırımları 

tanımlanırken, genel bir yaklaşım olarak stoklar kapsam dışı tutulmaktadır.  

Bu çerçevede Yılmaz ve Yılmaz (1997) kamuya ait üretim birimlerince gerçekleştirilen 

sabit sermaye yatırımlarını yani kamu yatırımlarını; 

 üretici birimlerin mülkiyetinde olan,  

 üretim sürecinde kullanılan,  

 bir yılı aşkın bir süre kullanılabilen,  

 sürekli ve tekrarlı bir şekilde kullanılabilen,  

 belli bir bedelin üzerinde olan mal ve hizmetler veya diğer bir ifadeyle sabit 

sermaye stokuna ilaveler olarak tanımlamaktadır. 

Kamu yatırımlarının belirlenmesinde kullanılan “belli bir bedel” ölçütü her yıl bütçe 

hazırlama rehberlerinde ve merkezi yönetim bütçe kanunlarında da düzenlenmektedir. 

Örneğin, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin 35. 

maddesine göre, sermaye gideri niteliğindeki harcamalar olsa dahi, menkul mal alımlarında 

25.000 TL'ye, gayrimaddi hak alımlarında 20.000 TL'ye, menkul malların bakım ve 

onarımında 25.000 TL'ye, gayrimenkullerin bakım ve onarımında 55.000 TL'ye kadar olan 

harcamaların cari harcama olarak bütçeleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
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Kamu yatırım harcamalarının belirlenmesine ilişkin en önemli belgeler; bütçe hazırlama 

rehberleri, bütçe kanunları, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 

Bakanlar Kurulu Kararları, yatırım programı hazırlama rehberleri ve kamu yatırım 

programlarıdır. Bu belgeler çerçevesinde hangi harcamaların kamu yatırım harcaması olarak 

değerlendirileceğine, dolayısıyla sermaye harcaması olarak bütçenin ilgili tertiplerinde ve 

proje olarak kamu yatırım programında yer verileceğine karar verilmektedir. Analitik bütçe 

sınıflandırmasında kamu yatırımı kavramı yerine sermaye harcaması ifadesi kullanılmakta, 

sermaye harcamaları da sermaye giderleri ve sermaye transferleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Sermaye giderleri, “bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl 

veya daha uzun olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayrimenkullerin 

ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, devlet mal varlığını artıran ödemeler” olarak 

tanımlanmaktayken; sermaye transferleri ise, “ödemenin yapıldığı kesimin sermaye nitelikli 

harcamalarını karşılamak amacıyla yapılan ve ödemeyi yapan kurum için karşılıksız olan, 

bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan ödemeler” olarak ifade edilmektedir.  

Son olarak yatırım projeleri ise kaynakların yatırımına yönelik herhangi bir tasarının 

analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en küçük bağımsız birimleri ve bu çerçevede plan 

hedeflerini gerçekleştirmek için yapı taşlarıdır. Projenin toplam yatırım tutarı;  

i) yukarıda da tanımlanan toplam sabit sermaye yatırımı (arsa bedeli, bina-inşaat gideri, 

yerli ve yabancı ana fabrika makine-teçhizat giderleri, diğer yatırım harcamaları) ve  

ii) işletme sermayesinden oluşmaktadır.  

Projeler farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır:  Örneğin;  

i) büyüklüklerine göre: büyük, orta, küçük ölçekli projeler  

ii) yürütücülerine göre; kamu projeleri, özel sektör projeleri ve karma projeler,  

iii) üretimle ilişkileri bakımından; altyapı projeleri (yol, liman, havaalanı, içme suyu, ve 

kanalizasyon tesisleri vs.) ve doğrudan üretken projeler (fabrika vs.),  

iv) ekonomik sektörüne göre; tarım, madencilik, imalat, turizm ana sektör ve alt sektör 

vs. projeleri,  
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v) nitelikleri (mahiyetleri) açısından; etüt, komple yeni yatırım, tevsii, modernizasyon, 

yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirmesi, 

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri gibi sınıflandırmalar geçerli olabilir.  

2.2.2. Kamu Yatırım Sürecini Yönlendiren Temel Mevzuat ile Sorumlu Kurum ve 

         Kuruluşlar 

Türkiye’de kamu yatırımları aşağıda yer verilen mevzuatın ilgili maddeleri 

çerçevesinde yönlendirilmektedir.  

    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

Kanunda plan-program-bütçe sürecindeki kurumsal çerçeve belirlenmektedir. 

Kanunun 16. maddesine göre, merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar 

Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik 

planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, 

hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma 

Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, 

aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.  

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve 

gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek 

teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, en 

geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî 

Gazetede yayımlanır. 

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama 

sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye 

Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Kalkınma 

Bakanlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.  

19. maddeye göre; kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun 

olarak Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır. 

25. maddeye göre; kamu yatırım projeleri 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir. Kalkınma 
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Bakanlığı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan 

proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından Maliye 

Bakanlığı ile işbirliği yapar.   

 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş Görevleri Hakkında KHK  

9. ve 10. maddeler kapsamında; iktisadi ve sosyal sektörler ile ilgili olarak kamu yatırım 

programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek, yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri 

yapmak, uygulamayı yönlendirmek Kalkınma Bakanlığı’nın görev tanımı içerisinde yer 

almaktadır.  

 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  

Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında yer verilen “Yatırım harcamaları” başlıklı 

maddeye göre ilgili yılın yatırım programında yer alan projeler dışında herhangi bir projeye 

harcama yapılamaz. 

 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair BKK 

(2017/10924 sayılı Kararname) 

13. maddeye göre; kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 10 milyon TL ve üzerinde olan 

yıl içinde Yatırım Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için 2018-2020 

Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin ilgili maddeleri çerçevesinde 

hazırlayacakları fizibilite etüdü ile birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat ederler. Fizibilite 

etütleri Kalkınma Bakanlığına incelemenin yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilir. 

Kalkınma Bakanlığına gönderilecek fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla güncel 

bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere 

kuruluşlara geri gönderilir. 

 Yılı Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi  

2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları konulu Genelge ve eki 2018-2020 

Dönemi 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 26. ve 27. maddelerine 

göre proje maliyeti 10 milyon TL ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde projelerin 

teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin ve 

istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı 

fizibilite etüdünün hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla 

hazırlanacak ayrıntılı fizibilite etüdü ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel 
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Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına 

teklif edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde ilgili fizibilite 

etütlerine yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dâhil edilmelidir. 

Ancak "proje maliyeti 10 milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine 

bakılmaksızın toplu ve yatırım programında sayılmamış toplulaştırılmış projeler, 

yükseköğretim sektörü, spor sektörü, kültür sektörü, sağlık sektörü (100 ve üstü yataklı 

hastane projeleri hariç), sosyal içerme sektörü, adalet hizmetleri ve güvenlik hizmetleri 

kapsamındaki projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, 

restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması, iskan, afet 

konutları, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya 

çıkan yol ve yer değiştirmesi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için 

Fizibilite Etüdü yerine geçmek üzere Proje Teklif Formu doldurulmaktadır. 

 İlgili diğer mevzuat  

Yukarıda bahsi geçen temel mevzuatın yanı sıra 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

Kalkınma Bakanlığına yetki veren diğer bazı kanunlarda da kamu yatırım sürecini 

yönlendiren çeşitli hükümlere yer verilmektedir. 

2.2.3. Ulusal Politikalar 

Çalışmanın bu bölümünde kamu yatırımlarına ilişkin ulusal politikalar ile bu alandaki 

gelişmeler ve beklentiler Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (2018-2020) 

çerçevesinde aşağıda ortaya konulmaktadır. 

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018): 

Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını azaltmaya, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami 

seviyeye çıkarılması temel amaçtır. Plan dönemi sonunda kamu sabit sermaye yatırımlarının 

GSYH içerisindeki payının yüzde 4,8’e, sermaye giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçesi 

içerisindeki payının ise yüzde 11,1’e çıkarılması öngörülmektedir. 
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Bu çerçevede;  

-Yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini 

tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Kamu yatırımları özel sektör 

tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. 

Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek 

nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.  

- Kamu yatırımlarında KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve 

kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.  

-Onuncu Kalkınma Planı döneminde kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilecek yatırımlar 

içinde tarım sektörünün payının başta GAP Bölgesi olmak üzere sulama yatırımlarının 

hızlandırılması sonucunda artması; yerli kaynaklara dayalı enerji politikası çerçevesinde 

enerji hammaddesi aramalarına ağırlık verileceğinden madencilik sektörünün payının artması; 

kamu tarafından yürütülen hidroelektrik santrallerinin (HES) tamamlanma aşamasına gelmiş 

olması ve özelleştirmeler sonucu enerji sektörünün payının azalması; en yüksek paya sahip 

olmakla birlikte ulaştırma sektörünün payının bazı otoyollar, büyük limanlar, havalimanları, 

gar kompleksleri gibi projelerin KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle 

azalması; yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçları ve okulların sınıf mevcudunun azaltılması 

hedefi doğrultusunda eğitim sektörünün payının artması; şehir hastaneleri ve sağlık 

kampüsleri projelerinde KÖİ yönteminin yaygın olarak uygulanacağı sağlık sektörünün 

payının azalması; adalet, güvenlik, içme suyu, kanalizasyon ve teknolojik araştırma 

sektörlerinin paylarının verilen öncelikler çerçevesinde artması öngörülmektedir. 

- Kamu yatırımları bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme 

potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam edilecektir. Bu 

kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel sektör 

yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP, KOP ve DOKAP 

bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiş projelere ağırlık verilecektir. 

-Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin 

halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.  

-Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-

onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir. 



28 
 

 Orta Vadeli Program (2018-2020):  

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti 

destekleyecek, bireylerin yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına 

yönlendirilmesine devam edilecektir. Bu kapsamda 2018 yılı yatırım ödeneklerinin tahsisinde 

büyüme odaklı öncelikli proje alanlarına aşağıda yer verilmektedir: 

 Yük trafiğine hizmet eden bölünmüş yol, liman ve demiryolu yatırımları,  

 Öncelikli yük merkezlerine demiryolu iltisak hattı yatırımları, 

 Ulaştırma modları arasında sürekliliği ve verimliği sağlayacak acil bağlantılar,  

 Tarımsal üretimi artırıcı sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme yatırımları, 

 Sanayi üretimini destekleyici nitelikte maden ve hammadde arama yatırımları,  

 Verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı yatırımları, 

 Üretim kayıplarını önleyecek olan afetlere hazırlık yatırımları,  

 Beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık altyapı yatırımları,  

 Teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları.  

Bu alt bölümde ilgili plan ve programlar çerçevesinde bahsedilen yatırımların seyrinin 

sayısal olarak izlenebilmesi için bir sonraki başlıkta Onuncu Kalkınma Planı dönemini 

değerlendirmek üzere yatırımlara ilişkin istatistiklere yer verilmektedir.  

2.2.4. Kamu Yatırımlarındaki Gelişmeler Çerçevesinde Onuncu Kalkınma Planı 

         Döneminin Değerlendirilmesi  

Ulusal politikalar çerçevesinde yukarıda ele alınan Onuncu Kalkınma Planının 

kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma odaklı kamu yatırım öncelikleri Şekil 10’da 

özetlenmektedir:  
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             Şekil 10. Onuncu Kalkınma Planında Kamu Yatırımı Öncelikleri 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Şekil 10’da yer alan önceliklere ve Plan kapsamında yukarıda sıralanan hedeflere 

ulaşmadaki başarı derecesi, kamu yatırımlarında plan döneminde kaydedilen değişiklikler ele 

alınarak incelenebilir. Bu çerçevede ilk olarak kamu sermaye yatırımlarının gelişimi Şekil 11 

aracılığıyla değerlendirilmektedir. 

SEKTÖREL 
ÖNCELİKLER

•Ulaştırma

•Eğitim

•Sağlık

• İçme suyu ve kanalizasyon

•Sulama

•Bilim-teknoloji

BÖLGESEL 
ÖNCELİKLER

•GAP Bölgesi İlleri

•DAP Bölgesi İleri

•DOKAP Bölgesi İleri

•KOP Bölgesi İleri

PROJE BAZLI 
ÖNCELİKLER

•Kısa sürede tamamlanacak

•Önemli fiziki gerçekleşme 
sağlanmış projeler

•Diğer projelerle bağlantılı 
veya eş zamanlı 
yürütülmesi gereken 
projeler

•Bakım-onarım, 
rehabilitasyon, 
modernizasyon
niteliğindeki projeler

•Afet risklerinin azaltılması, 
önlenmesi, telafisine 
yönelik projeler

•Bilgi Toplumu Stratejisiyle 
uyumlu projeler

•Öncelikli Dönüşüm 
Programlarında yer alan 
projeler
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            Şekil 11. Sabit Sermaye Yatırımları (GSYH’nın Yüzdesi Olarak) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 

(1) Tahmin 

(2) Program 

Şekil 12’de de Onuncu Kalkınma Planı dönemine ilişkin kamu ve özel sabit sermaye 

yatırım tutarları cari fiyatlarla verilmektedir. Toplam sabit sermaye yatırımlarının 2018 

yılında nominal olarak yüzde 14,5 ve reel olarak yüzde 5,5 artışla 1.063,2 milyar TL olması 

beklenmektedir. 2018 yılında, kamu sabit sermaye yatırımlarında reel olarak yüzde 2,7 artış, 

özel sabit sermaye yatırımlarında ise reel olarak yüzde 6 artış beklenmektedir. Toplam sabit 

sermaye yatırımlarının yüzde 86,7’sinin (922 milyar TL) özel kesim tarafından 

gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
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           Şekil 12. Kamu ve Özel Sabit Sermaye Yatırımları (2014-2018) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

Not: 2014, 2015, 2016 gerçekleşme, 2017 tahmin ve 2018 program verilerini göstermektedir. 

Kamu yatırım düzeyinin yanı sıra, Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan 

konulardan birisi de yatırımlara ilişkin sektörel önceliklendirmedir (Şekil 10). Şekil 13’te 

gösterilen kamu yatırımlarının 2014-2018 dönemindeki sektörel dağılımı incelendiğinde, 

toplam kamu yatırımlarında ulaştırma sektörünün en büyük oransal paya sahip olduğu 

görülmektedir. Kamu yatırımlarının dağılımı içerisinde ulaştırma sektörünü eğitim, tarım ve 

sağlık sektörleri izlemektedir. Bu çerçevede; Onuncu Kalkınma Planında yer alan hedeflerle 

karşılaştırıldığında ulaştırma sektörüne öngörülen %34’lük payın üzerinde tahsis yapıldığı, 

eğitimde öngörülen %16’lık hedefin ve tarımda öngörülen %12’lik hedefin altında kalındığı, 

sağlık ve enerji de ise yaklaşık öngörülen hedefler oranında tahsis yapıldığı ortaya 

konulabilir. 
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            Şekil 13. Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (2014-2018) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 
Not: * Diğer; madencilik, imalat, turizm, konut ve diğer kamu hizmetleri sektörlerini kapsamaktadır. 

Kamu yatırımlarının bütçe türlerine göre dağılımı Şekil 14 aracılığıyla incelendiğinde 

ise 2018 yılında kamu yatırımlarının yaklaşık yarısının Merkezi Yönetim Bütçesi 

kapsamında, yaklaşık % 35’inin ise yerel yönetimler tarafından gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planının son uygulama yılı olan 2013 yılı verileri ile 

karşılaştırıldığında yerel yönetimlerin kamu yatırımları içindeki payının arttığı görülmektedir. 

2015 Yılı Programı verilerine göre 2013 yılında yerel yönetimlerin kamu sabit sermaye 

yatırımları içindeki payı %31, merkezi yönetim bütçesinin payı ise %57 düzeyindedir. 

Dolayısıyla yerel yönetimlerin payında önemli bir artış kaydedildiği izlenmektedir.    

OECD ülkelerinde ve AB ülkeleri arasında kamu yatırımlarının yerel ile merkez 

arasındaki dağılımına bakıldığında kamu yatırımlarının yaklaşık %60’ının yerel idarelerce1 

yürütüldüğü görülmektedir (Şekil 7). Dolayısıyla, yerel yönetimlerin kamu sabit sermaye 

yatırımları içindeki payının Onuncu Kalkınma Planı döneminde artmış olmasına rağmen, 

Türkiye’de kamu yatırımlarının yerelleşmesi alanında atılacak adımların doğru bir biçimde 

belirlenmesi, yatırım politikalarının temel odak noktalarından biri olmalıdır. 

 

 

 

                                                           
1 Bu tanımlama, eyaletlerin olduğu ülkelerde yerel yönetimlerin yanı sıra eyaletleri de kapsamaktadır. 
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           Şekil 14. Kamu Yatırım Ödeneklerinin Bütçe Türlerine Göre Dağılımı (2018) 

 

Kaynak: 2018 Yılı Programı 

Onuncu Kalkınma Planında yer alan bölgesel öncelikler kapsamındaki gelişmeler ise 

Şekil 15’te ortaya konulmaktadır. 2013 yılı ile kıyaslandığında, kalkınmadaki öncelikli 

bölgelerde kamu yatırımlarının artmadığı hatta bazı bölgelerde (DAP bölgesi) azaldığı 

görülmektedir. Diğer bölgelerde dönemsel artışlar izlense de, söz konusu bölgelerdeki kamu 

yatırımlarının toplam yatırımlar içerisindeki payı halen plan dönemi öncesindeki düzeyi 

yakalayamadığı izlenmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planında yer alan bölgesel 

önceliklendirmenin tam olarak gerçekleştirilemediği ileri sürülebilir.  

2018 Yılı Programında da altı çizildiği üzere, Türkiye’de rasyonelleştirme 

çalışmalarıyla2 son yıllarda önemli ölçüde iyileşme sağlanmıştır. Şekil 16’dan da 

izlenebileceği gibi 2002 yılında 8.5 yıl olan proje tamamlanma süresi, 15 yıllık süre içinde 

yüzde elliyi aşan oranda kısalarak, 2017 yılında yaklaşık 3.8 yıla gerilemiştir. Ancak bu göreli 

iyileşmeye karşın sistematik proje döngüsü yaklaşımında ve kamu kuruluşlarının proje 

hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında halen eksiklikler bulunmaktadır. 

Ayrıca birçok alanda yeni yatırım ihtiyacının yanı sıra Onuncu Kalkınma Planında mevcut 

sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik somut ve belirgin 

ilerlemeler kaydedilemediğinden idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve 

modernizasyon ihtiyacı bu alanlarda halen bulunmaktadır. 

 

                                                           
2 Detaylı bilgi için bkz. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/rasyonel.html. 
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Şekil 15. Kalkınmada Öncelikli Bölgelerde Kamu Yatırımları (Tüm İllere Tahsis Edilen    

Kamu Yatırımlarının %’si Olarak) 

 

Kaynak: http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2006-2017-iller.pdf kaynağından elde edilen verilerle 

oluşturulmuştur. (Muhtelif iller kapsamındaki yatırımlar yer almamaktadır.) 

 

Sonuç olarak kamu yatırımlarındaki gelişmeler izlenerek Onuncu Kalkınma Planı 

dönemi değerlendirildiğinde hedeflere ancak kısmi olarak ulaşıldığı temel bazı yapısal 

sorunların halen var olduğu görülmektedir. Bu çerçevede izleyen başlıkta bu sorunlara 

odaklanılmaktadır. 

Şekil 16. Kamu Yatırımlarının Ortalama Tamamlanma Süresi (Yıl) (2002-2018) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
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2.2.5. Kamu Yatırımlarına İlişkin Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar  

Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ilişkin başarının değerlendirildiği önceki başlıkta 

sektörel, bölgesel ve yönetimsel boyutta sorunlar ön plana çıkmaktadır. Raporun bu 

bölümünde bu sorunlara ek olarak problematik diğer alanlar belirlenmekte ve konu daha 

sistematik ve geniş bir perspektifte incelenmektedir. Bu çerçevede kamu yatırımlarına ilişkin 

sorun alanları; yatırım programları ve önceliklendirme, kamu-özel sektör yatırımları 

arasındaki etkileşim, kurumsal yapı ve kapasite, izleme ve değerlendirme olmak üzere 4 temel 

eksen ve alt kırılımları ile aşağıda ele alınmaktadır. 

Tablo 3. Kamu Yatırımlarına İlişkin Sorun Alanları 

1. EKSEN: YATIRIM POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLENDİRME 

1.1. Makro Planlama 

 Yatırım politikalarının iktisat politikaları ile ilişkisi sınırlı olarak kurulmakta; temel 

makro değişkenler üzerindeki (büyüme, işsizlik, cari açık) olası etkiler yeterince 

değerlendirilmemektedir.  

 Yatırımların önceliklendirilmesi uzun vadeli stratejik hedefleri yeterince 

karşılayamamaktadır. 

 Yatırım politikaları yapılandırılırken mevcut durum ve ihtiyaç analizi yeterince 

yapılmamaktadır. Uygulanan politikalar Türkiye’nin mevcut yapısını (Tablo 4) ve 

uluslararası konumunu (Tablo 5) yeterli düzeyde iyileştirememektedir.  

 Kamu yatırımlarının sağlayabileceği katma değerden yeterince 

faydalanılamamaktadır.  

1.2. Sektörel Politikalar 

 Yatırımların önceliklendirilmesinde sektörel değerlendirme yeterince 

yapılamamaktadır. Sektörel performans, rekabet gücü, sektörler arası etkileşimler, 

sektörlerin büyüme, istihdam ve katma değer etkileri yeterli ölçüde analiz 

edilememektedir. 

 Yatırım politikaları dünyadaki eğilimleri yeterli düzeyde yakalayamamaktadır. 

Yatırımlar dünyanın önceliklendirdiği Ar-Ge, yenilik teknolojisi, enerji verimliliği ve 

güvenliği, çevre gibi alanlara yeterince yönlendirilememektedir. 

 Yatırım politikalarında sektörel olarak da sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları şu şekilde sıralanabilir: i) Eğitim sektörüne yapılan yatırımlar kalite ve 

performansı yeterince iyileştirememektedir. Teknik ve mesleki eğitim alanlarında 

ciddi eksiklikler bulunmaktadır. ii) Tarım sektöründeki yatırım fırsatları gerektiği 

kadar değerlendirilmemektedir. Bu sektörde katma değer yaratmaya yönelik yatırım 

politikaları tasarlanmamaktadır. iii) Kamu yatırımlarının en önemli Ar-Ge yatırım 

araçlarından olan teknokentler etkin işlememekte yenilikçi yatırımların itici gücü 

olmak konusunda geri planda kalmaktadır. 

 Yatırım politikaları ekonomik yapıdaki ve buna bağlı olarak sektörel anlamdaki 

dönüşümü yeterince izleyemediği için istihdam yaratma potansiyeli de sınırlı 

kalmaktadır.  
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1.3. Bölgesel Politikalar 

 Bölgesel düzeyde yatırımlar birbirini yeterince tamamlayamamaktadır. Örneğin 

havalimanı yatırımı gerçekleştirilmekte, ancak buraya erişimi sağlayacak destek 

mekanizmalara yönelik yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir. 

 Bölge tanımlanmasında yaşanan karmaşa ve sorunlar doğru önceliklendirmenin ve 

bölgesel kalkınma çalışmalarının önündeki en önemli problem alanlarından birisini 

oluşturmaktadır. Bölge tanımlarındaki durum diğer merkezi düzeyde politika ve 

çalışma yürüten kurumların bölge tanımlamalarının da eklenmesiyle oldukça 

karmaşık bir hal almaktadır (Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik bölgeleri, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme bölgeleri, TKDK desteleme bölgeleri gibi). 

 Bölge karmaşıklığı önceliklendirme politikasının dayanacağı güvenilir istatistiki 

verilerin oluşturulmasını da engellemektedir.  

 Yatırım öncelikleri belirlenirken bölgesel düzeydeki farklılıklar (beşeri sermaye, gelir 

vb.) yeterince dikkate alınamamakta, bölgesel potansiyeller ortaya 

çıkarılamamaktadır. Mevcut durumda kamu yatırımlarının önemli bir kısmı gelirden 

en yüksek düzeyde pay alan büyük illere yönelmekte, bölgesel kalkınma 

çerçevesindeki illere ise yeterince yatırım yapılmamaktadır (Şekil 15).  Bölgesel 

kalkınmaya ilişkin yapılan yatırımların ancak sınırlı bir kısmı bölgeye özgü özellikleri 

dikkate almaktadır. Örnek vermek gerekirse; 2014-2018 yıllarında uygulanan 

DOKAP Eylem Planı kapsamında bugüne kadar yapılan kamu yatırımlarının %70’i, 

kurum ve kuruluşların bölge üzerinde geçmiş dönemlerde uygulamaya koyduğu ve 

bölgesel özellikleri dikkate alan yatırımlardan ziyade ulusal düzeydeki yatırımların 

bir uzantısı olarak gerçekleşmektedir. 

 Uygulanan politikalar kırsal ve kentsel koordinasyonu yeterli ölçüde 

sağlayamamaktadır. 

 Ulusal düzeydeki yatırımların yerel düzeyde çok-boyutlu etki değerlendirilmesi 

yapılmamaktadır. Örneğin cari açığı düzeltecek bir enerji yatırımı yerelde çevre 

kirliliği oluşturarak sosyal maliyet yaratabilmekte, ancak olası bu etkiler gerektiği 

kadar analiz edilmemektedir. 
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2. EKSEN: KAMU-ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI 

 Mali çarpan etkisi yüksek olan bilişim yatırımlarının kamu tarafından yönetiminde 

eksiklikler bulunmaktadır. Ar-Ge gibi kritik alanlarda kamu ve özel sektör yeterli 

düzeyde işbirliği içerisinde çalışamamaktadır. 

 Kamu ve özel sektör arasında bilgi paylaşımı konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. 

 KÖİ uygulamaları yeterince etkin ve verimli şekilde yürütülememektedir.   

2.1. Yatırım Teşvikleri 

 Tarım sektörü ekonomik kaynaklar ve bölgesel öncelikler dikkate alınarak kamu 

yatırımlarıyla yeterince desteklenememektedir. Tarım sektöründe kamu ve özel sektör 

ilişkisi oldukça zayıf kalmaktadır.  

 Yerel yatırımlarda tematik alanlar (kadın, çocuk vb.) yeterli düzeyde 

desteklenmemektedir.  

 Bölgesel sınıflandırma konusundaki karmaşıklık teşvik sistemini zayıflatmaktadır.  

Farklı bölge yapılanmaları ve kurumsal anlamdaki uyumsuzluk politika 

oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. 

 Bütüncül bir teşvik mekanizması bulunmamaktadır. Örneğin Ar-Ge’ye yönelik bir 

teşvik verildikten sonra bunun ürüne dönüşmesi ve sonraki süreçler yeterince izlenip 

değerlendirilmemektedir. 

3. EKSEN: KURUMSAL YAPI VE KAPASİTE 

 Kamu kuruluşları arasında bilgi paylaşımında sıkıntılar bulunmaktadır. 

 Kamu envanter sisteminin bulunmadığı mevcut yapı Bakanlıklar arasında 

koordinasyon sorunlarına neden olmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan mükerrer 

yatırımlar nedeniyle kaynaklar israf edilmektedir.   

 Mikro düzeyde yönetim organizasyon problemi yatırımların önceliklendirilmesinde de 

bir sorun alanı olarak belirmektedir. Yeterince kaynak olmasına karşın bu kaynaklar 

niteliği arttıracak şekilde kullanılamamaktadır. 

 Yerel ve merkezi yönetim arasında koordinasyon yetersizliği bulunmaktadır.  

 Kırsal kalkınma alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 

kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri, belediyeler gibi bu alanda teşvik veren 

birden fazla kurum bulunmaktadır. 

 Yerel düzeyde kamu yatırımlarının payı ve etkinliği yeterli eşiğe ulaşamamaktadır. 

 Yerelde proje geliştirme kapasitesi ve işletme becerisi konusunda eksiklikler 

bulunmaktadır.  
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 Yerel düzeyde ciddi bir denetim-hesap sorma mekanizması bulunmamaktadır. 

 Yatırımların finansmanına ilişkin olarak sorunlar bulunmaktadır. Finansal 

piyasaların derinliği finansman araçlarına erişim konusunda aksamalar söz konusu 

olmaktadır. 

 Mevcut yapıda belediyelerin borçlanma ile finanse edilen önemli boyutlarda yatırım 

bütçeleri bulunmakta, bu durum da mali risk alanı oluşturmaktadır. 

4. EKSEN: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 Kamuda belirli performans hedeflerine ulaşılmasına karşın bu sonuçların etkinliği ve 

etkililiği konusunda bir değerlendirme süreci bulunmamaktadır.  

 İzleme ve değerlendirme raporlarının kalitesini iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır. 

 İzleme ve değerlendirmede uluslararası standartlar yeterince takip edilememektedir. 

Proje döngüsü içerisinde proje seçiminden uygulama sonuçlarının izlenip 

değerlendirmesine kadar olan süreçler istatistikler ve uygun analiz araçları 

kullanılmadan gerçekleştirilmektedir.  

 Sanayi politikasının bir parçası olan yatırım teşviklerine ilişkin ölçme, izleme ve 

değerlendirme objektif kriterlere göre uygun analiz yöntemleri kullanılarak 

yapılmamaktadır. 

Kaynak: 15.12.2017 ve 18.01.2018 tarihli ÖİK toplantıları kapsamındaki görüş ve öneriler temel alınarak 

                oluşturulmuştur. 

 

2.2.6. Türkiye İçin Temel Göstergeler ve Uluslararası Konum  

Türkiye’de kamu yatırımlarına ilişkin plan hedeflerine ulaşmak için uygulanması 

gereken politikalara 3. bölümde kapsamlı olarak yer verilmektedir. Kamu yatırım politikaları 

ve yatırım öncelikleri belirlenirken Türkiye’ye ilişkin temel göstergeler çerçevesinde mevcut 

durumun değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda Tablo 4’te temel makro 

göstergeler özet halinde sunulmaktadır. 
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Tablo 4. Temel Göstergeler 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Toplam sabit sermaye 

yatırımı/GSYH 
28,9 29,7 29,3 30,6 30,9 

Toplam tasarruf/GSYH 24,4 24,8 24,5 25 25,5 

İşsizlik oranı 9,9 10,3 10,9 10,8 10,5 

İşgücüne katılım oranı 50,5 51,3 52 52,7 53,4 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  

(% değişim) 
5,2 6,1 3,2 5,5 5,5 

Kişi başı Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla (ABD Doları) 
12.112 11.019 10.883 10.579 11.409 

Cari işlemler dengesi/GSYH -4,7 -3,7 -3,8 -4,6 -4,3 

Kamu kesimi borçlanma 

gereği/GSYH 
0,5 0,0 1,0 2,4 2,1 

Kaynak: 2018 Yılı Programı ve TÜİK. 

Not: 2017 gerçekleşme tahmini, 2018 ise program verilerini göstermektedir. 

Tablo 4’e göre Türkiye ekonomisi 2016 yılı dışında ortalama yaklaşık % 5 oranında 

bir ekonomik büyüme hızını yakalamıştır. Ancak büyüme oranının ardındaki dinamikler 

incelendiğinde son dönemlerde ekonomik genişlemenin daha çok tüketim kaynaklı yurt içi 

talebe dayandığı görülmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında yüzde 3,2 oranında gerçekleşen 

büyüme hızına üretim faktörlerinin katkıları incelendiğinde, toplam faktör verimliliğinin 

büyümeye negatif katkı sağladığı, sermaye stoku ve istihdamın büyümeye katkılarında ise 

göreli olarak azalma kaydedildiği görülmektedir. Dolayısıyla kamu yatırım politikalarının 

büyümeyenin sermaye birikimindeki artış kaynaklı ve toplam faktör verimliliğinin katkısının 

ise pozitif olduğu bir kapsamda şekillendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte büyüme 

oranlarındaki artış hızının kişi başı gelir yükselişine de yansımadığı görülmektedir. 

Politikaların bu çerçevede de yapılandırılarak ekonomik büyümenin daha gerçekçi bir 

göstergesi olan kişi başı geliri iyileştirmeyi hedef alması büyük önem taşımaktadır. 

İşgücü piyasalarındaki gelişmeler izlendiğinde Türkiye’de son yıllarda kaydedilen 

gelişmelere ve üretilen önemli miktardaki yeni istihdama rağmen işsizlik oranının halen 

gelişmiş ekonomilerin üstünde seyrettiği görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama % 6 olan 

işsizlik oranının Türkiye’de 2018 yılında ancak %10,5’e düşeceği öngörülmektedir. 

Dolayısıyla kaydedilen ekonomik büyümenin istihdama olan katkısının daha da artırılması 
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gerekmektedir. Bu çerçevede kamu yatırımlarının istihdam yaratacak şekilde tasarlanması 

önem arz etmektedir.  

İşsizliğin yanı sıra, Türkiye ekonomisinin önündeki sorunlardan biri de cari işlemler 

açığıdır. Cari dengede geçici iyileşmeler sağlanmasına rağmen özellikle enerji bağımlılığına 

dayanan dış dengesizlik giderilememiştir. 2017 yılı itibarıyla % 4,5 üzerine yeniden çıkan cari 

işlemler açığındaki artışın 2018 yılında da benzer bir seviyede seyretmesi beklenmektedir. 

Dolayısıyla büyüme ve işsizliğin yanı sıra dış denge de kamu yatırım politikalarının odak 

noktalarından biri olmak zorundadır.  

Türkiye’nin mevcut durumu dikkate alındığında temel darboğazlardan bir diğeri cari 

dengesizliği de oluşturan tasarruf-yatırım açığıdır. Tablo 4’ten de izlenebileceği gibi toplam 

sabit sermaye yatırımlarının oranı, tasarruf oranını aşmaktadır. Kamu yatırım ve tasarrufları 

açısından değerlendirme yapıldığında da benzer bir görünümle karşı karşıya kalınmaktadır. 

Öyle ki 2018 Yılı Programı izlenerek kamu harcanabilir geliri ayrıştırıldığında 2017 yılında 

kamu yatırımının GSYH içindeki payı % 4,1 iken kamu tasarruf oranının % 1,6 olarak 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede kamu tasarruf-yatırım açığı çerçevesinde 

hükümetin karşı karşıya olduğu bütçe kısıtı kamu yatırımlarının önceliklendirilmesinin en 

optimal şekilde yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte 2018 yılında kamu kesimi 

borçlanma gereğinde artış beklentisi kamu alt yapı yatırımlarının finansmanında önemli bir 

yere sahip olan borçlanmanın da kamu tasarruf düzeyiyle birlikte mali yapı içerisinde 

değerlendirilecek alanlardan olmasını gerektirmektedir. 

Türkiye’ye ilişkin temel göstergelerden sonra kamu yatırımlarına gelişmiş 

ekonomilerle karşılaştırmalı olarak Şekil 17’de yer verilmektedir. 
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       Şekil 17. Genel Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (GSYH’nın Yüzdesi Olarak) 

 
Kaynak: 2018 Yılı Programından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

Genel devlet kapsamındaki kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içerisindeki 

payının ortalamaları dikkate alındığında özellikle son 3 yılda Türkiye’de yaklaşık olarak AB 

üyesi ülkeler, Amerika ve Japonya seviyesinde kamu yatırımı gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Ancak 2018 Yılı Programı’nda söz konusu ülkelerin GSYH büyüklükleri, 

gelişmişlik seviyeleri, yüzölçümleri, nüfusları ve mevcut altyapıları dikkate alındığında 

Türkiye’de daha fazla kamu yatırımı yapılması ihtiyacının devam ettiği değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de yatırım hedefleri oluşturulurken; Ar-Ge, eğitim, çevre, yenilenebilir enerji, mevcut 

sermaye stokunun yenilenmesi gibi alanlara yatırımlarını yönlendiren dünyadaki eğilimlerin 

izlenmesi ve bu paralelde gerekli uyarlamaların yapılması gerekmektedir. 

Şekil 17’de yer verildiği gibi, Türkiye’de kamu yatırım düzeyinin grafikte yer alan diğer 

ekonomilere yakın seviyede olduğu görülmektedir. Ancak buradaki temel tartışma konusu bu 

yatırım düzeyinin diğer göstergeler çerçevesinde Türkiye’yi gelişmiş ekonomiler seviyesine 

hangi ölçüde taşıdığıdır.  Bu çerçevede, yol gösterici olması amacıyla Dünya Ekonomik 

Forumu 2015-2016 ve 2017-2018 Küresel Rekabetçilik Raporu endeks verilerine göre 

Türkiye’nin çeşitli alanlarda dünya ülkeleri arasındaki sıralamasına Tablo 5’te yer 

verilmektedir3.  

                                                           
3 Metodoloji ve endeks bileşenlerine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Schwab (2017). 
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Tablo 5. Küresel Rekabetçilik Endeks Sıralaması 

   2015-2016 2017-2018 

Genel 55 57 

Kurumsal yapı 74 71 

Altyapı kalitesi 48 53 

Makroekonomik yapı 54 50 

Sağlık ve ilköğrenim 79 84 

Yüksek öğrenim ve meslek içi eğitim 50 48 

Mal piyasası etkinliği 82 53 

İşgücü piyasası etkinliği 126 127 

Finansal piyasaların gelişmişliği 82 80 

Teknolojik hazırlık 67 62 

Piyasa büyüklüğü 17 14 

İş dünyasının gelişmişliği 65 67 

Yenilik 71 69 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 

Not: Tablo, 2015-2016 ve 2017-2018 dönemleri için Türkiye’nin sırasıyla 138 ve 137 ülke arasındaki sıralamasını 

göstermektedir. 

2017-2018 Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre genel değerlendirmede 

Türkiye bir önceki dönemde 138 ülke arasında 55. sırada iken mevcut durumda 137 ülke 

içerisinde 57. sırada konumlanmaktadır. Endeks bileşenleri açısından incelendiğinde 

Türkiye’nin en iyi performansı piyasa büyüklüğü alanında, en kötü performansı ise işgücü 

piyasalarının etkinliğindedir. Benzer biçimde; finansal piyasaların gelişmişliği, mal 

piyasalarının etkinliği, teknolojik hazırlık, yenilik, kurumsal yapı alanlarında da sıralamanın 

oldukça gerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte; altyapı kalitesi ile sağlık ve ilköğrenim 

kalemlerine ilişkin sıralamada da düşüş kaydedildiği gözlenmektedir. 

Önceki değerlendirmeler kapsamında da altı çizildiği gibi sınırlı kamu tasarruflarının 

Türkiye’nin uluslararası konumunu, sadece yatırım düzeyi olarak değil, temel alınan diğer 

ekonomik, sosyal, politik vb. göstergeler açısından da iyileştirecek kamu yatırımlarına 

aktarılması büyük önem taşımaktadır. Ancak bunu gerçekleştirirken kamunun müdahale 

alanının sınırları temel tartışma konularındandır. Bu doğrultuda Kutu 3’te kamu 

müdahalesinin gerekçelerine ilişkin teorik açıklamalara yer verilmektedir. 
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Kutu 3: Kamu Müdahalesinin Gerekçeleri 

Kamu müdahalesinin gerekçeleri bölüşüm, ekonomik istikrar ve kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması olarak 

sıralanmaktadır. Bu temel gerekçelerden olan kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması; “piyasa başarısızlıkları” kuramına 

dayanmaktadır. Refah iktisadının 1. Teoremi, rekabetçi piyasalarda ekonomik birimlerin kendi optimizasyon sorunlarını 

çözmeye yönelik aldıkları iktisadi kararların, Pareto-etkinliğin koşullarını (tüketimde, üretimde/teknik ve dağılımda etkinlik) 

kamusal müdahaleye gerek kalmaksızın fiyat mekanizması aracılığıyla kendiliğinden sağladığını ortaya koymaktadır. Ancak 

piyasa başarısızlıkları olarak adlandırılan durumlarda piyasa kamu müdahalesi olmaksızın etkin kaynak tahsisini 

sağlayamamakta; sosyal olarak arzu edilen etkin üretim/yatırım düzeylerine ulaşılamamaktadır (Stiglitz 2000; Cullis ve Jones 

1998).  

Piyasa başarısızlığı olarak adlandırılan bu durumlardan ilki olan kamusal mallar; dışlanamazlık (hiçbir bireyin 

kamusal malın kullanımından alıkonulamaması) ve rakipsizlik (tüketimin marjinal maliyetinin sıfır olması) özellikleri nedeniyle 

piyasa tarafından etkin olarak sunulamamaktadır. Örneğin temiz hava hizmeti bir kere sağlandıktan sonra bedelini ödemeyen 

bireylerin bile bu maldan faydalanmasını engellemek mümkün olmamakta (dışlanamazlık); bu çerçevede talebi saptanamayan 

bu malın piyasa tarafından sunulması “bedavacılık” problemine yol açmaktadır. Ayrıca bu maldan bir kişinin faydalanması 

diğer bireylerin faydalanmasını engellemediği (rakipsizlik) için pareto-etkin fiyatlandırma (marjinal maliyet fiyatlandırması) 

gerçekleştirilememekte, dolayısıyla piyasa etkin sunumu gerçekleştirememektedir.  

Piyasa başarısızlıklarından bir diğeri olan eksik rekabet piyasalarının, örneğin başlangıç maliyetlerinin çok yüksek 

olduğu ve piyasaca finanse edilmesi güç olan doğal tekellerin (örneğin elektrik iletimi veya metro altyapısında) varlığında 

marjinal maliyetler ortalama maliyetleri aşmaktadır. Bu çerçevede marjinal maliyet fiyatlandırması zarara yol açtığından piyasa 

etkin sunumu gerçekleştirememektedir. Ancak zaman içerisinde teknolojik gelişme ile birlikte bazı endüstriler doğal tekel 

olmaktan çıkmakta, bu alanlarda özel sektörün varlığı mümkün olabilmektedir. 

Bir ekonomik birimin iktisadi kararlarının diğer ekonomik birimleri fiyat (piyasa) dışı yollardan olumlu veya olumsuz 

olarak etkilediği durumları ifade eden dışsallıklar piyasa başarısızlıklarından bir diğeridir. Bu çerçevede pozitif (olumlu) 

dışsallık tanımlaması içinde yer alan eğitimin fiyatlandırılamayan sosyal faydası (suç oranlarının azalması, yaratıcı zeka, sosyal 

sermaye, ahlaki değerler vb.) kâr maksimizasyonunu amaçlayan özel sektör tarafından göz ardı edildiğinden bu hizmetin 

sunumu piyasaya bırakıldığında eksik yatırım söz konusu olmaktadır. Bu durum pareto-etkin yatırım düzeyine erişmeyi 

sağlayacak kamusal müdahale için zemin oluşturmaktadır. Her ne kadar eğitim dışlanabilirlik ve rakip olma özellikleri 

nedeniyle özel bir mal niteliği taşısa da yarattığı olumlu dışsallıklar nedeniyle devlet tarafından da sunulmakta ve yarı kamusal 

mal olarak anılmaktadır. Ancak, yükseköğrenime doğru ilerledikçe eğitimin özel faydasının artarak sosyal faydasının azalması 

kamu müdahalesinin okul öncesi veya ilköğretim gibi eğitimin ilk aşamalarında yoğunlaşmasını daha rasyonel kılmaktadır. 

Piyasa başarısızlıklarından bir diğeri olan asimetrik bilgi problemi nedeniyle, özel sektör yatırımlarını yüksek 

derecede belirsizlik içeren Ar-Ge ve yenilik yatırımları gibi önemli projelere yöneltmekte çekimser davranmakta, nitelikli 

işgücü ise yenilikçi alanlardaki istihdam olanaklarına ilişkin sınırlı düzeyde bilgiye sahip olabilmektedir. Bu çerçevede 

ekonomik gelişme için önemli olan bu yatırım projeleri yeterli ölçüde hayata geçirilememektedir.  

Yukarıda sıralanan gerekçeler dışında makro ekonomik dengesizliklerin varlığı da piyasa başarısızlığı olarak 

nitelendirilmekte ve devlet ekonomik istikrarı sağlamak üzere uygun iktisat politikası araçlarıyla ekonomiye müdahale 

etmektedir. Dünyada 2008 küresel krizi sonrası uygulanan genişletici maliye politikası çerçevesinde kamu yatırımlarının artması 

bunun çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır. 

 Bunlar dışında, piyasa başarısızlığı söz konusu olmasa bile, gelir dağılımı (bölüşüm) gibi gerekçelerle belli 

sektörlerde, özellikle sosyal altyapı alanında kamu yatırımları yoğunlaşabilmektedir. Ancak, burada kritik olan nokta kamu 

yatırımlarının etkin yönetiminin sağlanmasıdır. Kamu yatırımlarının rasyonelleştirilememesi durumunda piyasa başarısızlıkları 

yerini devletin başarısızlıklarına bırakarak etkinsizliğin boyutunun büyümesine ve bunun olumsuz ekonomik yansımalarına 

neden olabilmektedir. Piyasa ve devlet başarısızlığı arasında var olan bu açmaz, kamu politikası alanında yeni bir yaklaşımın 

geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede, Mazzucato (2015) çalışması Ar-Ge, ilaç veya çevre gibi alanlarda kamu 

yatırımlarının piyasa başarısızlıklarını düzelttiğini ortaya koymaktadır. Ancak, çalışma kamu politikasının mevcut piyasaları 

düzelten geleneksel piyasa başarısızlığı bakış açısının ötesine geçmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede devletin yeni 

piyasalar yaratarak ekonomik ve teknolojik dönüşüme öncülük etmesi ve bu yolla özel yatırımları desteklemesi gerektiğinin 

altını çizmektedir. Böylece nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi alanlardaki yenilikçi yatırımların taşıdığı yüksek risk düzeyi devlet 

tarafından üstlenilmekte ve yaratılan yeni teknolojiler ve piyasalar ile özel sektörün gelişimine önemli katkılarda 

bulunulmaktadır. Dolayısıyla piyasa ve devlet arasındaki söz konusu açmaz yerini tamamlayıcılığa bırakmaktadır. Örneğin bunu 

başaran ülkelerden biri olan Singapur’da bu çerçevede yapılan yüksek oranlı kamu yatırımları yenilik politikasının temelini 

oluşturarak, büyümeye önemli katkılarda bulunmuştur. 
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Türkiye’de kamu müdahalesinin sınırları ve yatırım önceliklerinin uluslararası 

mukayeseli olarak değerlendirilmesinde, gelişmiş ülkeler ile yapılan kıyaslamanın yanı sıra 

büyüme ve kalkınma aşamalarını başarılı bir şekilde geçerek bugünkü konumuna ulaşmış 

ekonomilerin yatırım politikalarının da değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu 

ekonomilerden biri olan Güney Kore 1980’lere kadar gelir ve teknoloji düzeyi olarak 

Türkiye’nin gerisinde yer almasına karşın 1980 sonrası yürütülen politikalar ile önemli bir 

gelişim sürecine girmiştir. Bu sürecin tetikleyici gücü ise Ar-Ge ve eğitim yatırımları ile 

üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünlere doğru geçiş olmuştur.  

Bu çerçevede Arslanhan ve Kurtsal’ın (2010) çalışması Güney Kore’deki gelişme sürecini 

Türkiye ile karşılaştırmalı olarak ele almakta Ar-Ge yatırımlarının sektörel gelişme ve 

büyüme üzerindeki belirgin ve hızlı etkisinin arka planını aşağıdaki etmenler kapsamında 

ortaya koymaktadır: 

 Güney Kore’de 1960’larda ön planda olan emek yoğun ve düşük teknolojili sektörler 

1970-1980 döneminde yerini teknoloji yoğun sektörlere bırakmıştır. Türkiye’de ise bu 

türden bir geçiş ancak 2000’lerin başından itibaren gözlemlenmektedir.  

 Güney Kore’de 1980’lerin başında 1960-1980 döneminde önemli bir yere sahip olan 

teknoloji transferi yerine ulusal Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine öncelik 

verilmiştir. Türkiye’de ise bu gelişmeler gecikmeli olarak ortaya çıkmıştır. Teknoloji 

transferi 1980’lerin sonuna doğru ve yerli Ar-Ge kapasitesinin arttırılması ise ancak 

2000’lerin başında gündeme gelmiştir.  

 Her iki ekonomide de 1980 döneminde başlayan ihracat odaklı sanayi stratejisi farklı 

gelişme dinamiklerini ortaya çıkarmıştır. Güney Kore bu süreçte ihracat 

kompozisyonunun değiştirilmesine ve teknoloji yoğun sektörlere yönelmeye 

odaklanmıştır. İhraç edilen malların teknolojik içeriği değerlendirildiğinde Güney 

Kore’de 1990’lı yıllarda yoğunlaşan orta teknolojili ürünlerin ihracatı Türkiye’de 

ancak son yıllarda düşük teknolojili ürünler seviyesine yakınsamıştır. Yüksek 

teknolojili ürünlerin ihracatında ise Türkiye halen Güney Kore’nin 1980’lerdeki 

düzeyine erişememiştir.  

 Kamu ve özel sektörün Ar-Ge paylarına bakıldığında Güney Kore’de 1980’lerden 

itibaren Ar-Ge’de özel sektörün payı ve temel araştırmalar ciddi ölçüde artmıştır. Bu 

gelişme ürün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini kolaylaştırarak özel sektörün 

uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini arttırmıştır. Ar-Ge’nin bütüncül bir süreç 
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içerisinde değerlendirilerek bu süreçten sağlanan çıktıların ticarileştirilmesi ile yüksek 

katma değer sağlanabileceğinden Türkiye’de de bu yönde adımların atılması 

önemlidir.  

 Güney Kore gelişmekte olan ekonomiler için kritik politikalardan biri olan ihtiyaç 

analizi temelinde teknoloji, ürün ve süreç geliştirilmesine öncelik vermiştir. Bu 

çerçevede ekonominin ve sanayinin ihtiyaçları dikkate alınarak yatırım kararları 

alınmıştır. Türkiye’de de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bu tür politikalara yer 

verilmesi oldukça önemlidir.  

 Güney Kore’de odak sektörler temelinde politika uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu 

çerçevede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli yatırımlara gidilmiştir. Son 

yıllarda da dünyadaki gelişmeler paralelinde nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarına 

stratejik öncelik verilmektedir. Türkiye’de de rekabetçiliğin arttırılabilmesi için düşük 

teknolojili bir yapıdan orta ve yüksek teknolojili bir yapıya geçişi önemlidir. Bunun 

için önceliklendirilecek Ar-Ge, teknoloji ve yenilik yatırımlarının ekonomide sektörel 

değişim yaratarak ihracat bileşimini değiştirmesi, böylece de sürdürülebilir büyüme ve 

kalkınma hedeflerine ulaşmayı desteklemesi gerekmektedir. Bu çerçevede Kutu 3’te 

yer verilen kamunun piyasa yapıcı fonksiyonlarını ön plana çıkarması önem 

taşımaktadır. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Türkiye’de yatırım politikaları ve bu çerçevedeki önceliklendirme, aşağıda yer aldığı 

gibi, uzun vadeli hedefler ve bu hedefler doğrultusunda hazırlanan temel politika belgesi olan 

On Birinci Kalkınma Planına dayanacaktır.  

 

 TÜBİTAK (2004) çalışması ışığında; 2023 Türkiye vizyonu, 

 Sürdürülebilir kalkınmayı gözeten;  

 Sağlık, eğitim ve kültür alanlarında belirli bir seviyeye ulaşmış, 

 Gelir dağılımı dengeli,   

 Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; üreten; net katma değer sağlayabilen bir 

yapı gerektirmektedir.  

Bu çerçevede Kalkınma Bakanlığı da uzun vadeli gelişme stratejisinin ekonomik ve 

sosyal açıdan temel amacını dünya standardında üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak ve 

sorumluluklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü ve katılımcılığı en üst düzeyde 

gerçekleştiren ve küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olmasına dayandırmaktadır. 

Bununla birlikte bilgi toplumuna dönüşümün sağlanarak dünya hasılasından daha yüksek 

oranda pay alınmasını, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini, bilim ve uygarlığa katkı 

ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz sahipliğini, uzun vadeli gelişme 

stratejisinin nesnel amaçları olarak sıralamaktadır. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin 

2020'lerde dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yerini alacağını, kişi başı gelirin de 

25.000$ olacağını öngörmektedir. Bu dönüşümde kalkınma planlarının etkisine de vurgu 

yapılmaktadır  

2023 vizyonunun bu öğeleri çerçevesinde oluşturulan sosyal ve ekonomik politikaların, 

dolayısıyla da yatırımın politikasının, bu doğrultudaki hedeflere dayanması gerekmektedir. 

Uzun vadeli bu temel hedefler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

2023 
vizyonu

Uzun vadeli 
strateji 

(2008-2023 
hedefleri)

On Birinci 
Kalkınma 

Planı 
hedefleri

Hedeflere 
ulaşmak için 

yatırım 
öncelikleri

Yatırım 
stratejisi 

(politikası)
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 Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 

 Türkiye’nin rekabet gücü kazanması, 

 Bireylerin gelir ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi,  

 Dünyadaki gelişmeler paralelinde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının 

güçlendirilmesi 

Temel hedefler arasında yer alan sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hedeflere ise aşağıda 

yer verilmektedir.4 

 Yoksulluğa son verilmesi: Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek, 

 Açlığın yok edilmesi: Açlığı bitirmek, gıda güvenliği ve iyileştirilmiş beslenmeyi 

sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek, 

 Sağlık ve refah: Sağlıklı bir yaşamı sağlamak ve her yaşta refahı desteklemek, halk 

sağlığını koruyacak tedbirler almak, 

 Kaliteli eğitim: Herkes için kapsayıcı ve adaletli eğitimi sağlamak ve yaşam boyu 

öğrenim fırsatlarını teşvik etmek, 

 Cinsiyet eşitliği: Cinsiyet eşitliğini sağlayarak, kadınları güçlendirmek, 

 Sağlıklı suya erişim: Herkes için su ve kanalizasyon hizmetlerinin ulaşılabilirliğini ve 

sürdürülebilir yönetimini sağlamak, 

 Erişilebilir Temiz Enerji: Herkes için satın alınabilir, güvenilebilir, sürdürülebilir ve 

çağdaş enerjiye erişimi sağlamak, 

 İstihdam ve ekonomik büyüme: Herkes için sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve nitelikli işleri yaygınlaştırmak, 

 Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Dayanıklı altyapılar kurmak, kapsayıcı ve 

sürdürülebilir sanayileşmeyi yaygınlaştırmak ve yenilikçiliği geliştirmek, 

 Eşitsizliklerin azaltılması: Ülkelerin içinde ve arasında bulunan eşitsizlikleri azaltmak, 

 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, 

güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek, 

 Bilinçli Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini temin etmek, 

 İklim Değişikliğiyle Mücadele: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmek için 

acil olarak harekete geçmek, 

                                                           
4 http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
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 Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz 

kaynaklarını muhafaza etmek ve sürdürülebilir kullanmak, 

 Karadaki Yaşam: Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve sürdürülebilir 

kullanımını teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir yönetmek, çölleşmeyle mücadele 

etmek ve arazinin bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek ve biyoçeşitlilik 

kaybını engellemek, 

 Barış ve Adalet: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları 

yaygınlaştırmak, herkesin adalete erişimini sağlamak ve her seviyede etkili, hesap 

verebilir ve kapsayıcı kurumlar kurmak, 

 Uygulama Araçları: Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma 

için küresel işbirliğine canlılık kazandırmak. 

Bu çerçevede düşünüldüğünde uzun vadeli hedeflere ulaşmadaki temel öncelik olan 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yukarıda sıralanan çok boyutlu (makro, mikro, sosyal, 

çevresel, siyasi vb.) hedeflere dayanmaktadır. İzleyen başlıkta da bu boyutları içerecek 

şekilde yapılandırılacak olan On Birinci Kalkınma Planı hedeflerine genel hatlarıyla yer 

verilmektedir. 

3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Kalkınma Bakanlığı önümüzdeki plan döneminde (2019-2023) bölgesel dinamikleri ve 

bireysel yetenekleri harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet gücü ile niteliği merkez alan, 

her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha 

kapsayıcı bir büyüme anlayışının kalkınma sürecinin temel belirleyicisi olacağının altını 

çizmektedir.  Bu çerçevede planın odağını en genel hatlarıyla; demokrasi, adalet ve güvenlik, 

kamu hizmet sunumu ve yönetişim, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, istihdam, ekonomik istikrar, 

teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve kırsal 

kalkınma, ulaştırma, enerji, çevre, turizm, bölgesel gelişme ve kentsel yaşama ilişkin 

öncelikler oluşturacaktır. 

 Plan kapsamında gelir artışı dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde durulacaktır. 

Bununla birlikte Plan’da sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, gelir artışının yanı 

sıra artan bu gelirin adil bir biçimde dağılımı ve yoksulluğu önleyici olması da ön plana 

çıkarılacaktır. Bu kapsamda; ekonomik büyümenin kapsayıcılığı (inclusive growth) ve yoksul 

yanlılığı (pro-poor growth) üzerinde durulacaktır. Gelir dağılımıyla ilişkili olarak bölgesel 
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kalkınmanın sağlanmasına yönelik hedefler de önem kazanmaktadır. Kalkınma iktisadi alanla 

sınırlı tutulmamakta, sosyal alanla da ilişkili olarak birey odaklı, tüm toplumu içine alan 

kapsayıcı bir kalkınma anlayışı hedef alınmaktadır. Bu kapsamda; ulaştırma, enerji, tarım ve 

bilişim gibi öncelikli alanlardaki fiziki altyapıya yönelik yatırımların yanı sıra eğitim ve 

sağlık gibi beşeri alanlara da kaynak ayrılması öngörülmektedir. Gerek ekonomik gerekse 

sosyal altyapı yatırımlarında kalitenin arttırılmasına yani niteliğe odaklanılmakta; işgücünün 

eğitim seviyesi ve verimliliği arttırılarak yoksulluk ve gelir adaletsizliği ile mücadele 

tasarlanmaktadır. Bu kapsamda eğitime yönelik olarak mesleki ve teknik eğitim alanları ön 

plana çıkarılmaktadır. Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi de birincil öneme sahip başlıklar 

arasında yer almaktadır.  

 Üretken kapasiteyi arttıran, girişimciliği teşvik eden, rekabet gücü sağlayan ve 

teknolojik ilerlemeye katkıda bulunan, yenilikçi, katma değeri yüksek (savunma, ilaç vb. 

alanlar), kalite odaklı bir yapılanma üzerinde durulmaktadır. Bu yapıyı destekleyen, işlem 

maliyetlerini azaltan ve kurumsal kapasiteyi geliştiren bir kamu yönetim sistemine geçiş 

hedef alınmaktadır. Bu dönüşüm gerçekleştirilirken ekonomik bütünleşmeyi de sağlayacak 

şekilde ekonominin odağına üretim ve istihdam odaklı, yenilik yapan, rekabetçi yapıdaki özel 

sektör yerleştirilmektedir. Özellikle imalat sanayinde sanayi politikasının orta-yüksek 

teknolojili ürünler üreten bir yapıdan yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığı bir yapıya 

geçişi sağlaması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

 Planda sektörel önceliklere de yer verilmektedir. Artan nüfusun birincil gereksinimi 

olan beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli ve sağlıklı gıdaya, bu kapsamda tarım 

sektörüne ve tarımsal üretimde verimliliğin artmasına büyük önem atfedilmektedir. Bununla 

birlikte sektörel olarak gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarında sağlıklı su, erişilebilir temiz 

enerji gibi önceliklere önem verilmektedir. Enerji sektöründeki yatırımların teknolojik 

ilerlemeyi sağlaması hedeflenmekte ve yenilenebilir enerji yatırımlarına önem verilmektedir. 

Bununla birlikte; cari açık sorunu nedeniyle enerji yatırımlarında milli teknoloji ve yerli 

üretim vurgusu ön plana çıkarılmaktadır. Sürdürülebilir enerji yatırımlarını sağlamak için 

doğal kaynakların geliştirilmesine önem atfedilmektedir.  

3.3. Kamu Yatırımları Ekseninde Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Sınırlı mali kaynaklar ve 2. Bölümde ele alınan Türkiye’nin mevcut durum ve alt yapısı 

göz önünde bulundurulduğunda Plan çerçevesinde ele alınan kapsamlı hedeflere yönelik çok 
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boyutlu politikaların geliştirilmesi güçtür. Uygulanan politikalar bir noktada belirli hedeflerin 

gerçekleştirilmesini mümkün kılarken diğer politika alanlarında açmazlar yaratabilmektedir. 

Bu çerçevede söz konusu alanların ve bu çerçevedeki kamu yatırımlarının doğru bir biçimde 

önceliklendirilerek yatırım politikalarının da buna göre tasarlanması büyük önem 

taşımaktadır. Plan kapsamında ön plana çıkan ana hedeflere yönelik temel amaç ve politikalar 

ile uygulama stratejileri ve tedbirleri Rapor’un önceki bölümünde (Tablo 3) izlenen yaklaşım 

takip edilerek sınıflandırılacak ve bu ilgili politika ile uygulamalar bu sınıflandırma 

çerçevesindeki eksenler5 temelinde ele alınacaktır. 

Politika sürecinde kamu yatırımlarının planın odağında bulunan özel sektör yatırımları 

ile ilişkilendirilmesi, özellikle kamu ve özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcılık 

ilişkisi göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biridir. Bu değerlendirme yapılırken 

kamu müdahalesinin gerekçelerine ilişkin önceki bölümde (Kutu 3) sunulan 

değerlendirmelerin dikkate alınması faydalı olacaktır. Kamu yatırımlarının hangi alanlarda 

piyasa başarısızlıklarını düzeltici, hangi alanlarda piyasa yapıcı rol üstleneceğinin 

belirlenmesi politika oluşturma sürecinde önemlidir. 

Planın hedeflerine ulaşmak açısından yönetim etkinliğini arttıran bir kamu yönetim 

sisteminin varlığı, yukarıdaki başlıkta da değinildiği gibi, kritik önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla yatırım politikalarının, temel eksenlerden bir diğeri olan kurumsal yapı ve 

kapasite çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kamu 

yatırımlarının birbirine eklemlenen süreçler kapsamında değerlendirilmesi ve düzenleme 

etkinliğini arttırmaya yönelik olarak izleme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimine ilişkin 

yerinde politikaların geliştirilmesi de başlıca eksenler arasında yer almaktadır.  

Sınıflandırma içerisinde ele alınacak diğer bir eksen olan yatırım politikaları ve 

öncelikleri makro planlama ile bölgesel ve sektörel politikalara odaklanmaktadır. Bu 

kapsamda planda yer alan gelir eşitsizliği ve yoksulluğun önlenmesi gibi hedeflere 

ulaşılabilmesi için bölgesel yatırım politikalarının doğru kurgulanması çok önemlidir. Öyle ki 

kamu yatırımları bölgesel ihtiyaçlardan ziyade daha çok nüfusun yoğun olduğu metropollere 

yönelmekte, bu durumda da görece olarak daha az gelişmiş bölgelerde yatırım ve gelir açığı 

artmaktadır. Kamu yatırım politikalarının tasarlanmasında bölgesel özelliklerin yanı sıra diğer 

                                                           
5 Bu eksenler Başlık 2.2.5’te (Tablo 3); i) yatırım politikaları ve önceliklendirme, ii) kamu-özel sektör yatırımları, iii) 

kurumsal yapı ve kapasite, iv) izleme ve değerlendirme olarak sınıflandırılmaktadır. 
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bir mikro boyut sektörel önceliklerin analizidir. Bu kapsamda, sektörlere özgü göstergeler 

(istihdam yapısı, yerli girdi oranı, sektörler arası etkileşim, katma değer vb.) temelinde 

yatırımların planlanması yaklaşımının benimsenmesi önem taşımaktadır.   

Yatırım politikaları ve öncelikleri eksenine ilişkin diğer bir boyut da makro planlamadır. 

Kamu yatırımlarının makro değişkenler (büyüme, cari açık, işsizlik vb.) üzerindeki etkisi 

düşünüldüğünde yatırım politika sürecinin makro değişkenlerden ve iktisat politikasından 

bağımsız değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Planın temel odaklarından biri olan 

ekonomik büyümenin sağlanmasında kamu yatırımlarına düşecek pay yadsınmamalıdır. 

Dünyada ekonomik büyümenin yönlendirilmesinde, krizden çıkış sürecindeki mali 

canlandırma programlarında olduğu gibi, kamu yatırımları başlıca maliye politikası uyum 

araçlarından biri olarak görülmüştür. Bu kapsamda kamu yatırımlarının büyüme etkilerini 

teorik ve ampirik olarak değerlendiren geniş bir literatür bulunmaktadır.  Söz konusu bu 

literatürden örneklere ve teorik arka plana aşağıdaki alt başlıkta yer verilmektedir. 

3.3.1. Kamu Yatırımlarının Büyüme Etkisi 

Kamu yatırımları, özellikle altyapı yatırımları (elektrik, gaz, telekom, su kaynakları, 

yollar, köprüler, kanalizasyon sistemleri, enerji santralleri, limanlar ve havaalanları vb.), nitel 

ve nicel artışlar aracılığıyla, özel sektör yatırımları için elverişli koşulların oluşmasını 

sağlayarak üretkenlik artışı ve büyümeye olumlu katkı sağlayabilmektedir. Bunun aksine, 

Calderon vd. (2012) çalışmasında Latin Amerika için ortaya konulduğu gibi, altyapı 

yatırımlarındaki düşüş ise büyümeyi frenleyebilmektedir. Bu etkinin büyüklüğü, diğer bir 

ifadeyle, kamu yatırımlarının gelir esnekliği ise çeşitli etkenlere (ekonominin gelişmişlik 

düzeyi, alt yapı yatırımlarının türü, analiz dönemi vb.) bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir (European Commission 2014).   

Altyapı yatırımlarını sosyal altyapı (okul, hastane vb.) ve ekonomik altyapı (enerji, 

ulaştırma vb.) yatırımları olarak ayrıştırmak mümkündür. Bu çerçevede Garsous (2012) 

tarafından ortaya konulduğu gibi altyapı yatırımlarının türü de büyüme etkilerinin 

belirlenmesinde öncü rol oynamaktadır. Bu kapsamda gelişmekte olan bölgeler ve geçiş 

ekonomilerini temel alan Estache ve Garsous (2012) yoksulluğun azaltılması için yapılması 

gereken altyapı yatırımlarını bölgesel olarak ortaya koymaktadır (Tablo 1). Sonuçlar ışığında, 

örneğin Asya bölgesinde yatırımların sektörel dağılımı çerçevesinde enerji (%50), ulaştırma 

(%34), yenilik ve teknoloji yatırımları (%13), su ve kanalizasyon yatırımları (%3) pay 
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almakta ve öncelikler bu çerçevede belirlenmektedir. Benzer bulgulara diğer gelişmekte olan 

ekonomiler için de ulaşılmaktadır. Farklı bir yaklaşımla konuyu inceleyen Ghazan vd. (2017) 

ise kamu yatırımlarının büyüme etkisini finansman yapısı gibi yapısal ve kurumsal 

değişkenlere bağlı olarak; kamu yatırımlarının etkinliğini ise tahsilata yönelik olarak vergi 

sisteminin verimliliği ve kaynakların çeşitliliği temelinde analiz etmektedir.  

Estache ve Garsous (2012) çalışmasına göre büyümeyi tetikleyen altyapı yatırımlarının 

öncelikleri belirlenirken ekonominin kalkınma aşamalarından hangisinde olduğu önem 

taşımaktadır. Ekonomik teoriye göre gelişmiş bir ekonomide altyapıya yönelik sermaye stoku 

yüksek olacağından ilave yatırımların marjinal getirisi teknolojik gelişme yaratacak bir 

yatırım yapılmadığı sürece daha düşük olacaktır. Bunun aksine daha düşük sermaye stokuna 

sahip gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının büyüme etkisi ise daha belirgin 

olacaktır.  

Literatürde ekonomik teoriye dayanan bu sonucu farklı bakış açılarıyla sınamaya çalışan 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda gelişmekte olan ülkelerde altyapı 

yatırımlarının gelişmiş ülkelere kıyasla büyümeye daha çok katkı sağladığı ileri 

sürülmektedir. Örneğin analitik bir çerçeveden yola çıkan Serdaroğlu (2016) çalışmasının 

tahmin sonuçları da Türkiye açısından kamu altyapı yatırımlarının büyüme etkisinin OECD 

ülkelerinden daha büyük olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte uluslararası büyük 

ölçekli enerji veya ulaştırma projelerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak 

tüm ekonomiler için ciddi ölçülerde getiri sağladığı üzerinde de durulmaktadır.  

Benzer biçimde gelişmekte olan ülkeler için analiz yapan IMF (2014) kamu 

yatırımlarındaki artışın ekonomik gelişmeyi sağlamakla birlikte, büyüme ve borçların 

sürdürülebilirliği arasında bir açmaza neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışma kamu 

yatırımlarının etkisinin marjinal sosyal getiriyle sınırlı olmadığını ileri sürmekte; söz konusu 

etkiyi yatırımların finansman biçimi, etkinliği, özel sektörün tepkisi ve mali yönetim ile borç 

yönetiminin kalitesine dayandırmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlara 

göre artan kamu yatırımlarının etkisi ülkelerin yapısal niteliklerine, özellikle de yatırımların 

etkinliğine bağlı olmaktadır. Yüksek yatırım etkinliğine sahip ülkelerde kamu yatırımları 

büyüme üzerinde daha anlamlı sonuçlar doğurmakta, özellikle de uzun dönemde (25 yıl 

sonra) borç oranını düşürmektedir. Bunun aksine yatırım etkinliğinin düşük olduğu ülkelerde 

kamu yatırımları düşük büyüme ve sürdürülemez borç dinamiklerine yol açmaktadır. Sonuç 

olarak kamu yatırımlarının büyüme ve kalkınma yönlü faydalarını arttırıp, borç 
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sürdürülebilirliğine yönelik riskleri en aza indirgemek için gelişmekte olan ülkelerde kamu 

yatırımlarının etkinliğinin arttırılması, borç yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi ve mali 

esnekliğin sağlanması önerilmektedir. Benzer kurguda bir çalışma olan Berg vd. (2012) iyi 

yönetilen yüksek getirili yatırım projelerinin çıktıyı arttırarak gelecekte otofinansman 

sağlayacağını ileri sürmektedir. Bunun aksine kamu yatırımlarına ilişkin yönetim ve 

uygulama sorunları, maliye politikasının uyumsuzluğu veya olumsuz negatif dış şokların 

varlığında sürdürülemez borç dinamiklerinin ortaya çıkacağı üzerinde durulmaktadır.  

Kamunun büyümeyi sağlamak üzere altyapı yatırımlarına yönelmesi özel sektöre pozitif 

dışsallık sağlayabileceği gibi dışlamaya da neden olabilmektedir. Bunun aksine kaynakların 

reel anlamda büyüme sağlayacak kamu yatırım projelerine yönlendirilmesi durumunda ise 

özel yatırımlar mali çarpan etkisi sonucu artacaktır. TCMB 2015 Enflasyon Raporu’nda 

Türkiye’de mali çarpan değeri 1, kamu harcamasının bileşenlerinden kamu yatırımlarının 

çarpan değeri ise 2,1 olarak yer almıştır. Dolayısıyla kamu yatırım çarpanının pozitif ve 1’den 

büyük olması, kamu harcamalarının faiz oranını arttırıcı etkisi sonucu ortaya çıkan dışlama 

etkisine rağmen, kamu yatırımlarındaki artışın büyümeye pozitif katkı sağladığını 

göstermektedir. Dolayısıyla en azından kısa dönemde dışlama etkisi söz konusu 

olmamaktadır. Ancak burada kamu yatırımlarının sektörel olarak farklı bileşenlerinin büyüme 

etkisinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Nasıl altyapıya yönelik kamu yatırım 

harcamaları diğer harcama türlerine göre büyüme üzerinde daha büyük bir etki yaratıyorsa 

altyapı harcama türlerinin büyümeyi arttırıcı etkisi de birbirinden farklılaşmaktadır. Daha açık 

bir ifadeyle, örneğin, tarıma yönelik bir kamu yatırım projesinin, ulaştırma veya enerji 

alanındaki altyapı yatırımına kıyasla büyüme etkisinin daha küçük olması beklenmektedir 

(Mackenzie vd. 1997). Bununla birlikte Tablo 6’da sunulduğu gibi ulaştırma ve enerji altyapı 

harcamalarının da kendi içerisinde büyüme etkisi birbirinden ayrışabilmektedir. Bununla 

birlikte kamu yatırım harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki yatırımların olgunlaşma 

süresiyle de büyük ölçüde bağlantılıdır (Yılmaz (2007)). Kamu yatırımlarının özellikle uzun 

dönem büyüme dinamikleri üzerindeki etkisi incelenirken, bu noktanın da göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Kamu yatırımlarının sektörel büyüme etkisine ilişkin çerçeveye OECD (2009b) 

çalışması da önemli katkılarda bulunmaktadır. Çalışma altyapı yatırımlarının ancak beşeri 

sermaye ve yenilik süreçleriyle ilişkilendirildiğinde büyüme etkisi yaratabileceğini ileri 

sürmektedir. Ekonometrik regresyonlar çerçevesinde elde edilen sonuçlar beşeri sermaye 

yatırımlarının, özellikle de yükseköğrenime yönelik yatırımların önemini ortaya koymakta ve 

bu alandaki yatırımların etkisinin 3 yıl sonra ortaya çıkacağını göstermektedir. Çalışma 
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benzer biçimde yenilik yatırımlarının büyüme etkisinin de uzun dönemde (5 yılda) ortaya 

çıkacağını ileri sürmektedir. Türkiye’de kamu yatırımlarının büyüme etkisini eşik değer 

analizi çerçevesinde değerlendiren Varol İyidoğan ve Turan (2017) ise, kamu kesiminin 

büyüklüğünün bir göstergesi olarak aldıkları kamu yatırımlarının GSYH’ye oranı eşik değerin 

(% 3,9) üzerindeyken büyümeyi anlamlı bir biçimde arttırıcı etki yarattığını ortaya 

koymaktadır. 

Tablo 6. Altyapı Yatırımlarının Sektörel Büyüme Etkileri 

Altyapı Yatırımı (Alt 

Sektör) 

Büyüme Etkileri 

Enerji 
-Çıktıyı arttırıcı etkisi diğer sektörlere göre daha yüksektir. 

-Bunun gerekçelerinden biri olarak altyapıya yönelik diğer alt 

sektörlerde enerjinin girdi olarak kullanılması gösterilebilir. 

Örneğin dünya genelinde birincil enerji kaynaklarının yaklaşık 1/5’i 

ulaştırma sektörünce kullanılmaktadır. 

-Bunun yanı sıra elektriğin büyüme ve kalkınma üzerindeki olumlu 

etkilerine ilişkin de bulgular sunan önemli çalışmalar 

bulunmaktadır.  

Ulaştırma 
-Gelişmiş ülkeler açısından ulaştırma sektörü belirli bir olgunluğa 

erişmiş olduğundan bu alandaki alt yapı yatırımlarının büyüme 

etkisi çok güçlü değildir. Bu etki ancak kaliteyi arttırıcı, yeni ağ 

etkileri yaratan yatırımlarla kuvvetlendirilebilir. 

-Gelişmekte olan ülkelerde ise ulaştırma büyümeye katkısı 

açısından çok önemli bir sektördür. Ancak diğer sektörler gibi 

burada da kamu yatırımları temel gereksinimleri karşılamanın yanı 

sıra bölgesel farklılıkların giderilmesinden ticarete kadar birçok 

amaca hizmet etmektedir. 

Telekomünikasyon 
-Büyüme ve işgücü üretkenliği üzerindeki olumlu etkinin boyutu 

ekonomideki düzenlemelerin etkinliğiyle büyük ölçüde ilişkilidir. 

Örneğin internet erişiminin daha hızlı olduğu ekonomilerde 

yatırımdan sağlanan sosyal getiri hiç şüphesiz daha yüksek 

olacaktır. 

-Ülkeler arasında farklılık gösterse de altyapı yatırım alanları 

içerisinde ortalama getiri oranı en yüksek olan sektörlerdendir.  

Su ve kanalizasyon 
-Büyüme üzerinde dolaylı etkilere sahip olan dolayısıyla büyümeyi 

en az etkileyen altyapı yatırım alanıdır. Dolaylı etki suyun sağlık ve 

buna dayanan işgücü üretkenliği üzerindeki etkisine bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ancak bu etki büyümeyi yeterince tetikleyecek 

güce sahip değildir.  

Kaynak: Garsous (2012). 
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3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler   

3.4.1. ÖİK Toplantıları Kapsamında Getirilen Öneriler 

Kalkınma planındaki hedeflere yönelik kamu yatırım politikalarının uygulama stratejileri 

ve önlemleri Rapor’da belirlenen 4 eksen temelinde 15.12.2017 ve 18.01.2018 tarihli ÖİK 

toplantıları kapsamındaki görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıda sunulmaktadır.  

1. Eksen: Yatırım Politikaları ve Önceliklendirme 

i) Makro Planlama 

 Yatırım politikaları cari işlemler açığını azaltacak biçimde şekillendirilmelidir. Bunun 

için aşağıda bazı önerilere yer verilmektedir: 

-İthalatın yoğun olduğu sektörlerde özellikle de enerji sektöründe dışa 

bağımlılığın azaltılması, bu çerçevede enerji verimliliği ve güvenliği ile yenilenebilir 

enerji projelerine öncelik verilmesi,  

-Enerji yatırımlarında yerli üretimin teşvik edilmesi, 

-Yerlileşme sağlanırken küresel değer zincirinden kopulmaması,  

-Küresel değer zincirinin bir parçası haline gelinerek katma değeri yüksek 

alanlara yönelik yatırımların yapılması, böylece ihracatın arttırılması, 

-İhracatın düşük teknolojili üretime dayanan yapısının değiştirilmesi için Ar-

Ge ve yenilik yatırımlarının arttırılması, patentlerin ticarileştirilerek patent gelirlerini 

arttırmaya yönelik adımların atılması, 

-Yüksek teknolojiye yönelirken ithal bağımlılığının artmasını engellemeye 

ilişkin gerekli önlemlerin alınması, 

-Cari açığın ve büyük projelerin finansmanına yönelik doğrudan yabancı 

yatırım girişini arttırmak için gerekli ekonomik, sosyal ve kurumsal yapıya yönelik 

yatırımların yapılması, 

-Ulaştırma sektöründe raylı sistem yatırımlarına öncelik verilerek petrol 

tüketiminin azaltılması önerilmektedir. 

 Yatırımların programlar arasında dağılımı ve projeler şeklinde ayrıştırılması ihtiyaç 

analizi temelinde belirlenmelidir. 
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 Kamu tasarruflarının arttırılmasının zor olması sebebiyle yatırımların finansmanı için 

üretken olmayan alanlarda (cari transferler gibi) kullanılan kaynakların bir kısmı 

harekete geçirilerek yatırımlara yönlendirilmelidir.  

 Dünyadaki eğilimler paralelinde yeşil odaklı, çevreye duyarlı sanayi politikalarına 

önem verilmelidir.  

 İstihdam sorununu çözmek ve işsizliği azaltmak için ekonomik yapıdaki değişim ve 

sektörel dönüşümler izlenmelidir.  

 

ii)  Sektörel Politikalar 

 Her kurum/sektör için parametrik kıstaslar belirlenerek yatırım programına girecek 

yatırım projeleri için önceliklendirme yapılmalıdır.  

 Sektörel performans ve rekabet gücünün ölçümünde parametrik yöntemler 

kullanılmalıdır. 

 Uygun analiz araçları ve verilerden yararlanarak yapılan sektörel hesaplamalar 

(sektörlerin büyüme ve katma değer etkileri, sektör bazında istihdam çarpanı, sektörler 

arasındaki etkileşim vb.) temelinde yatırım politikası öncelikleri belirlenmelidir. Alt 

sektörler çerçevesinde de analizler yapılmalıdır. 

 Yatırım projelerinin süresi konusunda sektörel ayrım yapılmalıdır. 

 Özel sektörün çekimser kaldığı Ar-Ge alanında kamu yatırımları arttırılmalıdır. Bunun 

için teknokentler devreye girmelidir. Teknokentler bölgesel veya sektörel önceliklere 

göre oluşturularak etkinlikleri arttırılmalıdır. Daha açık bir ifadeyle Türkiye’nin 

rekabetçi olduğu alanlarda örneğin tekstil sektörüne yönelik teknokentler 

oluşturulmalıdır. Diğer bir örnek olarak milli eğitimde okul öncesi ve sonrası 

kullanılan materyalleri ithal etmek yerine bunların üretimi eğitim teknoparkları 

bünyesinde gerçekleştirilmelidir. Ya da bölgesel öncelikler dikkate alınarak tarım 

bölgesi olan bir ilde teknokent yerine tarım teknoparkı oluşturulmalıdır. 

 Tarım ve tarıma dayalı sanayide üretim faktörlerinin üretim süreçlerinde etkin ve 

verimli kullanımı sağlanarak, bölgelerin rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sunmak 

için entegre kaynak verimliliği çalışmaları yapılmalıdır. 

 Geleceğin stratejik sektörleri arasında yer alan enerji, su, gıda ve yem ile bunların 

güvenliği alanında yatırım yapılmalıdır.  
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 Sahip olduğu önemli pozitif dışsallıklar ile sürdürülebilir kalkınmanın önemli 

boyutlarından biri olan kültür ekonomisinin büyüklüğü dikkate alınarak kapsadığı 

sektörlerin tanımlanması ve bu alana yönelik kaynakların tespit edilmesi 

gerekmektedir.  

 Eğitim sektöründeki yatırımlarla bu sektörde yapısal dönüşüm sağlanmalıdır. Bu 

sektördeki yatırımlar aşağıdaki önceliklere dayanmalıdır: 

-Özel sektörün talep ettiği bilgi, beceri, yetenek vb. niteliklere ilişkin 

projeksiyonlar yapılarak ekonominin ihtiyacı paralelinde işgücü yetiştirilmelidir. 

Eğitim içerikleri bu çerçevede yenilenmelidir.  

-Ekonomik sistem, teknolojik yapı ve buna bağlı olarak mesleklerdeki ve iş 

yapış biçimindeki değişim paralelinde bireyler kendilerini yenilemelidir. Bunun için 

yaşam boyu öğrenmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerde 

sürekli eğitim merkezleri geliştirilmelidir. 

-Nitelikli eğitim için eğiticiler kendilerini geliştirmelidir. Bu kapsamda 

eğiticilerin eğitimi gibi programlar uygulanmalıdır. 

-Ara ve teknik eleman yetiştirilmesi için mesleki ve teknik lise sayısını 

arttırılması gerekmektedir. Bu alanda niceliğin yanı sıra eğitimin kalitesini arttırmaya 

yönelik niteliksel değişime de öncelik verilmelidir.  

-İşsizlere ya da dezavantajlı gruplara yeni beceri ve meslekler kazandırmaya 

yönelik çabalara hız verilmelidir.  

-Eğitim yatırımları, sosyal faydanın özel faydadan daha yüksek olduğu okul 

öncesi ve ilköğretim alanlarında yoğunlaştırılmalıdır. 

iii) Bölgesel Politikalar 

 Bölgesel yatırımlara yön verecek göstergeler geliştirilmelidir.  

 Yatırımlar bölgesel kalkınma projelerinin (DOKAP, DAP, GAP, KOP) yürütüldüğü 

alanlarda önceliklendirilmelidir. 

 Bölgesel kalkınma çalışmalarını zayıflatan bölge karmaşasının önüne geçilebilmesi 

için bölge tanımlamalarının yeniden tartışılması gerekmektedir.  

 Bölge karmaşıklığının giderilmesiyle birlikte istatistik veri tabanının bölge 

tanımlamasına uygun veriler üretebilecek yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Bütün bu çalışmalarla eş zamanlı olarak tüm kurum ve kuruluşlar düzeyinde kamu 
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yatırım stoku envanteri çıkarılmalıdır. Böylesi bir envantere sahip olunması 

durumunda  yatırımın mahiyetine (yeni yatırım, bakım-onarım vb.) ilişkin sorular 

yanıtlandırılmış olacaktır.  

 Yatırım önceliklendirmesine ilişkin hazırlık aşamalarından (bölge karmaşasının 

giderilmesi, veri tabanı hazırlanarak kamu yatırım stoku envanteri oluşturulması) 

sonra uygulama sürecinde “Parametrelendirilmiş Kamu Yatırım Öncelikleri Belirleme 

Ölçeği” geliştirilmesi gerekmektedir. Parametre unsurları farklı disiplinlerin ortaya 

koyduğu çalışmalar neticesinde coğrafi bölgeden istatistiki verilere, sahip olunan yer 

altı ve yer üstü kaynaklardan iklim koşullarına, mevcut yatırım stokundan sahip 

olunan tüm ekonomik değerlere kadar geniş yelpazede belirlenebilir. Uygun 

modellerle hesaplanan katsayılar ölçeğinde kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi ve 

bölgesel kalkınma çalışmalarının bu çerçevede şekillendirilmesi kaynakların etkin ve 

verimli kullanımında önemli bir araç olacaktır.  

 Parametrik yatırım önceliklendirmesinde tüm tarafların sürece etkin bir şekilde 

katılmalarını sağlamak üzere işlevsel, yasal ve hukuki geçerliliği olan kurumsal ara 

yüzlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının 

deneyimlerinin analiz edilmesi iyi yönetişim basamaklarının kurgulanmasında önemli 

avantajlar sağlayacaktır. 

 Bölge kalkınma idarelerine benzer şekilde kalkınma ajansları, YİKOB’lar, il özel 

idareleri, il planlama müdürlükleri, merkezi kuruluşların bölge ve il düzeyindeki 

temsilcilikleri, belediyeler gibi yerel aktörlerin de görev ve sorumlulukları gözden 

geçirilerek organik ve fonksiyonel ilişkiler yeniden tanımlanmalıdır. 

 Bölgesel düzeydeki farklılıklar (beşeri sermaye, gelir, bölgesel potansiyeller vb.) 

temelinde kamu yatırımlarının yeniden dağılımı kır ile kent arasındaki dual yapıyı ve 

bölgesel eşitsizlikleri azaltacak şekilde değiştirilmelidir.  

 Hizmet etkinliğini arttırmak için kırsal ve kentsel ekonomilerin entegrasyonu 

sağlanmalıdır.  

 Yatırımlar için etki değerlendirmesi yapılarak ulusal düzeydeki yatırımların farklı 

boyutlardaki yerel etkileri yatırım projeleri oluşturulurken ortaya konulmalıdır.   

 Kamu mali yönetiminde yerel yönetimleri mali açıdan güçlü kılacak tedbirler 

alınmalıdır. 
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 Bölgesel yatırım politikaları, bölgelerin ihtiyaç duyduğu fiziki altyapıyı karşılamanın 

yanında piyasa yapısının iyileştirilmesi, eğitimin ve girişimcilik kültürünün 

geliştirilmesi, işbirliklerin özendirilmesi, kurumsallaşmanın teşviki vb. yapısal 

alanlarda gelişmelere sebep olmalıdır. 

 Yerel düzeyde kurumsal kapasiteyi geliştirmek için İl Koordinasyon ve İzleme 

Sistemi’nde (İKİS) öngörüldüğü şekilde il koordinasyon kurulları ile il planlama ve 

koordinasyon müdürlüklerine işlerlik kazandırılması gerekmektedir.  

 Turizm alanlarının, “destinasyon yönetimi”,  kültürel miras alanlarının “alan 

yönetimi” anlayışı ile bütünsel yaklaşımla yönetilmesi ve kaynakların etkin ve verimli 

kullanılması bölgesel kalkınma açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 

yapılacak çalışmalar desteklenmelidir. 

2. Eksen: Kamu-Özel Sektör Yatırımları 

 Kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını tamamlamalı, yatırımlar bütüncül bir 

yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Enerji, ulaştırma, lojistik, bilgi teknolojileri ve eğitim 

gibi öncelikli ve ortak alanlarda kamu özel sektörü destekleyecek ekonomik ve sosyal 

altyapı yatırımları gerçekleştirmelidir. Bu alanlarda kamu-özel koordinasyonu 

güçlendirilmelidir.  

 Kutu 3 kapsamında da değinildiği gibi içerdiği yüksek riskler nedeniyle özel sektörün 

mesafeli durduğu yüksek teknolojili alanlarda, doğru politika karması ile birlikte 

uygulanmak şartıyla, devlet riski kısmen de olsa üstlenmelidir.  Bu öneri uzun vadeli 

sürdürülebilir büyüme, cari açığı düşürme, orta gelir tuzağını aşma gibi ulusal 

hedeflere ulaşma açısından önem taşımaktadır6.  

 Akıllı şebekeler, enerji verimliliği yatırımları, enerji altyapısında dijitalleşme ve 

enerjinin üretildiği yerde tüketilmesine yönelik yatırımlar kamu tarafından 

gerçekleştirilerek öncelik verilmelidir.  

 Mevcut sözleşmelere devlet tarafından verilen garanti tartışılmalıdır. Yatırım kararları 

alınırken geleceğe yönelik garanti ve yükümlülüklerin de değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Risk tabloları güncellenerek yatırım stratejileri oluşturulmalıdır.  

                                                           
6 Bu kapsamda, içerdiği yüksek riskler nedeniyle uygulanamayan yüksek teknolojik yatırımların hayata geçirilmesini temin 

edecek şekilde tasarlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” önemli bir dayanak noktası 

oluşturmaktadır. 

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/mevzuatYat/Yatirim-YTM?_afrLoop=22864878373726210&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=tltjd6mya&_adf.ctrl-state=mfiyxfdem_178
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 Kamu ve özel arasındaki bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla gerekli adımlar 

atılmalıdır. Ulusal güvenlik açısından kritik olan bilgiler süzülerek, diğerleri 

yatırımcılar ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır. Örneğin rüzgâr enerjisi ve HES 

yatırımları için tarım verisi, orman verisi, ÇED verisi, coğrafi verilere ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu çerçevede yatırım ortamının iyileştirilmesi için coğrafi bilgi 

altyapısının kurulması gerekmektedir.  

 Özel sektörün öngörü yetisini artırmak için kamu 5 yıllık dönem için yatırım planlarını 

açık bir şekilde ortaya koymalıdır.  

 Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği geliştirilmelidir. Bu çerçevede son 

dönemlerde yapılan mevzuat düzenlemelerine ilave olarak özellikle Türkiye Kamu-

Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesinde 

yürütülen projelere öncelik verilmelidir. 

 Kamu yatırımlarının finansmanı için kaynak çeşitlendirmesine gidilmelidir. Bu 

çerçevede hangi yatırımların kamu, hangilerinin özel veya KÖİ ile yapılacağını ortaya 

koyan kriterler belirlenmelidir. KÖİ uygulamalarının etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi için bir çatı organizasyon kurulmalıdır. 

i)  Yatırım Teşvikleri 

 Enerji, ulaştırma, lojistik, bilgi teknolojileri, eğitim, tarım (gıda ve yem) gibi öncelikli 

olarak değerlendirilebilecek veya özel sektörün çeşitli nedenlerle mesafeli durduğu 

alanlardaki yatırım teşvikleri geliştirilmelidir7. 

 Türkiye’nin mevcut yapısında toplam yatırımların önemli bir kısmını gerçekleştiren 

özel sektör yatırımları Ar-Ge ve yenilik gerektirmeyen, düşük ve orta teknolojili 

alanlara yönlendirilmektedir. Teşvik sistemi ve kamu yatırımlarıyla Türkiye’deki bu 

envanterin değiştirilmesi gerekmektedir.  

                                                           
7 Bu öneri mevcut yapıdaki uygulamaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yöneliktir. Öyle ki, mevcut durumda 2016 

yılında uygulamaya konulan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında enerji, ulaştırma, bilgi ve sağlık teknolojileri gibi 

öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek büyük tutarlı yatırımlar; vergisel, istihdama özellikle nitelikli personele yönelik ve 

yatırım yerine ilişkin desteklerle proje özelinde desteklenmekte olup, bu tür yatırımların başlangıç maliyetlerini düşürmeye 

ve işletme dönemi giderlerini azaltmaya yönelik kaynak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, eğitim yatırımları öncelikli 

yatırımlar kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenmekte, tarım yatırımlarından serada bitkisel üretim ve entegre 

hayvancılık yatırımları yine bölgesel kapsamda desteklenebilmektedir. 
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 Ar-Ge teşvikleri koşullu olarak (Ar-Ge merkezinin bulunması, belirli sayıda yüksek 

nitelikli işgücü istihdam etmek gibi) verilmelidir. Benzer biçimde imalatta hesaplanan 

yerlilik oranı da teşvik verilirken dikkate alınmalıdır.  

 Yatırım teşviki uygulamasına ilişkin olarak temel ilkeleri içeren bir çerçeve 

oluşturulması gerekmektedir. AB’nin “Ar-Ge ve Yenilikçilik Destekleri Kılavuz 

İlkelerinde”8 yer alan biçimde; Ar-Ge ve yenilik yatırımlarına yönelik teşvik 

sağlanacaksa, teşvikin bu alandaki yatırım projelerinin özelliklerine bağlı olarak 

belirlenmesi gerekmektedir. Temel araştırma ile araştırma altyapısının geliştirilmesine 

yönelik iki farklı projeye verilen teşvik birbirinden farklılaşmalıdır. Benzer biçimde 

yatırım projesinin büyüklüğüne bağlı olarak da teşvik uygulaması şekillendirilmelidir.  

 Ar-Ge ve yenilikçilik yatırımlarına yönelik olarak verilecek teşvikler için Avrupa 

Birliği’nin devlet destekleri için belirlediği ilkelere paralel olarak temel ilkeler 

belirlenmelidir. Teşvikler bir üst maddede yer alan koşulların yanı sıra yatırımın 

büyüklüğü, yatırım türü gibi kriterlere bağlı olarak belirlenmelidir.  

 Teşvikler Ar-Ge’nin yanı sıra istihdam odaklı olmalı, iktisat politikasıyla bağlantılı 

olarak düşünülmelidir. Örneğin cari açık sorununu çözmek için ithalatı azaltmaya 

(güneş enerjisi yatırımı vb.) veya ihracatı arttırmaya yönelik yatırımlar teşviklerle 

daha çok desteklenmelidir9. 

 Kapsayıcı politika anlayışı çerçevesinde tematik alanlardaki (kadın, çocuk vb.) ihtiyari 

yerel yatırımların belli bir kısmı vergi borcundan mahsup edilerek veya benzeri 

yöntemlerle teşvik edilmelidir.  

 Tematik proje desteklerine yönelik faaliyetlerin arttırılması önemlidir. Özellikle 

araştırmacı kurumlarda araştırma alt yapısının oluşturulması kapsamında tematik proje 

desteklerinin arttırılması gerekmektedir.  

 Tarım sektörü bölgesel önceliklere göre kamu yatırımlarıyla ve teşviklerle 

desteklenmelidir. Bu sektörde katma değer ya da marka yaratmaya yönelik yatırımlara 

                                                           
8 Detaylı bilgi için bkz. https://www.hazine.gov.tr/ab-kilavuz-ilkeleri. 
9 Öneri ile mevcut yapıda hâlihazırda bulunan istihdam veya teknoloji destek mekanizmalarının geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Örneğin; uygulamada Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, işsizliğin yoğun olarak yaşandığı 6. Bölge 

illerinde istihdam destekleri önemli bir yer teşkil etmekte olup, söz konusu destekler son yapılan düzenlemeler ile istihdam 

sorunu yaşayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamına giren illerde de uygulamaya konulmuştur. Diğer taraftan gerek 

ithalat bağımlılığının azaltılması gerekse ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Yatırım Teşvik Sistemi 

kapsamında stratejik, büyük ölçekli ve öncelikli teşvik bileşenleri ile teknolojik, katma-değeri ve ihracat potansiyeli yüksek 

yatırımlar ve dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar önceliklendirilmiş olup, avantajlı olarak desteklenmektedir.  

 

https://www.hazine.gov.tr/ab-kilavuz-ilkeleri
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teşvik verilmelidir10. Ayrıca rekabet ve mevzuat düzenlemeleriyle de sektör 

desteklenmelidir. Türkiye’nin öncü olduğu ürünlerde (fındık, tekstil, kuru kayısı, 

baklagiller vb.) bölgesel değerlendirme yapılarak yatırımlar gerçekleştirilmeli ve bu 

üretim alanları daha çok teşvik edilmelidir. 

 Tarım destekleri çiftçinin eğitimi, Ar-Ge ve yenilik odaklı alanlarda yoğunlaşmalıdır. 

 Teşvik sistemini etkinleştirmek için mevcut bölgesel sınıflandırma yapılandırılmalıdır. 

 Finansman araçlarına erişim kolaylaştırılmalı, teşvik sistemi gözden geçirilmeli, 

bölgesel düzeyde risk sermayesi ve kredi garanti fonu uygulamaları geliştirilerek 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 Etki değerlendirmesi kapsamında kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları 

üzerindeki olası etkilerinin ortaya konulması gerekmektedir. 

 Teşvikler atıl duran kaynakların (arazi, fiziki donanım, kente göç nedeniyle kırsal 

nüfusun azaldığı bölgelerdeki atıl kamu sermaye stoku vb.) ekonomiye ve yeni 

yatırımlara aktarılması için kullanılmalıdır.  

3. Eksen: Kurumsal Yapı ve Kapasite 

 Yerel bilgiyi ortaya çıkarabilecek projeler geliştirilmeli, bu kapsamda idareler 

desteklenmelidir. Yereldeki idarelerin işletme kabiliyeti geliştirilerek etkin olmayan 

yatırımların önüne geçilmelidir.  

 Yerel yönetimlerin mevcut yapıda borçla finanse ettikleri ciddi yatırım bütçeleri 

bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle büyükşehir belediyelerinin, yatırım bütçeleri 

belirlenirken 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak yatırım programı 

oluşturması gerekmektedir. 

 Farklı kuruluşlarca yürütülen kırsal kalkınma alanında koordinasyonu sağlayacak 

mekanizmalar geliştirilerek bu alana yönlendirilen teşviklerin etkinliği arttırılmalıdır.   

 Bölgesel Gelişme Yüksek Komitesi, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu gibi kurumların 

etkinliği arttırılmalıdır. 

                                                           
10 Bu öneri ile yine mevcut yapıda halihazırda var olan uygulamaların, tarım sektöründe beklenen gelişme dinamiğini 

sağlayacak şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir. Öyle ki uygulamada, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında tarım 

ürünlerinin yetiştirilmesinden ziyade (entegre hayvancılık yatırımları ile birlikte yem bitkileri yetiştiriciliği- ve serada üretim 

hariç) tarımsal ürünlerin işlenmesi bölgesel destek mekanizmaları ile desteklenmektedir. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ile yerel birimlerin de tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik hibe şeklinde destekleri bulunmaktadır. Bu noktada, 

genel ekonomi politikaları çerçevesinde tarımsal ürünlerin işlenip piyasaya fire oranı düşürülerek ve en sağlıklı şekilde arzını 

sağlamak üzere teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.  
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 Yerel yönetimler için ciddi bir denetim-hesap sorma mekanizması kurulmalıdır. Resmi 

kontrol birimlerinin uluslararası geçerli statüye kavuşturulması ve güvenilirliklerinin 

kanıtlanması amacıyla (akreditasyon, sorumluluk sigortası vb) gerekli kurumsal 

yapılar oluşturulmalı ve bunun için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. 

 Kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımı geliştirilmelidir. Kamu 

kurumlarının karşılıklı ilişki içinde bulunduğu iyi yönetişime dayalı bir sistem 

kurulmalıdır. Kamu envanter yapısı ortaya konularak kaynak israfı önlenmelidir.  

 Yatırım politikalarına yön verecek olan projeksiyonların dayandığı verilerin 

uluslararası standartları asgari ölçüde karşılaması sağlanmalıdır.  

 Yerel ve merkezi yönetim arasında koordinasyon geliştirilmelidir.  

 Yerel düzeyde ciddi bir denetim-hesap sorma mekanizması geliştirilmelidir. 

 Sermaye piyasalarının etkinliğinin ve derinliğinin artırılması ile yatırımlar için ek 

kaynak yaratılmalıdır. 

 Kamu idarelerince gerçekleştirilen yatırımlarda mükerrer alanlara yatırım 

yapılmasının önlenebilmesi amacıyla bir sistem kurulması, kurulacak bu sistem ile 

aynı alana yatırım yapılması ihtiyacı tespit edilmesi halinde yatırımın bir üst kuruluş 

veya koordinatör kurum tarafından gerçekleştirilerek, ihtiyaç duyacak kurumlar 

tarafından kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. 

 Yatırımların tek kaynaktan yapılması ile kurumsal bütünlüğün oluşturulması, kamu 

kurumları arasında koordinasyon sağlanarak yatırım projelerini yönlendiren kamu 

idarelerinin yatırımı gerçekleştirecek kamu kurumlarına uyguladıkları idari 

prosedürlerin sınırlandırılması,  yatırım ödeneklerinin tahakkuk ve nakit gönderim 

süreçlerindeki gecikmelerin azaltılması gibi önlemlerle yatırım politikalarına ilişkin 

yönetsel sorunların ortadan kaldırılarak kurumsal kapasitenin arttırılması 

gerekmektedir.  

 Kamu ihale uygulamalarındaki etkinsizliğin giderilmesi, bu çerçevede söz konusu 

uygulamaların bağımsız bir denetim mekanizması tarafından düzenlenmesi ve 

denetlenmesi gerekmektedir.  

 Kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak başta yerel yönetimler olmak üzere beşeri 

kaynakların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi gerekmektedir. 
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4. Eksen: İzleme ve Değerlendirme 

 İzleme ve değerlendirme sahip olduğu farklı özelliklere istinaden birbiriyle ilişkili iki 

ayrı fonksiyon olarak düşünülmelidir. İzleme kurumsal düzeyde yapılabilir. Ancak 

değerlendirme bağımsız birimlerce gerçekleştirilmelidir. İzleme ve değerlendirme 

raporlarının kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun için merkezi düzeyde bir 

izleme ve değerlendirme sistemi (KÖİ projelerini de içerecek şekilde) 

yapılandırılabilir. 

 İzleme ve değerlendirmede uluslararası standartlar takip edilerek yönetsel sorunlar 

giderilmelidir. Başlık 3.5’te de ele alındığı gibi proje döngüsü içerisinde proje 

seçiminden, uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirmesine kadar olan süreçler 

istatistikler ve uygun analiz araçları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin proje 

seçimi fayda-maliyet analizi veya maliyet etkililik analizi gibi yöntemler temelinde 

gerçekleştirilmelidir. Yatırım projesinin ömrü boyunca ortaya çıkacak maliyetler ve 

mümkünse faydaların bugünkü değeri göz önünde bulundurularak alternatif projeler 

arasından seçim yapılmalıdır.  

 Proje seçim ya da etki değerlendirme analizlerine yönelik olarak uygulama rehberleri 

hazırlanarak kamu kurumlarıyla paylaşılmalı, bu konuda eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri sağlanmalıdır. 

 Kamuda performans hedeflerinin etkinliği ve etkililiği konusunda bir değerlendirme 

süreci geliştirilmelidir.  

 Teşvik uygulamasına bütüncül bir süreç olarak yaklaşılmalıdır. Teşvikin etkisinin, 

mevcut kaynak dağılımının etkinliğinin tartışılması önemlidir. Bu değerlendirme etki 

analizi çerçevesinde program öncesinde ve bitiminde verilere dayalı ve analitik olarak 

yapılmalıdır. Bu süreçte yol gösterici olarak faydalanabilecek “Devlet Desteklerinde 

Etki Değerlendirmesine İlişkin AB İlke ve Esasları”nda değerlendirmenin unsurları 

sistematik bir biçimde ele alınmaktadır. Bu çerçevede ortaya konulan etki 

değerlendirme planında destek programının amacı, etki değerlendirme soruları, sonuç 

göstergeleri, uygulanacak en uygun yöntem ve verinin hangi kaynaklardan elde 

edileceğinin belirlenmesi, değerlendirme için zaman çizelgesi ve değerlendirmeyi 
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yapacak kurumun belirlenmesi, şeffaflık ve katılımcılığın sağlanması unsurları yer 

almaktadır.11 

 Yatırım teşviklerinin belirli hedefler çerçevesinde ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir. 

Bu hedeflere ulaşmadaki başarı oranına göre ödül veya ceza mekanizması 

işletilmelidir. Bu çerçevede, mevcut yapıda var olan uygulamalar12 geliştirilebilir.  

Yatırım Politikaları ve Öncelikleri ÖİK’larında katılımcılar tarafından getirilen ve 

yukarıda sunulan görüş ve önerilere ek olarak, On Birinci Kalkınma Planı döneminde 

ülkemizin büyüme ve gelişimini teminen kamunun hangi sektörlerde öncelikli olarak etkinlik 

göstermesi gerektiğinin katılımcılar tarafından yanıtlandırılması için Ek 1’de yer alan anket 

hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde, mevcut çalışmalardan elde edilen gelişme 

eksenlerinin, ülkemizin kalkınmasında taşıması gereken önemi konusundaki katılımcı 

görüşleri talep edilmiştir. İkinci bölümde ise kamunun etkin olduğu sektörlerin gelişme 

eksenlerinde ilerleme sağlama bağlamında sahip olmaları gereken önem sorgulanmıştır.  

Anket sorularının yanıtlanmasında katılımcılardan en yüksek önem derecesi %100, en düşük 

önem derecesi % 0 olacak şekilde kıyaslamalı değerlendirme yapmaları ve ilgili gelişme 

ekseni ile ilişkisi olmadığı düşünülen sektörün önem derecesini % 0 olarak işaretlemeleri 

konusunda yönlendirme yapılmıştır.  

Toplam 82 adet katılımcıya ilgili anket formu dağıtılmış; tüm bölümleri eksiksiz olarak 

doldurulmuş olan 39 adet anket SMART Yöntemi ile değerlendirilerek toplulaştırılmış 

öncelik değerlendirilmesinde kullanılmıştır. SMART yönteminde her bir katılımcının gelişme 

eksenleri için kıyaslamalı önem değerlendirmeleri normalize edilmiş, söz konusu normalize 

değerlerin geometrik ortalaması alınarak ilgili eksenlerin toplulaştırılmış görece önem 

dereceleri Tablo 7’deki şekilde elde edilmiştir: 

                                                           
11 (https://www.hazine.gov.tr/ab-kilavuz-ilkeleri). 

 
12 Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, yatırımların gerçekleşme durumu tamamlama vizesi aracılığıyla izlenmekte olup, 

yatırım süresi sonunda yatırım yerinde tespit gerçekleştirilmektedir. Adına teşvik belgesinde düzenlenen yatırımcılar yatırım 

süresi sonunda yatırımın bütünlüğünü ve asgari yatırım ve/veya kapasite koşulunu sağlamakla yükümlü olup, söz konusu 

koşulları sağlayamayan yatırımlar için sağlanan destek unsurları ilgili mevzuatınca geri alınmaktadır. Diğer taraftan, sabit 

sermaye yatırımları, konjonktürel gelişmelerden çok hızlı etkilenmekte olup, küresel veya yurtiçi ekonomik gelişmeler 

nedeniyle bazı durumlarda hedeflendiği şekilde gerçekleşmeyebilmektedir. Bu gibi durumlarda da sağlanan destekler ilgili 

mevzuatınca geri alınmakta, kamunun zarara uğramasının önüne geçilmektedir.  

 

 

 

https://www.hazine.gov.tr/ab-kilavuz-ilkeleri
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        Tablo 7. Gelişme Eksenlerinin Toplulaştırılmış Önem Sıralaması 

 
  Eksen sıralaması Puan 

1 Nitelikli insan, güçlü toplum 0,1216 

2 Bilim, teknoloji ve yenilik 0,1191 

3 Yenilikçi üretim 0,1087 

4 Büyüme ve istihdam 0,1056 

5 Adil gelir dağılımı/fırsat eşitliği 0,0964 

6 Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynaklar 0,0916 

7 Lojistik 0,0844 

8 Ticaret 0,0829 

9 Bölgesel-mekansal-kırsal gelişim 0,0805 

10 Afet yönetimi ve dayanım 0,0735 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bütün sektörlerin görece önem derecesinin tespitinde bütün katılımcıların normalize 

edilmiş eksen değerlendirmesi ile sektörün ilgili gelişme ekseni bazındaki önem 

değerlendirmesi kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanmıştır. Katılımcıların bireysel 

değerlendirmesini ifade eden söz konusu ağırlıklı ortalama değerlerinin geometrik ortalaması 

alınarak bütün katılımcıların toplulaştırılmış sektör öncelik sıralaması tespit edilmiştir. 

Ulaşılan sonuçlar Tablo 8’de sunulmaktadır. 
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          Tablo 8. Toplulaştırılmış Sektör Öncelik Sıralaması 

 Sektör Sıralaması Puan 

1 Teknoloji ve Ar-Ge 0,7491 

2 Yükseköğretim 0,7023 

3 Mesleki ve Teknik Eğitim 0,6825 

4 Haberleşme  0,6766 

5 Enerji 0,6753 

6 Demiryolu Ulaştırması 0,6673 

7 Karayolu Ulaştırması 0,6559 

8 Havayolu Ulaştırması 0,6521 

9 Denizyolu Ulaştırması 0,6408 

10 İmalat 0,6298 

11 İlköğretim ve Genel Ortaöğretim 0,6293 

12 KOBİ ve girişimcilik 0,6249 

13 Otoyollar 0,6222 

14 Çevresel altyapı 0,5941 

15 Kentiçi ulaşım 0,5894 

16 Belediye hizmetleri/Kentsel Altyapı 0,5867 

17 Sağlık 0,5817 

18 Adalet hizmetleri 0,5736 

19 Kırsal planlama 0,5639 

20 Kültür 0,5449 

21 Boru hattı 0,5271 

22 Güvenlik hizmetleri 0,5264 

23 Madencilik 0,5252 

24 Sosyal içerme 0,5234 

25 Genel idare 0,5211 

26 Turizm 0,5183 

27 Hayvancılık 0,4921 

28 Sulama 0,4900 

29 Bitkisel Üretim 0,4890 

30 Ormancılık 0,4862 

31 Konut 0,4752 

32 Su ürünleri 0,4587 

33 İnşaat, Müteahhitlik, Müşavirlik 0,4559 

34 Göç 0,4270 

35 Beden Eğitimi ve Spor 0,3988 

 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Anket sonuçları ÖİK toplantıları çerçevesinde 4 farklı eksende sunulan önerileri 

destekler niteliktedir. Kamu yatırımlarının odağında kapsayıcı kalkınma yaklaşımının bir 

yansıması olarak birey bulunduğundan; gelişme ekseni sıralamasında “nitelikli insan, güçlü 

toplum” ve bunun paralelinde sektörel öncelik sıralamasında da beşeri sermayenin 

geliştirilmesine yönelik “yükseköğretim”, “mesleki ve teknik eğitim” başlarda yer almıştır. 

ÖİK toplantıları kapsamında ön plana çıkan diğer gelişme eksenleri olan “bilim, teknoloji ve 

yenilik”, “yenilikçi üretim” önem sıralamasında da en yüksek puanları almış ve bu gelişme 

ekseniyle bağlantılı olarak, “teknoloji ve Ar-Ge” sektörleri ön plana çıkmıştır. Gelişme 

eksenleri sıralamasında “büyüme ve istihdam” 4. sırada yer almıştır. Sektör sıralamasında ise 

büyümenin itici gücü olarak nitelendirilebilecek ekonomik altyapı yatırımlarından sırasıyla 

“haberleşme”, “enerji” ve “ulaştırma”; ulaştırma sektörü içerisinde de “demiryolu”, 

“karayolu”, “havayolu” ve “denizyolu” ulaştırmasına öncelik verilmiştir. Büyümenin 

kapsayıcılığının önemli bir göstergesi olan “gelir dağılımı/fırsat eşitliği” gelişme ekseni 

sıralamasında ortalarda yer almıştır. Bu çerçeveden bakıldığında kamu yatırımlarının beşeri 

sermayenin niteliğini geliştirecek, ekonomik ve sosyal altyapıyı fiziki olarak ve kalite 

açısından güçlendirecek, teknoloji ve yenilik odaklı, kapsayıcı büyüme sağlayacak alanlara 

yönlendirilmesi bakış açısı ön plana çıkmaktadır.  

3.4.2. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tarafından Ortaya Konulan Yatırım 

         Öncelikleri 

2009 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan ve yatırımlarının önemli bir kısmı ile özel 

sektör yatırımlarını finanse eden EBRD 2017 yılında farklı sektörlerde 1,6 milyar Avro 

değerli 51 projeye yönelik yatırım gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede özellikle özel sektör 

yatırımlarına önemli kaynaklar sağlayan EBRD tarafından ortaya konulan yatırım öncelikleri 

stratejilerine genel hatlarıyla bu bölümde yer verilmektedir (EBRD 2015). Bu stratejilerin 

yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını 

tamamlayıcılığını da değerlendirmek açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Bu kapsamda EBRD yatırım stratejisini aşağıdaki unsurlara dayandırmaktadır: 

 Cari açık sorununu aşmak için enerji bağımlılığını yenilenebilir enerji projeleri 

çerçevesinde azaltmak, bölgesel altyapıyı geliştirmek ve özel sektörün rekabet 

gücünü teşvik etmek için gerekli adımların atılması, 

 Enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğinin arttırılması, 
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 Enerji ve kaynak verimliliğini daha kapsamlı bir biçimde teşvik etmek için kurumsal 

kapasite ve kamu bilincinde iyileşme sağlanması, 

 Bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak üzere daha fazla bölgesel yatırım 

yapılmasının yanı sıra yerelleşmeye önem verilmesi, 

 Yerel altyapıya (su-toplu taşıma vb.) yönelik planlamanın yapılarak bu alandaki 

yatırımların hızlandırılması, 

 Ticarileştirme ve özel sektör katılımıyla altyapı kalitesinin iyileştirilmesi, 

 Özel sektör rekabet gücünün yenilikçilik ve geliştirilmiş kurumsal yönetim ile 

arttırılması, 

 Yenilikçilik ve verimlilik seviyesini yükseltmek amacıyla üniversite ve mühendislik 

şirketlerindeki beceri temelinden etkin şekilde faydalanan yerel işletmelerin 

desteklenmesi, 

 Küresel değer zincirleri ile daha ileri düzeyde bütünleşmeyi ve teknoloji transferi 

sağlayacak projeler başta olmak üzere yüksek nitelikli doğrudan yabancı yatırım girişi 

için gerekli ortam ve altyapının sağlanması, 

 Sermaye ve yerli para piyasalarının derinleştirilmesi. 

3.5. Önemli Projeler  

Bu başlıkta yatırım önceliklendirmesi ve yatırım politikalarının belirlenmesine ilişkin 

getirilen önerileri uygulamaya geçirmeye yönelik girişimler, bu kapsamda geliştirilen 

programlar ve model önerileri ele alınmaktadır.  

i) Bu doğrultuda ilk olarak; Kalkınma Bakanlığı “Kamu Harcamalarının 

Rasyonelleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı”nda 3. Bileşen olarak yer alan Kamu 

Yatırımlarının Rasyonelleştirilmesi Bileşeni’nde yer alan başlıklar ele alınmaktadır. Bu 

bileşen kapsamında kamu yatırımlarının istikrarlı yüksek büyümeye katkı sağlayacak alanlara 

yönlendirilmesi temel amacını gözetecek bir dizi faaliyet üzerinde durulmaktadır. Bu 

çerçevede proje stokunun yeniden ele alınması, fayda-maliyet analizlerinin yapılması ve 

etkinlik değerlendirmelerinin sağlıklı yöntemlerle yapılması önemli görülmektedir. Kamu 

kuruluşlarında proje döngüsü yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, yatırım 

aşamalarına ilişkin yönlendirici kılavuzların hazırlanması, yatırım programı kapsamında yer 

almayan projelerin izlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasının yanı sıra KÖİ projelerinin 

bütçe ile ilişkisini kurmak üzere bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması ve KÖİ 
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uygulamalarıyla ilgili çerçeve kanunun hazırlanması bu bileşen kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

ii) İkinci olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve ÖİK toplantılarında da katılımcılara 

aktarılan model önerisi farklı hedefler ve bunlara yönelik önlemleri bütüncül bir süreç 

içerisinde ele almaktadır. Bunlardan genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse modelin temel 

hedeflerinden ilki Ar-Ge ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere sürdürülebilir 

girişim sermayesi fon mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamaktır. Dünyadaki eğilimler 

paralelinde Türkiye’de teknoloji tabanlı erken aşama girişimler üniversiteler, Ar-Ge 

merkezleri ile teknoparklar tarafından yürütülmektedir. Ancak bu girişimlere erken aşamada 

kaynak sağlayacak girişim sermayesi fonlarının eksikliği ve bu fonlara katılımı güçleştiren 

sermaye ve tecrübe yetersizliği söz konusudur. Bu çerçevede söz konusu eksiklikleri 

giderebilmek ve etkin bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına yönelik olarak 

yatırımcı sayısını ve kaynak miktarını artırabilmek için üniversite teknoloji transfer ofisleri, 

teknoloji geliştirme bölgeleri ile yeterlilik almış araştırma altyapılarının girişim sermayesi 

fonlarına katılmalarını destekleyecek şekilde bir girişim sermayesi fon yapısının kurulması 

önerilmektedir. İkinci bir hedef olarak teknoloji tabanlı girişimlere ortak yatırım destek 

mekanizmalarının oluşturulması üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda mevcut girişim 

sermayesi fonlarının Türkiye’de yerleşik Ar-Ge ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım 

yapmasını özendirmek amacıyla TÜBİTAK’ın doğrudan fon kurarak girişim sermayesi 

fonları ile ortak yatırım yapması, böylece kamu ve özel sektörün ortak risk alarak yatırım 

yapmalarının sağlanması önerilmektedir. Bir diğer öneri olarak da TÜBİTAK tarafından 

doğrudan fon kurularak katılım bankaları ile ortak yatırım yapılması üzerinde durulmaktadır. 

Modelin üçüncü hedefi Ar-Ge ve teknoloji girişimlerine finansman sağlayacak kuruluşlar ile 

ortak finansman destek mekanizmalarının oluşturulmasını içermektedir.  Son olarak erken 

aşama Ar-Ge ve teknoloji girişimlerinin ticarileşmesini sağlayacak mekanizmaların kurulması 

hedeflenmektedir. 

iii) TÜBİTAK (2004) tarafından ortaya konulan strateji belgesi Türkiye’nin 2023 

hedeflerine ulaşabilmek için belirlenecek sınai üretim alanlarında, rekabet üstünlüğü 

kazanarak uluslararası ticaretten ciddi bir pay alır hale gelmesi, bireylerin yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, toplumların bilgiyi üretebilme, bilgi ve 

iletişim teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi gerekliliğine odaklanmaktadır. Rekabet 
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üstünlüğü hedefi doğrultusunda esnek üretim/esnek otomasyon süreç ve teknolojilerini 

geliştirmede yetkinleşme, bilgi yoğunluğu ve katma değeri yüksek ürünler geliştirebilme ve 

tüketim malları için küresel bir tasarım ve üretim merkezi olma, temiz üretim yapabilme 

yetisini kazanma, tarıma dayalı üretimde rekabetçi olabilme, uzay ve savunma ile malzeme 

teknolojilerini geliştirebilme üzerinde durulmaktadır. Diğer hedef olan bireylerin yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi için gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlama, sağlık ve yaşam 

bilimleri alanında yetkinleşme, sağlıklı ve çağdaş kentleşme ve gerekli altyapının (özellikle de 

ulaştırma alanında) kurulması önerilmektedir. Üçüncü hedef olan sürdürülebilir kalkınma için 

enerji ve çevre teknolojilerinde yetkinlik kazanma, doğal kaynakların gelişimi ve kaynakları 

değerlendirebilecek yetkinliğe erişmenin önemi vurgulanmaktadır.  Son hedef olan bilgi ve 

iletişim teknolojileri altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak ise kapsamlı bir 

değerlendirme yapılarak öncelikli teknoloji alanları belirlenmektedir. Bu kapsamda çalışma, 

kamu yatırımlarının uzun vadeli hedefler doğrultusunda yöneleceği alanları belirlemek 

açısından oldukça yol göstericidir.   

3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Plan hedeflerine ulaşılmasında kamu yatırımlarının artırılması kadar yatırımların 

yönetsel etkinliğinin geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Bu çerçevede ÖİK toplantılarında 

ön plana çıkan konulardan biri de yatırım proje döngüsü aşamalarında (Şekil 18) yapılacak 

iyileştirmelere yönelik olmuştur. Bu kapsamda atılabilecek adımlardan bazıları aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 Proje seçim kriterleri gözden geçirilmelidir. 

 Projelerin hazırlanması aşamasında katılımcılığı sağlayacak mekanizmalar 

geliştirilmelidir. 

 Iskonto oranları, gölge fiyatlar, maliyet-etkinlik göstergeleri gibi ulusal parametreler 

hesaplanarak kuruluşlara sunulmalıdır. 

 Sonuç odaklı izleme metodolojisi geliştirilmelidir. 

 Tamamlama sonrası değerlendirme çalışmaları sistematik hale getirilmelidir. 

 Yatırım proje döngüsü içerisinde yer alan karar alma süreçlerinde yöntemsel araçlar 

kullanılmalıdır. Hazırlanan rehberlerle kamu kurumları bu konularda yönlendirilmeli, 

idarelere uygulamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir.  
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 Warner (2013) çalışmasında ortaya konulduğu gibi karar alma süreçlerinde 

kullanılacak veriler oluşturulmalı ve bunlara erişim kolaylaştırılmalıdır.  

Bu kapsamda proje döngüsü aşamalarında analitik yöntemlerinden faydalanılması önem 

taşımaktadır. Yatırım projesine ilişkin planlama/programlama yapılıp proje tanımlanırken 

amaç ve hedeflerin açık bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Yine bu aşamalarda 

idare tarafından ihtiyaçların saptanması ve bu kapsamda ihtiyaç analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Örneğin kırsal alanda gelir düzeyinin düşüklüğü bir sorun alanı olarak ele 

alındığında görece geri kalmış bu bölgelerde gelir düzeyinin yükseltilmesi ihtiyaç 

değerlendirmesinde ön sıralarda yer almalıdır. Bu ihtiyaç kapsamında idare, kırsal kalkınma 

yatırımları içerisinde tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine ağırlık vermelidir. 

Şekil 18. Proje Döngüsü 

 Kaynak: European Commission (2004). 

Proje seçimine kadar olan süreçte ön analiz kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda 

belirlenen yatırım projelerinin olası etkilerinin ortaya konulması plan hedeflerine ulaşmada 

doğru yatırım proje alternatiflerinin belirlenmesini ve sonraki aşamalarda etki 

değerlendirmesi için gerekli göstergelerin teminini sağlayacağından oldukça önemlidir. Bu 

kapsamda yatırım proje alternatifleri kalkınma planındaki gelişme eksenleri çerçevesinde bir 

ön değerlendirmeye tabi tutulabilir.   
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Ön değerlendirmede plan hedeflerine uygun olan projeler ilk aşamayı geçtikten sonra 

Tablo 9’da yer verilen ve sayısal olarak ölçülebilen etkiler de göz önünde bulundurularak 

fayda ve maliyetlerinin belirlenmesi ve uygun analiz yöntemi ile yatırım projesinin kabul 

edilebilirliğinin değerlendirilmesi ve seçimi gerekmektedir. 

Tablo 9. Proje Alternatiflerinin Ön Değerlendirmesi (Etki Değerlendirme Soruları) 

Etki boyutları Etki alanları Etkinin yönü 

Ekonomik 

 Büyüme ve istihdam 

 Sektörel rekabet 

 Yenilik ve araştırma 

 Teknolojik gelişme 

 Özel yatırımlar 

 Altyapının 

geliştirilmesi 

 Enerji bağımlılığı 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu etkinin varlığı E, 

yokluğu ise H ile gösterilecektir. 

Etkinin yönü pozitif ise  +, negatif 

ise - veya nötr ise 0 olarak ilgili 

sütunun karşısında yer alacaktır. 

Etkinin işareti ve yönünü 

belirleyebilmek için her bir etki 

boyutuna ilişkin kapsamlı soruların 

sorulması gerekmektedir13. 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal 

 Gelir dağılımı/fırsat 

eşitliği 

 Bölgesel, mekansal, 

kırsal gelişme 

 Yoksulluğun 

azaltılması 

 Kamu sağlığı 

 Nitelikli insan, güçlü 

toplum 

 Eğitim 

 Kültürel miras 

 Katılımcılık, iyi 

yönetişim, şeffaflık 

Çevresel 

 İklim değişikliğiyle 

mücadele 

 Yenilenebilen ve 

yenilenemeyen 

kaynakların etkin 

kullanımı 

 Enerji güvenliği, 

temiz enerji 

 Su güvenliği, gıda 

güvenliği 

Kaynak: European Commission (2015, s.99)’dan faydalanılmıştır. 

Değerlendirmesi yapılan olası bu etkiler kapsamında faydaların ölçülebilir olduğu 

durumda fayda-maliyet analizi faydanın ölçülemediği sadece maliyetlerin belirlenebildiği 

durumlarda ise maliyet-etkililik analizi proje değerlendirmesinde kullanılabilir. Her iki 

                                                           
13 Detaylar için bkz. European Commission (2015). 
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yöntemde de gölge fiyatlar ile sosyal iskonto oranlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Ancak bu yöntemlerin kullanımı fayda/maliyetlerin parasallaştırılmasını; parasal fayda ve 

maliyetlerin söz konusu olmadığı durumlarda ise belirli varsayımları gerektirmektedir. Bu 

durumda fayda/maliyetler olduğundan farklı hesaplanmakta ve bunlara dayanan sonuçlar da 

hatalı olmaktadır. Bu gibi durumlarda çok kriterli karar alma yöntemlerinin kullanılması 

doğru ve tutarlı sonuçların elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu başlıkta ele alınan 

kavramlara ilişkin açıklamalara Kutu 4’te yer verilmektedir. 

Proje seçimini takiben yatırım proje döngüsünün uygulama ve izleme ile 

değerlendirme aşamalarının ise; ilgili kamu yatırımının etki analiz planı kapsamında 

belirlenen sonuç göstergeleri, veriler ve uygun analiz yöntemleri ile (nedensel çıkarım, farkın 

farkı yöntemi, eğilim skoru eşleştirmesi, girdi-çıktı modelleri, mikro simülasyon modelleri, 

araçsal değişkenler vb.) etki boyutları çerçevesinde olumlu ve olumsuz yönlerinin 

değerlendirilerek, plan hedeflerine hangi ölçüde ulaşıldığının analitik olarak tespitine 

dayandırılması gereklidir. 

Son olarak OECD (2012) tarafından düzenleyici politikalara yönelik iyi yönetişim 

ilkelerine ilişkin oluşturulan çerçeve yatırım ve teşvik politikalarına ilişkin düzenlemeler ile, 

yukarıda değinilen yatırım proje döngüsünün doğru kurgulanması açısından önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda;  

 Oluşturulan politikanın hedef ve uygulama çerçevesi ile bu hedeflere ulaşmak için 

kullanılacak en etkin ve verimli yöntemler açıkça ortaya konulmalıdır.  

 Alternatif politikalar ortaya konarak etki analizi için bu politikadan etkilenecek 

kesimlerin ve olası etkilerin saptanması gerekmektedir. Bu etkiler çerçevesinde ortaya 

çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların maliyetleri karşılaması ve dağılımsal 

etkilerin de ortaya konarak net faydanın maksimize edilmesi sağlanmalıdır. Alternatif 

politikalar arasından seçim bu çerçevede yapılmalıdır. 

 Karar süreçleri şeffaf ve katılımcı olmalıdır. Politikadan etkilenen paydaşların sürece 

katılımı sağlanmalıdır.  

 Düzenleme kalitesinin artırılması amacıyla kurumsal yapı geliştirilmelidir.  

 Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimler arasında koordinasyonun geliştirilerek 

mükerrer ve birbiriyle çatışan uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 Yerel yönetimlerin karar uygulama kapasitesi ve performans gelişimi 

desteklenmelidir. 
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 Uygulamanın izlenmesi için etkilerinin nasıl ölçüleceğine ilişkin göstergelerin 

belirlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. İzleme ve değerlendirme için oluşturulan 

politikalara ilişkin düzenli olarak raporlama yapılmalıdır. Raporlar etki analizi ve 

uygulama değerlendirmeleri gibi konularda kapsamlı bilgi sunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

  Yatırım döngüsünün aşamalarına ilişkin çizilen bu çerçeveyle bağlantılı olarak iyi bir 

uygulama örneği olarak, Güney Kore’de kamu yatırım harcamalarının yönetimine ilişkin 

uygulanan politikalar ele alınabilir. Bütçe süreç ve kararlarını yönlendirmek üzere yatırım 

projelerine ilişkin genel bir değerlendirme içeren ön analiz çalışmaları (Preliminary 

Feasibility Study-PFS) aşağıda yer alan yapı çerçevesinde yürütülmektedir: 

Kutu 4: Temel Kavramlar 
Fayda-Maliyet Analizi: İçsel getiri oranı, fayda-maliyet oranı gibi yöntemlerin yanı sıra fayda-maliyet 

analizinde uygulanan başlıca seçim kriteri net bugünkü değer (NBD) yaklaşımıdır. Bazı maliyet ve faydalar 

yalnızca yatırımın yapıldığı dönemde ortaya çıkmamakta, zamana yayılabilmektedir. Buna göre, bugünkü ve 

gelecekteki fayda/maliyetleri karşılaştırabilmek için iskonto faktörü kullanılarak gelecekteki değerlerin 

bugüne indirgenmesi gerekmektedir. NBD analiz yöntemi aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir: 

 NBDX =  B0
x-C0

x+ 
B1

x−C1
x

(1+r)
 + 

B2
x−C2

x

(1+r)2 +…+ 
BT

x −CT
x

(1+r)T    (1) 

Burada; B, C, r ve T sırasıyla fayda, maliyet, iskonto oranı ve projenin ömrünü göstermektedir. Bu yöntemle 

bugüne indirgenen fayda ve maliyetler kıyaslanmakta; ortaya çıkan net bugünkü değeri pozitif ve göreli olarak 

yüksek olan yatırım projeleri uygulanabilir ve tercih edilir olmaktadır. 

Bu çerçevede fayda-maliyet analizinin aşamaları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekilde sıralanabilir: i) 

Projenin etki alanları ve boyutları dikkate alınarak tüm fayda ve maliyetlerin listelenmesi, ii)  Doğrudan fayda 

ve maliyetlerin belirlenerek parasallaştırılması, iii) Dolaylı etkilerin belirlenmesi, iv) Proje ömrünün 

belirlenerek fayda ve maliyetlerin bugüne indirgenmesi, v) Mevcut yatırım politikası ve diğer alternatiflerinin 

değerlendirilmesi, vi) Duyarlılık analizlerinin yapılması ve vii) Raporlamanın gerçekleştirilmesi. 

Maliyet Etkililik Analizi: Fayda-maliyet analizi ile yakından ilgili olmasına karşın maliyet etkililik analizinde 

parasallaştırılan faydalar yerine artan yaşam beklentisi, okula devamlılık oranı gibi göstergelerden 

faydalanılmaktadır. Bu çerçevede yöntem hangi projelerin belirli hedeflere en düşük maliyet ile ulaşılmasını 

sağlayacağını tespit etmek için kullanılmaktadır. Farklı seçenekler farklı maliyet ve sonuçları işaret 

etmektedir. Belirli bir çıktı için en düşük maliyetli alternatifin belirlenmesi toplumun kaynaklarının daha etkili 

kullanımını sağlamakta, tasarruf edilen bu kaynaklar da farklı amaçlar için tahsis edilebilmektedir.  

Gölge Fiyat: Rekabetçi piyasaların varlığında maliyetlerin değerlendirilmesinde piyasa fiyatları 

kullanılmasına karşın; eksik rekabet piyasaları, dışsallıklar, kamusal mallar gibi nedenlerle piyasaların düzgün 

işlemediği durumlarda piyasa fiyatları gerçek maliyetleri yansıtmadığından, kamusal projelerin 

değerlemesinde sosyal maliyetleri içeren “gölge fiyatlar” kullanılmaktadır.  Gölge fiyatların kullanımı 2 farklı 

çerçevede ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, gölge fiyatların piyasa fiyatlarına dayanarak tahmin edilebildiği 

durumları kapsamaktadır. İkinci durumda ise piyasa fiyatları belirlenemediğinden, fayda/maliyetlerin 

ölçülmesinde gölge fiyatlar, piyasa fiyatlarının uyarlanması yoluyla elde edilememektedir. Piyasa fiyatının 

oluşmadığı veya belirlenemediği bazı durumlarda ise gölge fiyatlar zamanın bedeli ve hayatın değerinin 

tahmin edilmesine dayanmaktadır. 

Sosyal Iskonto Oranı: Kamu yatırımları değerlendirilirken fayda ve maliyetlerin bugüne indirgenmesini 

sağlayan orana sosyal ıskonto oranı denilmektedir. Bu oran merkezi bir kurum tarafından sektörel olarak 

hesaplanıp diğer kurumlar tarafından kullanılabileceği gibi; idarelerin kendileri tarafından hesapladığı oranları 

da kullanması söz konusu olabilir. Ancak bu noktada, sosyal ıskonto oranının belirlenmesinde pratik 

zorlukların olduğunun altı çizilmelidir.  

Çok Kriterli Karar Alma: Çok kriterli karar alma, birbiriyle çelişebilen çeşitli kriterler temelinde mevcut bir 

projenin değerlendirilmesini, ya da alternatifler arasından seçimi ifade etmektedir. Bu alanda yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci karar problemlerinde, karar alternatiflerinin çoklu 

kriterlere göre sıralanmasını ve ikili alternatifler arasından kriterlerin göreli önem derecelerine bağlı olarak 

seçim yapılmasını sağlamaktadır.  
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Şekil 19. Güney Kore Örneği-PFS Yapılanması 

Kaynak: Kim (2010). 

PFS yapılanmasında, belirli bir maliyeti aşan büyük ölçekli projeler yukarıda yer alan 

değerlendirme aşamalarına tabi tutulmaktadır. Başlangıçta ekonomik altyapı yatırımlarına 

odaklanan bu yapı daha sonra Ar-Ge, sosyal altyapı vb. tür diğer yatırımları da kapsar hale 

gelmiştir. Yukarıda şematize edilen bu yapıda ilk olarak yatırım projesinin amaç ve hedefleri 

belirlenmektedir. Sonrasında olası etkiler dikkate alınarak ilgili veriler toplanmakta ve 

alternatifler ortaya konulmaktadır. Analiz aşaması ekonomik, politik ve bölgesel etki 

boyutlarına sahip olarak gerçekleştirilmektedir. Ekonomik analiz fayda maliyet analizinin 

aşamalarını içermektedir. Politik analiz aşamasında yatırım projesinin kalkınma planı, uzun 

vadeli hedefler gibi üst plan-programlar ve politikalarla tutarlılığı değerlendirilmekte, olası 

riskler ortaya konulmaktadır. Bölgesel analizde ise yatırım projesinin bölgesel kalkınmaya 

etkisi değerlendirilmektedir. Son olarak tüm bu analizler sonucunda elde edilen veriler çok 

kriterli karar alma yöntemlerinden olan analitik hiyerarşik sürece aktarılarak yatırım 

projelerine ilişkin önceliklendirme yapılmaktadır. Karar verme sürecinde yer alan uzman 

grubun sunduğu bu analiz sonuçları çerçevesinde finansman ve politika önerileri 

sunulmaktadır.  

YATIRIM PROJE ÖNERİSİ

Arka Plan Çalışması

-Proje amaç ve hedeflerinin ortaya konulması

-Sosyo-ekonomik, coğrafi ve teknik verinin toplanması,

-Diğer alternatiflerin ortaya konulması

Ekonomik Analiz

-Talep analizi

-Maliyetlerin tahmini

-Faydaların tahmini

-Fayda-maliyet analizi

-Duyarlılık analizi

-Finansal analiz

Politika Analizi

-Daha üst düzey plan ve 
politika  hedefleriyle 
tutarlılığın değerlendirilmesi

-Proje riskinin ortaya 
konulması,

-Projeye özgü değerlendirme

Analitik Hiyerarşik Süreç

-Bütünsel fizibilite analizi

-Önceliklendirme

-Finansman ve politika önerileri

Dengeli Bölgesel 
Kalkınma Analizi

-Bölgesel ekonomik 
etkiler

-Bölgesel geri kalmışlık 
endeks analizi
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

On Birinci Kalkınma Planında Türkiye’nin mevcut durum ve konumunu iyileştirebilmek 

ve Türkiye’yi gelişmiş ekonomiler düzeyine taşıyabilmek amacıyla bölgesel dinamikleri ve 

bireysel yetenekleri harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet gücü ile niteliği merkez alan, 

her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha 

kapsayıcı bir büyüme anlayışının kalkınma sürecinin temel belirleyicisi olacağı kapsamlı bir 

çerçeve çizilmektedir.  Bu doğrultuda Planın odağı en genel hatlarıyla; demokrasi, adalet ve 

güvenlik, kamu hizmet sunumu ve yönetişim, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, istihdam, 

ekonomik istikrar, teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, bilgi ve iletişim 

teknolojileri, tarım ve kırsal kalkınma, ulaştırma, enerji, çevre, turizm, bölgesel gelişme ve 

kentsel yaşama ilişkin öncelikler olarak sıralanmaktadır. Planda altı çizilen gelişme 

eksenlerinde ilerleyebilmek ve bu çerçevedeki çok boyutlu hedeflere sınırlı kamu tasarrufu 

kullanılarak ulaşabilmek için kamu yatırımlarının ihtiyaçlar ve gelişme eksenleri çerçevesinde 

önceliklendirilmesi ve yatırım politikalarının da bu temelde tasarlanması büyük önem 

taşımaktadır. Rapor da bu doğrultuda kurgulanarak ÖİK kapsamında yapılan iki toplantıdaki 

değerlendirmeler, gelen görüşler ve anket sonuçları dayanağında, kamu yatırım politikalarına 

ilişkin önerilere içerikte yer verilmiştir. Sonuç bölümünde de; bu kapsamlı çerçeveden 

hareketle kamu yatırım politikaları, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alması muhtemel 

gelişme eksenleri ve hedeflerle ilintili olarak genel hatlarıyla ele alınmaktadır.  

On Birinci Kalkınma Planı’nın dayanacağı gelişme eksenleri ve bu kapsamdaki hedefleri 

birbirinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Büyüme hedefi, teknolojik ilerleme, 

yetişmiş insan gücü ve Ar-Ge ile birebir ilintilidir. Bunları sağlamak için özel sektörün 

mesafeli durduğu bu alanlarda kamunun yatırım yapması veya teşviklerle bu alanları 

öncelikle desteklemesi gerekmektedir. Ancak bu alanların geliştirilmesi için geleneksel 

şekilde uygulanan teşvikler yeterli görülmemektedir. Yatırımların istikrarlı büyümeyi 

sağlayabilmesi ve büyümenin sürdürülebilir olması için kurumsal gelişme de gereklidir. Uzun 

vadeli hedeflere ulaşmak için kısa ve orta dönemde kurumların yapılandırılarak kurumsal 

kapasiteyi arttırmaya yönelik gerekli reformların yapılması önem taşımaktadır. Sürdürülebilir 

büyümenin kaynağı iyi yönetişim ve kapasitesi yüksek kurumların yanı sıra beşeri 

sermayedir. Kamu yatırımlarının eğitim alanında beşeri sermayenin niteliğini ve kalitesini 

arttıracak, istihdam piyasasının talep ettiği bilgi, beceri, yetenekleri geliştirecek şekilde 

yapılandırılması önem taşımaktadır. Eğitim ve istihdam arasında kurulan bu bağ ile 
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eşitsizliğin azaltılması hedefine de ulaşılması kolaylaşacaktır. Bununla birlikte eşitsizliğin 

azaltılması için plan kapsamında kamu yatırımlarının öne çıkan temel eksenlerinden bir diğeri 

bölgesel eşitsizlikleri gidererek bölgesel gelişmenin sağlanmasına katkıda bulunmaya yönelik 

politikalardır. Bu çerçevede bölgesel düzeydeki farklılıkların (beşeri sermaye, gelir, bölgesel 

potansiyeller vb.) kamu yatırımlarının yeniden dağılımı ile giderilmesi, kırsal ve kentsel 

ekonomilerin entegrasyonu ile hizmet etkinliğinin arttırılması önem kazanmaktadır.  Bu amaç 

çerçevesinde ayrıca yerel düzeyde kaynakların öncelikler temelinde kullanılması ve etkin 

çalışan bir hesap verme sorumluluğunun tesisi için kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik 

mekanizmaların tasarlanması üzerinde durulması özellikle yatırım tercihleri açısından önemli 

görülmektedir.  

 Plan hedeflerine ulaşırken ekonomik bütünleşmeyi de sağlayacak şekilde, ekonominin 

odağına üretim ve istihdam odaklı, yenilik yapan, rekabetçi yapıdaki özel sektör 

yerleştirilmelidir. Özellikle imalat sanayinde sanayi politikasının orta-yüksek teknolojili 

ürünler üreten bir yapıdan yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığı bir yapıya geçişi 

sağlaması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Kamu yatırımlarının bu aşamada gerekli altyapıyı 

sağlayarak özel sektör yatırımlarını tamamlaması Ar-Ge başta olmak üzere özel sektörün 

riskli gördüğü alanlarda yoğunlaşması konularını Plan döneminde ele alınması önem 

taşımaktadır.  

 Plan’da sektörel önceliklere de yer verilmelidir. Artan nüfusun birincil gereksinimi 

olan beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli ve güvenilir gıdaya, bu kapsamda tarım 

sektörüne ve tarımsal üretimde verimliliğin artması büyük önem arz etmektedir. Bununla 

birlikte sektörel olarak gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarının sağlıklı su, erişilebilir temiz 

enerji gibi öncelikler önemlidir. Enerji sektöründeki yatırımların teknolojik ilerlemeyi 

sağlamasına yönelik olarak yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkarılmalıdır. Bununla 

birlikte cari açık sorunu nedeniyle enerji yatırımlarında milli teknoloji ve yerli üretim 

vurgulanmalıdır. Son olarak ülkemizin sürdürülebilir enerjiye ulaşmasını sağlamak üzere 

madencilik başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda/sektörlerde yatırımların yapılması 

gerekmektedir.  

Tüm bu tespitler ve önerilerin ekonomideki temel aktörlerle sistematik bir çerçeve 

içinde paylaşılması ve değerlendirilmesi orta ve uzun vadede kamu politikalarının 

sürdürülebilirliği yanında ülkenin rekabet gücünün dolayısı ile büyümenin sağlanması 

açısından oldukça önem taşımaktadır.  
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EKLER 

EK 1. Anket Değerlendirme Soruları 

Değerli Katılımcılar; 

Önümüzdeki beş yıllık kalkınma planı döneminde ülkemizin büyüme ve gelişimini teminen 

kamunun hangi sektörlerde öncelikli olarak etkinlik göstermesi gerektiği sorusuna katılımcı 

olarak yanıt aramak üzere aşağıdaki anket hazırlanmıştır.  

Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar, SMART (Simple Multiattribute Rating Technique)  

Yöntemi ile değerlendirilecektir.  

Anketin birinci bölümde, mevcut çalışmalardan elde edilen gelişim eksenlerinin, ülkemizin 

kalkınmasında taşıması gereken önemi konusundaki görüşünüz talep edilecektir. İkinci 

bölümde ise, kamunun etkin olduğu sektörlerin, gelişme eksenlerinde ilerleme sağlama 

bağlamında sahip olmaları gereken önem sorgulanacaktır. İkinci bölümün sonunda ankete 

ilişkin değerlendirmeleriniz talep edilecektir. 

 Anket sorularına verdiğiniz yanıtlar toplulaştırılmış öncelik değerlendirilmesinde 

kullanılacak; bireysel yanıtlar herhangi bir yerde paylaşılmayacaktır. Bölümler, 

değerlendirmenin kolaylıkla yapılabilmesini teminen tablolar halinde düzenlenmiştir. 

Tablolarda yer alan değerlendirme sorularını yanıtlarken: 

1. En yüksek önem derecesi %100, en düşük önem derecesi %0 olacak şekilde ilgili 

kutucuğa işaretleyiniz. 

2. Eksenle ilintisi olmadığını düşündüğünüz sektörün önem derecesini %0 olarak 

işaretleyiniz. 

3. Her satır için yalnızca tek bir kutucuğa işaret koyunuz. 

4. En uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyerek, tüm soruları yanıtlayınız. 

Plan çalışmalarına olan değerli katkınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

Kalkınma Bakanlığı 

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
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BÖLÜM 1 

Kalkınma eksenleri, ülkenin büyüme ve gelişmesinde ne derece kıyaslamalı öneme sahip 

olmalıdır? 
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BÖLÜM 2 

Kamunun etkinlik gösterdiği sektörler, ilgili eksendeki ilerlemede ne derece kıyaslamalı 

öneme sahip olmalıdır? 
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Kamunun etkinlik gösterdiği sektörler, ilgili eksendeki ilerlemede ne derece kıyaslamalı 

öneme sahip olmalıdır? 
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Kamunun etkinlik gösterdiği sektörler, ilgili eksendeki ilerlemede ne derece kıyaslamalı 

öneme sahip olmalıdır? 
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Kamunun etkinlik gösterdiği sektörler, ilgili eksendeki ilerlemede ne derece kıyaslamalı 

öneme sahip olmalıdır? 

 



92 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Kamunun etkinlik gösterdiği sektörler, ilgili eksendeki ilerlemede ne derece kıyaslamalı 

öneme sahip olmalıdır? 
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