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Genel Politika Çerçevesi ve Amaçlar

1. GENEL POLİTİKA ÇERÇEVESİ VE AMAÇLAR
Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik için aday ülke olarak, 26/27 Kasım 2000
tarihli Ekonomik ve Mali İşler Konseyinin talebine istinaden, 2001 yılından itibaren Katılım
Öncesi Ekonomik Reform Programı (ERP-Eski Katılım Öncesi Ekonomik Program)
hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. Bu kapsamda, Ekonomik Reform
Programı (2021-2023) Avrupa Komisyonu güncel rehberine uygun olarak T.C.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık ve
kurumların katkılarıyla hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
Ekonomik Reform Programı (2021-2023), Yeni Ekonomi Programı (YEP, 2021-2023)
ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınarak hazırlanmıştır. Yapısal reform
tedbirlerinin maliyetlendirmesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Finansal Mükemmeliyet
Merkezi (CEF) ortaklığında düzenlenen çalıştaylarda ilgili kurumlardan tedbirlerden sorumlu
uzmanlarla tartışılarak nihai hale getirilmiştir.
ERP’nin makroekonomik çerçevesi; yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler
ile Kovid-19 salgınının getirdiği riskler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 2020 yılı
ekonomik aktivite üzerinde pek çok belirsizliğin bir arada yaşandığı bir yıl olmuştur.
Özellikle sosyal mesafeyi korumanın güç olduğu sektörlerdeki aktivite daralması salgının
seyri ile paralellik göstermektedir. Küresel ticaret ve turizm faaliyetlerindeki canlanmanın
geniş bir zamana yayılması ihtimali mevcuttur. Diğer taraftan, finansal piyasaların küresel
gelişmelere olan aşırı duyarlılığı ile yurt içi makro-finansal risklerin sermaye akımları
üzerindeki etkileri diğer temel risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır.
Ülkede salgının yayılmasını sınırlandırmak ve toplumsal sağlığı korumak amacıyla
birçok önlem alınmıştır. Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; kamu bankaları öncülüğünde kredi faiz
indirimleri, vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödenekleri, hane halkına yönelik karşılıksız
parasal destek verilmesi gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Ayrıca, ekonomik faaliyette
yaşanan yavaşlamayı sınırlandırmak için genişletici para politikası uygulanmıştır.
Ekonomideki toparlanma eğiliminin güç kazanmasına bağlı olarak 2020 yılı üçüncü
çeyreğinden itibaren kademeli çıkış stratejisi uygulanmakta olup, salgın döneminde oluşan
makroekonomik dengedeki geçici bozulmanın ERP’nin ilk yılında ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır. Bununla beraber, salgın ile mücadele kapsamında halen ihtiyaç duyulan
bazı tedbirlerin uygulamaları uzatılmaktadır.
ERP’nin temel amacı; Yeni Ekonomi Programları ile sağlanan kazanımların korunarak
geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik
reformlarla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. Kovid-19 salgınıyla birlikte
dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişi de önemli bir değişime uğramıştır. İş
yapış şekilleri, davranışlar ve tercihlerin yeniden biçimlenmesiyle gündeme gelen “yeni
normal” kavramına uyumu sağlayacak olan teknolojinin daha yoğun kullanımı, dijital
dönüşüm ve yeni çalışma modellerinin yaygınlaşmasına yönelik politikalarla üretimin
desteklenmesi amaçlanmaktadır. “Yeni dengelenme” sürecinde enflasyon ve cari dengede
kırılganlıkları azaltacak olan teknoloji, verimlilik ve rekabet odaklı politikalarla yenilikçi,
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yüksek katma değerli, ihracata dayalı ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme altyapısının
oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, ERP dönemi boyunca enflasyonla tavizsiz bir şekilde mücadele edilecek,
iç ve dış şoklara karşı ekonomiyi daha dayanıklı hale getirecek politikalar ile finansal istikrarı
tesis etme çalışmaları sürdürülecektir. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği
korunarak; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm
unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü
sağlayacak şekilde oluşturulacaktır. Fiyat istikrarının sağlanması, güçlü bir politika
koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu
çerçevede, salgının ekonomik etkilerini bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirleri
geçici olarak uygulanacak ve ekonomideki toparlanmayla birlikte bütçe dengesinde kademeli
iyileşme sağlanacaktır. Böylece, kamu borç stoku sürdürülebilir düşük düzeylerde
korunmaya devam edilecektir.
Kamu yatırımlarında, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli imalat sanayi
sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge,
dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma
sanayi alanlarına öncelik verilecektir. Bankacılık sektörü kaynaklarını kaliteli ve
sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde kullanması yönünde teşvik edilecektir. Bu
sayede, krediler üretken kapasiteyi destekleyici şekilde verimli alanlara yönlendirilecektir.
İşgücü piyasasında iş-beceri uyumu artırılacak ve esnekleştirme adımları atılacak olup
toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler
olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması sağlanacaktır. Eğitim
ve sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını, niteliğini ve etkinliğini artıracak, bölgeler arası
dağılımını iyileştirmek üzere fiziki ve beşeri altyapı geliştirilecektir.
Yedi ana bölümden oluşan ERP’nin ikinci bölümünde, AB ile Batı Balkanlar ve
Türkiye arasındaki Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı sonuç bildirgesinde yer alan
politika önerilerine ilişkin yapılanlar sunulmaktadır. Ayrıca bu bölümde salgın ile mücadele
kapsamında sektörel düzeyde yapılanlara ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde ise dünya ekonomisine ilişkin gelişmeler dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki
son ekonomik gelişmeler değerlendirilmekte ve ardından 2021-2023 dönemine ilişkin
makroekonomik tahminler sunulmaktadır. Dördüncü bölümde, maliye politikaları ile birlikte
bütçe ve borç yönetimiyle ilgili öngörülere ve analizlere yer verilmekte, beşinci bölümde ise
yapısal reform alanlarındaki gelişmeler ve bütçe etkilerine ilişkin değerlendirmeler ile reform
takvimi yer almaktadır. Altıncı bölümde, yapısal reform tedbirlerinin maliyetleri ile
finansman özeti sunulmakta, son bölümde ise, politika çerçevesi ve reformların
uygulanmasına ilişkin kurumsal konular ile paydaşların katılımına yönelik bilgi
verilmektedir.
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2. EKONOMİK VE MALİ DİYALOG POLİTİKA ÖNERİLERİ İLE İLGİLİ
YAPILANLAR
Politika Önerisi 1:
10 Mart 2020 itibarıyla Türkiye’de ilk pozitif vakanın tespitiyle ülke genelinde tedbir
ve kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştır. Yayılımı önlemek amacıyla iş yerleri ve okullar
kapatılmış, seyahatler yasaklanmış, toplu etkinlikler iptal edilmiş ve çeşitli yaş grupları odaklı
sokağa çıkma yasakları getirilmiştir. Haziran ayı başında ise önlemler büyük ölçüde
kaldırılmış, kontrollü bir şekilde normal hayata dönüş teşvik edilmiştir. Vakaların yılsonuna
doğru tekrar artış göstermesiyle kısıtlamalar, ilk dönemdeki kadar yoğun olmasa da, tekrar
uygulanmaya başlanmıştır. Ülke genelinde alınan tedbirler ve insanların sağlıklarını korumak
adına temkinli davranma istekleri, ekonomik aktivite üzerinde hem arz hem de talep yönlü
baskılar yaratmış, sonuç olarak üretim ve istihdam söz konusu gelişmelerden yoğun olarak
etkilenmiştir.
Ülkede salgının yayılmasını sınırlandırmak, toplumsal sağlığı korumak ve salgının
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla "Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi" kapsamında; kamu bankaları öncülüğünde kredi faiz indirimleri, vergi ertelemeleri,
kısa çalışma ödenekleri, hane halkına yönelik karşılıksız parasal destek verilmesi gibi
uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda:
 2019 yılına ilişkin Nisan ayının son gününe kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi
beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır. Öte
yandan, salgından ciddi şekilde etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile
gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1,9 milyon vatandaşın tamamı için mücbir sebep
halinin varlığı kabul edilerek muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin ödeme
süreleri 6 ay süreyle uzatılmıştır. Bu kapsamda 29,4 milyar TL tutarında vergi ödemesi
ertelenmiştir.
 Konaklama vergisi uygulaması ertelenmiştir. Geri kazanım katılım payına ilişkin beyan
dönemleri 2020 yılı için 6 ay olarak belirlenmiştir. 65 yaş ve üstü ya da kronik
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve
meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin,
beyan ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15’inci
günün sonuna kadar ertelenmiştir.
 Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi ile
geçici vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerinin yanı sıra BABS formları ile e-Defter beratları gibi yükümlülüklerin de süreleri uzatılmıştır.
 Mükelleflerimizin mücbir sebep hali kapsamında yer alan mükelleflerden yaptıkları
mal veya hizmet alımlarına isabet eden KDV iade taleplerinin gerçekleştirilmesini
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.
 İhracat istisnası kapsamında tecil-terkin uygulamasında imalatçılar tarafından KDV
hesaplanmaksızın ihracatçılara teslim edilen malların ihracat süreleri, 1 Nisan 2020-30
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Haziran 2020 tarihleri arasında süresi dolacak olanlar bakımından, mücbir sebep
kapsamında 3 ay uzatılmıştır.
 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde uygulanan KDV oranı 1 Nisan 2020
tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1’e indirilmiştir.
 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim
hizmetlerinde KDV oranı geçici olarak yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmiştir.
 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak uygulanmak üzere; iş yeri kiralama
hizmetleri, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, düğün, nikah
organizasyonu, konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri, oto yıkama,
berberlik, kuaförlük, çilingirlik, terzilik, ayakkabı onarımı ile boyama hizmetleri, kuru
temizleme, halı yıkama hizmeti gibi genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV oranı,
yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.
 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yeme-içme, sinema tiyatro müze, konaklama
hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e, indirilmiştir.
 31 Aralık 2020 tarihine kadar iş yeri kira stopajı oranı yüzde 20’den yüzde 10’a
indirilmiştir.
 Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam
vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, bu dönemlere isabet eden kısmının
alınmaması sağlanmıştır.
Zamanında alınan etkin önlemler ve beklenenden hızlı gelişen normalleşme süreci
sayesinde Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında vergi gelirleri ortalama yüzde
37,1 oranında artış göstermiştir.
Salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkileri, Nisan ayından sonra hissedilmeye
başlanmış ve Mayıs ayında toplam istihdamdaki daralma en yüksek noktasına ulaşmıştır.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile esnek ve uzaktan çalışma modelleri teşvik edilmiş, kısa
çalışma ödeneğinin işlerliği artırılmış, hane halklarına destek ödemeleri yapılmış ve
firmaların kredi imkanları genişletilmiştir. Firmalara istihdam azaltmamak şartıyla 3 aylık
dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilmesi sağlanmıştır.
Firmaların icra ve iflas takipleri belirli bir süre için durdurulmuş, Kovid-19 salgınıyla ilgili
tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin
asgari 3 ay ötelenmesi ve ilave finansman desteği sağlanması karara bağlanmıştır.
 Kısa çalışma ödeneği uygulaması çerçevesinde, işyerinde faaliyetin tamamen veya
kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışmadıkları
dönem için gelir desteği sağlanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulamasından
yararlanan kişi sayısı, Nisan ve Mayıs aylarında 3,3 milyona ulaşmıştır. Nisan-Aralık
2020 döneminde kısa çalışma ödeneği kaynaklı ödeme miktarı 23,4 milyar TL
olmuştur.
 Ücretsiz izin desteği ve fesih kısıtı, Kovid-19’un işgücü piyasası üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. Nisan-Aralık 2020 döneminde ücretsiz
izne çıkarılan veya 15 Mart itibarıyla iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden
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yararlanamayan 2,2 milyon kişi Nakdi Ücret Desteği almaya hak kazanmıştır. Bu
kapsamda toplam 6,5 milyar TL ödeme yapılmıştır.
 Hane halklarına sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarı Aralık ayı itibarıyla 44
milyar TL’yi aşmıştır.
Çalışan sınıfına göre bakıldığında en fazla etkilenen grubun ücretli çalışanlar olduğu,
sektörlere göre bakıldığında ise daralmanın sektörlerin geneline yayıldığı görülmektedir. Bu
kapsamda ihtiyaç olduğu sürece destekler devam ettirilmekte, mağdur gruplara odaklanılarak
tedbirlerin ve kısıtlamaların yoğun olarak etkilediği sektörlere yönelik düzenlemeler
yapılmaktadır. Son olarak esnaflara yönelik açıklanan hibe ve kira desteği bunun güzel bir
örneğidir.
Politika Önerisi 2:


Türkiye Varlık Fonu, bağımsız denetçiler tarafından TMS, TFRS ve UFRS gibi ulusal
ve uluslararası standartlara uygun olarak denetlenmektedir. Bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar web sitesinden yayınlanmaktadır. Bağımsız
denetimden geçmiş finansal tablo ve faaliyetler, sermaye piyasaları, finans, ekonomi,
maliye, bankacılık ve kalkınma alanındaki uzman en az üç merkezi denetçi tarafından
bağımsız denetim çerçevesinde denetlenir. Hazırlanan denetim raporu TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.
Politika Önerisi 3:







Son dönemin en büyük dışsal şoku olan Kovid-19’un ekonomik ve finansal etkilerini
azaltmak amacıyla küresel anlamda genişleyici para ve maliye politikaları
uygulanmıştır. Küresel büyüme görünümü zayıflarken, reel sektör ve hanehalkı nakit
akışları bozulmuş, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda likidite sıkışıklığı ortaya çıkmış;
bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke otoriteleri iktisadi faaliyeti ve
makrofinansal istikrarı desteklemek için önlemler almıştır.
Pandeminin olumsuz makrofinansal etkilerini azaltmak amacıyla alınan, yurt içi talebi
ve istihdamı destekleyen tedbirlerin etkisiyle Türkiye'de iktisadi faaliyet 2020Ç3'te
güçlü bir toparlanma kaydetmiştir. Hızlı toparlanmanın enflasyon ve dış denge
üzerindeki yan etkileri nedeniyle, pandemi kapsamında alınan bu döneme özgü
politikalar Ağustos ayından itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştır.
TCMB, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda parasal sıkılaştırma gerçekleştirmiş,
öngörülebilirliği ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla tüm fonlamanın
TCMB politika faiz oranından sağlanmasına karar verilmiştir. Kredi piyasasındaki
dengelenmenin sağlanması için aktif rasyosu ve tüketici kredi vadelerinin yeniden
düzenlemesi dâhil olmak üzere ilave politika adımları atılmıştır. Para politikasındaki
sıkılaşma ile koordineli politika adımları, kredi ivmesinin yavaşlaması ve aktarım
kanalının etkin işleyişi açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.
TCMB, bankacılık sektörüne likidite sağlamak için aldığı tedbirleri şeffaf bir şekilde
açıklamıştır. Ayrıca TCMB, ihale yoluyla sağlayacağı likidite konusunda düzenli
açıklamalar yapmakta ve likidite işlemlerinin sonuçlarını günlük olarak
yayınlamaktadır.
5

Ekonomik ve Mali Diyalog Politika Önerileri ile İlgili Yapılanlar



Özel sektöre kredi akışını sağlamaya devam etmek için, BDDK Kovid-19 sonrasında
çeşitli önlemler almıştır. Öncelikle, konut kredileri için olan kredi değer oranı
gevşetilmiştir. Ayrıca, BDDK sermaye yeterlilik oranının hesaplamasında bazı
esneklikler sağlarken, yasal likidite karşılama oranlarını sağlama hususunda 2020 yıl
sonuna kadar muafiyet getirmiştir. Bankaların nakit akış dengesi pandemiden
olumsuz etkilenen firmalar için ilave kredi destekleri sağlamaları ve kredi taksitlerini
ötelemeleri finansal istikrarın sağlanmasına yardımcı olmuştur. Kredi Garanti Fonu,
firmaların işletme giderlerini ve çeklerini ödemelerine yardımcı olmak ve istihdamı
desteklemek amaçlarıyla yeni kredi paketleri açıklamıştır.



BDDK, yeni TGA'ların muhtemel birikimini azaltmak için Mart 2020’de 2020 yıl
sonuna kadar uygulanmak üzere, standart nitelikli kredilerin yakın izleme olarak
sınıflandırılmasında 30 günlük kuralı 90 güne ve yakın izlemedeki kredilerin TGA
olarak sınıflandırılmasında 90 gün kuralını 180 güne uzatmıştır. Kovid-19'un
ekonomik büyümedeki etkilerinin halen devam etmesi nedeniyle, BDDK 2020 yıl
sonunda bu tedbirin Haziran 2021'e kadar uzatıldığını duyurmuştur. BDDK, ayrıca
kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarını düşürmüştür. Kovid-19 sonrası alınan
kredi sınıflandırması, kredi kartı asgari ödeme oranı ve taksit erteleme teşvikleri gibi
ihtiyati tedbirlerle, 2020 yılında TGA ilaveleri sınırlı olmuştur.



Kovid-19 kaynaklı olarak artan küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası
ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olumsuz etkilerinin
hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine
yönelik bazı önlemler alınmıştır. 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine
kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım
imkânı tanınmıştır. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak,
herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun
vadede bir senet ile değiştirme imkânına sahip olmuştur. Hâlihazırda kredi taahhüdü
açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine
kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş,
böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır. Mevcut
reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için
ise 720 güne çıkartılmıştır.



Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve
istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz
kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. TL cinsi
reeskont kredileri için başlangıçta toplam 60 milyar TL limit belirlenmiştir. Bu limitin
20 milyar TL’si Türk Eximbank, 30 milyar TL’si kamu bankaları, 10 milyar TL’si ise
diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir. Daha
sonra 60 milyar TL’lik limitin 20 milyar TL’si yatırım taahhütlü avans kredilerine
aktarılmıştır. TL cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar TL tutarındaki limitin;
20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar
Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilmiştir.
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Başlangıçta, Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin
asgari yüzde 70’i KOBİ’lere tahsis edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Firma bazında
azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon TL, diğer firmalar için ise 50 milyon
TL olarak belirlenmiştir. Daha sonra, sadece KOBİ’lerin kredi talebinde bulunmasına
izin verilmiştir. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar
ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara
katılım sağlayan firmaların da yararlanmasına imkan tanınmıştır. Başlangıçta,
Kredilerde faiz oranı TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının 150 baz puan altında olarak belirlenmiştir. Daha sonra, faiz oranı TCMB
politika faizine eşitlenmiştir. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan ile
sınırlandırılmıştır. Krediler, azami 360 gün vadeli olarak, ihracat veya döviz
kazandırıcı hizmet taahhüdü ile Mart 2020 sonundaki tarihindeki istihdam düzeyinin
kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılmıştır.


Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefi kapsamında;
bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ile risk unsurları yakından takip
edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek,
makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan
kırılganlıkların azaltılması hedefiyle ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar
uygulanacaktır.
Politika Önerisi 4:



Yatırımcıların devlet desteklerine ilişkin bilgilere tek bir platformdan ulaşmasını
sağlayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine
başlamıştır. Yatırımcılar söz konusu internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu
aracılığıyla, yatırım yapmayı düşündükleri sektör ve ildeki Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının yatırım teşvik kalemleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte, yatırım
teşviklerinin hesaplamalarını yapabilmekte ve teşviklerin sunduğu tüm avantajları
öğrenebilmektedir.



Yargılama süreçlerinin makul sürede tamamlanabilmesi için başta alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi olmak üzere çeşitli usul ve
yöntemlerin hayata geçirilmesi benimsenmiş, hem ceza hem hukuk yargılamalarını
uzatan hükümler gözden geçirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan ve hukuk
yargılamalarındaki usulî eksikliklerin giderilmesine hizmet edecek olan reform paketi
7251 sayılı Kanun ile kabul edilerek uygulamaya girmiştir.



Bazı davaların (ticari davalar, fikrî ve sınai haklardan kaynaklanan davalar gibi) il
merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesi amacıyla fikri ve sınai haklar
hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi yargı çevresinin, il ve ilçe
sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar
Kurulu tarafından belirleneceği hükmü getirilmiştir.



Hukuk mahkemelerinde daha önce tarafların rızasına ilişkin olan şart kaldırılarak
taraflardan birinin talebi ya da re’sen ses ve görüntü nakliyle duruşma yapılabileceği
düzenlenmiştir.
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Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir.



Ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulama sınırı yükseltilerek 500 bin
TL’ye çıkarılmıştır.



“Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh ve arabuluculuğun
esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa
teşvik eder…” düzenlenmesi ile sulh müessesesinin etkinliği artırılmıştır.
Politika Önerisi 5:



Kurum bakımında olan engelli ve yaşlılar için koruma, destek ve izleme önlemleri
alınmıştır. Kovid-19 ile enfekte olanlar için bakım, hastaneye yatma ve karantina
prosedürleri oluşturulmuştur. Ayrıca bu merkezlerin tüm personeli için koruma ve
izleme önlemleri alınmış ve vardiyaları yeniden düzenlenmiştir.



Engelli ve yaşlılara bakım hizmeti veren resmi ve özel bakım kuruluşlarında vardiya
değişimlerinin 14 günde bir gerçekleşmesi ve vardiya değişimlerinde personele
Kovid-19 testlerinin (PCR) yapılması kararı uygulamaya konmuştur.



İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların istihdam
edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020
döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş
yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere her ay kuruma
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek
verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Politika Önerisi 6:



İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden
yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak
işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere yönelik olarak ise nakdi ücret desteği
düzenlemesi hayata geçirilmiştir.



Yeni yapılan düzenleme ile fesih yasağı süresi ve dolayısıyla nakdi ücret desteği
uygulamasının süresini her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021
tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Alınan son kararla bu süre
17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.



Kovid-19 gerekçeli olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda çalışanların gelir
kayıplarını azami ölçüde telafi etmek için kısa çalışma uygulaması yeniden
düzenlenmiştir. Kısa çalışmaya dair yapılan ilk düzenlemede ödeneğe hak kazanmak
için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma
başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne
düşürülmüştür. Böylece daha fazla sayıda çalışanın uygulamadan yararlanması
sağlanmıştır.



Yapılan ikinci düzenleme ile kısa çalışma kapsamına alınan işçilerin hızlı bir şekilde
ödenek almaları sağlanmıştır. Kısa çalışmadan daha fazla kişinin yararlanabilmesi ve
toplum sağlığının korunması için daha önce fiziki ortamda alınan kısa çalışma ödeneği
8
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başvurularının işverenler tarafından İŞKUR’a elektronik posta gönderilerek
yapılabilmesi sağlanmış ve sürecin kolaylaştırılması amacıyla Kovid-19 gerekçeli
kısa çalışma başvuruları için kısa çalışma ödeneğinin işverenlerin beyanları
doğrultusunda ödenmesi ve uygunluk tespitinin iş müfettişlerince daha sonra
yapılması belirlenmiştir. Bu dönemde ayrıca fesih kısıtı getirilerek işten çıkarmaların
önüne geçilmiştir.
2.1. Kovid-19 Kapsamında Yapılanlar
İş Ortamı ve Kayıt Dışılığın Azaltılması


Kovid-19 salgınının ülkemizde de etkisini göstermesini takiben, salgın riskinin
yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele edilmesi ve salgının etkilerinin
azaltılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini
yürüten 26 Kalkınma Ajansı tarafından eş anlı olarak Kovid-19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Programı ilan edilmiştir. 63 adet proje başarılı bulunmuş ve bu projelere
39 milyon TL destek verilmiş olup, eş finansman tutarları ile birlikte toplam proje
büyüklüğü 48 milyon TL’ye ulaşmıştır.



Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık
Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla
yürütülmeye başlanmıştır. Projenin Mart 2021 tarihinde tamamlanması
planlanmaktadır. Proje, kapsayıcı kriz yönetimine ilişkin yetkinliklerin artırılması,
genç işsizlerin dijital yeteneklerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması,
kırılgan sektörlerin farklı kriz türlerine yatkınlıklarının tespit edilmesi ve adaptif
yönetim yaklaşımlarının benimsemesini hedeflemektedir. Projenin toplam bütçesi 1,3
milyon dolardır. Proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 32 Bölge Bazlı
Kırılgan Sektör Analiz Raporu ve Kılavuzların Hazırlanması, Kırılgan Sektörler için
Yeni Pazar Analizinin Hazırlanması, KOBİ’lerin Teknik Kapasitelerinin
Geliştirilmesi, Kriz ve Doğal Afetlere Yönelik Kalkınma Ajans Personelinin
Yetkinliklerinin Geliştirilmesi, Krize Yanıt İçin Kritik Öneme Sahip Sektörleri
Etkinleştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.



Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinasyonu güçlendirilmiş ve adalet
sistemine ilişkin önlemlerin Bilim Kurulunda görüşülerek şekillendirilmesi
sağlanmıştır. 13 Mart 2020 tarihinde “Adalet Bakanlığı Tehlikeli Salgın Hastalıklarla
Mücadele Eylem Planı” yürürlüğe girmiştir. Türkiye Adalet Akademisi, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile İşyurtları
Kurumu için ayrı ayrı Eylem Planları hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığı bünyesinde
“Risk Takip Sistemi” oluşturulmuştur.



26 Mart 2020’de yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile Adli ve İdari Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki duruşmaların
ertelenmesi için Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yetki verilmiştir. Vatandaşların
mağdur olmaması için yargıda tüm süreler, 15 Haziran 2020 tarihine kadar
durdurulmuştur. Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu
oluşturulmuş ve çalışmaların buna uygun biçimde sürdürülmesi sağlanmıştır.
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Avukatların ofislerinden güvenli bir şekilde taraf oldukları hukuk mahkemesi
duruşmalarına katılmalarını sağlamak için "e-duruşma sistemi" tasarlanmış ve pilot
adliyelerde faaliyete geçirilmiştir. 22 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam 329
mahkemede uygulanmaya başlamıştır.



Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup
bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin
haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi amacıyla kurulan
"Merkezi Takip Sistemi (MTS)" ile 1 Haziran 2019 ile Ekim 2020 tarihine kadar icra
dairesine gelinmeden 1.358.736 adet takip başlatılmış olup bu takiplerden yalnızca
376.400'ü icra dairesine taşınmıştır.
Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm



Firmaları ve işgücünü salgının olası etkilerinden uzak tutmak amacıyla, içinde
bulunulan sosyal etkenler ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan
personelin 11 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda en fazla 7 ay süreyle
uzaktan çalışmaları mümkün hale getirilmiştir. Salgın sürecinin güncel durumu da
dikkate alınarak bu süre, 11 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle sınırlı
olarak uzatılmıştır.



Ayrıca, faaliyette olan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin güncel gelişmelerini yansıtan
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundukları faaliyet raporu teslim tarihi bu süreçte
sıkıntı yaşamaması adına 31 Mayıs 2020 yerine Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
Yine bu kapsamda Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin başvuru ve faaliyet
değerlendirme karar toplantılarının firma temsilcileri, akademisyenler ve Bakanlık
temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapılması sağlanmıştır. Benzer
şekilde Teknoparkların raporlama süreleri uzatılmış, Teknopark başvurularına ilişkin
toplantılar da yine video konferans yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır.



Sağlık, ilaç, tekstil, kimya sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım
merkezlerimiz ile Teknopark firmalarımız salgın döneminde yetkinliklerini daha da
artırarak bu kapasiteleri ile yerli ve milli solunum cihazı üretimi, aşı, ilaç, maske, tanı
kiti, dezenfektan ile ilgili çalışmalara ağırlık vererek Kovid-19 salgını ile mücadelede
yurt içi ve yurt dışı ihtiyaçları karşılamada büyük rol üstlenmiştir.



Kovid-19 salgını firma artış hızı ve yurt içi satışlarda yaşanan artış hızında
yavaşlamaya yol açmış olsa da, faaliyetine devam eden Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri (TGB) belli bir doluluk oranının üzerinde olduklarından ve ülkemizde
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan ekonomik tedbirlerden ötürü
şirket sayılarında ve dolayısıyla istihdamda bir azalma yaşanmamıştır.



Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı, ilaç, tanı kiti vb ürünlerin geliştirilmesine
yönelik TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından
proje destekleri sağlanmıştır.
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Eğitim ve Yetenekler


Eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla “Konuşan Duvarlar” temalı materyaller
geliştirilmiştir. Bu materyaller fiziksel hareket kartları, temizlik, salgın döneminde
güvende olma ve doğru tuvalet kullanımı temalı posterlerden oluşmuştur. Özellikle
salgın döneminde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik olarak dört farklı poster
tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan tasarımlar okul giriş-çıkış noktalarına, dersliklere,
tuvaletlere asılacak olup 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarına dağıtılacaktır.



Salgın döneminde okul öncesi eğitim hizmetinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesine
yönelik olarak veli-öğretmen-çocuk iletişimini güçlendirecek iki rehber
hazırlanmıştır. Söz konusu rehberler teknik detaylardan ziyade veli ile öğretmen
arasındaki etkileşimi, velilerin çocuklarına bu süreçte rehberlik yapmasını ve
öğretmenlerin süreç boyunca hem veliyi hem de çocukları desteklemesini
amaçlamaktadır.



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda öğrenciler, öğretmenler,
çalışanlar ve diğer tüm paydaşların uluslararası ve ulusal sağlık ve güvenlik
kültürünün oluşturulması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin uygulanması
ve sürekliğinin sağlanması “Uluslararası ve ulusal sağlık ve güvenlik kültürünün
oluşturulmasında Okullarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi” kapsamında
hedeflenmektedir.



Okul Yönetimlerinin Uluslararası Standartlara Dayalı Sertifikalandırılması amacıyla
Okul ve kurumlarımız tarafından uygulanan uluslararası standartların
belgelendirilmesi hedeflenmektedir. "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemlerinin" sertifikasyon çalışması yapılacaktır. Yönetim sistemi
belgelendirme çalışması TS EN ISO/IEC 17021-1 akreditasyon şartlarına uygun
olarak gerçekleştirilecektir.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde, ülkemizde ve tüm
dünyada ortaya çıkan Kovid-19 salgını sürecinde ve sonrasında, yüz yüze eğitimin
güvenli bir biçimde sürdürülmesi için eğitim kurumlarının hazırlanması amacıyla
“Okulum Temiz” belgelendirme programı yürütülmektedir. “Eğitim Kurumlarında
Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna”
uygunluğun değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi sağlanmaktadır. 2020 yılı
itibariyle Bakanlığa bağlı okulların yüzde 90’ında kılavuz şartlarına uygun olarak
hazırlıklar tamamlanmış, tetkik ve belgelendirme faaliyetleri sürdürülmektedir.
Okulum Temiz Belgesi alan okulların her yıl tekrar belge yenileme tetkikleri
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ülke genelinde yaklaşık 4 bin tetkik görevlisi ile
faaliyetler sürdürülmektedir.



Ülkemiz genelindeki okul/kurumlarda ilk yardımcı yetiştirerek, çocuklarımızın
sağlıklı eğitim ortamlarında büyümesine katkı sağlamak, öğrenci, öğretmen ve okul
paydaşlarının koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren durumlar (kazalar,
yaşamı tehlikeye düşüren durumlar, doğal afetler) karşısında okul, kreş, ev, iş yeri vb.
ortamlarda ölüm, yaralanma ve sakatlıkların azaltılmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Bu amaçla Bakanlık İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi ve 81 il
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de 82 İlk Yardım Eğitim Merkezi kurulmuştur. 2020 yılı itibariyle yetiştirilen 403
eğitici tarafından 55 bin personelin ilk yardımcı eğitimleri tamamlanmıştır.


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
doğrultusunda okul ve kurumlarımızda tehlikeli her türlü tesisat, makine ve
ekipmanların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimleri ile
yetkilendirilmesi sağlanarak, Elektrik, Makine ve Metal alanlarından 230 Periyodik
Kontrol Uzmanı tarafından 2020 yılı itibariyle 18 bin okul ve kurumda periyodik
kontroller gerçekleştirilmiş, tehlikeler kaynağında kontrol altına alınmış, güvenli
eğitim ortamı oluşturulmasına katkı sunulmuştur.



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda fiziki risk faktörlerinin tespiti
ve ölçülmesi amacıyla, Bakanlık İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı
kurularak, Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmiş ve Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Merkez laboratuvara bağlı olarak,
bulunduğu il ile birlikte çevresindeki diğer illerde ölçüm yapabilecek 7 adet, Türk
Akreditasyon Kurumundan akredite Bölge Laboratuvarı kurulması hedeflenmektedir.
İstihdam ve İşgücü Piyasası



Çalışma hayatında Kovid-19 salgınının önlenmesi için bilgilendirici nitelikte afiş
hazırlayıp ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştır. Bu doğrultuda Kovid-19
Salgın Hastalığının Önlenmesi Amacıyla Bilgilendirme afişleri bastırılmıştır.



Kovid-19 salgınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak ve istihdamı
korumak amacıyla işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları etkin şekilde
uygulanmıştır. Bu uygulamalara ilave olarak nakdi ücret desteği ve normal çalışmaya
geçen işyerlerine normalleşme prim desteği şeklinde iki yeni destek de uygulanmaya
başlanmıştır.
Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında:



Kovid-19’un olası etkileri dikkate alınarak İŞKUR Yönetim Kurulunca alınan kararla,
"dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep"
kapsamında kısa çalışma uygulaması hayata geçirilmiştir.



Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında
azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya
kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanmaktadır.



Kovid-19 gerekçeli olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda çalışanların gelir
kayıplarını azami ölçüde telafi etmek için kısa çalışma uygulaması yeniden
düzenlenmiştir. Kısa çalışmaya dair yapılan ilk düzenlemede ödeneğe hak kazanmak
için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma
başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne
düşürülmüştür. Böylece daha fazla sayıda çalışanın uygulamadan yararlanması
sağlanmıştır.



Yapılan ikinci düzenleme ile kısa çalışma kapsamına alınan işçilerin hızlı bir şekilde
ödenek almaları sağlanmıştır. Kısa çalışmadan daha fazla kişinin yararlanabilmesi ve
toplum sağlığının korunması için daha önce fiziki ortamda alınan kısa çalışma
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ödeneği başvurularının işverenler tarafından İŞKUR’a elektronik posta gönderilerek
yapılabilmesi sağlanmış ve sürecin kolaylaştırılması amacıyla Kovid-19 gerekçeli
kısa çalışma başvuruları için kısa çalışma ödeneğinin işverenlerin beyanları
doğrultusunda ödenmesi ve uygunluk tespitinin iş müfettişlerince daha sonra
yapılması belirlenmiştir. Bu dönemde ayrıca fesih kısıtı getirilerek işten çıkarmaların
önüne geçilmiştir.


Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında
zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce üç ay olarak uygulanan kısa çalışma süresi,
Cumhurbaşkanı Kararlarına istinaden gerçekleşen uzatmalarla 2020 yıl sonuna kadar
uzatılmıştır.



Kovid-19 sürecinde, işsizlik sigortası kapsamında pasif işgücü programları içerisinde
oldukça önemli bir yer tutan işsizlik ödeneği ödemelerine de etkin bir şekilde devam
edilmiştir.
Nakdi Ücret Desteği Kapsamında:



İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden
yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak
işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere yönelik olarak ise nakdi ücret desteği
düzenlemesi hayata geçirilmiştir. Nakdi ücret desteği kapsamında, ücretsiz izinde
olan veya işsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımıza günlük 39,24 TL’lik
ödeme yapılmaktadır. Yine aynı dönemde destekten yararlananların genel sağlık
sigortası (GSS) primleri de İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Yine
yapılan düzenleme ile fesih yasağı süresi ve dolayısıyla nakdi ücret desteği
uygulamasının süresini her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021
tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Alınan son kararla bu süre
17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Normalleşme Prim Desteği Kapsamında:



Normale geçişi desteklemeye yönelik de güçlü adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu
kapsamda kısa çalışma uygulanmış ya da nakdi ücret desteğinden faydalanmış
olmakla birlikte normal çalışma süresine geçen işyerlerimize de normalleşme prim
desteği getirilmiştir.



Teşvik ile 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret
desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverenlere bu
sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik
primlerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır. Destek tutarı aylık 1.103,63 TL
olacaktır. 3 aylık destek süresini 6 aya uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Aktif İşgücü Programlarına Yönelik Önlemler:



Salgından önce başlayan ve devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca
görülen işyerlerinde düzenlenen kurs ve programlara ara verme imkânı getirilmiştir.
Uzaktan çalışmaya elverişli belirli sektörler ve işyerleri için uzaktan çalışma imkânı
sağlanarak kurs ve programların devamlılığı desteklenmiştir. İşbaşı Eğitim
Programlarında başvurular İŞKUR web sayfası üzerinden alınmaya başlanmıştır. 1
Mart 2020 itibari ile devam eden ve bu tarihten sonra açılan işbaşı eğitim programları
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için salgın mücbir neden olarak belirlenmiş ve kişilerin işe başlatılması gereken süre
1 Haziran 2020 tarihinden sonra başlamak üzere ertelenmiştir.
Sosyal Koruma, Sosyal İçerme ve Sağlık Hizmetleri


Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Pandemi Sosyal Destek
Programı 3 faz halinde uygulanmaktadır. 1. Fazda Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun
kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi 2.111.254 haneye 1.000’er TL
nakdi yardım ulaştırılmıştır. 2. Fazda ilk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan
ve ihtiyaç sahipliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca belirlenen
2.316.010 haneye 1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır. 3. Fazda ise başvurular Edevlet üzerinden online alınmış olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarımızın tespit ettiği haneler ile dönemsel ihtiyaç sahibi olan 1.882.840 haneye
1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında
başlatılan Biz Bize Yeteriz Kampanyasında toplanan kaynak yine SYD Vakıflarınca
dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1.000’er TL nakdi yardım
aktarılması şeklinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2.009.267 haneye 1.000’er TL
nakdi yardım ulaştırılmıştır.



Kovid-19 salgınının başından itibaren gerekli yöntem ve tedbirleri belirlemek
amacıyla engellilik ve yaşlılık alanında çalışan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
UNICEF, Bakanlıklar, Üniversiteler ve STK’lar gibi ulusal ve uluslararası kurum
kuruluşlar ve paydaşlarla görüşme ve toplantılar düzenlenmiştir.



Kovid-19 kapsamında 9 adet kılavuz hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bunlardan ikisi
engelli ve yaşlılara yönelik kurumsal bakım merkezleri içindir. Diğerleri otizm
spektrum bozukluğu olan kişiler ve aileleri, özel ihtiyaçları olan kişiler ve aileleri, 65
yaş ve üstü yaşlılar içindir. Rehberlerden birisi Kovid-19 hakkında kolay okunur
formatta, diğeri ise işitme engelli kişiler içindir. Ayrıca işitme engelli kişiler için
hazırlanmış görsel bir kılavuz bulunmaktadır.



Bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde kalan kişilere ve personele virüsün bulaşma
yolları ve virüsten korumak için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme ve
eğitim çalışmaları yapılmıştır.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yeni Tip Korona virüse Karşı
Tedbirlere İlişkin Genelge yayınlanmıştır. Huzurevlerine Yönelik Kovid-19
Bilgilendirme Rehberi, bakım kuruluşlarına Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme
Rehberi-2 ve Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi ile Bilgilendirme Broşürü tüm il
müdürlüklerine uygulanması için gönderilmiştir. Kurum bakımında olan engelli ve
yaşlılar için koruma, destek ve izleme önlemleri alınmıştır. Kovid-19 ile enfekte
olanlar için bakım, hastaneye yatma ve karantina prosedürleri oluşturulmuştur. Ayrıca
bu merkezlerin tüm personeli için koruma ve izleme önlemleri alınmış ve vardiyaları
yeniden düzenlenmiştir.



Kovid-19 kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilmesi amacıyla maske,
dezenfektan, temizlik malzemeleri, tıbbi cihazlar gibi ihtiyaçlar için Mart ve Nisan
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aylarında engelli bakım merkezleri ve huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerine ek bütçe tahsis edilmiştir.


Salgın sürecinde riskleri azaltmak amacıyla aracı bir kuruluş olarak görev yapan bu
kuruluşlardan bakım hizmeti alan engelli/yaşlı bireylerin yaşayabilecekleri
mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla “Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının
Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir. Adı geçen Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un 5 inci maddesi ile 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’na Geçici Madde 18 eklenmiştir. Söz konusu madde ile resmi ve özel bakım
merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçü ve ağır engellilik
şartlarının maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay süre ile aranmayacağı ve
Cumhurbaşkanının bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu
süre Cumhurbaşkanı kararıyla 2021 Nisan ayına kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda acil
bakım ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, engelli ve yaşlılara hizmet sunan özel bakım
kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek kişilik sosyal izolasyon odalarında en az
14 gün izolasyon sürecini tamamlamak ve söz konusu sürecin öncesi ve sonrasında
Kovid-19 testi yapılması koşuluyla yerleştirilmesi sağlanmıştır.



Salgın sürecinin huzurevi sakinleri ve personelinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini en aza indirmek, sürecin devamı ve sonrasına adaptasyon sağlamalarını
kolaylaştırmak, moral ve motivasyon sağlamak adına sosyal servislerin çalışma
yapması planlanmıştır.



Tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında, 31 Temmuz
2020 tarihine kadar en az 10 günlük sabit vardiya uygulamasına devam edilmesi,
vardiya girişinde Kovid-19 PCR testlerinin resmi ve özel bakım kuruluşlarında
yapılması ve ziyaret kısıtlaması uygulamasının devam etmesine karar verilmiştir.



Temmuz ayında tekrar hizmet vermeye başlayan gündüz bakım kuruluşları
kapsamında gerekli tedbirler alınmış, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları
yapılmıştır.

Yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (Kovid-19) tüm dünya için halk sağlığı
tehdidi oluşturmakta ve Sağlık Bakanlığı tarafından da yakından takip edilmektedir.
Ülkemizde DSÖ’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın
ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak
toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte
gerek hasta ve hasta yakınları gerek ise sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi
ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar
gerçekleştirilmiştir;


Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç
Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun
bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilmiştir. Pandemi
hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi
belirlenmiş ve bu vakalar için rezerve edilmiştir. Vaka sayısının artması durumunda
diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmiştir.
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Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı
yerleşkesinde " Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha
Öz Acil Durum Hastanesi" inşa edilmiştir. 29 Mayıs 2020 tarihinde Prof. Dr. Feriha
Öz Acil Durum Hastanesi, 31 Mayıs 2020 tarihinde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil
Durum Hastanesi hizmete açılmıştır. Her iki hastanede tam teşekküllü 16
ameliyathaneye sahip olup, ileri tıp teknolojileriyle donatılırken her alanda uzman
sağlık personelini de bünyesinde barındırmaktadır. Her iki hastanede 36'sı diyaliz ve
yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta
altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP,
4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunmaktadır. Pandemi sonrası dönemde de
giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol alması planlanan hastane 75 bin
metrekarelik kapalı alanda, gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine
dönüştürülen 1008 yatak kapasitesine sahiptir.



TÜSEB, hasta örneklerinin (PCR) yöntemi kullanılarak test edildiği farklı şehirlerde
birkaç Kovid-19 teşhis merkezinin kurulması için bilimsel, teknik ve personel desteği
sağlamıştır. Ayrıca Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin, terapötik ajanların ve önleyici
aşıların geliştirilmesi ve bu anti-Kovid-19 ajanlarının klinik denemelerinin
desteklenmesi için projeleri finanse etme çağrılarını duyurmuştur. Şu anda, ilaçlarla
ilgili 11 proje (4.850.619 TL), teşhis kitleri üzerine 8 proje (4.271.474 TL), aşı
geliştirme üzerine 14 proje ve Kovid-19 Tanı ve Tarama Merkezlerinin Kurulması
Projesi kapsamında 4 proje (83.414.009 TL) TÜSEB tarafından finanse edilmektedir.



Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2020 tarihinde sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı ve
halkı bilgilendirmeyi amaçlayarak, online koronavirüs kontrolü için
https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ sitesini yayına almıştır. Bu uygulamada, Kovid-19
semptomlarına göre ön değerlendirme yapılmakta ve yapılan ön değerlendirmenin
olumlu çıkması durumunda vatandaşa bir sağlık tesisini ziyaret etmesi tavsiyesinde
bulunmaktadır.



Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, vatandaşlarımızı Kovid-19 konusunda
bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az
seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Hayat Eve Sığar
uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan
soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz
şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre
yönlendirme yapılabilmektedir. Verilen cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri
niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye
niteliğindedir. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro
ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte
kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu izlenebilmektedir.



Pandemi ile mücadeledeki en önemli araçlardan biri “Filyasyon ve İzolasyon Takip
Sistemi” (kaynak arama) uygulamasıdır. Ülkemizde vakalar görülmeye başlandıktan
hemen sonra, filyasyon ekipleri tabletlerle donatılarak filyasyon uygulaması gerçek
zamanlı olarak başlatılmıştır. Filyasyon yapılan alanda veriler anlık olarak sisteme
kaydedilmiş ve veri akışı zaman kaybedilmeksizin analiz edilmeye başlanmıştır.
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Filyasyon ekiplerinin, mobil uygulama ile merkezden yönlendirilerek filyasyon
yapılacak alanlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi sağlanmıştır.
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3. MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM
2020 yılında küresel ekonomik performans üzerindeki temel belirleyicilerin Kovid-19
salgını, azalmakla birlikte ticaret gerilimleri ve Brexit sürecindeki belirsizlikler olduğu
gözlenmiştir. Yılın ilk yarısında salgının önce Doğu Asya’yı, akabinde Avrupa’yı ve ABD’yi
şiddetli etkilemesiyle birlikte, küresel ekonomide tarihi olumsuz etkiler kaydedilmiştir.
Salgının tüm dünyaya yayılmasının ardından küresel düzeyde arz ve talep şoku yaşanmış,
finansal piyasalarda hızlı bozulma ve güvenli varlıklara yönelim gözlenmiştir. Bunlara
paralel olarak gelişmekte olan ülkelerden hızlı sermaye çıkışları, bu ülkelerin para
birimlerinin değer kaybetmesine yol açmıştır.
Salgının toplumun farklı kesimleri üzerindeki tahribatını azaltmak amacıyla küresel
düzeyde tarihte benzerine az rastlanır mali teşvik ve parasal genişleme politikalarına
başvurulmuştur. Bunların başında; hane halkına ve firmalara destek paketlerinin açıklanması
ve uyumlu para politikası uygulamaları gelmektedir. Söz konusu önlemler küresel düzeyde
olası bir ekonomik çöküşü önlemiştir. Ancak, bütün çabalara rağmen 2020 yılının ilk
yarısında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iktisadi faaliyette keskin düşüşler tecrübe
edilmiştir. Nitekim 2019 yılının tamamında yüzde 2,8 oranında büyüyen ve salgın öncesi
dönemdeki Uluslararası Para Fonu tahminlerine göre yüzde 3,4 oranında büyümesi beklenen
küresel hasılanın, 2020 yılında yüzde 4,4 oranında daralması öngörülmektedir.
Ağırlıklı olarak salgın kaynaklı nedenlerle gelişmiş ülke ekonomileri 2020 yılının ilk
yarısında büyümeye yönelik oldukça olumsuz bir görünüm sergilerken, yılın üçüncü çeyreği
itibarıyla başta Avro Bölgesi olmak üzere büyüme hızlarında göreli toparlanma izlenmiştir.
Ancak, salgının yeniden ivme kazanmasıyla birlikte söz konusu toparlanma da hız
kaybetmektedir. Önceki yıllara göre hız kesen küresel ticaret hacmi ve özellikle Avro Bölgesi
ekonomilerinde zayıflayan sanayi üretimiyle birlikte, 2020 genelinde Avro Bölgesinin yüzde
8,3 oranında, tüm gelişmiş ülke ekonomilerin ise yüzde 5,8 oranında daralması
beklenmektedir.
Bu süreçte gelişmiş ülke merkez bankaları, 2020 yılındaki iktisadi faaliyetteki
olağanüstü daralma eğiliminin etkisiyle para politikalarında ilave gevşemeye giderek
ekonomiyi destekleyici yönde politikalar izlemişlerdir. 2019 yılında art arda üç faiz indirimi
gerçekleştirerek gösterge faizini yüzde 1,5-1,75 aralığında belirleyen ABD Merkez Bankası
(Fed); salgın karşısında ülke ekonomisini daha da desteklemek amacıyla 15 Mart 2020’de
fonlama faiz oranını yüzde 0 ila 0,25 aralığında belirlemiştir. 2020 son çeyreği itibarıyla Fed,
politika faiz oranının ortalama enflasyon yüzde 2’ye yükselene kadar artırılmayacağını
belirtmiştir. Avrupa Merkez Bankası ise, 2019’da sıfır olarak belirlediği politika faiz
oranlarını 2020 yılında değiştirmemiş, bilançosunu Avro Bölgesi için salgın başlangıcı olan
Mart ayından ve Ağustos ayına kadar bölge GSYH’sının yaklaşık yüzde 16’sı kadar
genişletmiştir.
Benzer biçimde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılı iktisadi
faaliyetlerinde daralma gözlenmiş ve ekonomik aktiviteyi desteklemek için pek çok ülkede
merkez bankaları politika faiz oranlarında indirime gitmiştir. IMF 2019 yılında yüzde 3,7

18

Makroekonomik Görünüm

büyüyen yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılında yüzde 3,3
daralmasını ve 2021 yılında yüzde 6,0 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir.
Salgından ilk etkilenen ülke olması nedeniyle, ekonomik faaliyette daralma en erken
Çin’de başlamıştır. ABD ile süregelen ticaret gerilimleri altında, Kovid-19 salgını, küresel
ticaretteki sert daralma, iç talepteki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin
yavaşlamasında etkili olmuştur. Ancak, uygulanan tedbirlerinin olumlu sonuçlarının yılın
ikinci çeyreğinden itibaren alındığı gözlenmiştir. 2019 yılında yüzde 6,1 oranında büyüyen
Çin ekonomisinin olumsuz küresel koşullara rağmen, 2020 yılında yüzde 1,9 oranında pozitif
bir büyümeyle küresel hasılanın daha da aşağıya inmesini dizginleyeceği tahmin
edilmektedir. Çin’in 2021 yılında ise yüzde 8,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.
Bununla birlikte, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde beklenen daralma, gelişmiş
ekonomilere paralel keskinliktedir.
2017 yılında yüzde 5,6 ile güçlü bir görünüm sergileyen küresel ticaret hacmi artışı
gümrük tarifesi artırımları başta olmak üzere korumacı politikaların etkisiyle zayıflamıştır.
2018 yılında yüzde 3,9 oranında gerçekleşen küresel ticaret hacmi artışı, 2019 yılında ancak
yüzde 1 büyüme kaydedebilmiştir. IMF son tahminlerinde dünya ticaret hacminin 2020
yılında yüzde 10,4 küçüleceğini öngörmektedir.
Petrol fiyatları, 2018 yılının son çeyreğinden bu yana devam eden dalgalı seyri
sonrasında, zayıf küresel ekonomik görünüm nedeniyle gerilemiştir. 2019 yılında arz
kısıtlamaları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatlarında göreli artış yaşanmışsa
da, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, küresel talebin tarihi bir çöküş yaşaması ve petrol
ihraç eden ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar fiyatlarda sert düşüşe neden olmuştur. Brent
petrol fiyatları 2020 yılına 70 dolar/varil seviyesinden başlamasına rağmen oldukça düşük
seviyelere geriledikten sonra 45-55 dolar/varil bandına yerleşmiştir. Önümüzdeki dönemde,
fiyatların öngörülen küresel talep artışına bağlı olarak bir miktar yükseleceğine dönük
işaretler belirmektedir. Ancak, fiyatlarda halen 2019 yılına göre düşük bir seviye
öngörülmektedir.
Küresel ekonominin temel risk kaynağı çok sayıda belirsizliğin bir arada bulunmasıdır.
Sosyal mesafeyi korumanın güç olduğu sektörlerdeki aktivite daralması salgının seyri ile
paralellik göstermekte ve bu sektörlerdeki belirsizliği beslemektedir. Zayıf talebe bağlı
olarak, başta turizm gelirleri olmak üzere hizmet gelirlerinin ne zaman toparlanacağını tahmin
etmek güçtür. Ayrıca, finansal piyasaların küresel gelişmelere olan aşırı duyarlılığı ve bunun
küresel sermaye akımları üzerindeki etkileri diğer temel risk faktörleridir. Bunların yanı sıra,
salgın şokunun sürekliliğine, alınan tedbirlerin ölçüsü ve etkinliğine bağlı olarak potansiyel
arzda ortaya çıkacak kayıplara ilişkin belirsizlikler de bulunmaktadır. Aşı ve/veya etkin
tedavi sürecindeki gelişmelerin virüsün yayılma hızını azaltarak ekonomik aktivitenin salgın
öncesi düzeyine tahmin edilen süreden önce dönmesini sağlama ihtimali risk azaltıcı faktör
olarak öne çıkmaktadır. Genişlemeci mali tedbirlerin 2021 yılına uzatılması ise büyümeyi
mevcut tahminlerin üzerine taşıyabilecek bir unsur olarak görülmektedir.
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3.1. Son Ekonomik Gelişmeler
3.1.1. Reel Sektör
3.1.1.1. Büyüme
Türkiye ekonomisi, 2019 yılı Aralık ayında başlayan ve hızlı bir şekilde tüm dünyayı
etkisi altına alan virüs salgınının olumsuz etkisi nedeniyle, 2020 yılının ikinci çeyreğinde
yüzde 9,9 oranında daralmıştır. Bu dönemde nihai yurt içi talep büyümeye negatif 7,1 puan
etki yaparken net mal ve hizmet ihracatının katkısı negatif 7,7 puan olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde stok değişiminin büyümeye katkısı 5 puan olmuştur.
2020 yılı Haziran ayı başında ortaya konulan kredi faiz indirimlerinin de etkisiyle özel
tüketimin öncülüğünde toparlanma başlamış ve 2020 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye
ekonomisi yüzde 6,7 oranında büyümüştür. Söz konusu dönemde özel tüketim, 2019 yılı
üçüncü çeyreğine göre, yüzde 9,2 oranında artarken kamu tüketimi harcamaları yüzde 1,1
oranında artmıştır. Toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artış aynı dönemler itibarıyla
yüzde 22,5 olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatı 2020 yılı üçüncü çeyreğinde büyümeye
negatif 9,1 puan katkı yapmıştır.
2019 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla yüzde 0,5 oranında büyüyen ekonomide, özel
tüketim, kamu tüketimi ve toplam sabit sermaye yatırımlarının büyümeye katkısı sırasıyla 1,1
puan, 0,1 puan ve 1,4 puan olmuştur. Bu dönemde büyümeye stok değişimi 5,1 puan katkı
yaparken net mal ve hizmet ihracatı büyümeye negatif 7,1 puan katkı yapmıştır.
Tablo 3.1: Büyüme Hızları ve Talep Unsurları
Yıllık
2018
2019

2020

I

II

III

IV

I

II

III

9 Ay

-2,6

-1,7

1,0

6,4

4,5

-9,9

6,7

0,5

GSYH

3,0

Tarım

2,1

3,7

3,9

4,6

4,0

2,5

2,1

4,3

6,2

5,3

Sanayi

1,3

-1,0

-5,2

-4,0

1,0

4,3

5,9 -16,4

8,0

-0,9

İmalat Sanayii

1,1

-2,3

-6,7

-5,7

-0,5

3,6

6,6 -18,2

9,3

-0,9

Hizmetler 1

4,1

1,4

-1,1

-1,0

0,3

7,0

3,2 -10,2

4,9

-0,8

-1,9

-8,6

-8,2 -11,7

-9,0

-5,2

-1,8

-2,3

6,4

1,0

İnşaat
Toplam Tüketim

0,9

(Zincirlenmiş Hacim, Yıllık Yüzde Değişme)
2019

1,6

2,1

-1,8

0,2

2,8

6,8

4,2

-7,5

7,7

1,6

Kamu

6,6

4,4

7,3

3,4

6,3

1,6

3,2

-2,4

1,1

0,6

Özel

-3,9

-0,5

2,0

8,2

4,5

-8,8

9,2

1,8

-14,2 -20,9

0,5

1,6

Sabit Sermaye Yatırımları

-0,3

-12,4

Stok Değişmesi 1,2

-1,8

0,6

Toplam Yurt içi Nihai Talep

-14,0

0,6

-0,3

-6,2

22,5

5,5

-6,7

-1,2

2,4

6,8

5,3

5,0

5,1

5,1

1,1

-2,0

-5,4

-6,1

-1,9

5,1

3,1

-7,2

11,3

2,5

Toplam Yurt içi Talep

-0,7

-1,5

-12,0

-7,6

0,6

12,6

9,1

-2,2

17,0

8,2

Mal ve Hizmet İhracatı

9,0

4,9

9,1

6,2

4,7

0,6

Mal ve Hizmet İthalatı

-6,4

-5,3

-29,6 -18,6

3,6

27,8

0,3 -36,3 -22,4 -20,2
21,7

-7,7

15,8

9,7

Kaynak: TÜİK
(1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplaması.
(2) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir.

Üretim tarafından bakıldığında ise, 2020 yılının ilk üç çeyreğinde sanayi sektörü yüzde
0,9 oranında daralmış ve büyümeye yüzde 0,2 puan negatif etkide bulunmuştur. Hizmetler
sektörü ise aynı dönemde yüzde 0,8 oranında daralmış ve büyümeye yüzde 0,5 puan negatif
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etkide bulunmuştur. Tarım sektörü katma değeri ise bu dönemde yüzde 5,3 oranında artış
kaydederek büyümeye yüzde 0,4 puan katkıda bulunmuş ve diğer sektörlerden olumlu yönde
ayrışmıştır.
Büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında, 2020 yılı ikinci çeyreğinin sonundan
itibaren sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranında kayda değer artışların gerçekleştiği,
böylece her iki öncü göstergenin de salgın öncesi seviyelerini yakalamış olduğu
gözlenmektedir.
Şekil 3.1: GSYH Gelişmeleri

Şekil 3.2: Sanayi Üretim Göstergeleri
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Sanayi Üretim Endeksi, 2015=100 (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış, Sol Eksen)
Kapasite Kullanım Oranı, % (Sağ Eksen)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK ve TCMB

Salgının yayılmasını engellemek için bazı sektörlere yönelik alınan kapanma önlemleri
ve ülke genelindeki karantina uygulamaları en çok ulaştırma, konaklama, turizm, eğitim gibi
hizmet sektörlerinin faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Diğer yandan, alınan önlemlerin
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için destek paketleri açıklanmış, vergiler
ertelenmiş, kısa çalışma ödeneği uygulama kapsamı genişletilmiş, kredi faizlerinde indirim
yapılmıştır.
3.1.2. İşgücü Piyasası
ERP’de (2020-2022) yüzde 12,9 olarak tahmin edilen 2019 yılı işsizlik oranı bir önceki
yıla göre 2,8 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının artmasında
ekonomide görülen yeniden dengelenme sürecinin etkisiyle 2019 yılı ikinci çeyreğinden
itibaren yavaşlayan büyümenin işgücü piyasasına yansımaları etkili olmuştur. Kadın işgücüne
katılımındaki artışa rağmen 2019 yılında işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,3
puanlık azalış ile yüzde 53 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde istihdam oranı da 1,7
puanlık azalış ile yüzde 45,7 olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılının ilk üç çeyreklik döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne
katılım oranı salgının etkisiyle gerilemiştir. Kadınlarda işgücüne katılma oranı bir önceki
yılın aynı dönemine göre 3,5 puanlık azalış ile ortalama yüzde 31 olarak gerçekleşirken
toplam işgücüne katılım oranı 3,7 puan azalarak yüzde 49,4’e gerilemiştir. Bu dönemde
işgücüne katılma oranındaki azalışın ve salgının ekonomi üzerindeki etkilerinin
sınırlandırılması amacıyla ortaya konulan tedbirlerin etkisiyle işsizlikte azalış yaşanmıştır.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2020 yılının Eylül döneminde yüzde 12,7 olarak
gerçekleşmiştir (Şekil 2.3).
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Tablo 3.2: İşgücü Piyasası Gelişmeleri

(15+Yaş, Bin Kişi)

Yıllık
2018
2019
Çalışma Çağı Nüfusu
60.654 61.469
İşgücüne Kat. Oranı, %
53,2
53,0
İşgücü
32.274 32.549
İstihdam
28.738 28.080
İşsiz
3.537
4.469
İstihdam Oranı, %
47,4
45,7
İşsizlik Oranı, %
11,0
13,7
Tarım Dışı, %
12,9
16,0
Genç Nüfus, %
20,3
25,4
İstihdamın Sektör Dağılımı
Tarım
5.297 5.097
Tarım Dışı
23.441 22.983
Sanayi
5.674 5.561
Hizmetler (İnşaat
17.766 17.422
Dahil)

2019

2020

I
61.101
52,5
32.084
27.355
4.730
44,8
14,7
16,9
26,1

II
61.342
52,9
32.426
28.269
4.157
46,1
12,8
15,0
23,3

III
61.591
53,9
33.180
28.529
4.650
46,3
14,0
16,7
27,4

IV
61.840
52,5
32.477
28.169
4.308
45,6
13,3
15,4
24,5

I
62.119
49,9
30.982
26.753
4.228
43,1
13,6
15,4
24,4

II
62.421
47,6
29.684
25.858
3.826
41,4
12,9
15,2
24,9

III
62.730
50,6
31.749
27.554
4.194
43,9
13,2
15,7
26,1

4.687
22.668
5.388

5.173
23.096
5.546

5.603
22.926
5.551

4.876
23.292
5.758

4.157
22.597
5.593

4.865
20.993
5.272

5.289
22.266
5.460

17.280

17.550

17.375

17.534

17.004

15.722

16.805

Kaynak: TÜİK

Şekil 3.3: İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma
Oranı (Mevsimsel Düzeltilmiş, Yüzde)
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Oca.19
Eyl.19
May.20

15.0

Şekil 3.4: Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörü
İstihdamı (Mevsimsel Düzeltilmiş, Bin Kişi)

Tarım

İşgücüne Katılım Oranı (Sağ Eksen)
Kaynak: TÜİK

Sanayi

17 000
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000

Hizmetler (Sağ Eksen)

Kaynak: TÜİK

Mevsimsel düzeltilmiş serilere göre, 2020 yılı ikinci çeyreğinde salgın nedeniyle
yavaşlayan iktisadi faaliyetin etkisi tüm sektörlerin istihdamına yansımıştır. Yılın üçüncü
çeyreğinde, alınan tedbirlerin olumlu etkisiyle sanayi ve hizmetler istihdamında güçlü
toparlanma gözlenmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Ocak-Eylül 2020 döneminde salgının
sanayi istihdamı üzerindeki etkisinin diğer sektörler istihdamına göre daha sınırlı olduğu
gözlenmiştir. Salgın etkisinin en yoğun hissedildiği hizmetler sektörü istihdamında (inşaat
hariç) Ocak-Eylül 2020 döneminde son dönemdeki güçlü toparlanma eğilimine rağmen
daralma kaydedilmiştir. Tarım sektörü istihdamında da 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde
daralma gerçekleşmiştir (Şekil 3.4).
3.1.3. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları
3.1.3.1. Enflasyon
2018 yılı sonunda yüzde 20,30 oranında gerçekleşen tüketici enflasyonu, uygulanan
politikalar sonucunda 2019 yılı Eylül ayında tek haneye gerilemekle birlikte yılın son iki
ayında baz etkisiyle yükselerek yılı yüzde 11,84 seviyesinde tamamlamıştır. 2019 yılında
Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkilerinin zayıflaması enflasyona düşüş yönlü en
büyük katkıyı vermiş, talep ve ithalat fiyatlarındaki ılımlı seyir bu düşüşü desteklemiştir.
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Ancak, reel birim iş gücü maliyetleri ile vergi ve yönetilen fiyat ayarlamaları 2019 yılı
enflasyonundaki düşüşü sınırlayan faktörler olmuştur. 2019 yılında enflasyon beklentileri ve
fiyatlama davranışlarında gözlenen iyileşmenin enflasyonun ana eğilimine de olumlu
yansıdığı gözlenmiştir.
2019 yılını yüzde 10,89 seviyesinde kapatan gıda enflasyonu, 2020 yılının ilk
çeyreğinde temelde taze meyve ve sebzedeki görünüm ile baz etkileri kaynaklı olarak dalgalı
bir seyir izlemiştir. Bu dönemde salgın için alınan tedbirler kaynaklı olarak gıda ürünlerine
dönük hızlı bir talep artışıyla birlikte belirli ürünlerde fiyat baskıları gözlenmeye başlanmıştır.
Gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı gelişmelerle ikinci çeyrekte belirgin bir artış
kaydettikten sonra yılın üçüncü çeyreğinde bir miktar ivme kaybetse de yıllık bazda
yükselişini sürdürmüştür. Bu artışta başta taze meyve ve sebze olmak üzere işlenmemiş gıda
fiyatlarının olumsuz seyri ve baz etkileri öne çıkmıştır. Ayrıca döviz kurunda yaşanan
gelişmeler ve uluslararası gıda fiyatlarında gözlenen yükseliş gıda enflasyonunu olumsuz
yönde etkileyen diğer unsurlar olmuştur. Gıda enflasyonu birikimli döviz kuru etkilerinin
yanı sıra uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların ve mevsim geçişine bağlı arz
yönlü unsurların da etkisiyle Kasım ayı itibarıyla yüzde 21,08 seviyesine ulaştıktan sonra
Aralık ayında baz etkileriyle yataya yakın seyrederek yılı yüzde 20,61 seviyesinde
tamamlamış ve tüketici enflasyonundaki artışın sürükleyicilerinden biri olmuştur.
Enerji grubunda yıllık enflasyon 2019 yılı sonunda yüzde 10,98 seviyesindeyken, 2020
yılının başında yönetilen fiyatlardan elektrik, su ve doğalgaz ayarlamaları kaynaklı düşük baz
sebebiyle artış kaydettikten sonra Mayıs ayına kadarki dönemde salgın hastalığa bağlı olarak
uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile birlikte gerilemiştir. Sonraki dönemde
uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yanı sıra döviz kuru gelişmeleri ile artış
gösteren ve yüksek seyreden enerji yıllık enflasyonunu yönetilen fiyatlar kaynaklı yüksek baz
etkileri bir miktar sınırlamıştır. Ekim ayında elektrik fiyatlarında yapılan artışı bir önceki yılın
elektrik fiyat ayarlamasındaki yüksek baz sınırlamış yıllık enflasyonda gerileme gözlenmiştir.
Enerji yıllık enflasyonu uluslararası petrol fiyatlarının da etkisiyle Aralık ayında yüzde 5,64
seviyesine yükselmiştir.
2019 yılında temel mal grubunda yıllık enflasyon, baz etkilerinin yanı sıra döviz
kurunun birikimli etkilerinin azalmasına ve iç talebin ılımlı seyrine bağlı olarak gerilemiş ve
yılı yüzde 7,48 düzeyinde tamamlamıştır. 2020 yılının ilk iki ayında temel mal enflasyonu
ılımlı seyretmiş ve mobilya ürünlerindeki KDV indiriminin etkisi de hissedilmiştir. Ancak
Mart ayında döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle temel mal yıllık enflasyonu yükselmiştir.
Yılın ikinci çeyreğinde birikimli döviz kuru etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışları ile
normalleşme süreciyle birlikte bazı gruplara yönelik güçlenen talebin de etkisiyle temel mal
yıllık enflasyonu yükselmiştir. Temel mal grubunda üçüncü çeyrekte de gözlenen yüksek
artışlarda güçlü kredi ivmesinin yanı sıra kur gelişmeleri etkili olmuştur. Ayrıca birinci el
otomobil alımlarında uygulanan ÖTV ve matrah tutarlarının güncellenmesi, grup
enflasyonunu olumsuz etkileyen bir diğer unsurdur. Güçlü kredi ivmesinin gecikmeli
etkilerine bağlı talep yönlü unsurlar ile birikimli döviz kuru etkileri ve uluslararası metal
fiyatlarındaki artış eğilimine bağlı olarak Aralık ayında yüzde 17,24 seviyesine yükselen
temel mallar grubu, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicilerinden biri olmuştur.
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2019 yılında yüzde 12,30 olan hizmet yıllık enflasyonu, 2020 yılının ilk çeyreğinde
nispeten yatay sayılabilecek dar bir aralıkta dalgalanmış ve hizmet fiyatları görünümünde
geçmişe endeksleme, döviz kuru ve yeniden değerleme oranına bağlı etkiler öne çıkmıştır.
Mart ayı ile birlikte ise bazı hizmet grubu alt kalemlerinde salgının sınırlayıcı etkileri
hissedilmiştir. Hizmet yıllık enflasyonu Nisan ve Mayıs aylarında salgın hastalığa bağlı
olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler öncülüğünde yavaşlamış, Haziran ayında ise
normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde artmıştır. Üçüncü çeyrekte hizmet
grubunda normalleşme adımlarıyla birlikte enflasyonist baskılar bir miktar azalırken, döviz
kuruna duyarlı kalemlerde belirgin fiyat artışları gözlenmiş, hizmet kalemlerinin bazılarına
getirilen KDV indirimleri sınırlı da olsa grup enflasyonunu olumlu etkileyen bir unsur
olmuştur. Hizmet yıllık enflasyonu, Kasım ayında gıda fiyatlarındaki görünüm ve döviz kuru
gelişmelerinin etkilerinin yansımasıyla yüzde 11,42 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet grubunda
yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 11,66 olmuştur.
2020 yılında üretici enflasyonu Mayıs ayında yüzde 5,53 ile yılın en düşük seviyesine
gerilerken, özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir artışla Aralık ayı itibarıyla yüzde 25,15’e
ulaşmıştır. Özetle; 2020 yılında tüketici enflasyonunun ana sürükleyicisi döviz kuru
gelişmeleri olmuş, artan maliyet baskılarının yanı sıra güçlü kredi ivmesine bağlı olarak
toplam talep koşullarındaki iyileşme ve enflasyon beklentilerinde belirginleşen bozulma
enflasyon görünümünü olumsuz etkilemiştir. Bu görünüm altında Aralık ayında yıllık tüketici
enflasyonu yüzde 14,60’a yükselmiştir (Şekil 2.6). Ana eğilime ve fiyatlama davranışlarına
ilişkin göstergeler yılın ikinci yarısında çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiğine ve fiyat
artışlarının genele yayıldığına işaret etmiştir. Bu çerçevede, çekirdek enflasyon
göstergelerinden B ve C’nin yıllık enflasyonları Aralık ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 14,52 ile
14,31’e yükselmiştir.
Şekil 3.5: Yıllık Enflasyon Hedefleri ve
Gerçekleşmeleri (TÜFE, Yüzde)

Şekil 3.6: TÜFE ve Çekirdek TÜFE (Yıllık
Yüzde Değişim)
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3.1.3.2. Para ve Kur Politikası
TCMB, 2019 yılında parasal duruşunu enflasyonun ana eğilimine dair göstergeleri
dikkate alarak belirlemiş; parasal sıkılık düzeyini, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve
hedeflenen patika ile uyumunu sağlayacak şekilde oluşturmuştur. TCMB’nin enflasyon
tahminleri ve bunların ima ettiği ana eğilimler karar alma sürecinde önemli bir yer teşkil
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etmektedir. TCMB, 2019 yılının ilk yarısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde
24 düzeyinde sabit tutarken likidite yönetimine ilişkin bir dizi karar almıştır. Sıkı para
politikası duruşu ile güçlü politika koordinasyonu neticesinde birikimli döviz kuru etkilerinin
azalması ve iç talebin ılımlı seyri, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme
gözlenmesine neden olmuştur. TCMB, enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak
yılın ikinci yarısında, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarındaki indirimlerle politika faizini
yüzde 12 seviyesine düşürmüştür. 2019 yılında zorunlu karşılıkların finansal istikrarı
destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına
yönelik bazı değişiklikler de yapılmıştır. TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklikle, zorunlu
karşılık uygulamasında bankaların sadece yükümlülüklerinin değil, bilanço içi ve dışı uygun
görülen kalemlerin de esas alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.
2020 yılı başından itibaren hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgını tüm dünyayı
olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. İktisadi faaliyet, salgının dış ticaret,
turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak 2020 yılı Mart ayı ortalarından itibaren
zayıflamaya başlamıştır. Ekonomideki yavaşlama Nisan ayında belirginleşmiş ve sektörler
geneline yayılmıştır. Salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla TCMB,
2019 yılının Temmuz ayında başladığı faiz indirim sürecine, 2020 yılı Mart-Mayıs
döneminde yaptığı faiz indirimleriyle devam etmiştir. Bunun yanı sıra salgının ekonomik ve
finansal etkilerine karşı bir dizi önlem alınmıştır (Tablo 3.3).
Mayıs ayına kadar olan dönemde, uluslararası emtia fiyatları enflasyon görünümünü
olumlu etkilemiş, Mayıs ayında ise salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımasıyla
çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde artış başlamıştır. Ancak, salgına bağlı
tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların kademeli olarak ortadan kalkacağı ve
yılın ikinci yarısında dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini değerlendiren
TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tutmuştur.
Krediler ve parasal büyüklüklerde kısa sürede sağlanan hızlı genişleme, iktisadi
faaliyetteki toparlanmayı desteklemekle birlikte cari denge ve enflasyon görünümünü
olumsuz etkilemiştir. Döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra güçlü kredi
ivmesine bağlı olarak toplam talep koşullarındaki iyileşme ve enflasyon beklentilerinde
belirginleşen bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler
sonucunda, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne
yönelik risklerin sınırlanması amacıyla, Ağustos ayı başından itibaren salgın dönemine özgü
politikalarda koordineli sıkılaşma adımları atılmıştır. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve
dış talep koşullarının seyrine dair belirsizliklerin önemini koruduğu değerlendirmesiyle,
TCMB Ağustos ayında politika faizinin sabit tutulmasına ve likidite tedbirlerinin
sürdürülmesine karar vermiştir.
TCMB’nin salgın döneminde yaptığı değerlendirmelerde, enflasyon üzerinde etkili
olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan
kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü.
Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda
yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Bu
gelişmeler karşısında, TCMB, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon
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görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan
sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiğini değerlendirmiştir. Bu doğrultuda,
dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla Eylül
ayında politika faizi 200 baz puan artırmıştır.
TCMB, Ekim ayında para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla
finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşmanın sağlandığı değerlendirmesiyle politika faizini
sabit tutmakla birlikte, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve
likidite politikalarındaki sıkı duruşun sürdürülmesine karar vermiştir. Para politikası
operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek, likidite yönetiminde sıkılaşma yönünde
esneklik artırılmış ve Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak TCMB borç verme
faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmiştir.
Kasım ayında ise enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon
beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi
için, politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmiştir. Ayrıca, sade bir operasyonel
çerçeveye geçilerek kısa vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo
faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan
iç talep cari işlemler açığını artırmıştır. Ayrıca, iç talep koşullarının, döviz kuru başta olmak
üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve
enflasyon beklentilerindeki bozulmanın, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü
olumsuz etkilemeye devam ettiği gözlenmektedir. Bu doğrultuda TCMB, Aralık ayında
enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol
altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu
tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar
vermiştir.
TCMB'nin resmi rezervleri 25 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 94,6 milyar dolar
seviyesinde bulunmaktadır. Bu tutarın 43,0 milyar dolarını altın rezervleri, kalan 51,6 milyar
dolarını brüt döviz rezervleri oluşturmaktadır. 2020 yılında toplam rezervler yüzde 11,0
oranında azalış kaydetmiştir. Salgın nedeniyle küresel talepte gözlenen daralma ve seyahat
kısıtlamaları ile ihracat ve turizm gelirlerinde belirgin düşüşler gözlenmiştir. Salgın
döneminde cari işlemler açığındaki artışın yanı sıra portföy çıkışları ve vadesi gelen dış borç
ödemeleri, dış finansman ihtiyacını arttıran ve TCMB uluslararası rezervlerinin gerilemesine
yol açan başlıca etmenler olmuştur. Uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimi ile uyumlu
olarak, doğrudan net döviz alımları, ihracat reeskont kredileri ve rezerv opsiyon mekanizması
(ROM), 2001 yılından bu yana brüt döviz ve altın rezervlerini artırmada etkili olmuştur. Brüt
döviz rezervlerinde mevsimsel dalgalanmalar gözlenebilmektedir. Mevcut durumda, reeskont
kredileri en önemli kalıcı rezerv biriktirme aracıdır. Döviz satım ihaleleri yoluyla döviz satışı
28 Nisan 2016’dan bu yana yapılmamaktadır. TCMB, koşullar elverişli olduğunda rezerv
biriktirmeye devam etmektedir. TCMB'nin rezervlerinin mevcut seviyesi kısa vadeli risk
kriteri bakımından yeterlidir.
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Tablo 3.3. TCMB tarafından Salgın Kapsamında Alınan Önlemler
Yürürlük
Tarihi
06.03.2020

17.03.2020

20.03.2020

31.03.2020

17.04.2020

20.06.2020

Alınan Önlemler
- Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları
500 baz puan indirilmiştir.
- Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite
imkânları tanınmıştır. Bankaların söz konusu likidite imkânından alabilecekleri azami fon
tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmiştir. Bu
likidite imkanı, 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle sağlanmıştır.
- Aynı kapsamda, miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl ve 6 aylık vadelerde bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranının sırasıyla 100 baz puan ve 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden swap
ihaleleri düzenlenmiştir. 1, 3 ve 6 ay vadeli geleneksel yöntemle gerçekleştirilen dolar
karşılığı swap ihalelerine ek euro ve altın karşılığı swap ihalelerine başlanmıştır.
- Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa
İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırılmıştır.
- Geçici bir süre için Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları
DİBS’leri TCMB’ye satma imkânı veya APİ çerçevesinde tanınan likidite imkânını artırma
olanağı sağlanmıştır.
- TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa
Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul
Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verilmiştir.
- Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam
sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler
reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiş, krediler için başlangıçta toplam 60 milyar
Türk lirası limit belirlenmiştir. Bu limit daha sonra 40 milyar Türk lirasına indirilmiştir.
- DİBS piyasası likiditesini destekleyerek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek
amacıyla, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif
toplamının azami %5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün, TCMB
analitik bilanço aktif toplamına oranı azami %10 olarak güncellenmiştir.
- Piyasa Yapıcı bankalar için tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin
limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve Piyasa Yapıcı
bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına karar
verilmiştir. Merkez Bankasınca gerçekleştirilen DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenen
%10’luk toplam limit dâhilinde kalmıştır.
- Firma ve bireylerin salgın sürecinde artan kredi talebini karşılamada bankalara esneklik
sağlamak amacıyla, zorunlu karşılık uygulamasının farklılaştırılmasına esas teşkil eden kredi
büyüme oranı üst sınırı yılsonuna kadar askıya alınmıştır.

3.1.4. Ödemeler Dengesi
Kovid-19 salgını ekonomileri birçok alanda etkilemiştir. Dış talep ile turizm
gelirlerindeki keskin düşüş, cari işlemler dengesindeki açığın artmasına neden olmuştur.
Küresel düzeydeki belirsizliklerin artması sonucunda altın talebindeki artış cari işlemler
açığındaki artışın diğer bir önemli nedeni olmuştur. Salgının diğer olumsuz etkisi de
gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının azalmasıdır. Cari işlemler dengesindeki
bozulma ve küresel sermaye piyasalarındaki belirsizlik sonucunda rezervlerde azalış
yaşanmıştır.
2020 yılında ihracat, Kovid-19 salgını sonrasında dış talepteki keskin düşüş ile bir önce
yıla göre yüzde 6,3 azalmış ve 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Salgın sonrası
dönemde küresel ticaret hacmindeki azalma ihracat artışını sınırlamaktadır. Aynı dönemler
itibarıyla, salgın sonrası küresel belirsizliklerin artması sonucunda altın fiyatları ve
talebindeki artışın da etkisiyle ithalat yüzde 4,3 artmış ve 219,4 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgını sonrasında uluslararası turizmin
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durma noktasına gelmesine bağlı olarak 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari
işlemler dengesindeki açık 38,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
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2020 yılının Ocak-Kasım döneminde reel ihracat yüzde 7,1 oranında azalırken, reel
ithalat yüzde 9,2 oranında artmıştır. Aynı dönemler itibarıyla ihracat ve ithalat fiyatları
sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 6,4 oranlarında azalmıştır.
Salgın sonrası AB ülkelerinde yaşanan ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak 2020
yılının ilk on bir ayında AB’ye ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 11,3 azalmış ve
62,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkelere göre ithalatta ise Çin, Almanya ve Rusya
yüksek seviyelerini korumaktadır. 2020 yılının ilk on bir aylık döneminde Rusya’dan yapılan
ithalatın payı azalırken, diğer ülkelerin paylarında artış görülmüştür.
2020 yılının ilk on bir ayında seyahat gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 68,3 oranında azalmış ve 9,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk on bir
ayında gelen turist sayısı ise yüzde 71,3 oranında azalmış ve 12.258 bin kişi olarak
gerçekleşmiştir. Kişi başına ortalama harcama 2020 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla
göre artış göstermiştir.
2019 yılında sermaye girişleri ağırlıklı olarak doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı
gerçekleşmiştir. 2019 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda 6,1 milyar dolarlık net giriş,
portföy yatırımları ise 1,3 milyar dolarlık net çıkış yaşanmıştır. Diğer yatırım kaynaklı net
giriş ise 0,4 milyar dolar seviyesinde kalmıştır.
2020 yılının ilk on bir ayında net doğrudan yabancı yatırım girişleri bir önceki yılın
aynı dönemine göre 2,0 milyar dolar azalmış ve 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020
yılının bu döneminde portföy yatırımlarından 10,6 milyar dolar net çıkış kaydedilmiştir.
Diğer yatırımlardan ise 6,7 milyar dolar net giriş gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Kasım
döneminde rezerv varlıklar ise 38,6 milyar dolar azalmıştır.
3.1.5. Finansal Sektör
Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı 2020 yılının Mart ayında küresel
pay piyasalarındaki harekete paralel olarak sermaye piyasasında dalgalanmalar meydana
gelmiştir. Özellikle salgınla birlikte gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarlı fon çıkışı
gerçekleşmesi sebebiyle gerçekleşmiş, BİST 100 endeksi 23 Mart 2020 tarihinde 2019 yılının
Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. Ayrıca, bu gelişmelerin etkisiyle
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2020 yılının birinci çeyreğinde piyasa kapitalizasyonunun GSYH’ya oranı bir önceki çeyreğe
göre 5,4 puan azalarak yüzde 20,3 olmuştur. Bununla birlikte, özel sektör borçlanma araçları
hacmi salgının etkilerine rağmen ilgili dönemde artışını sürdürebilmiştir.
Salgının sermaye piyasası ve finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerinin
hafifletilebilmesi azaltılması amacıyla sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklara
yönelik bir dizi tedbir uygulanmıştır (Tablo 3.4.a), Fiyat dalgalanmalarının azaltılması ve iş
sürekliliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin (Tablo 3.4.a), salgının seyrine ilişkin
olumlu gelişmelerin ve buna bağlı olarak artan küresel risk iştahının etkisiyle sermaye
piyasası Mart ayındaki dalgalanmayı kısa zamanda atlatmış ve göstergeler salgın öncesi
seviyelerin de üzerine ulaşmıştır. BİST 100 endeksi 2020 yılının Nisan-Aralık döneminde TL
bazında yüzde 64,7; dolar bazında ise yüzde 46,5 oranında artış göstermiş; piyasa
kapitalizasyonunun GSYH’ya oranı ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 31 seviyesine
yükselmiştir. Bununla birlikte, 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla 6’sı salgın sürecinden sonra
olmak üzere toplamda 7 şirketin halka arzı gerçekleşmiş, bu alanda 2019 yılının üzerinde bir
performans sergilenmiştir. Söz konusu gelişmelerin, sermaye piyasasında salgının etkisi
bertaraf edilerek yatırımcı güveninin tekrar tesis edildiğini gösterdiği değerlendirilmektedir.
Türk finans sektöründe finansmanın büyük bir kısmı bankalar tarafından sağlanmakta
olup banka kredilerinin GSYH’ya oranı 2019 yılı sonundaki yüzde 65 seviyesinden 2020 yılı
üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 78,1 seviyesine yükselmiştir. Kredi hacmindeki bu
genişlemede, 2020 yılının ikinci çeyreğinde salgına karşı alınan kredi önlemleri neticesinde
TL kredilerdeki hızlı büyümenin yanı sıra döviz kurundaki yükselişler neticesinde YP
kredilerin TL karşılığındaki artışın da önemli rolü olmuştur.
TCMB’nin faiz indirimleri ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın etkisiyle 2019
yılının son çeyreğinden itibaren TL krediler toparlanmaya başlamıştır. Salgın süreciyle
birlikte nakit akışı bozulan firmaların ve düşük gelirli hanehalkının desteklenmesi amacıyla
alınan makro-ihtiyati önlemler (Tablo 3.4.b) ve bankalarca açılan kredi paketleri (Tablo 3.4.c)
neticesinde kredi artışı yüksek bir ivmeye ulaşmıştır. Ayrıca, TCMB’nin zorunlu karşılık
uygulamasının kredi büyümesiyle ilişkilendirilmesi1 ve BDDK’nın aktif rasyosu uygulaması2
da sektöre yayılan TL kredi büyümesini teşvik etmiştir. Kredi paketleri ve kredi teşviklerinin
etkisiyle Türkiye’de salgının başlangıcı kabul edilen 13 Mart’tan Kasım sonuna kadar TL
kredi hacmi 584 milyar TL artmıştır. Bunun 373 milyar TL’si ticari kredilerden
kaynaklanırken 168 milyar TL’si tüketici kredileri ve 43 milyar TL’si ise kredi kartlarından
kaynaklanmaktadır. Eylül 2020 itibarıyla KGF kefaletli nakdi kredi bakiyesi 342,7 milyar

TCMB Ağustos 2019’dan itibaren zorunlu karşılıkları, TL kredi büyümesiyle ilişkilendirmiş ve şartları
sağlayan bankalara daha düşük zorunlu karşılık oranı ve daha yüksek faiz/nema oranı uygulamaya başlamıştır.
Bu politika adımıyla TL cinsinden kredi büyümesinin alt ve üst limitleri belirlenerek kredi büyümesine ilişkin
makro-finansal risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. Aralık 2019’da ise TCMB düzenlemede değişikliğe giderek
zorunlu karşılıkları reel yıllık TL kredi büyümesiyle ilişkilendirmiştir.
2
BDDK bankalara 1 Mayıs’tan itibaren haftalık bazda aktif rasyosu hesaplama yükümlülüğü getirmiştir. Her
bir kalem için farklı katsayılar içeren rasyonun pay kısmında krediler, menkul kıymetler ve TCMB ile yapılan
swap işlemleri yer alırken payda kısmında TL ve YP mevduat yer almaktadır. Söz konusu oranın her ay sonu
itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankalarında %100’ün, katılım bankalarında ise %80’in
altına düşmemesi gerekmektedir.
1
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TL’ye ulaşmış, söz konusu bakiyenin yüzde 71’i kamu mevduat bankalarınca sağlanmıştır.
Aktif rasyosu uygulaması 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.
Tablo 3.4. Salgın Kapsamında Alınan Önlemler ve Normalleşme Adımları
a) Sermaye Piyasası Önlemleri
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
BİST pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. (BIST 30
28.02.2020
Endeksi kapsamında bulunan pay senetleri dışında geçerliliğini korumaktadır.)
BİST pay senedi piyasalarında hisse senetlerinin günlük fiyat değişim limitleri yüzde 20’den
12.03.2020
yüzde 10’a, devre kesici tetikleme oranı ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmiştir.
-Kredili işlemlerde öz kaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının
bu oranın altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Sermaye
Piyasası Kurulunun karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar yüzde 35’e
tamamlatılacak şekilde uygulanmasına,
-Portföy yönetim şirketlerinin, aracı kurumların, yatırım fonlarının ve halka açık şirketlerin
2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal raporlarının bildirim sürelerinin
uzatılabilmesine imkân tanınmasına,
23.03.2020
-Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin sürenin bir ay uzatılmasına,
-Halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımının herhangi bir limit
olmaksızın gerçekleştirilebileceğine ilişkin hususun hatırlatılmasına,
-Yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketleri personelinin yarı zamanlı/uzaktan
çalıştırılmasının şirketlerin kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu belirtilerek
yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinden uzaktan erişimle emir
alabilmelerine olanak sağlanmasına karar verilmiştir.
-Türkiye Varlık Fonu’nun salgın sürecinde stratejik ve büyük ölçekli şirketlerde
yaşanabilecek sermaye ve nakit akışı sorununu engellemek amacıyla bu şirketlere yapacağı
yatırımları kolaylaştırmayı teminen şirket hisse sahipliğine ilişkin işlemlerde Türk Ticaret
17.04.2020
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunundaki birtakım yükümlülüklerden muaf tutulması,
- Şirket genel kurullarının ertelenebilmesine imkân tanınmış, şirket sermayelerinin güçlü
kalabilmesini teminen sermaye şirketlerinde 2019 yılı dönem net kârı dağıtımının
30.09.2020* tarihine kadar yüzde 25 olarak sınırlandırılması hüküm altına alınmıştır.
b) BDDK Tarafından Alınan Makroihtiyati Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
17.03.2020
500 bin liranın altındaki konutlarda kredi/değer oranı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılmıştır.
İhtiyaç ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine
27.03.2020** ertelenmesi halinde erteleme süresinin yılsonuna kadar bu krediler için belirlenmiş olan vade
sınırlarında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.
30.03.2020** Kredi kartlarında asgari ödeme oranları düşürülmüştür.
Yılsonuna kadar bankaların bireysel kredi kartları için kart borçlarını öteledikleri süre
30.03.2020**
boyunca asgari tutar da dâhil ödemesiz dönem tanımlayabilmesi sağlanmıştır.
18.04.2020
1 Mayıs’tan itibaren uygulamaya konmak üzere aktif rasyosu uygulaması başlatılmıştır .
Kredi kartlarında taksitlendirme süreleri, salgından olumsuz etkilenen havayolları, seyahat
09.06.2020
acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar için 12 aydan 18 aya
çıkarılmıştır.
Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına ve/veya mal ve hizmet
09.07.2020** alımına kapatılması zorunluluğu yılsonuna kadar bankaların ihtiyarına bırakılmıştır.
c) Salgın Kapsamında Bankalarca Açılan Kredi Paketleri
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Halkbank, tüm esnafa 25 bin TL nakit kredi ve 25 bin TL ticari kart desteği vermeye
24.03.2020
başlamıştır.
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Kamu bankaları aracılığıyla, kayıtlı çalışan sayılarının korunması koşuluyla 6 ay ödemesiz,
düşük faizli, 36 ay vadeli, Hazine destekli KGF kefaletiyle “İşe Devam Destek Kredisi”
verilmeye başlanmıştır.
Salgından etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkârların kredi borçlarının Nisan-Haziran
26.03.2020
dönemine ait anapara ve faiz ödemeleri Halkbank tarafından 3 ay süreyle ve faizsiz olarak
ertelenmiştir.
Gönüllü bankalar tarafından 3 ay ödemesiz ve 12 ay vadeli, Hazine destekli KGF kefaletiyle
27.03.2020
kayıtlı çalışan sayılarının korunması koşuluyla “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredisi” ve “Çek
Ödeme Destek Kredisi” verilmeye başlanmıştır.
Kamu bankaları aracılığıyla hane halkı geliri aylık 5 bin TL ve altında olan kişilere Hazine
30.03.2020
destekli KGF kefaletiyle “Temel İhtiyaç Destek Kredisi” verileceği duyurulmuştur.
Çiftçilerin Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemeleri
30.04.2020
Ziraat Bankası tarafından faizsiz olarak 6 ay ertelenmiştir.
Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için düşük faizli
01.06.2020
"konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek kredisi" ve "tatil destek kredisi" olmak
üzere 4 yeni kredi paketi açıklamıştır.
Salgından etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkârların kredi borçları Temmuz-Eylül
23.07.2020
dönemine ait anapara ve faiz ödemeleri Halkbank tarafından 3 ay süreyle ve düşük faizli
olarak ertelenmiştir.
Hazine destekli KGF kefaletiyle azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli ve
16.10.2020
düşük faizli “Turizm Destek Kredisi” verileceği duyurulmuştur.
Kamu bankaları KOBİ'lerin işletme ve finansman giderlerinin karşılanması amacıyla Hazine
26.10.2020
destekli KGF kefaletiyle, 48 ay vadeli ve düşük faizli "Mikro İşletmeler Destek Paketi"
başlatmıştır.
d) Normalleşme ve Finansal Sıkılaşma Adımları
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Aktif rasyosu hedef değeri, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere mevduat bankalarında
10.08.2020
%100’den %95’e, katılım bankalarında %80’den %75’e düşürülmüştür.
Aktif rasyosu hedef değeri, 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere mevduat bankalarında
29.09.2020
%95’den %90’a, katılım bankalarında %75’ten %70’e düşürülmüştür.
Aktif rasyosu uygulamasının 2020 yılsonu itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar
24.11.2020
verilmiştir.
27.11.2020
TCMB’nin kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
BDDK, bazı sektörlere uygulanabilecek azami bireysel kredi kartı taksit sayılarını ve taşıt
18.12.2020
kredilerine uygulanabilecek azami vade sayılarını indirmiştir.
25.03.2020

* Bu düzenleme 17.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla yılsonuna kadar uzatılmıştır.
** Bu önlemler 08.12.2020 tarihli BDDK kararıyla Haziran 2021 sonuna kadar uzatılmıştır.

Tüketici kredilerindeki artış, Ağustos ayında kredi kampanyalarının sona ermesiyle
birlikte keskin bir düşüş sergilemiştir. Ticari krediler ise TCMB’nin sıkılaştırıcı önlemleri ve
diğer finansal sıkılaşma adımlarıyla (Tablo 3.4.d) birlikte hafif gerilese de son dönemde yatay
seyretmektedir. Parasal sıkılaşmanın devam etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde yıllık
kredi büyüme oranlarının belirgin şekilde gerilemesi ve tarihi ortalamalara yakınsaması
beklenmektedir (Şekil 3.7).
2019 yılının son çeyreğinden itibaren yıllık TL mevduat artışı, YP mevduatın oldukça
üzerine çıkmıştır. Ancak salgın döneminde artan döviz talebi ve salgınla mücadele
kapsamında alınan likidite önlemlerinin etkisiyle sıkılaşmanın mevduat faizlerine kademeli
yansıması, TL ve YP mevduat yıllık artış oranları arasındaki farkın daralmasına neden
olmuştur (Şekil 3.8). Eylül ayı sonunda TL mevduatın teşvik edilmesi amacıyla mudilere üç
aylığına stopaj indirimi sağlanmış ve bu indirim 23 Aralık'taki Cumhurbaşkanı Kararıyla
Mart ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca, son dönemde atılan güven verici para politikası
adımlarıyla enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde sağlanacak iyileşme ve salgının seyrine
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bağlı olarak azalacak risk algısıyla birlikte önümüzdeki dönemde TL mevduata olan talebin
artacağı değerlendirilmektedir.
Şekil 3.8: Yıllık Mevduat Büyümesi (%)
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Şekil 3.7: Yıllık TL Kredi Büyümesi (%)

Kaynak: TCMB, BDDK ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamaları

3.2. Orta Vadeli Makroekonomik Senaryo
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve YEP (2021-2023) ile uyumlu olarak ERP
(2021-2023)’de temel amaç iç ve dış dengenin yeniden sağlanması ve bu denge üzerine inşa
edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.
Salgının seyrini göz önünde bulundurarak makroekonomik dengeleri gözeten ekonomi
politikalarıyla ekonomik aktivitenin sürekliliğine ve yatırımların güçlenmesine öncelik
verilecek, bu sayede büyüme potansiyelinin artırılması sağlanacaktır. Bu ana gaye
doğrultusunda mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi ve finansal istikrarın
güçlendirilmesi sağlanırken üretim kapasitemizin yüksek katma değer ve ihracat odaklı bir
yapıya dönüşmesi yönünde kararlı adımlar atılacaktır.
Şeffaf, öngörülebilir ve kararlı bir biçimde uygulanacak ekonomi politikalarında güven
ve itibar esas olacak, ülke risk priminin gerilemesi ve makroekonomik koşulların daha
elverişli hale gelmesi sağlanacaktır.
Program döneminde para politikası enflasyonla mücadelede taviz vermeyecek ve
düzenleyici çerçeve makro-finansal riskleri azaltacak yönde oluşturulacaktır. Fiyat
istikrarının sağlanması, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül
bir yaklaşımla yürütülecektir.
Salgınla mücadelenin başarısına bağlı olarak kamu maliyesi tedbirleri geçici süreyle
uygulanacak ve ekonomide öngörülen toparlanmanın etkisiyle bütçe dengesinde kademeli
iyileşme sağlanacaktır. Böylece, kamu borç stoku sürdürülebilir düşük düzeylerde
korunmaya devam edilecektir.
ERP (2021-2023) döneminde salgın kaynaklı belirsizliklerin azalacağı ve küresel
ekonominin toparlanma eğilimine girmesi öngörülmektedir. Bu dönemde, dış finansal
koşullardaki iyileşmeye bağlı risk algısındaki düzelme, öngörülebilirliğin artmasıyla
ekonomik güvenin toparlanması ve ertelenmiş tüketim ve yatırım harcamalarının etkisiyle
yurtiçi talebin güç kazanacağı düşünülmektedir. Bu sayede, özel sektörün yurt içi talebe
katkısının kamu kesiminden daha yüksek olması öngörülmektedir.
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Salgın sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründeki
toparlanmayla birlikte, hizmetler sektörünün de büyümeye yüksek bir katkı yapması
beklenmektedir.
Özel sektörün küresel tedarik zincirlerindeki payını artıracak destekler ile odaklı sanayi
ve teknoloji politikalarının orta vadede cari denge kırılganlığını azaltması beklenmektedir.
ERP’nin orta vadeli makroekonomik senaryosu, salgınla mücadelede başarı
kazanıldığı, makro-finansal risklerin kontrol altına alındığı, güven ortamının yeniden tesis
edildiği ve büyüme potansiyelini artıracak politikalarda kazanımların elde edildiği
varsayımlarına dayanmaktadır. Bu çerçevede, ERP öngörüleri, Avrupa Komisyonu
Ekonomik Tahmin Güz 2020 raporuna kıyasla enflasyonun ve bütçe açığının daha düşük
gerçekleştiği, özel sektör yurtiçi talebinin kamu sektörü yurt içi talebine kıyasla daha güçlü
olduğu, buna karşın net ihracatın büyümeye katkısının daha zayıf olduğu bir senaryo ortaya
koymaktadır.
3.2.1. Reel Sektör
3.2.1.1. Büyümenin Kompozisyonu
2018 yılı ortasında finansal istikrar ve fiyat istikrarının tesisine yönelik olarak alınan
sıkılaştırıcı tedbirlerin devam eden etkileri sebebiyle 2019 yılının ilk yarısında ekonomik
faaliyetlerin daraldığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 2019 yılı ikinci yarısında para ve
maliye politikası koşullarındaki gevşemeyle beraber ekonomik faaliyetler toparlanmış ve yıl
genelinde yüzde 0,9 oranında bir büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4,5
oranında büyüme sağlayan Türkiye ekonomisi salgının ekonomik aktiviteyi yoğun biçimde
sekteye uğratması sonucunda ikinci çeyrekte yüzde 9,9 oranında küçülmüştür. Diğer taraftan;
salgınla mücadelenin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için uygulanan
genişleyici maliye ve para politikası tedbirleri sayesinde ekonomik faaliyet yılın ikinci
yarısında tekrar toparlanmaya başlamış ve üçüncü çeyrekte yüzde 6,7’lik bir büyüme oranı
yakalanmıştır. 2020 yılı geneli için yüzde 0,3’lük bir büyüme oranı öngörülmektedir. Ayrıca
son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyümenin bu hedefin de üzerinde gerçekleşeceğine
işaret etmektedir.
Salgının olumsuz etkilerinin 2021 yılından itibaren azalmaya başlamasıyla, Program
döneminde ulaşım, turizm ve ticaret faaliyetlerinin güçlenmesi beklenmektedir. Bu
kapsamda; küresel talepteki artış ve özellikle turizm gelirlerindeki toparlanmayla mal ve
hizmet ihracatının büyümeye önemli düzeyde katkı vermesi öngörülmektedir. Program
dönemi için yatırım ve mal ve hizmet ihracatının başat rol oynadığı dengeli bir büyüme
patikası hedeflenmektedir. Tüketim harcamalarının da, özel kesim tüketimi ağırlıklı olacak
şekilde, büyümeyi önemli düzeyde desteklemesi söz konusu olacaktır.
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Tablo 3.5: Büyümenin Talep Bileşenleri

(2009=100 Zincirlenmiş Hacim, Yüzde Artış)
Tahmin
2019

2020

2021

2022

2023

2,1

1,1

4,5

4,4

4,1

Özel Kesim

1,6

0,4

5,7

4,8

4,6

Kamu Kesimi

4,4

5,2

-2,2

2,3

1,2

Toplam Yatırım Harcamaları

-11,9

20,5

1,8

6,4

7,1

Sabit Sermaye Yatırımları

-12,4

-2,2

6,2

7,0

7,1

Toplam Tüketim Harcamaları

0,6

5,0

-1,0

-0,1

0,1

Mal ve Hizmet İhracatı

Stok Değişmesi

4,9

-16,3

15,8

6,2

6,2

Mal ve Hizmet İthalatı

-5,3

3,8

6,2

5,8

5,7

0,9

0,3

5,8

5,0

5,0

Yurt içi Talep

-1,5

5,5

3,8

4,9

4,9

Yurt içi Nihai Talep

-2,0

0,2

4,9

5,1

4,9

1

Gayri Safi Yurt içi Hâsıla

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı
1
GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir.

2019 ve 2020 yıllarında ekonomik faaliyetteki zayıflama nedeniyle büyüme potansiyel
düzeyin altında gerçekleşmiştir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, program
döneminde makroekonomik istikrar üzerinde baskı oluşmadan güçlü bir toparlanma sürecine
girilmesi beklenmektedir.
Şekil 3.10: GSYH Büyümesine Katkılar
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Yüzde
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8
5
2
-1
-4

İthalat

İhracat
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2023

2022

2021
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2019
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2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-7

Yurtiçi Nihai Talep

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve HMB

2021-2023 dönemi için büyüme oranının ortalamada yüzde 5,3 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmektedir. Özel tüketim ve toplam yatırım harcamalarının yıllık
ortalamada büyümeye, sırasıyla, 3,1 ve 1,3 puan katkı vermesi beklenmektedir. Net ihracatın
ise yıllık ortalama 0,8 puanlık bir katkı yapması beklenmektedir. Kamu tüketiminden
ortalamada 0,1 puanlık katkı beklenmektedir.
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On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde kamu yatırımları öncelikle sanayi faaliyetini
destekleyecektir. Buna ek olarak; tüm sektörleri kapsayan bir büyüme dinamiğinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, program döneminde, sanayi sektörünün yıllık
ortalamada yüzde 6,3 büyümesi beklenmekteyken; inşaat dahil hizmetler ve tarım
sektörlerinin, sırasıyla, yüzde 5,2 ve 4,0’lık bir büyüme kaydetmesi öngörülmektedir.
Şekil 3.11: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri
18.0

Tahmin

15.0
12.0
9.0
6.0
3.0

2023

2022

GSYH

2021

Hizmetler (İnşaat Dahil)

2020

2019

2018

2017

Sanayi

2016

2015

Tarım

2014

2013

2012

-3.0

2011

0.0

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve HMB

3.2.1.2. Yatırım-Tasarruf Dengesi
2020 yılında toplam sabit sermaye yatırımının GSYH’ye oranının yüzde 25,4 olması
beklenmektedir. Artan stok yatırımlarıyla uyumlu bir şekilde toplam yatırımların oranının ise
yüzde 28,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının 2020 yılında yüzde 25,1 düzeyinde
gerçekleşmesi beklenmekte ve bu çerçevede dış tasarruf kullanımının yüzde 3,5 düzeyinde
gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Tablo 3.6: Yatırım Tasarruf Dengesi

(Cari Fiyatlarla GSYH’ye Oran, Yüzde)
Tahmin

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam Yatırımlar

29,3

24,8

28,6

26,7

27,3

28,0

Sabit Sermaye Yatırımları

29,7

25,9

25,4

25,6

26,0

26,5

Stok Değişmesi

-0,4

-1,1

3,3

1,2

1,3

1,6

Toplam Tasarruflar

29,3

24,8

28,6

26,7

27,3

28,0

Yurt içi Tasarruflar

27,7

26,0

25,1

24,9

26,7

28,3

1,6

-1,2

3,5

1,8

0,6

-0,2

Dış Tasarruflar

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve HMB

YEP (2021-2023) çerçevesinde, yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının program
dönemi sonunda yüzde 28,3 düzeyine yükselmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda,
düşürülmesi amaçlanan cari açıkla uyumlu bir şekilde dış tasarruf akımında yavaşlama olması
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beklenmektedir. Diğer taraftan, On Birinci Kalkınma Planında yer alan öncelikler
doğrultusunda uygulanan politika ve teşvikler, yüksek katma değerli alanlarda sanayileşme
ve yerlileşmeyi hızlandıracaktır. Sermaye birikim sürecinde sürükleyici gücün özel sektör
olması öngörülmektedir. Bu kapsamda, dış tasarruf gereksiniminin istikrarlı bir şekilde
gerilemesi öngörülürken, sabit sermaye yatırım harcamalarının GSYH içindeki payının ise
yüzde 26,5 olması amaçlanmaktadır. Program döneminde yatırımların mali yükünün
üstlenmesinde iç kaynaklar ön plana çıkarılacaktır.
3.2.1.3. Büyümenin Kaynakları
Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynakları incelendiğinde sermaye birikiminin
yüksek oranda büyümenin belirleyicisi olduğu, istihdamın ise istikrarlı bir yapı sergilediği
görülmektedir. Toplam faktör verimliliğinin (TFV) büyümeye en yüksek katkısının 20022007 döneminde gerçekleştiği gözlenmektedir (Tablo 3.7).
Ağustos 2018’de yaşanan döviz kuru şokunun ardından 2019 yılının ikinci yarısıyla
beraber finansal koşullardaki iyileşme, enflasyondaki gerileme, risk primindeki azalma ve
döviz kurlarındaki dalgalanmaların nispeten azalmış olmasıyla ekonomik aktivite güç
kazanmıştır. Yılın son çeyreğindeki güçlü büyüme performansı sayesinde 2019 yılı genelinde
Türkiye ekonomisi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 oranında büyümüştür. Büyümenin sınırlı
seviyede kalması istihdam piyasasını da olumsuz etkileşmiştir. Büyümeye istihdam artışından
katkı sağlanamazken, çalışan başına çıktı miktarı arttığından toplam faktör verimliliğinden
pozitif katkı sağlanmıştır. Bu dönemde belirsizliğin etkisiyle daralan yatırımlar ise sermaye
birikiminin hızında nispeten yavaşlamaya neden olmuştur. Bu kapsamda yüzde 0,9 oranında
gerçekleşen büyümeye sermaye birikimi 1,4 puan, TFV 0,9 puan katkı sağlarken istihdam
kaybı büyümeyi 1,4 puan aşağıya çekmiştir.
Büyümedeki ivmelenme 2020 yılı ilk aylarında da devam ederek yılın ilk çeyreğinde
yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. Ancak Mart ayında başlayan kısmi kapanma uygulaması
nedeniyle ikinci çeyrekte büyüme sekteye uğramıştır. Vakalardaki azalmaya bağlı olarak
kademeli normalleşme adımları, kamu bankaları öncülüğünde ivmelenen kredi arzı ve
ertelenmiş talebin hayata geçmesi ekonomideki toparlanma sürecine önemli katkı sağlamıştır.
Yüksek frekanslı veriler ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte de devam ettiğine işaret
etmektedir. Böylelikle büyümenin 2020 yılında YEP (2021-2023) tahmininin üzerinde
gerçekleşme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Türkiye ekonomisi büyüme oranında birçok
ülkeden pozitif ayrışmaktadır. 2020 yılında büyümeyi aşağıya çeken faktörler ise istihdam
kayıpları ve sermaye birikimindeki nispi hız kaybı olarak görülmektedir.
Tablo 3.7: Üretim Faktörlerindeki Gelişmeler

(2009=100 Zincirlenmiş Hacim, Yüzde)

Artış Oranları
Dönem
1998-2019
2002-2019
2002-2007
2010-2019
2020-2023

GSYH
4,4
5,4
7,2
5,8
4,0

Sermaye
Stoku
6,7
7,0
7,4
7,0
4,4

Sermaye
Stoku*
6,4
7,4
9,8
8,4
4,9

Büyümeye Katkılar
İstihdam

TFV

1,8
2,2
1,0
3,1
2,3

0,7
1,1
2,6
0,6
0,7

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamaları
* Kapasite kullanımı ile düzeltilmiş sermaye stoku artışıdır.
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Sermaye
Stoku
58,5
55,2
54,9
57,4
48,8

İstihdam

TFV

25,2
24,4
8,1
32,4
34,2

16,3
20,5
37,0
10,3
17,0
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Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla salgının olumsuz etkilerinin zayıflayarak
toparlanmanın belirginleşeceği, yatırımlar ve kapasite kullanımındaki artışa bağlı olarak
salgın dönemini de içeren 2020-2023 döneminde sermaye stoku ve istihdamın ortalama yüzde
4,9 ve yüzde 2,3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. TFV’nin ise aynı dönemde yüzde 0,7
artması beklenmektedir. Bu dönemde öngörülen makroekonomik yapı çerçevesinde, sermaye
stoku, istihdam ve TFV’nin büyümeye katkılarının sırasıyla ortalama yüzde 48,8, yüzde 34,2
ve yüzde 17 olması beklenmektedir.
3.2.1.4. Potansiyel Hasıla ve Hasıla Açığı
Enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların ve ekonominin büyüme evrelerinin
değerlendirilmesine yönelik olarak alternatif yöntemlerle hesaplanan çıktı açığı göstergeleri
değerlendirildiğinde, 2018’in ikinci yarısında yaşanan döviz kuru şoklarına, finansal
piyasalardaki oynaklığa, kredi faizlerindeki yükselişe ve belirsizlik algısındaki artışa bağlı
olarak yurt içi talep önemli ölçüde zayıflamıştır. Talep baskısının azalmasıyla beraber
ekonomi hızla soğuma sürecine girmiştir. Bu dönemde talep gelişmeleri enflasyonun
düşürülmesine olumlu katkı sağlamıştır. Kovid-19 salgınıyla birlikte arz ve talep koşullarında
yaşanan zayıf seyre bağlı olarak negatif çıktı açığı tahminlerinin işaret ettiği üzere yıl
genelindeki talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirginleşmiştir.
Şekil 3.12: Hasıla Açığı
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Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamaları
GAP_PF: Üretim fonksiyonu metoduyla elde edilen hasıla açığı
GAP_HP: Hodrick-Prescott metoduyla elde edilen hasıla açığı

ERP (2021-2023) döneminde ise yaygın aşılama sayesinde salgının hız keseceği ve
büyümenin dönem boyunca ortalama olarak yüzde 5,3 düzeyinde olacağı tahmin
edilmektedir. Üretim potansiyelinin korunmasını önceleyen adımların etkisiyle güçlü yatırım
ve istihdam artışlarına ek olarak verimlilik kazanımlarıyla potansiyel büyüme oranının
artacağı tahmin edilmektedir. Salgının olumsuz etkilerinin telafi edilmesine ve yenilikçi,
yüksek katma değerli üretime yönelik makroekonomik senaryo çerçevesinde öngörülen
büyüme hızına bağlı olarak mevcut üretimin potansiyel düzeyine tedricen yakınsayacağı
tahmin edilmektedir. Öngörülen büyüme patikasıyla artan talebin enflasyonist bir baskıya
neden olması beklenmemektedir (Şekil 3.12).
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3.2.2. İşgücü Piyasası
İşgücü piyasasındaki gelişmelerde, salgının seyri ve ekonomi üzerindeki etkisi ana
belirleyici unsur olmaktadır. Salgının ekonomi ve halk sağlığı üzerindeki baskılayıcı
etkileriyle birlikte istihdam kayıpları yaşanmış, işgücüne katılma oranında azalma
görülmüştür.
Tablo 3.8: İşgücü Piyasasında Gelişmeler

(15+ Yaş)

Gerçekleşme

Tahmin

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşgücü (Bin Kişi)

60.654
53,2

61.469
53,0

62.536
49,6

63.573
51,2

64.691
51,7

65.829
52,4

İstihdam
Tarım
Tarım Dışı
İşsiz
İstihdam Artışı (%)
Tarım
Tarım Dışı
İstihdam Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)

32.274

32.549

30.998

32.533

33.460

34.497

28.738
5.297
23.441
3.537
1,9
-3,1
3,2
47,4
11,0

28.080
5.097
22.983
4.469
-2,3
-3,8
-2,0
45,7
13,7

26.733
4.997
21.736
4.265
-4,8
-2,0
-5,4
42,7
13,8

28.331
5.149
23.183
4.202
6,0
3,0
6,7
44,6
12,9

29.496
5.300
24.197
3.964
4,1
2,9
4,4
45,6
11,8

30.742
5.457
25.285
3.755
4,2
3,0
4,5
46,7
10,9

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2021-2023 döneminde tarım dışı istihdam artışının, ekonomik toparlanma süreciyle
birlikte hızlanarak uzun dönemli ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi beklenmekte ve yıllık
ortalama yüzde 5,2 olması öngörülmektedir. Tarım istihdamının ise önümüzdeki dönemde
bir miktar artış göstereceği tahmin edilmektedir. 2021 yılından başlayarak bir düşüş sürecine
girmesi beklenen işsizlik oranının 2023 yılında yüzde 10,9 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. İşgücü arzındaki özellikle kadınlardan kaynaklı yüksek artışların devam
edeceği beklentisi işsizlik oranı düşüşünü bir miktar sınırlamaktadır. Ayrıca salgının seyri
ekonomide belirsizlik unsuru olmaya devam etmektedir. 2020 yılı sonunda yüzde 49,6 olması
beklenen işgücüne katılma oranının Program dönemi sonunda yüzde 52,4’e ulaşması
beklenmektedir.
3.2.3. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları
TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. TCMB, 2021
yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacaktır. Para
politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak; enflasyon beklentileri, fiyatlama
davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak,
enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.
Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunmuştur. Para
politikası duruşu enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.
Orta vadeli enflasyon hedefine yakınsarken, TCMB tarafından Enflasyon Raporlarında
paylaşılan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturacak ara hedef işlevi
görecektir. Beklentileri daha etkin şekilde yönetebilmek için, enflasyonun gelecek
dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimler için referans olacak değer kısa vadede enflasyon
tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefleri olacaktır. TCMB’nin hesap verme
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yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde
2 yüzdelik puan olarak korunmuştur. Gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda belirsizlik
aralığının dışında kalması durumunda Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Gecelik
faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB’nin
nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi, söz konusu fonksiyonları dışında
para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır. Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda parasal
aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri
sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ile TL ve döviz likidite araçlarını etkin olarak
kullanacaktır.
Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında
arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi
bulunmamaktadır. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da
satım işlemi yapmayacaktır. Döviz arz ve talebini belirleyen temel unsurlar uygulanan para
ve maliye politikaları, cari denge ve sermaye hareketleri ile ekonomik güven ve
beklentilerdir. Öte yandan, döviz piyasasının sağlıklı çalışması amacıyla döviz arz ve talep
gelişmeleri yakından takip edilecektir. TCMB kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı
dalgalanma görüldüğünde alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunabilecektir.
Fiyat istikrarının sağlanması, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren
bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede mali disiplinin kararlılıkla
sürdürülmesi önemini korumaktadır. Yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile
gelirler politikasında geçmiş enflasyona endeksleme davranışının kırılarak enflasyon
hedefleriyle uyumun gözetilmesi enflasyonla mücadelenin başarısını artıracaktır. Rekabetçi
ve serbest piyasa mekanizmasının etkin işleyişi, makrofinansal istikrar ve dolayısıyla fiyat
istikrarı için kritik önemdedir. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal
reformların hayata geçirilmesi, kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına büyük katkıda
bulunacaktır.
3.2.4. Ödemeler Dengesi
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, ihracat ortaklarının tamamının özellikle
yılın ikinci çeyreğinde daralmasına neden olmuştur. Buna rağmen, aşı çalışmalarında alınan
olumlu sonuçların yanında, salgın kaynaklı belirsizliklerin yılın ikinci yarısında görece
azalması ve rekabetçi fiyat avantajı neticesinde 2020 yılında ihracat, YEP (2021-2023)’de
beklentinin üzerinde 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Yıla 57 dolar seviyelerinde başlayan petrol fiyatları salgının neden olduğu talep
şokunun etkisiyle ikinci çeyrekte 15 dolara kadar düşmüştür, üçüncü çeyrekte 43 dolar
seviyelerinde işlem gören petrol fiyatları 2020 yılı son çeyreği itibarıyla tekrar artış eğilimi
göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla, ekonomik aktivite ile birlikte ithalat kalemlerinde
toparlanma kaydedilmiştir. Bu toparlanmaya ve salgının makrofinansal etkileri neticesinde
ivmelenen altın ithalatı büyüklüğünün alışılmadık boyutlara gelmesiyle ithalat 2020 yılında,
YEP (2021-2023)’de yer alan beklentinin üzerinde 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
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On Birinci Kalkınma Planının ve YEP’in (2021-2023) temel vurgusu üretim
süreçlerinin sürdürülebilir ihracata dönük, uluslararası alanda rekabetçi, yenilikçi ve ithalat
bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşümünün sağlanmasına yöneliktir. Dünya genelinde yeni
normal olarak adlandırılan salgın sonrası dönemde, cari işlemler dengesinde iyileşme
sağlanması temel amacına, son dönemde keşfedilen doğal kaynakların ve sürdürülebilir
kaynakların enerji ithalatı kalemine yapacağı katkılarla birlikte teknoloji transferi sağlayan
doğrudan yabancı yatırımların katkısının artırılması ve Türk firmalarının küresel ve bölgesel
tedarik zincirine eklemlenme ivmesinin hızlandırılmasıyla ulaşılacaktır. Bahsedilen bu
yapısal dönüşüm çerçevesiyle cari açığın hasılaya oranının program döneminde ise sırasıyla
yüzde 1,9, yüzde 0,7 ve 2023’te cari fazlaya dönülerek yüzde 0,1’e ulaşması beklenmektedir.
On Birinci Kalkınma Planı hedefleri verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat
rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlenmiştir. 2020
yılındaki makrofinansal tercihler, jeopolitik riskler ve salgın kaynaklı yaşanan şoklar
döneminin ardından, rekabetçiliği ve verimliliği artırıcı politikalar temelinde ithalata daha az
bağımlı bir üretim yapısıyla daha fazla ihracat yapılmasını sağlayacak ihracat odaklı
dönüşüme, serbest piyasa koşulları çerçevesinde, ekonomideki tüm çıkar gruplarının katılımı
ve katkılarıyla ele alınacak gerekli yapısal reformlarla hız kazandırılacaktır.
Tablo 3.9: Ödemeler Dengesi Tahminleri

(Milyar Dolar)

Gerçekleşme

Tahmin

2018

2019

2020*

2021**

2022**

2023**

Cari İşlemler Hesabı

-21,6

6,8

-35,2

-13,9

-5,4

1,3

Dış Ticaret Dengesi

-40,7

-16,7

-34,5

-26,9

-28,4

-27,0

178,9

182,2

150,6

184,3

198,6

215,2

177,1

180,8

151,6

184,0

198,0

214,0

219,6

198,9

185,1

211,3

227,1

242,2

İthalat (cif)

231,1

210,3

197,0

223,3

240,0

256,0

Hizmetler Dengesi

30,1

35,5

7,0

23,7

34,9

41,0

58,6

63,5

30,0

52,5

66,1

74,2

25,2

29,8

9,0

19,8

29,8

35,0

28,4

28,0

23,0

28,8

31,2

33,1

Birincil Gelir Dengesi

-11,9

-12,8

-8,1

-11,5

-12,6

-13,5

İkincil Gelir Dengesi

0,8

0,9

0,3

0,8

0,7

0,7

İşçi Gelirleri

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Toplam Mal İhracatı
İhracat (fob)
Toplam Mal İthalatı

Gelir
Seyahat Geliri
Gider

*: 2020 Ocak-Kasım dönemi **: YEP (2021-2023) Tahmini
Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yeni normal döneminde küresel ekonomideki ve ticaret ortaklarımızdaki
toparlanmanın, salgın kaynaklı küresel belirsizliklerin azalmasının ve rekabetçi fiyatların da
katkısıyla ihracatın Program dönemi sonunda 214 milyar dolara yükseleceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca, güvenli seyahat olanaklarının sağlanması, ertelenmiş tüketim arzusu ve
2023 Türkiye Turizm Stratejisinin bütüncül katkılarıyla, seyahat gelirlerinin 2023 yılında 35
milyar dolara ulaşarak cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

40

Makroekonomik Görünüm

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların etkisiyle sürdürülebilir enerji
kaynaklarının yaygınlaştırılması, doğal maden yönünden zengin olduğumuz kaynakların
kullanımının artırılmasına yönelik tedbirlerin ve Karadeniz’de bulunan Sakarya doğalgaz
sahasının kısa süre içinde üretime alınması hedeflenmektedir. Program dönemi sonunda 40,8
milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Program döneminin ilk ayağı olan 2021 yılında, büyümenin temel belirleyicisinin yurt
içi talep olmasıyla beraber net ihracatın da pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Ertelenmiş
talep, makro-finansal riskleri azaltıcı önlemlerle birlikte ekonomik aktiviteye olan güvenin
artması ve topyekûn finansal koşullarda beklenen toparlanma ile ithalat talebinde yükseliş
beklenmektedir. İthalata olan bağımlılığın azaltılmasını destekleyen politikaların neticesinde
ithalatın, program dönemi sonunda 256 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir.
Salgının derinleştiği yılın ilk çeyreğinde riskten kaçış ve belirsizlik ortamı gelişmekte
olan ülke piyasalarından sermaye çıkışını tetiklemiş ve oynaklık artmıştır. Akabinde gelişmiş
ekonomi merkez bankalarının tarihin en yüksek genişleyici para politikaları neticesinde
finansal akımlar tekrar gelişmekte olan piyasalara yönelmiştir. Yıl genelinde net çıkış
sergileyen portföy yatırımları son çeyrekte hızlı bir toparlanma sergilemektedir. Ayrıca
bankacılık sisteminin krediye erişiminde herhangi bir sorun yaşanmamış ve diğer yatırımlar
kalemi kısa vadeli finansman kaynağı olarak önemli katkı sağlamıştır. Küresel finansal
sistemdeki belirsizlik ortamının azalması, doğrudan yatırımların ve portföy yatırımlarının
rezerv birikimine tekrar pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.
Rekabet potansiyeli olan ve yüksek dış ticaret açığı verilen sektörlerin desteklenmesiyle
artırılacak ihracatın yanı sıra, artan seyahat gelirlerinin de katkısıyla cari işlemler açığı ciddi
oranda azaltılacaktır. Bu çerçevede, Program dönemi sonunda cari açığın hasılaya oranının
sıfıra yakınsaması beklenmektedir. Program dönemi boyunca makroekonomik istikrarın
korunması önceliğinde izlenecek makroekonomik ve makro-finansal politikalarla dönem
boyunca ekonominin dış finansman ihtiyacında dar boğaz oluşmaması ve cari dengedeki
iyileşme neticesinde dış finansman ihtiyacının azalması beklenmektedir. Bu sayede bir
kırılganlık unsuru olarak ödemeler dengesi açığının yarattığı baskının Program dönemi
boyunca hafifleyeceği, dönem sonunda ise ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
3.2.5. Finansal Sektör
3.2.5.1. Bankacılık Sektörüne Yönelik Riskler
Kredi Riski
Kredilerdeki toparlanmayla birlikte 2019 yılının son çeyreğinden bu yana tahsili
gecikmiş alacak (TGA) oranlarında gerileme görülmektedir. Ayrıca, salgın öncesi dönemde
başlayan iktisadi faaliyetteki toparlanma, BDDK’nın zarar niteliğindeki alacakların TGA
kayıtlarından düşülebilmesine ilişkin düzenlemesi ve kurumsal kredilerdeki yapılandırma
işlemleri de TGA bakiyesini olumlu yönde etkilemiştir. Salgın döneminde ise açıklanan kredi
paketleri ve ertelemeleri ile BDDK’nın kredi geri ödemelerine ilişkin destekleyici önlemleri
(Tablo 3.10a) de aktif kalitesi görünümünü desteklemiştir. 13 Mart’ta yüzde 5,2 seviyesinde
olan sektörün TGA oranı Kasım ayı sonu itibarıyla sektörün TGA oranı yüzde 4 civarında
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seyretmektedir (Şekil 3.13). Yakın izlemedeki kredi oranı ise 2019 yılsonundaki yüzde 11,1
değerinden 2020 Ekim ayı itibarıyla yüzde 10,1’e gerilemiştir.
Önümüzdeki süreçte kredilerdeki yavaşlamaya ve salgının seyrine bağlı olarak TGA
oranlarında artışlar gözlenebilecektir. Bireysel kredilere uygulanan geniş kapsamlı
makroihtiyati düzenlemeler bu kredi türünde TGA oranı artışını sınırlandırmaktadır. Ayrıca,
salgına ilişkin belirsizlikler nedeniyle BDDK destekleyici önlemlerinin bir kısmının 2021 yılı
Haziran ayına kadar devam etmesi yönünde karar almıştır. Bu durumun da 2021 yılının ilk
yarısında TGA bakiyesine geçişleri sınırlandıracağı değerlendirilmektedir. Yılın ikinci
yarısında ise salgına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte ekonomik aktivitede
yaşanacak toparlanmanın TGA oranlarına olumlu yansıması beklenmektedir.
Şekil 3.13: Takipteki Alacak Oranları (%)

Şekil 3.14: Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
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Kaynak: TCMB, BDDK ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamaları

Karlılık ve Sermaye Yeterliliği
2019 yılı boyunca gerileyen bankacılık sektörü kârlılık göstergeleri, 2020 yılında artan
bir seyir izlemiştir. Bu gelişmede güçlü TL kredi büyümesi ve aktif kalitesindeki iyileşme
etkili olmuştur. Diğer taraftan, 2020 yılının Mart ayından itibaren salgın kaynaklı
belirsizlikler nedeniyle bankaların kârlılık oranlarında dalgalanmalar görülmektedir. Son
dönemde yavaşlayan kredi büyümesinin kârlılık üzerinde olumsuz etki yapması beklenirken
bankalarca temkinli bir yaklaşımla ayrılmış olan karşılıkların kârlılık üzerindeki TGA artışı
kaynaklı baskıyı sınırlayacağı öngörülmektedir. Ekim 2020 itibarıyla sektörün
yıllıklandırılmış aktif kârlılığı yüzde 1,1’dir.
Bankacılık sektörü, güçlü kredi artışına karşılık sağlam sermaye yapısını korumuştur.
Sermaye yeterlilik oranı (SYR) kredilerdeki artışın belirginleşmesiyle birlikte 2020 yılının
başlarında bir miktar gerilemiştir. 2020 yılı Mart ayında ise koronavirüs salgını kaynaklı
finansal belirsizliklerin kredi büyümesini sınırlandırması ve BDDK’nın sermaye yeterliliğine
ilişkin destekleyici önlemlerinin (Tablo 3.10b) etkisiyle SYR’de artış gözlenmiştir. Ayrıca,
salgın döneminde bankaların sermaye yedeklerini artırmaları ve Mayıs ayında kamu
bankalarına sağlanan 21 milyar TL’lik sermaye desteği de sermaye yeterliliğine katkı
sağlamıştır. Şubat sonunda 17,7 olan sektörün SYR’si, Ekim 2020 itibarıyla yüzde 19,4
düzeyinde olup bu oran, hedef oran olan yüzde 12’nin oldukça üzerinde, yasal sınır olan
yüzde 8’in iki katından fazladır (Şekil 3.14). BDDK’nın sermaye yeterliliğine ilişkin
destekleyici önlemleri hâriç bırakıldığında dahi sektör SYR’si yaklaşık yüzde 15,7 olarak
tahmin edilmekte olup halen hedef oranın üzerinde kalmaya devam etmektedir.
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Tablo 3.10. BDDK’nın Bankalara Yönelik Destekleyici Önlemleri
a) Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Bankaların donuk alacaklarına ilişkin 90 gün olan asgari gecikme süresinin yıl sonuna kadar
17.03.2020*
180 güne çıkarılması
Kredilerin 2. grupta izlenebilmesi için öngörülen asgari gecikme süresinin yıl sonuna kadar
17.03.2020*
30 günden 90 güne çıkarılması
Hâlihazırda 90 gün olan asgari gecikme süresi yılsonuna kadar finansal kiralama ve
19.03.2020*
faktoring şirketleri için 180 güne, finansman şirketleri için 240 güne çıkarılması
Bankaların, finansal sağlamlıkları da gözetilerek özellikle salgın nedeniyle geçici ödeme
20.03.2020
güçlüğü çeken şirketler için kredi politikalarını gevşetme yönünde teşvik edilmesi
Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan ihtiyaç ve
27.03.2020* taşıt kredilerine ilişkin ödemelerin müşterilerin talebi üzerine yıl sonuna kadar
ertelenmesine imkân sağlanması
b) Sermaye Yeterliliğine İlişkin Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Yıl sonuna kadar SYR hesaplamasında menkul kıymetlerin değerleme farklarının dikkate
23.03.2020* alınmaması
23.03.2020*

Yıl sonuna kadar SYR hesaplamasında 2019 yılsonu döviz alış kurlarının kullanılması**

Yıl sonuna kadar finansal teminatların değerlemesinde 2019 yılsonu gerçeğe uygun
değerlerinin geçerli kabul edilebilmesi. Kredi riskine esas tutar hesaplamasında bankaların
16.04.2020
Merkezi Yönetiminden olan YP cinsi alacakları için mevzuat kapsamında %0 risk ağırlığı
uygulaması
c) Likidite Oranlarına İlişkin Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Mevduat ve katılım bankalarının likidite karşılama oranı hesaplamasında yılsonuna kadar
26.03.2020
asgari oranlara uyumdan muaf tutulması
Kalkınma ve yatırım bankalarının likidite yeterlilik oranı hesaplamasında yıl sonuna kadar
26.03.2020
asgari oranlara uyumdan muaf tutulması
d) Finansal Piyasalardaki Dalgalanmalara İlişkin Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
Hâlihazırda bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerin değer düşüş karşılıklarının
23.03.2020*
yılsonuna kadar YP net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmaması
Faiz oranı riski standart rasyosuna ilişkin azami oranın tutturulması konusunda yıl sonuna
16.04.2020*
kadar bankalara esneklik sağlanması
e) Operasyonel Süreçlere İlişkin Önlemler
Düzenleme
Alınan Önlemler
Tarihi
02.04.2020
Yıl sonuna kadar bankalara raporlama, bildirim, bilgi ve belge temini gibi operasyonel
süreçlerde yılsonuna kadar esneklik sağlanması
09.04.2020
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle uzaktan çalışma yöntemleri ve
bankacılık hizmetlerinde elektronik dağıtım kanallarının kullanımının artması dolayısıyla
artan bilgi güvenliği risklerine karşı bankalar tarafından gerekli önlemlerin alınmasının
teşvik edilmesi
29.05.2020* Bankaların finansal teminatlarını periyodik olarak değerlemelerine ilişkin mevzuat
yükümlülüklerinde yılsonuna kadar esneklik sağlanması
* Bu önlemler 08.12.2020 tarihli BDDK kararıyla Haziran 2021 sonuna kadar uzatılmıştır.
** Yıl sonundan itibaren hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması
kullanılacaktır.
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Likidite Riski
Bankaların kısa vadeli likidite pozisyonuna ilişkin önemli bir gösterge olan likidite
karşılama oranı (LKO), Ekim 2020 itibarıyla toplam ve YP için sırasıyla 144 ve 249
seviyesinde gerçekleşmiştir.3 Banka bazlı LKO’larda farklılaşma söz konusu olmakla birlikte
BDDK’nın likidite oranlarına ilişkin destekleyici önlemleri (Tablo 3.10c) bankalara esneklik
sağlamıştır. Bu önlemlerin sonlanması durumunda dahi LKO’lardaki düşüşün sınırlı olacağı
değerlendirilmektedir.
Sektörün YP likit aktif portföyü dış finansal şoklara karşı bankaların dayanıklılığını
desteklemektedir. Bankaların ROM rezervleri ve YP zorunlu karşılık limitleri dâhil
edildiğinde kullanabilecekleri döviz cinsinden likit aktifleri toplamı 11 Aralık itibarıyla 93,4
milyar dolar düzeyindedir. Döviz likiditesi Ekim 2020 itibarıyla 37 milyar dolar olup buna
ilaveten 5647,9 milyar dolar tutarındaki para takası işlemleri için kullandığı net YP kaynağı
ve TCMB tarafından bankalara tahsis edilen 50 milyar dolar döviz depo limiti imkânları da
bulunmaktadır. Sonuç olarak bankaların toplam YP imkânı bir yıl içinde vadesi dolacak 47,3
milyar dolar tutarındaki YP cinsi yurt dışı kısa vadeli dış borcun tamamını fazlasıyla
karşılayabilecek düzeydedir.
Döviz likiditesinin fazla olması nedeniyle bankacılık sistemi, TL likidite ihtiyacını
yoğun olarak para takası işlemleri ile karşılamakta; bunun sonucunda sektörün bilanço içi YP
açık pozisyonu ve bilanço dışı YP pozisyon fazlası oluşmaktadır. Buna karşılık bankalar net
döviz pozisyonu konusunda ihtiyatlı duruşunu sürdürmüş, BDDK’nın döviz pozisyonuna
ilişkin geçici önlemi (Tablo 3.10d) de bu dönemde bankaları desteklemiştir. Bunların
sonucunda sektörün YP net genel pozisyonu/öz kaynak oranı, Kasım 2020 itibarıyla iki yönlü
standart yasal sınır olan yüzde 20’nin oldukça altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir.
3.2.5.2. Özel Sektör Borçluluğu
Hane halkı
Türkiye’de hane halkının aşırı borçlanması, konut ve taşıt kredilerine yönelik
kredi/değer oranı, taşıt ve ihtiyaç kredilerine yönelik vade sınırlaması ile kredi kartlarına
yönelik taksit ve limit sınırlaması gibi makro-ihtiyati tedbirlerle sınırlandırılmaktadır. Ayrıca,
bireysel kredi kullanıcıları döviz cinsinden veya dövize endeksli kredi ile değişken faizli kredi
kullanamamakta; bu da hanehalkının döviz riskine maruz kalmasını engellemektedir.
Hane halkı borçluluğunun GSYH’ya oranı diğer ülke gruplarıyla karşılaştırıldığında,
Türkiye’nin oldukça düşük bir riskliliğe sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası Ödemeler
Bankası veri tabanına göre 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye’de hane halkı
kredilerinin GSYH’ya oranı yüzde 16,7 ile yüzde 45,2 olan gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı
ortalamasının oldukça altındadır. 2020 yılında salgının etkisiyle gelişmekte olan ülkelerin
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bu oran artış göstermiştir. Bu durum salgın döneminde
gelirlerinde düşüş yaşayan kesimlerin borç servisini destekleyici bir durumdur. Bununla
birlikte salgın dönemine özgü kredi kampanyalarıyla son dönemde hane halkı finansal
yükümlülük büyümesi hızlanmıştır.
LKO, kalkınma ve yatırım bankaları haricindeki bankalar için 2019 yılından bu yana toplam ve YP için sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80
olarak uygulanmaktadır.
3
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Hane halkı finansal varlıklarındaki artış, tasarruf mevduatları ve bireylerin altına
yönelme eğilimleri öncülüğünde gerçekleşmiştir. Finansal yükümlülükler tarafında ise salgın
döneminde kampanya kullandırımlarının belirleyici etkisiyle artış sergileyen ihtiyaç ve konut
kredileri büyümede öne çıkmıştır.
Reel Sektör
Kasım 2020 itibarıyla Türk bankacılık sektörü tarafından reel sektöre kullandırılan TL
krediler salgın kapsamında açılan destek paketlerinin etkisiyle bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 46,7 artarak 1,5 trilyon TL’ye yükselmiştir. YP kredi artışı ise 2018 yılında döviz
kredilerine getirilen kısıtlama4, artan döviz riski yönetimi farkındalığı ve döviz cinsi kredi
arzındaki zayıf görünüm nedeniyle negatif seyretmektedir.
2020 yılı genelinde reel sektörün döviz pozisyonunda iyileşme görülmüştür. Ekim 2020
itibarıyla finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre 23,1 milyar dolar azalarak Haziran-Nisan 2013’ten sonraki en düşük seviye olan 157,2
milyar dolara gerilemiştir. Bu gerilemede yatırım eğilimindeki zayıf seyre bağlı gelişen YP
kredilerdeki yavaş seyir ve döviz kuru oynaklığı sebebiyle firmaların yükümlülük tarafında
ek kur riski almamaya yönelik davranışı gibi talep kaynaklı etmenler etkili olmuştur. 2020
yılı Ekim ayı itibarıyla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 138,8 milyar
doları, döviz yükümlülükleri ise 296 milyar dolardır. Firmaların kısa vadeli net döviz
pozisyonu ise fazla vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu fazla Ekim 2020 itibarıyla 25,2
milyar dolar ile 2008’e kadar giden seri tarihinin en yüksek gerçekleşmesi olmuştur. Kısa
vadeli döviz pozisyonunun fazla vermesi firmaların kısa vadede kur şoklarına karşı dayanıklı
olduğunu ve yeterli likit yabancı para varlıklarının olduğunu göstermektedir.
Reel sektörün dış borç çevirme oranlarında 2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren
başlayan düşüş devam etmektedir. Böylece, özel-reel sektörün dış borcu 2020 yılı Eylül ayı
itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre 12,1 milyar dolar azalarak 145,6 milyar dolara
gerilemiştir. Bu gerçekleşme 2017 yılı ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye tekabül
etmektedir.
Uluslararası Ödemeler Bankası veri tabanına göre finansal kesim dışındaki firma
kredilerinin GSYH’ya oranında Türkiye, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 74,4 ile
düşük riskliliğe sahiptir. Aynı dönemde bu oranın gelişmekte olan ülke ağırlıklı ortalaması
yüzde 108,8’dir.
3.3. Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çıkabilecek Temel Riskler
Programda ortaya konulan orta vadeli görünüm, küresel görünümde varsayımlar
dışında yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak aşağı ve yukarı yönlü bazı riskler taşımaktadır.
Bu kapsamda:

4

YP borçlanma yönetmeliği 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre, YP geliri olan ancak 15 milyon dolardan az
YP borcu bulunan şirketlerin, yalnızca son üç yıllık toplam YP geliri kadar borçlanmasına izin verilmektedir. Kredi bakiyesinin bu sınırı
aşması durumunda, aşılan kısım geri çağrılmakta veya TL krediye dönüştürülmektedir. Yeni düzenleme, dövize endeksli kredileri de
yasaklamaktadır. Diğer taraftan, 15 milyon doların üzerinde YP kredi alan şirketler bu kısıtlamadan muaftır.
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Önümüzdeki dönemde aşı ve/veya etkin tedavi sürecindeki gelişmelerin virüsün
yayılma hızını azaltarak ekonomik aktivitenin salgın öncesi düzeyine tahmin edilen
süreden önce dönmesini sağlama ihtimali risk azaltıcı faktör olarak öne çıkmaktadır.



Küresel düzeyde genişlemeci mali ve parasal tedbirlerin uzunca bir süre devam
ettirilmesi de dış talep, finansman ve beklentiler kanalıyla büyüme üzerindeki riskleri
sınırlayıcı bir faktör olabilecektir. Bu bağlamda, genişleyici para politikalarının
sermaye akımlarının yönünü yeniden gelişmekte olan ülkelere çevirmesi ihtimali,
Türkiye ekonomisi için fırsat oluşturabilir.



Salgının, üretim merkezlerinin farklı coğrafyalara dağılmasına yol açması ve
Türkiye’nin coğrafi konum avantajıyla bu yeni yapılanmadan daha çok pay alarak,
üretim merkezi konumunu güçlendirmesini sağlayabilecektir.



AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının mevcut problemleri çözecek şekilde
güncellenmesinin, asimetrik etkileri ortadan kaldırılması yoluyla dış ticaretimize
olumlu yansımaları olabilecektir.
Bununla birlikte, büyümenin öngörülenden düşük gerçekleşme riski mevcuttur.



Salgının küresel düzeyde kontrol altına alınmasının beklenenden yavaş
gerçekleşmesi, ülkeler arasında aşıya erişimin eşanlı gerçekleşmemesi ya da ülke
içinde aşıya erişimde karşılaşılabilecek sorunlar ekonomik aktivitede beklenen
canlanmanın zayıf kalmasına neden olabilecektir. Bu durumun, istihdam ve gelirler
üzerinde baskı oluşturması ve kredi geri ödemelerini olumsuz etkilemesi beklenebilir.



Diğer taraftan, dünya ekonomisinde ABD öncülüğünde artan korumacılık eğilimleri
muhtemel ek tarife ve yaptırımlar ile politik belirsizliklerin artmasına, güven algısının
bozulmasına ve dış talep üzerinde aşağı yönlü risklere neden olabilecektir.



Küresel sermaye piyasalarında meydana gelebilecek oynaklıklar, kur geçişkenliği,
petrol fiyatlarında olası yukarı yönlü hareketler, Türkiye ekonomisi üzerinde belirli
riskler oluşturabilecektir.



Salgın döneminde arz ve maliyet kaynaklı sorunlar artışa geçen enflasyonun belirgin
şekilde orta vadeli patikasından sapması veya döviz piyasalarında aşırı oynaklıkların
finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır.
TCMB döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi
durumunda para politikası duruşunda daha da sıkılaştırma yönünde tepkiyi verecektir.

Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi için salgın koşullarındaki normalleşme
sürecinin tersine dönerek ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sekteye uğrayabileceği
varsayımı altında, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 daraldığı, 2021 yılında ise
ekonomik büyümenin yüzde 3,7 ile sınırlı bir şekilde arttığı alternatif bir senaryo YEP (20212023)’de yer almıştır.
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4. KAMU MALİYESİ
Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en güçlü yönlerinden birisi olup, elde edilen bu
kazanımın korunarak daha da güçlendirilmesi 2021-2023 döneminde temel amaçtır. Bu
bağlamda, bu dönemde kaynakların verimli kullanılmasına özen gösterilecek, harcama
gözden geçirmeleri ve yapısal düzenlemeler yoluyla belirlenen alanlarda tasarruflar yapılacak
ve kamu gelirlerinin kalitesi artırılarak bütçe disiplini sürdürülecektir.
Yatırımların ve harcama programlarının etkinliği artırılacak, kamu gelir kalitesi
iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir düzeylerde tutulacaktır.
2021 yılı bütçesiyle birlikte kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe
yapısına geçilecektir. Kaynak tahsisinde etkinliği artırmak ve öncelikli alanlara mali alan
yaratmak amacıyla harcama gözden geçirmeleri gerçekleştirilecektir.
Vergi mevzuatının ekonomik ve sosyal alanda öncelik ve hedefleri destekleyici bir
yaklaşımla gözden geçirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Kamu harcamalarının finansmanı
için sürekli ve kalıcı gelir kaynaklarının artırılması, mevcut vergi kanunlarında
sadeleştirmeler yapılması ve vergilemede etkinliğin artırılması ile vergi tabanının
genişletilmesi suretiyle ekonomide kayıt dışılığın azaltılması kamu gelir politika ve
uygulamalarının temel hedefleri olacaktır.
2021 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programında yer alan genel devlet dengesi
ve merkezi yönetim bütçesine ilişkin büyüklükler, Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) ve
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan politika öncelikleri ile hedef ve
eylemler esas alınarak hazırlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üretilen genel devlet dengesi;
merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sosyal güvenlik
kuruluşları ile genel sağlık sigortası, fonlar, döner sermayeler ve İşsizlik Sigortası Fonunu
kapsamaktadır. Genel devlet toplam harcama ve gelir büyüklükleri elde edilirken KİT’ler
kapsam dışında bırakılmış, uluslararası standartlara paralel olarak gayrisafilik ilkesi esas
alınmış ve yöntem olarak gelir-gider kalemleri arasında herhangi bir netleştirme işlemi
yapılmamıştır.
Genel devlet kapsamında yer alan alt birimlerin harcama ve gelirlerinin
hesaplanmasında; bir kamu geliri, geliri ilk olarak elde eden birimin hesabında gelir, nihai
olarak harcayan birimin hesabında da gider olarak yazılmaktadır. Böylece, kapsam
dâhilindeki birimler arasındaki transfer işlemlerinde, ilgili transfer tutarlarının, transferi
yapan kuruluşta harcama olarak; transfer yapılan kuruluşta da gelir olarak gösterilmemesi
sağlanmıştır. Yapılan bu işlem sonucunda kuruluşlar itibarıyla denge rakamları değişmekte,
ancak toplam genel devlet dengesi değişmemektedir. Bu şekilde hesaplanan birimlerin
harcama ve gelir büyüklüklerinin toplulaştırılması sonucunda genel devlet toplam harcama
ve gelirleri ile genel devlet dengesine ulaşılmaktadır.
Genel devlet büyüklükleri hesaplanırken, benimsenen konsolidasyon yaklaşımı
çerçevesinde;
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Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar ve
diğer transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından temizlenmekte ve ilgili
oldukları mahalli idare ya da fon dengesinde gösterilmekte,



Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası sistemine
aktarılan cari transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından ve sosyal güvenlik
ile genel sağlık sigortası sisteminin gelirlerinden temizlenmekte,



Döner sermayeli işletmeler, fonlar ve İşsizlik Sigortası Fonundan merkezi yönetim
bütçesine aktarılan tutarlar merkezi yönetim bütçesi gelirlerinden ve ilgili birimlerin
harcamalarından temizlenmekte,



Genel devlet kapsamı içerisinde yer alan merkezi yönetim bütçesi haricindeki diğer
alt kurumsal birimler arasındaki mali ilişkiler mükerrerliği önleyecek şekilde
düzenlenmektedir.
4.1. Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar

Kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması temel amaçtır. Bu
bağlamda COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında etkin bir şekilde kullanılan maliye
politikası, ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacaktır.
Maliye politikası; para politikası hedefleriyle uyumu da gözetecek şekilde ülkemizin
büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde
bölüşümüne, cari açığın sürdürülebilir seviyede tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve
yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacaktır.
Bu kapsamda, 2021-2023 döneminde uygulanacak temel politika öncelikleri şunlardır:
4.1.1. Gelir Politikaları


Mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceği Program döneminde, sürekli ve kalıcı gelir
kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın
azaltılması hedeflenmektedir.



Teşvik ve destek sisteminin verimliliğinin artırılması amacıyla destek uygulamaları
etki değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak revize edilecektir.



Destek programlarının tabi olacağı temel ilke ve kuralların belirlenmesine ve etki
değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik yasal ve düzenleyici çerçeve
hazırlanacaktır. Teşvik ve destek sisteminin verimliliğinin artırılması amacıyla destek
uygulamaları etki değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak revize edilecektir.



Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin
gözden geçirilmesine ve kademeli olarak kaldırılması çalışmalarına devam
edilecektir.



Toplumda vergi bilincinin güçlendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması için
davranışsal kamu politikalarından faydalanılacaktır.



Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi sağlanacak,
matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacaktır.
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Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin
güçlendirilmesi için Tek Hazine Kurumlar Hesabının kapsamı genişletilecektir.



Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması
için bir sistem kurularak farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler bu sistemde analiz
edilecek, risk senaryoları oluşturulacak ve modelleme yapılacaktır.



Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, kayıt dışılıkla mücadeleye devam
edilecek, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede bilgi teknolojilerinin kullanımı
yaygınlaştırılacak, elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya
kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden
geçirilecektir.



Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede dijital takip ve risk yaklaşımı ile izlemenin ve
denetimlerin etkinliği artırılacaktır.
4.1.2. Harcama Politikaları



Kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen
politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda
yürütülmesi esas olacaktır.



Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin
kullanımının gözetilmesi amacıyla harcama gözden geçirmelerinin yapılmasına
devam edilecektir. Bu kapsamda belirlenen bazı harcama alanlarında seçici harcama
gözden geçirmeleri yapılmıştır. Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere uluslararası iyi uygulama örnekleri
çerçevesinde Harcama Gözden Geçirme Rehberinin hazırlanmasına yönelik
çalışmalar yürütülmüştür.



Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinliği artırılacak, harcamalar
kontrol altında tutulacak ve yeni harcama programı oluşturulması sınırlandırılacaktır.



Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara
karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.



Bütçe harcamalarının içinde ekonominin uzun dönem üretkenliğini ve verimliliğini
artıracak harcama kalemlerinin payı artırılacaktır.



Kamu kaynaklarının etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve ülke genelinde bir
uygulama birliğine varılması amacıyla teşvik ve destek uygulamalarına yönelik
belirlenecek ilke ve esaslar ile etki değerlendirme çalışmaları doğrultusunda destek
uygulamalarında revizyona gidilecektir.



Kamuya ait taşınmazlar ve atıl tesisler, milli ekonomiye katkı sağlanması için katma
değer oluşturacak şekilde istihdam, yatırım ve üretim amacıyla değerlendirilecektir.
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4.1.3. Kamu Borçlanma Politikası
Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç yönetimini Nisan 2002 tarihinde yayımlanan 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun beşinci
maddesi uyarınca belirlenen borçlanma limiti çerçevesinde yürütmektedir.


Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikaları ile uyumlu,
sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi,



Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne
alınarak makul risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun
maliyetle karşılanması olarak belirlenmiştir.

Net borçlanma limiti, mali yıl içinde, ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen başlangıç
ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Kanunun aynı maddesi çerçevesinde borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak
net borçlanma limiti yıl içinde yüzde beşe kadar artırılabilmektedir. Bu miktarın da yeterli
olmadığı durumlarda ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak Cumhurbaşkanı kararı ile
artırılabilmektedir.
Para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir
borçlanma politikaları kapsamında, makul risk seviyesinde orta ve uzun vadede en uygun
maliyet hedefine ulaşılabilmesini teminen 2003 yılından bu yana stratejik ölçüt uygulaması
sürdürülmektedir. Maliyet ve risk hesaplamalarına bağlı olarak, kamu borcunun karşı karşıya
olduğu likidite, kur ve faiz oranı risklerinin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla tespit edilen
stratejik ölçüt ve göstergeler kapsamında 2021-2023 döneminde de:


Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması,



Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade
bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12
aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması,



Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü
nakit rezervi tutulması



Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının
yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması

hususları borçlanma politikasının ana unsurları olarak uygulanacaktır.
4.1.4. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim
Program bütçe sistemine geçiş için gerekli çalışmalar 2020 yılı içinde tamamlanmış
olup merkezi yönetim bütçesinin program bütçeye uygun olarak hazırlanması ve uygulanması
için gerekli yasal düzenlemeler de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda
yapılmıştır. Program bütçe sistemi harcama önceliği geliştirmek suretiyle mali disiplini
destekleyecek, toplumun beklentilerini daha fazla karşılayacak, kamu kaynakları ile kamu
hizmetleri arasındaki bağı güçlendirecek, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe katkı sağlayacak,
idarelerin performans bilgisinin görünürlüğünü artıracak şekilde kurgulanmıştır. Böylece
modern bütçeleme anlayışı ile uyumlu bir şekilde bütçenin çıktı ve sonuç odaklı
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hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak bir yaklaşım ortaya
konulmuştur. Bu kapsamda 68 programdan oluşan bir yapı tasarlanmıştır.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi program bütçeye uygun olarak
hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Aynı şekilde idare performans
programları da program bütçeye uygun olarak hazırlanmış ve TBMM’ye sunulmuştur. Bunun
yanı sıra uluslararası sınıflandırma ile geniş ölçüde uyumlu analitik bütçe sınıflandırmasının
kullanılmasına da devam edilecektir. Kamu idareleri stratejik plan, performans programı ve
faaliyet raporu hazırlamaya devam edecektir.
4.2. 2020 Yılı Bütçe Uygulamaları
4.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla bütçe harcamaları için 1.095,5 milyar TL
ödenek verilmiş, bütçe gelirlerinin 956,6 milyar TL ve bütçe açığının 138,9 milyar TL olacağı
tahmin edilmiştir. Bununla birlikte, yıl sonunda harcamaların başlangıç ödeneğinin 116,8
milyar TL, gelirlerin ise bütçe tahmininin 16,5 milyar TL üzerine çıkarak sırasıyla 1.212,3
milyar TL ve 973,1 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 2020
yılında bütçe açığının 239,2 milyar TL, faiz dışı açığın ise 101,8 milyar TL olması
beklenmektedir.
2020 yılı bütçesinde GSYH’ya oranla yüzde 2,9 olması öngörülen bütçe açığının yıl
sonunda yüzde 4,9 olarak gerçekleşeceği, yüzde 1,3 olarak öngörülen program tanımlı açığın
ise yüzde 3,7 düzeyine yükseleceği öngörülmektedir.
Tablo 4.1: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
(Milyar TL)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

(GSYH'ya Oran, %)

Bütçe

GT

Bütçe

GT

1.095,5

1.212,3

22,5

25,0

FAİZ DIŞI HARCAMALAR

956,5

1.074,9

19,6

22,2

FAİZ ÖDEMELERİ

138,9

137,4

2,9

2,8

PROGRAM TANIMLI HARCAMALAR

956,5

1.074,9

19,6

22,2

TOPLAM GELİRLER

TOPLAM HARCAMALAR

956,6

973,1

19,6

20,1

GB VERGİ GELİRLERİ

784,6

790,7

16,1

16,3

DİĞER GELİRLER

172,0

182,4

3,5

3,8

891,0

895,8

18,3

18,5

-138,9

-239,2

-2,9

-4,9

0,1

-101,8

0,0

-2,1

-65,5

-179,1

-1,3

-3,7

PROGRAM TANIMLI GELİRLER
BÜTÇE DENGESİ
FAİZ DIŞI DENGE
PROGRAM TANIMLI DENGE

GT: Gerçekleşme Tahmini
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

2020 yılında, merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamalarının bütçe ödeneğinin 118,4
milyar TL üzerine çıkarak 1.074,9 milyar TL olacağı ve GSYH’ya oranının yüzde 22,2
düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2020 yılında personel giderleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet primi giderleri ile
personele ilişkin yedek ödeneğin toplamından oluşan personel harcamalarının, başlangıç
ödeneğini 5,6 milyar TL aşarak 339,5 milyar TL olması beklenmektedir. Genel maaş artış
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oranı, toplu sözleşmede tespit edildiği üzere, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4 olarak
uygulanmış, Ocak ayında ilave 1,49 ve Temmuz ayında ilave 1,75 puan enflasyon farkı
verilmiştir. Bununla birlikte, başta sağlık personeli olmak üzere ilave istihdam kararları
personel giderlerinde sınırlı bir artışa neden olmuştur.
2020 yılı bütçesinde 75,6 milyar TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin,
30,1 milyar TL artış göstererek 105,7 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu
gelişmede yıl içerisinde ortaya çıkan yeni hizmetler ile artan hizmet ihtiyaçlarının
karşılanmasının etkili olması beklenmektedir.
Tablo 4.2: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları
Bütçe

(Milyar TL)
GT

1.095,5
138,9

1.212,3
137,4

22,5
2,9

25,0
2,8

Faiz Hariç Harcama

956,5

1.074,9

19,6

22,2

Personel Giderleri

282,5

291,0

5,8

6,0

48,1

48,5

1,0

1,0

Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları
Faiz Harcaması

Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler

(GSYH'ya Oran, %)
Bütçe
GT

75,5

105,7

1,6

2,2

451,1

500,2

9,3

10,3

56,6

86,7

1,2

1,8

6,8

10,9

0,1

0,2

27,1

31,9

0,6

0,7

8,8

0,2

GT: Gerçekleşme Tahmini
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

2020 yılı bütçesinde 451,1 milyar TL olarak programlanan cari transferlerin yıl sonunda
bu tutarın 49,1 milyar TL üzerine çıkarak 500,2 milyar TL olması beklenmektedir. Söz
konusu artışta Kovid 19 salgınının ekonomi üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için
yapılan ödeme, yardım ve desteklere bağlı olarak sağlık, emeklilik ve sosyal yardım sistemine
yapılan transferlerdeki artış etkili olmuştur. Bütçe ödeneğine göre sağlık, emeklilik ve sosyal
yardım giderlerinde 30,4 milyar TL tutarında artış öngörülmüştür. Diğer hazine yardımları
kaleminde ise temelde salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi
ailelere nakit transferi yapılması nedeniyle bütçe ödeneğinin 11,3 milyar TL üzerinde bir
harcama olacağı tahmin edilmektedir.
Sermaye giderlerinin ve sermaye transferleri toplamının yılsonunda başlangıç
ödeneğinin 34,2 milyar TL üzerine çıkarak 97,6 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Bu
artışta, ulaştırma ve sulama altyapısını güçlendirmek başta olmak üzere ilave yatırım
taleplerinin karşılanması belirleyici olmuştur.
Borç verme kaleminin 2020 yılı bütçesinde belirlenen tutarın 4,8 milyar TL üzerinde
31,9 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu artışta, demiryolu
ulaştırması alanında hizmet gören kamu sermayeli şirketlere yapılan sermaye katkıları etkili
olmuştur.
Faiz giderlerinin bütçe ödeneğinin 1,5 milyar TL altında 137,4 milyar TL olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir.
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Tablo 4.3: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
(Milyar TL)
Bütçe

GT

(GSYH'ya Oran, %)
Bütçe
GT

Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri
Genel Bütçe Gelirleri

956,6
941,9

973,1
951,3

19,6
19,3

20,1
19,6

Vergi Gelirleri

784,6

790,7

16,1

16,3

Gelir Vergisi

182,1

162,7

3,7

3,4

89,4

104,9

1,8

2,2

179,4

164,8

3,7

3,4

Kurumlar Vergisi
Uluslararası Tic. Üzerinden Alınan Vergiler
Dahilde KDV

57,8

62,6

1,2

1,3

175,2

192,4

3,6

4,0

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri

65,9

69,6

1,4

1,4

Motorlu Taşıt Araçları

18,9

33,2

0,4

0,7

Alkollü İçkiler

17,2

15,5

0,4

0,3

Tütün Mamülleri

64,8

61,5

1,3

1,3

Kolalı Gazozlar

1,1

1,4

0,0

0,0

Dayanıklı Tüketim ve Diğ. Mallar

7,2

11,3

0,1

0,2

Diğer Vergiler

100,7

103,3

2,1

2,1

Vergi Dışı Gelirler

197,2

217,7

4,0

4,5

25,3

35,3

0,5

0,7

ÖTV

ÖB ve DDK

GT: Gerçekleşme Tahmini
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

2020 yılında, bütçe hedefinin 16,5 milyar TL üstüne çıkması beklenen toplam merkezi
yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranla, hedefin 0,4 puan üzerinde, yüzde 20,1 olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu dönemde, bütçe hedeflerine göre; genel bütçe vergi
gelirlerinin GSYH oranının 0,2 puan artarak yüzde 16,3; vergi dışı gelirlerin ise 0,2 puan
artarak yüzde 3,8 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.
Bütçe hedeflerine kıyasla, 2020 yılında gelir vergisi tahsilatının hedefin 19,4 milyar TL
altında kalması, kurumlar vergisi tahsilatının ise hedefin 15,5 milyar TL üzerine çıkması ve
bu vergilerin sırasıyla 162,7 milyar TL ve 104,9 milyar TL olması beklenmektedir. GSYH’ya
oranla gelir vergisinin yüzde 3,4, kurumlar vergisinin yüzde 2,2 oranında gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
Salgının ekonomik ve sosyal alanda olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında; 2019
yılına ilişkin Nisan ayının son gününe kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi
beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Öte
yandan, salgından ciddi şekilde etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile gelir
vergisi mükellefi olan yaklaşık 1,9 milyon vatandaşımızın tamamı için mücbir sebep halinin
varlığı kabul edilerek muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin ödeme süreleri 6 ay
süreyle uzatılmıştır.
Dâhilde alınan KDV tahsilatının 2020 yılı bütçe tahmininin 4,7 milyar TL üzerine
çıkarak 62,6 milyar TL seviyesinde ve GSYH’ya oranla yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. Söz konusu artış, hayata geçirilen vergi indirimlerine karşın, temel
olarak KDV iadelerindeki yavaşlama ile yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik faaliyette
yaşanan toparlanmadan kaynaklanmaktadır.
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2020 yılı Ocak ayında mobilya ürünlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı
kalıcı olarak yüzde 8’e düşürülmüştür. Salgından en çok etkilenen sektörlerden olan hava
yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde Nisan-Haziran dönemi için 3 ay süreyle KDV
oranları yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmiştir. Yine salgının ekonomik ve sosyal hayat
üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde 1 Eylül
2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere KDV oranı yüzde 8’den yüzde
1’e indirilmiştir.
1 Ağustos 2020 - 31 Mayıs 2021 döneminde geçerli olmak üzere, salgının olumsuz
olarak etkilediği turizm hizmetlerinde KDV oranları (konaklama ve genel orana tabi yemeiçme hizmetleri dahil) yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmiş, işyeri kiralamaları ile eğlence, bakım
onarım ve diğer birçok sektörde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 8’e
indirilmiştir.
2020 yılında petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe
tahmininin 3,6 milyar TL üzerine çıkarak 69,6 milyar TL, GSYH’ya oranla ise yüzde 1,4
olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
2020 yılında, motorlu araç satışlarına ilişkin ÖTV tahsilatının bütçe hedefinin 14,3
milyar TL üzerine çıkarak 33,2 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Söz
konusu artışta, vergi matrahlarında oluşan yükselme yanında düşen kredi faizlerinin de
etkisiyle taşıt satışlarında yaşanan artış belirleyici olmuştur. Motorlu taşıtlar vergisi
tahsilatının ise bütçe hedefinin 0,9 milyar TL altında kalarak 16,5 milyar TL olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir. Söz konusu gelişmede vergi tutarlarının tespitinde esas
alınacak yeniden değerleme oranının yüzde 12 seviyesinde belirlenmesi etkili olmuştur.
2020 yılında tütün mamullerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, tüketimin başlangıç
tahminlerinin bir miktar altında kalması nedeniyle, bütçe tahmininin 3,3 milyar TL altında
kalarak 61,5 milyar TL olarak gerçekleşmesi ve GSYH’ya oranla yüzde 1,3 olması
beklenmektedir.
2020 yılında, alkollü içkiler ve kolalı gazozlardan elde edilen ÖTV tahsilatının bütçe
hedefinin 1,5 milyar TL altına düşerek 16,8 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
2020 yılında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahsilatının, kambiyo
işlemlerinde geçerli BSMV oranının belirli bir süre yüzde 1’e yükselmesi sonucunda, bütçe
hedefinin 1,3 milyar TL üzerine çıkarak 26,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Özel iletişim vergisi tahsilatının ise bütçe hedefinin 0,1 milyar TL üzerine
çıkarak 4,3 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
2020 yılında, ithalde alınan KDV tahsilatının, bütçe tahmininin 15,2 milyar TL altında
kalarak, 142,9 milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 2,9 seviyesinde olması tahmin
edilmektedir. Gümrük vergisi tahsilatının ise, bütçe hedefinin 0,9 milyar TL üzerine çıkarak
21,4 milyar TL olması beklenmektedir.
2020 yılında, salgının ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
için devreye alınan tedbir ve teşvikler kapsamında kredi faizlerindeki düşüşe bağlı olarak
konut satışlarının artması nedeniyle, harç gelirlerinin bütçe hedefinin 0,9 milyar TL üzerinde
30,4 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Damga vergisi tahsilatının ise bütçe
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hedefinin 0,9 milyar TL altında kalarak 20,6 milyar TL olarak gerçekleşmesi
öngörülmektedir.
2020 yılında vergi dışı gelirlerin, bütçe hedefinin 10,4 milyar TL üzerine çıkarak 182,4
milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 3,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Söz
konusu artışta; faiz gelirlerine ve para cezalarına ilişkin tahsilattaki artış etkili olmuştur.
Diğer taraftan, salgınla mücadele kapsamında, irtifak hakkı ile devlete ait yerlerin kiraya
verilmesinden doğan alacaklar ile ecrimisil bedelleri, 2B kapsamında bulunanlar ile tarım
arazilerinin satış bedellerine ilişkin ödemeler ile devlete ait yükseköğrenim yurtlarına ilişkin
ödemeler ve öğrenim kredisi borçları 3 ila 6 ay süreyle ertelenmiştir.
Tablo 4.4: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

(GSYH’ya Oran, Yüzde)

Harcamalar
Faiz Dışı Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Gideri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenek
Faiz Giderleri

2017
21,6
19,8
5,2
0,9
2,0
8,6
2,3
0,4
0,4
0,0
1,8

2018
22,1
20,1
5,3
0,9
1,9
8,6
2,4
0,4
0,6
0,0
2,0

2019
23,1
20,8
5,8
1,0
2,0
9,3
1,9
0,4
0,6
0,0
2,3

2020
25,0
22,2
6,0
1,0
2,2
10,3
1,8
0,2
0,7
0,0
2,8

Gelirler
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Gelirler
Sermaye Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Alacaklardan Tahsilat

20,1
17,1
2,4
0,4
0,2

20,2
16,6
3,3
0,2
0,1

20,3
15,6
4,3
0,2
0,2

20,1
16,3
3,4
0,2
0,2

0,3
-0,6
1,5

0,0
-1,5
1,9

-0,6
-3,0
2,9

-2,1
-3,7
4,9

Faiz Dışı Fazla
Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla
Borçlanma Gereği

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Kutu 4.1: Merkezi Yönetim Bütçesi Geçici Gerçekleşmeleri (2020)
Bölüm başında da belirtildiği üzere, 2021 yılı Ekonomik Reform Programında yer alan merkezi yönetim bütçesine
ilişkin büyüklükler, OVP (2021-2023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınarak hazırlanmıştır. Öte
yandan, ERP (2021-2023) hazırlık sürecinin sonunda 2020 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ilan edilmiştir.
Bu çerçevede, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe harcamaları 1.202,2 milyar TL, gelirleri ise 1.029,5 milyar TL olmuştur.
2020 yılı bütçesinde 138,9 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığı ise 172,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İlan edilen
geçici bütçe gerçekleşme sonuçlarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:
(Milyar TL)
1.202,2
1.068,3
287,8
48,3
96,4
498,0
92,9
15,2
29,7
134,0
1.029,5
1.000,0
833,1
59,4
10,4
88,4
7,5
1,2
21,7
7,8
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
Borçlanma Gereği
-172,7
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
Toplam Harcama
Faiz Hariç Harcama
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Faiz Harcamaları
Toplam Gelirler
Genel Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri

Kutu 4.2:Kovid-19 Salgınına Yönelik Alınan Tedbirlerin Kamu Maliyesine Etkisi *
COVID-19 krizinin 2020
yılı için tahmin edilen etkisi

Tek seferlik ihtiyari tedbirler
kapsamında (GSYH'ya oran)

İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya
karşı (GSYH'ya oran)
Tarımsal
üretici
ve
esnaflara
Merkezi Yönetim Bütçesi Çeşitli bütçe ilave harcama toplamı, %0,8
sübvansiyonlu ek kredi, %0,02
Harcama Etkisi
(38,5 milyar TL)
(1,1 milyar TL)
Vergi ve SGK Prim ertelemeleri
Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Oran indirimleri, %0,3 (15 milyar sebebiyle oluşan zaman maliyeti
Gelir Etkisi
TL)
%0,07
(3,6 milyar TL)
Merkezi Yönetim Bütçesi
%0,1 (4,7 milyar TL)
%1,1 (53,5 milyar TL)
Toplam Etki
Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği
İşsizlik Sigortası Fonu Etkisi ve normalleşme desteği, %0,8 (36,9 Milyar
TL)
Toplam Mali Etki
%2,0 (90,4 milyar TL)
%0,1 (4,7 milyar TL)
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
*Kredi ertelemeleri ve sübvansiyonlu kredilerle birlikte toplam ekonomik etkisi 552,7 milyar TL (Milli gelire oran olarak
%12,1) olan Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin bütçeye doğrudan etkisi olan belli başlı kalemler
gösterilmiştir.
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4.2.2. Genel Devlet Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler
Genel devlet gelirleri, GSYH’ya oranla 2019 yılında 2018 yılına göre 0,1 puan artarak
yüzde 33,1 olmuştur. Yılın ilk yarısında milli hasılanın daralması, toplam talepteki gerileme
ve döviz kuruna ilişkin gelişmeler, ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan vergi
indirimleriyle birlikte vergi gelirlerinde 0,9 puanlık bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur.
2B, bedelli askerlik ve imar barışı gibi uygulamalardan elde edilen yüksek tahsilatın etkisiyle
2018 yılında artan vergi dışı normal gelirler 2019 yılında 0,4 puan azalmış, uzun dönem
ortalamasına yakın bir düzeyde gerçekleşmiş, buna karşılık faktör gelirleri 1,3 puan artış
göstermiştir.
Genel devlet harcamaları 2019 yılında GSYH’ya oranla 2018 yılına göre 0,8 puan
artarak yüzde 36,1 olmuştur. Bu dönemde personel giderleri başta olmak üzere cari giderlerin
GSYH payı 0,7 puan artmıştır. Yatırım harcamalarının payı ise 1,1 puan azalış göstermiştir.
Merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferler 0,7 puan, diğer genel devlet
unsurlarından yapılan transferler ise 0,5 puan artmıştır. Genel devlet gelir ve
harcamalarındaki bu gelişmelere paralel olarak, 2019 yılında genel devlet açığı GSYH’ya
oranla bir önceki yıla göre 0,7 puan artış göstermiş ve yüzde 3 olmuştur.
2020 yılı ilk çeyreğinde görülen ekonomik toparlanma 2020 yılı Mart ayı sonrasında
ülkemizi de etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramış, bu durum
gelir ve gider yönlü önemli maliye politikası adımları atılmasını gerekli kılmıştır. Söz konusu
iradi politikaların genel devlet dengelerine yansıması belirli gelir kalemlerinde azalış; cari
harcamalar ve transferler giderlerinde artış şeklinde olmuştur. 2020 yılında genel devlet
gelirlerinin bir önceki yıla göre GSYH’ya oranla 0,6 puan azalarak yüzde 32,5 olacağı
öngörülmektedir.
2019 yılında ertelenen talebin 2020 yılı başında canlanması, bazı vergi oranlarında
yapılan güncellemeler ve sonrasında salgına karşı alınan önlemler kapsamında kredi
koşullarının gevşetilmesinin etkisiyle dolaylı vergi tahsilatında beklenen artışa mukabil
toplam vergi gelirlerinin 0,7 puan artacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın, salgının
olumsuz etkisi nedeniyle sosyal fon gelirlerinde 0,5 puan ve faktör gelirlerinde 0,6 puan düşüş
beklenmektedir. GSYH’ya oranla genel devlet harcamalarının 2020 yılında bir önceki yıla
kıyasla 2,4 puan artacağı ve yüzde 38,6 olacağı tahmin edilmektedir.
Bu dönemde personel giderleri ve diğer cari giderlerindeki artış nedeniyle cari
giderlerin payının 1,2 puan, faiz giderlerinin yanı sıra sosyal güvenlik transferlerindeki
artışlar nedeniyle transfer harcamalarının payının 1,2 puan artacağı, yatırım harcamalarının
payının ise korunacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, GSYH’ya oranla 2019 yılında yüzde
3 olan genel devlet açığının 2020 yılında yüzde 6,1’e yükseleceği öngörülmektedir.
2019 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 0,5 olan genel devlet faiz dışı borçlanma
gereğinin 2020 yılında yüzde 3 olması, aynı dönemde yüzde 3,5 olan program tanımlı genel
devlet açığının ise yüzde 5’e yükselmesi beklenmektedir. Genel devlet kapsamına KİT’lerin
eklenmesiyle elde edilen kamu kesimi genel dengesinde 2019 yılında GSYH’ya oranla yüzde
3,2 açık verilmiştir. Söz konusu açığın 2020 yılında yüzde 6,1’e yükseleceği
öngörülmektedir.
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Tablo 4.5: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 1

Vergiler

(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2017

2018

2019

2020

17,5

16,8

15,9

16,6

Vasıtasız

5,2

5,9

5,7

5,6

Vasıtalı

11,7

10,4

9,6

10,5

Servet

0,6

0,6

0,6

0,6

Vergi Dışı Normal Gelirler

1,5

2,2

1,9

1,7

Faktör Gelirleri

4,6

4,7

6,0

5,4

Sosyal Fonlar
Toplam
Özelleştirme Gelirleri

9,0

9,0

9,2

8,7

32,7

32,8

33,0

32,4

0,2

0,2

0,1

0,1

32,8

33,0

33,1

32,5

15,3

15,8

16,5

17,7

Yatırım Harcamaları

3,7

3,8

2,7

2,6

Sabit Sermaye

3,7

3,8

2,6

2,6

Toplam Gelir
Cari Harcamalar

Stok Değişmesi

0,0

0,0

0,0

0,0

Transfer Harcamaları

15,6

15,7

17,0

18,2

Cari Transferler

14,9

15,0

16,2

17,5

0,8

0,7

0,8

0,7

Sermaye Transferleri

0,0

0,0

0,0

0,0

Toplam Harcama

Stok Değişim Fonu

34,6

35,3

36,1

38,6

Borçlanma Gereği

1,8

2,4

3,0

6,1

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği

2,0

2,5

3,2

6,1

Faiz Dışı Harcama

32,7

33,2

33,6

35,6

Faiz Hariç Borçlanma Gereği

-0,1

0,2

0,5

3,0

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla

-1,0

-2,3

-3,5

-5,0

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Aynı dönemde yüzde 3,7 olan program tanımlı kamu kesimi faiz dışı açığının ise yüzde
5,1’e yükselmesi beklenmektedir. 2019 yılında GSYH’ya oranla yüzde 32,5 olarak
gerçekleşen AB tanımlı genel yönetim borç stokunun 2020 yılında yüzde 41,1’e yükselmesi
beklenmektedir.
Yaşanan salgının da etkisiyle, bir önceki yılla kıyaslandığında, 2020 yılında, ekonomik
dalgalanmaların genel devlet açığını genişletici etkisinin artması beklenmektedir. Bir defalık
tedbirlerin ve ekonomik dalgalanmaların etkisi arındırıldığında, yapısal genel devlet açığının
potansiyel GSYH’ya oranının, 2020 yılında, bir önceki yıla göre, 0,2 puan azalarak yüzde 5,4
seviyesinde olacağı, yapısal faiz dışı dengenin ise 0,6 puan iyileşerek yüzde 2,5 oranında açık
vereceği tahmin edilmektedir.
4.3. 2021 için Bütçe Planı
Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 2021 yılında toplam personel giderleri, genel
maaş ve ücret artış oranının toplu sözleşmede tespit edildiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında
yüzde 3 olarak uygulanacağı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, personel giderleri,
sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet primi giderleri ile personele ilişkin yedek ödeneğin
toplamından oluşan toplam personel harcamalarının 385 milyar TL, GSYH’ya oranının ise
yüzde 6,8 olacağı öngörülmüştür.
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Tablo 4.6: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları
(Milyar TL)
2020 GT
2021

% Artış

(GSYH'ya Oran, %)
2020 GT
2021

Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları
Faiz Harcaması

1.212,3
137,4

1.346,1
179,5

11,0
30,7

21,6
2,6

23,2
2,4

Faiz Hariç Harcama

1.074,9

1.166,6

8,5

19,0

20,8

291,0

326,6

12,2

5,6

5,9

48,5

54,5

12,4

1,0

1,0

Mal ve Hizmet Alımları

105,7

89,1

-15,7

1,5

1,8

Cari Transferler

Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi

500,2

536,0

7,2

8,8

9,3

Sermaye Giderleri

86,7

103,7

19,7

1,2

1,8

Sermaye Transferleri

10,9

8,8

-19,8

0,2

0,4

Borç Verme

31,9

38,0

19,2

0,5

0,7

0,0

9,9

0,2

0,0

Yedek Ödenekler

GT: Gerçekleşme Tahmini
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

2021 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 89,1 milyar TL ödenek öngörülmüştür.
Söz konusu tutar GSYH’ya oranla bir önceki yıl gerçekleşme tahminine göre 0,6 puan düşük
bir harcama düzeyine tekabül etmektedir. Bu düşüşte OVP hedefleriyle uyumlu olarak
kurumların cari harcamalarına yönelik tasarruf politikası uygulanacak olması etkili olmuştur.
Ayrıca, savunma ve güvenlik giderlerinin GSYH’ya oran olarak 2020 yılına göre 0,2 puan
düşük gerçekleşmesi beklenmektedir.
Cari transferlerin 2021 yılında 536 milyar TL ile GSYH’ya oran olarak bir önceki yıl
seviyesinin 0,8 puan altında kalarak yüzde 9,5 olması öngörülmektedir. Bu çerçevede, sosyal
güvenlik sistemine yapılan transferlerin GSYH’ya oranla 0,5 puan düşmesi ve 267,3 milyar
TL olması beklenmektedir.
2021 yılı sermaye giderlerinin 103,7 milyar TL ile GSYH içindeki payının bir önceki
yıla göre 0,1 puan artması ve yüzde 1,8 seviyesinde olması programlanmıştır.
Sermaye transferlerinin GSYH’ya oranının, 2021 yılında, bir önceki yıla göre 0,1 puan
azalarak yüzde 0,2 olacağı öngörülmektedir
2021 yılında borç verme kaleminin 38 milyar TL ile GSYH’ya oran olarak önceki yılla
aynı seviyede kalması ve yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ödeneğin
20,8 milyar TL’sini KİT’lere yapılacak sermaye transferleri ve 8 milyar TL’sini öğrenim ve
harç kredileri oluşturmaktadır. Kredi Garanti Fonuna ise 5,5 milyar TL kaynak tahsis
edilmiştir.
2021 yılı faiz giderlerinin önceki yıla göre 0,3 puan artması ve GSYH’ya oranla yüzde
3,2 düzeyinde olması beklenmektedir.
2021 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1.101,1 milyar TL olması hedeflenmiş,
bütçe harcamaları ise 1.346,1 milyon TL olarak programlanmıştır. Söz konusu gelir tahmini
ve öngörülen harcama büyüklüğü sonucunda bütçe açığının 245,0 milyar TL ve GSYH’ya
oranla yüzde 4,3 olacağı öngörülmektedir. Bu büyüklükler, 2021-2023 dönemini kapsayan
OVP’de maliye politikasında öngörülen sıkılaştırmanın ve kaynak kullanımında etkinliğinin
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sağlanması ile kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması olarak ifade edilen kamu maliyesi
stratejisiyle uyumlu olarak belirlenmiştir.
Tablo 4.7: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
(Milyar TL)
2020 GT
2021

% Artış

(GSYH'ya Oran, %)
2020 GT
2021

Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri
Genel Bütçe Gelirleri

973,1
951,3

1101,1
1082,0

13,2
13,7

20,1
19,6

19,5
19,2

Vergi Gelirleri

790,7

922,7

16,7

16,3

16,3

Gelir Vergisi

162,7

195,3

20,0

3,4

3,5

104,9

105,2

0,2

2,2

1,9

164,8

220,0

33,5

3,4

3,9

62,6

70,6

12,8

1,3

1,3

Kurumlar Vergisi
Uluslararası

Tic.

Üzerinden

Alınan

Vergiler
Dahilde KDV
ÖTV

192,4

213,7

11,1

4,0

3,8

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri

69,6

75,7

8,8

1,4

1,3

Motorlu Taşıt Araçları

33,2

39,6

19,4

0,7

0,7

Alkollü İçkiler

15,5

17,9

15,5

0,3

0,3

Tütün Mamülleri

61,5

65,5

6,6

1,3

1,2

Kolalı Gazozlar

1,4

1,6

16,9

0,0

0,0

11,3

13,4

18,9

0,2

0,2

Diğer Vergiler

Dayanıklı Tüketim ve Diğ. Mallar

103,3

117,9

14,2

2,1

2,1

Vergi Dışı Gelirler

217,7

208,9

-4,1

4,5

3,7

35,3

30,5

-13,7

0,7

0,5

ÖB ve DDK

GT: Gerçekleşme Tahmini
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

2021 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranının, bir önceki yıl
gerçekleşme tahmininin 0,6 puan altında ve yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Bu kapsamda, vergi dışı gelirlerin 0,6 puan düşeceği, vergi gelirlerinin ise 0,04
puan artacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde etkisinin
hissedilmeye başlandığı salgın sürecinin olumsuz etkisinin 2021 yılında daha belirgin bir
biçimde ortadan kalkmaya başlayacağı ve ekonomik faaliyetin vergi tahsilatına yansıyacağı
tahmin edilmektedir.
2021 yılında gelir ve kurumlar vergisi tahsilatı toplamının GSYH’ya oranla 2020 yılı
gerçekleşme tahminine göre 0,2 puan azalarak yüzde 5,3 olması beklenmektedir. Bu
gelişmede temel etken, 2018-2020 döneminde yüzde 22 oranında uygulanan kurumlar vergisi
oranının 2021 yılından itibaren yüzde 20 oranında uygulanacak olmasıdır.
2021 yılında dâhilde alınan KDV tahsilatının GSYH’ya oranının 2020 yılı seviyesinde
yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İhracat performansı ve buna bağlı KDV
iadelerindeki gelişmelerin iktisadi faaliyetteki canlanma ile dâhilde KDV tahsilatı üzerinde
temel belirleyiciler olması beklenmektedir.
ÖTV tahsilatının GSYH’ya oranının, 2021 yılında bir önceki yıl gerçekleşme
tahmininin 0,2 puan altında yüzde 3,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahminlerde,
geçmiş dönem gerçekleşmeleri ve makroekonomik hedef ve beklentilerle uyumlu tüketim
beklentileri dikkate alınmıştır.
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2021 yılında ithalde alınan KDV tahsilatının GSYH’ya oranının, ithalat ve kurdaki
beklentilerin etkisiyle, 2020 yılına göre 0,5 puan artarak yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmektedir.
2021 yılında merkezi yönetim bütçesi vergi dışı gelirlerinin GSYH’ya oran olarak 2020
yılı gerçekleşme tahmininin 0,6 puan altında ve yüzde 3,2 olması beklenmektedir. Bu
gelişmede temel olarak 2020 yılındaki yüksek faiz gelirleri kaynaklı baz etkisinin rol
oynayacağı değerlendirilmektedir.
4.4. Orta Vadeli Perspektif
2021-2023 dönemi için genel devlet gelir ve harcama tahminleri OVP (2021-2023)’te
ortaya koyulan makroekonomik çerçevenin yanı sıra aşağıdaki temel varsayımlara
dayanmaktadır:


Mali disiplinin sağlanmasını teminen, kamu harcamaları sınırlandırılacak, etkinliği
artırılacak ve cari harcamalarda tasarruf sağlanacaktır.



Kamu personeli maaş ve ücret artışı 2021 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 ve
yüzde 3 olarak belirlenmiştir.



Kamu kaynaklarının etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve ulke genelinde bir
uygulama birliğine varılması amacıyla teşvik ve destek uygulamalarına yönelik
belirlenecek ilke ve esaslar ile etki değerlendirme çalışmaları doğrultusunda destek
uygulamalarında revizyona gidilecektir.



Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirler alınacak, istisna ve
muafiyetler gözden geçirilecek ve bu suretle vergi tabanı genişletilecektir.



Kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payının artırılması suretiyle sağlıklı ve sürekli
kaynaklardan kamu geliri elde edilmesi sağlanacaktır.



Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici
kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.



KİT fiyatları, program hedefleriyle uyumlu olarak belirlenecektir.

2021 yılında genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan
azalarak yüzde 31,7 olması beklenmektedir. Ekonomik faaliyette beklenen toparlanmaya
bağlı olarak özellikle dolaylı vergiler ve sosyal fonların 0,4 puan artacağı, buna karşın faktör
gelirleri ve doğrudan vergilerin 1,4 puan azalacağı tahmini bu gelişmede üzerinde belirleyici
olmaktadır.
Genel devlet harcamalarının 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla GSYH’ya oranla 2,3
puan azalarak yüzde 36,3 olması beklenmektedir. Bu dönemde yatırım harcamalarının aynı
düzeyde kalacağı; diğer yandan salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak
kaldırılmasıyla transfer harcamalarının 0,5 puan, cari harcamaların ise 1,8 puan azalacağı
öngörülmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda, GSYH’ya oranla genel devlet açığının 2021 yılında 1,5
puanlık bir düşüşle yüzde 4,5’e gerileyeceği öngörülmektedir. Genel devlet faiz dışı açığının
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1,9 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 1,2’ye gerilemesi; program tanımlı genel devlet açığının
ise yüzde 2,4 olması beklenmektedir.
Tablo 4.8: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 2

Vergiler

(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2020

2021

2022

2023

16,6

16,7

16,5

16,3

Vasıtasız

5,6

5,4

5,4

5,3

Vasıtalı

10,5

10,7

10,5

10,4

Servet

0,6

0,6

0,6

0,6

Vergi Dışı Normal Gelirler

1,7

1,8

1,8

1,8

Faktör Gelirleri

5,4

4,2

3,8

3,7

Sosyal Fonlar

8,7

8,9

9,0

9,1

32,4

31,6

31,1

30,9

0,1

0,2

0,2

0,1

32,5

31,7

31,2

31,0

Toplam
Özelleştirme Gelirleri
Toplam Gelir
Cari Harcamalar

17,7

16,0

15,3

14,9

Yatırım Harcamaları

2,6

2,6

2,4

2,6

Sabit Sermaye

2,6

2,6

2,4

2,6

Stok Değişmesi

0,0

0,0

0,0

0,0

Transfer Harcamaları

18,2

17,7

17,5

17,2

Cari Transferler

17,5

17,0

16,8

16,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Toplam Harcama

38,6

36,3

35,2

34,6

Borçlanma Gereği

6,1

4,5

4,0

3,6

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği

6,1

4,7

4,1

3,7

35,6

32,9

31,8

31,3

3,0

1,2

0,5

0,3

-5,0

-2,4

-1,5

-1,2

Sermaye Transferleri
Stok Değişim Fonu

Faiz Dışı Harcama
Faiz Hariç Borçlanma Gereği
Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

4.5. Yapısal ve Devresel Genel Devlet Dengesi
Fiili (actual) genel devlet dengesi, hem ekonomik dalgalanmalardan hem de alınan bir
defalık tedbirlerden kaynaklanan geçici etkileri içermektedir. Bununla birlikte, çok yıllı bütçe
sürecine geçilmesiyle daha önemli hale gelen yapısal genel devlet dengesi, ekonominin
potansiyel seviyesinde olması varsayımı altında gelir ve harcama seviyelerinin nasıl
şekillendiğini göstermektedir.
Bu bölümde analiz edilen fiili genel devlet dengesi, özelleştirme gelirleri ve bir defalık
gelir ve giderleri kapsamamaktadır. Böylece, devresel hareketlerin ekonomik faaliyetler
üzerindeki etkisinin daha net görülmesi amaçlanmıştır.
2019 yılında, fiili ve yapısal dengelerdeki bozulmanın halen devam ettiği
görülmektedir. Bu bozulma temelde bütçe vergi gelirlerindeki gerilemeyle personel
harcamaları, cari transferler ve faiz ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Böylece,
önemli bir seviyeye ulaşan bütçe açığına, giderleri gelirlerinden daha fazla artan işsizlik
sigortası da eklendiğinde, fiili genel devlet açığının GSYH’ya oranının, bir önceki yıla göre
1,2 puan kötüleştiği ve yüzde 5,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı yıl, yapısal genel
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devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranı ise, bir önceki yıla göre 0,3 puan kötüleşerek,
yüzde 5,6’ya yükselmiştir.
Tablo 4.9: Genel Devlet Denge Analizi 1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Hasıla
Açığı
(Y/Yp) 2
-5,14
-0,30
-0,96
1,56
1,64
2,39
0,67
2,96
1,74
-0,90
-4,05
-2,09
-0,93
0,04

Genel Devlet Dengesi / GSYH
Fiili Denge
Yapısal Denge 3
-3,22
-1,87
-1,66
-2,50
-1,57
-1,55
-1,93
-2,49
-1,62
-2,18
-1,76
-2,52
-3,14
-3,67
-2,94
-4,06
-4,73
-5,35
-5,94
-5,63
-7,14
-5,41
-5,48
-4,62
-4,55
-4,16
-4,12
-4,13

Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet
Dengesi / GSYH
Fiili Denge
Yapısal Denge 3
1,04
2,17
1,45
0,59
1,59
1,58
0,90
0,39
0,89
0,38
0,57
-0,13
-1,14
-1,65
-1,02
-2,08
-2,62
-3,20
-3,43
-3,15
-4,11
-2,51
-2,11
-1,32
-1,13
-0,76
-0,84
-0,85

Devresel
Denge /
GSYH
-1,25
0,85
-0,01
0,52
0,52
0,70
0,50
1,01
0,53
-0,25
-1,50
-0,76
-0,36
0,01

Vergi alacaklarının yapılandırılması, 2B gelirleri, özelleştirme ve diğer bir defalık gelir ve giderler hariç dengeyi ifade eder.
Potansiyelden yüzde fark. Potansiyel hasıla üretim fonksiyonu yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
3
Yapısal denge potansiyel GSYH’ya orandır.
1
2

2020 yılında, küresel salgının olumsuz etkileriyle mücadelede maliye politikası
bağlamında çeşitli gelir ve harcama tedbirleri uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda,
ihtiyaç sahibi ailelere nakit transferi yapılmış, vergi yükümlülüklerinin ertelenmesinde
Kovid-19 salgınından daha fazla etkilenen sektörlere öncelik verilmiş, vergi beyan ve ödeme
yükümlülüklerinin ertelenmesi, bazı sektörlerde KDV oranlarının indirilmesi gibi tedbirler
alınmıştır. Ayrıca, vergi barışı, TCMB karı gibi gelirlerin etkisi de eklendiğinde, GSYH’ya
oran olarak, bütçenin bir defalık gelirleri yüzde 1,1; bir defalık giderleri ise yüzde 0,16
seviyesine ulaşmaktadır. Bunlara ek olarak, 2020 yılında, özelleştirme fonunun GSYH’nın
yüzde 0,1’si kadar özelleştirme geliri elde etmesi beklenmektedir. Prim borçlarının yeniden
yapılandırılmasının etkisinin azalarak GSYH’nın yüzde 0,05’i olması beklenmektedir.
Salgının da olumsuz etkisiyle ekonomik dalgalanmaların genel devlet dengesine daraltıcı
etkisini arttırdığı 2020 yılında, bir defalık tedbirlerin GSYH içindeki payının yüzde 1,1
seviyesine ulaştığı görülmektedir.
2020 yılında, petrol ve doğal gaz ürünlerinden ve motorlu araç satışlarından elde edilen
ÖTV’nin de etkisiyle dolaylı vergilerde ve beyanname ve ödeme süreleri Haziran ayına kadar
uzatılan kurumlar vergisinde bir artış olacağı tahmin edilmektedir. Harcama tarafında ise, cari
harcamaların ve bütçe finansman ihtiyacı ve borçlanma maliyetlerindeki artışlar nedeniyle
faiz ödemelerinin yükselmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre prim
gelirlerindeki düşüş nedeniyle SGK dengesi bir miktar bozulmaktadır. Gelirleri azalırken,
Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik sonuçlarıyla mücadele kapsamında, istihdamı
desteklemek amacıyla alınan tedbirler nedeniyle giderleri artan işsizlik sigortası fonunun
dengesi 2020 yılında açığa dönmektedir. Bu gelişmelere giderleri gelirlerinden daha fazla
artan fon dengesindeki bozulmaya rağmen bütçe ve mahalli idareler dengelerindeki görece
düzelme de eklendiğinde yapısal genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının, bir
önceki yıla göre, 0,2 puan düşerek yüzde 5,4 seviyesinde olması, yapısal faiz dışı açığın ise
0,6 puan iyileşerek yüzde 2,5 olması beklenmektedir.
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Tablo 4.10: Mali Duruş ve Çıktı Açığı 1
(Bir Önceki Yıla Göre Değişim )

Potansiyel GSYH’ya Oran Olarak
Hasıla Açığı
(Y/Yp)
2,89
4,84
-0,66
2,52
0,08
0,75
-1,72
2,29
-1,23
-2,64
-3,15
1,95
1,17
0,96

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Faiz Dışı Yapısal Genel Devlet
Dengesi
0,32
-1,58
0,99
-1,20
-0,01
-0,51
-1,52
-0,43
-1,12
0,05
0,64
1,19
0,56
-0,09

Yapısal Genel Devlet Dengesi
1,27
-0,64
0,96
-0,94
0,31
-0,34
-1,15
-0,39
-1,28
-0,28
0,22
0,79
0,46
0,03

(1) Koyu renkli rakamlar maliye politikasının konjonktürle aynı yönde hareket ettiği, koyu olmayanlar ise ters yönde hareket ettiği
dönemleri göstermektedir.

Yapısal dengedeki değişimler maliye politikasının yorumlanması açısından önemli bir
gösterge niteliğindedir. Uygulanan politika, ya dalgalanmayı daha da şiddetlendirmekte,
başka bir ifadeyle konjonktürle aynı yönlü hareket etmekte (pro-cyclical) ya da konjonktürle
farklı yönde hareket ederek (counter-cyclical) dalgalanmanın etkisini azaltmaktadır. Yapısal
dengedeki değişimle milli gelir açığındaki değişim arasındaki pozitif bir ilişki konjonktürle
farklı, negatif bir ilişki ise konjonktürle aynı yönlü politikalar uygulandığını ifade etmektedir.
2021-2023 dönemi incelendiğinde, söz konusu ilişkinin, ilk iki yıl için pozitif olacağı,
dolayısıyla uygulanması öngörülen politikaların ekonomik dalgalanmaların etkisini
azaltacağı, son yıl ise negatif olacağı görülmektedir.
Şekil 4.1: Genel Devlet Dengesi
10

1.10
1.06

4

1.04

2

1.02

0

1.00

-2

0.98

-4

0.96

-6

0.94

-8

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

0.90

GDD: Vergi Alacaklarının Yapılandırılması, İmar Barışı, 2B Gelirleri, Özelleştirme ve Diğer Bir Defalık Gelir ve Giderler
Hariç Genel Devlet Dengesi
Pot. GSYH: Potansiyel GSYH
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2023

2022

2021

2020

0.88
2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

-12
-14

0.92

Yapısal GDD / Pot.GSYH (Sol Eksen)
Fiili GDD / GSYH (Sol Eksen)
Pot. GSYH / GSYH (Sağ Eksen)

-10

2014

Yüzde

1.08

Tahmin

6

0.86

Pot. GSYH / GSYH
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2021-2023 döneminde, bütçe kaynaklarının belirlenen öncelikler doğrultusunda
tahsisiyle verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kamu hizmet
sunumunun ve idari yapısının etkinliği ile hesap verebilirlik ve saydamlığı artıracak program
bütçe sistemine geçilmesiyle, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının takibi
sağlanacaktır. Böylece, ERP döneminde, genel devlet dengesinin düzelme eğilimine girmesi
ve fiili ve yapısal genel devlet açığının, GSYH’ya ve potansiyel GSYH’ya oranının, sırasıyla,
ortalama yüzde 4,7 ve yüzde 4,3 olması öngörülmektedir (Şekil 4.1).
Aynı şekilde, son yıllarda açığa dönen fiili ve yapısal faiz dışı genel devlet dengelerinin,
alınan tedbirlerin de etkisiyle, söz konusu üç yıllık dönemde, önceki yıllarla kıyaslandığında
bir düzelme eğilimine girmesi beklenmektedir (Şekil 4.2). Buna rağmen, bir önceki ERP
döneminde, GSYH ve potansiyel GSYH’ya oran olarak, sırasıyla ortalama yüzde -0,5 ve
yüzde -0,2 olarak tahmin edilen faiz dışı fiili ve yapısal genel devlet dengelerinin 2021-2023
döneminde, sırasıyla, ortalama yüzde -1,4 ve yüzde -1 olması öngörülmektedir.
Şekil 4.2: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi
8

1.12

4

1.06

2

1.03

0

1.00

-2

0.97

2023

2022

2021

0.94

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

-6

2015

Yapısal FGHGDD / Pot.GSYH (Sol Eksen)
Fiili FGHGDD / GSYH (Sol Eksen)
Pot. GSYH / GSYH (Sağ Eksen)

-4

Pot. GSYH / GSYH

1.09

Tahmin

2014

Yüzde

6

0.91

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
FGHGDD: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi, Pot. GSYH: Potansiyel GSYH

Devresel genel devlet dengesi, fiili genel devlet dengesinden yapısal genel devlet
dengesi çıkarılarak elde edilmektedir. Fiili ve yapısal genel devlet dengeleri özelleştirme ve
bir defalık gelir ve giderleri içermediğinden devresel denge sadece konjonktürel gelişmelerin
etkisini yansıtmaktadır.
Devresel etkinin, GSYH’nın potansiyelden uzaklaşmasının bir sonucu olarak yüksek
olduğu 2009 yılından itibaren gerilediği gözlenmektedir. Salgının daraltıcı etkisinin ciddi
şekilde hissedildiği 2020 yılında yükselmekle birlikte, ERP döneminde devresel hareketlerin
fiili genel devlet açığını artırıcı etkisinin sınırlı olacağı öngörülmektedir (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3: Devresel Genel Devlet Dengesi

3

Tahmin

1.09

2023

2022

0.91

2021

-3

2020

0.94

2019

-2

2018

0.97

2017

-1

2016

1.00

2015

0

2014

1.03

2013

1

2012

1.06

2011

2

2010

Yüzde

1.12

Devresel GDD / GSYH (Sol Eksen)
Pot. GSYH / GSYH (Sağ Eksen)

Pot. GSYH / GSYH

4

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
GDD: Genel Devlet Dengesi, Pot. GSYH: Potansiyel GSYH

4.6. Borç Gelişmeleri, Çizgi Altı İşlemlerin ve Stok-Akım Ayarlamalarının Analizi
4.6.1. Mevcut Durum
Uygulanmakta olan ekonomik program, mali disiplin ve etkin borçlanma stratejileri
sonucunda AB tanımlı genel yönetim borç stokunda 2001 yılından bu yana önemli
iyileşmeler gözlenmiş; AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı, 2001 yılı
sonundaki yüzde 75,5 seviyesinden 2019 yılı sonunda yüzde 32,5 seviyesine gerilemiştir.
Merkezi yönetim borç stoku, 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla, 2019 yılı sonuna göre
yaklaşık 605,7 milyar TL artarak 1.934,7 milyar TL seviyesine çıkmıştır. 2020 yılı Ekim ayı
sonu itibarıyla sabit faizli borçların stoktaki payı 2019 yılı sonuna göre 3,2 puan azalarak
yüzde 70,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Tablo 4.11: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku

AB Tanımlı Genel
Devlet Borç Stoku

(GSYH’ya Oran, Yüzde)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

36,2

32,4

31,2

28,5

27,4

28,0

28,0

30,2

32,5

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Merkezi yönetim iç borç stoku, 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla, 2019 yılı sonuna
göre yaklaşık 353,3 milyar TL artarak 1.108,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
stokun GSYH’ye oranı ise 2018 yılı sonundaki yüzde 15,6 seviyesinden 2019 yılı sonunda
yüzde 17,5 seviyesine yükseldiği görülmektedir.
Tablo 4.12: Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku

(GSYH’ya Oran, Yüzde)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dış Borç Stoku

26,2
10,7

24,4
9,3

22,1
10,0

20,2
9,6

18,7
10,1

17,8
11,1

17,1
10,9

15,9
12,8

17,5
13,3

Toplam

36,9

33,7

32,1

29,8

28,8

28,9

28,0

28,4

30,8

İç Borç Stoku

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Merkezi yönetim dış borç stoku ise 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 826,3 milyar TL
seviyesindedir. Dış borç stokunun faiz kompozisyonu incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayı
sonu itibarıyla sabit faizli borçların dış borç stoku içerisindeki payının yüzde 90,5 olduğu
görülmektedir.
Tablo 4.13: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Faiz Yapısı
İç Borç Stoku
Sabit Değişken

(Milyon TL)

Dış Borç Stoku
TÜFE'ye
Endeksli

Sabit Değişken

Toplam Borç Stoku
Sabit Değişken

TÜFE'ye
Endeksli

Toplam

2011

192.358

112.118

64.302 115.172

35.120

307.530

147.237

64.302

519.070

2012

201.866

108.367

76.309 116.750

29.609

318.616

137.976

76.309

532.901

2013

212.007

94.760

96.239 148.477

34.708

360.485

129.469

96.239

586.193

2014

234.889

78.880

100.880 164.706

33.163

399.595

112.042

100.880

612.517

2015

256.394

84.281

99.450 202.237

35.884

458.631

120.165

99.450

678.246

2016

278.945

82.882

106.817 251.492

39.815

530.437

122.697

106.817

759.952

2017

348.401

67.482

119.564 298.329

42.717

646.731

110.200

119.564

876.494

2018

375.213

75.552

135.377 428.573

52.400

803.786

127.952

135.377 1.067.115

2019

464.244

118.483

172.325 518.737

55.265

982.981

173.748

172.325 1.329.054

2020 Ekim

621.413

240.331

246.649 748.031

78.290

1.369.444

318.621

246.649 1.934.714

(Toplam Borç Stoku İçindeki Payı - Yüzde)
İç Borç Stoku
Sabit Değişken

Dış Borç Stoku
TÜFE'ye
Endeksli

Sabit Değişken

Toplam Borç Stoku
Sabit Değişken

TÜFE'ye
Endeksli

Toplam

2011

37,1

21,6

12,4

22,2

6,8

59,2

28,4

12,4

100,0

2012

37,9

20,3

14,3

21,9

5,6

59,8

25,9

14,3

100,0

2013

36,2

16,2

16,4

25,3

5,9

61,5

22,1

16,4

100,0

2014

38,3

12,9

16,5

26,9

5,4

65,2

18,3

16,5

100,0

2015

37,8

12,4

14,7

29,8

5,3

67,6

17,7

14,7

100,0

2016

36,7

10,9

14,1

33,1

5,2

69,8

16,1

14,1

100,0

2017

39,7

7,7

13,6

34,0

4,9

73,8

12,6

13,6

100,0

2018

35,2

7,1

12,7

40,2

4,9

75,3

12,0

12,7

100,0

2019

34,9

8,9

13,0

39,0

4,2

74,0

13,1

13,0

100,0

2020 Ekim

32,1

12,4

12,7

38,7

4,0

70,8

16,5

12,7

100,0

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Özellikle kısa vadeli senetlerin itfası ile kısa vadeli borçların stok içerisindeki payının
azaltılması ve stratejik ölçütlerle uyumlu olarak uzun vadeli senet ihraçlarının yapılması
sayesinde, 2008 yılı sonu itibarıyla 3,6 yıl olan merkezi yönetim borç stokunun vadeye kalan
ortalama süresi, 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 5,1 yıla yükselmiştir.
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Tablo 4.14: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi

İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku
Toplam

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,6
9,0
4,4

2,8
9,4
4,6

3,9
9,3
5,6

4,6
9,5
6,1

4,6
9,5
6,3

4,3
9,4
6,3

4,2
9,9
6,3

3,9
9,6
6,4

3,0
8,9
5,5

(Yıl)
2020
Ekim
2,8
8,3
5,1

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

4.6.2. 2021-2023 Dönemi Genel Yönetim Borç Stoku Tahmini
İzlenen disiplinli maliye politikaları, etkin borçlanma stratejileri ve güçlü büyüme
sonucunda genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı son on yılda önemli ölçüde
düşmüştür. 2019 yılı sonunda yüzde 32,5 oranında gerçekleşen Avrupa Birliği Tanımlı Genel
Yönetim Borç Stokunun, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda 2023
yılı sonunda yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Tablo 4.15: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku Tahminleri
2019

2020

Gerçekleşme*

32,5

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku

(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2021
2022
2023
Tahmin**

41,1

40,8

41,6

41,8

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
* Hazine ve Maliye Bakanlığı
** YEP (2021-2023)

4.6.3. Koşullu Yükümlülükler
Koşullu yükümlülükler, gerçekleşme zamanı ve miktarı kamunun kontrolü dışında
bulunan ve gerçekleşmesi gelecekte belirli bir olayın meydana gelmesine bağlı olan
yükümlülüklerdir. Açık koşullu yükümlülükleri arasında Hazine garantileri ve Kamu Özel
İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında sağlanan borç üstlenim taahhütleri bulunmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4749 sayılı Kanunun üçüncü maddesi kapsamında
belirtilen kuruluşların yatırım finansman maliyetlerini asgari seviyede tutmak, büyümenin
sürdürülebilirliğini sağlamak ve yıllara sari yatırımların fon ihtiyacını karşılamak gibi
amaçlara yönelik olarak, bahse konu kuruluşlar tarafından yenilenebilir enerji, altyapı ve
KOBİ’lerin finansmanı gibi belirli alanlar için sağlanacak dış finansmana yönelik Hazine geri
ödeme garantisi sağlamaktadır.
Hazine geri ödeme garantileri için kullanılan risk azaltma yöntemleri arasında; İçsel
Kredi Derecelendirme Modeli, Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti, garanti ve
ikraz ücretleri, kısmi garanti oranı ve risk hesabı bulunmaktadır.
İçsel Kredi Derecelendirme Modeli, Hazinenin karşı karşıya olduğu koşullu
yükümlülüklerin yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 2006 yılından itibaren kullanılmaya
başlanılmıştır. Söz konusu model, kuruluşların Hazine ile borç-alacak ilişkisini ve mali
tablolarını dikkate almakta ve model çıktısı olan kuruluşların beklenen kaybı limit, garanti
ve ikraz ücretleri ve kısmi garanti oranı hesaplamalarında kullanılmaktadır.
Bu çerçevede, Garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti her yıl Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Söz konusu limit 2020 yılı için 4,5 milyar dolar olarak
belirlenmiş ve 2021 yılı için de 4,5 milyar dolar olarak teklif edilmiştir. Garantili ve ikrazlı
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kredilerden kaynaklanan kayıpların karşılanması ve yararlanıcı kuruluşlarla risk
paylaşımının yapılması amacıyla kredi tutarının yüzde birine kadar ilgili kuruluştan
garanti/ikraz ücreti tahsil edilmekte ve bu ücretler Risk Hesabında toplanmaktadır. Hazine
garantileri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenen tutarların nakit ve borç
yönetiminde yol açabileceği aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 2003 yılında Risk Hesabı
oluşturulmuş ve bu tarihten itibaren her yıl bütçeye ödenek konulmaya başlanmıştır. Söz
konusu hesaba geri dönüşlerin yeterli olması nedeniyle 2009 yılından itibaren hesabın diğer
bir gelir kalemi olan bütçe ödeneği kalemi kullanılmamaktadır.
Kısmi garanti oranı uygulamasında ise uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan
garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları ile yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta
kuruluşlarından sağlanan ihracat kredileri haricindeki krediler için toplam yükümlülüğün
yüzde 95’ine kadar garanti sağlanabilmektedir.
Haziran 2020 itibarıyla, Hazine geri ödeme garantili borç stoku 14 milyar dolardır.
2019 yıl sonu itibarıyla 49 milyon dolar olan Hazine geri ödeme garantilerinden yapılan
üstlenim miktarı ise Eylül 2020 itibarıyla 15 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sağlanan garantiler kapsamında oldukça şeffaftır ve ilgili
tüm verileri kurumsal internet sitesinde aylık olarak yayımlamaktadır.
Diğer taraftan, 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında KÖİ projeleri için
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç üstlenim taahhüdü verilebilmektedir. Bu
çerçevede uygulama sözleşmelerinin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler
tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, ilgili projeler için yurt dışından sağlanan
finansman ve bu finansmanın teminine yönelik mali yükümlülükler borç üstlenimine konu
olabilmektedir. Borç üstlenim taahhüdünün kapsamı uygulama sözleşmesine uygun olarak
ana kredi ile sınırlıdır.
Risk yönetimi çerçevesinde borç üstlenim taahhütlerine limit tanımlanması adına her
yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda üst sınır belirlenmektedir. 2020 yılı için 4,5 milyar
dolar olarak belirlenen borç üstlenim taahhüt limiti, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda da 4,5 milyar dolar olarak teklif edilmiştir.
4.6.4. Geri Ödeme Garantisi
2019 yılı sonu itibarıyla 14,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Hazine geri ödeme
garantili borç stoku 2020 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 14,0 milyar dolar olarak sınırlı bir düşüş
göstermiştir. Kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına sağlanan Hazine
garantileri, toplam garantilerin içinde en büyük paya sahiptir.
2007 yılından bu yana Hazine geri ödeme garantili borç stoku seviyesinde görülen
artışa rağmen, bu dönemde üstlenim oranı düşük seviyelerde seyretmiş ve 2020 yılı Ekim ayı
itibarıyla yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Hazine geri ödeme garantili dış borç stoku ödeme projeksiyonu incelendiğinde ise
ödeme tutarlarının kredi kullanımlarındaki artışa paralel olarak orta vadede yükseliş
gösterdiği görülmektedir.
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Tablo 4.16: Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu*
Anapara

Faiz

(Milyon Avro)
Toplam

809
2.560
1.479
7.683

120
203
191
1.163

929
2.763
1.670
8.846

2020
2021
2022
2023+
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
*Kullanım bazında; Haziran 2020 itibarıyla, geçici

4.6.5. Yatırım Garantileri
Geri ödeme garantileri dışında Hazine ve Maliye Bakanlığının enerji ve altyapı
sektörlerindeki KÖİ projeleri için 1990’larda sağladığı yatırım garantileri de mevcuttur. 1999
yılından bu yana yeni Hazine yatırım garantisi verilmemiş olup tesislerin imtiyaz süreleri
2020 Temmuz ayı itibarıyla sona ermiştir.
4.6.6. Borç Üstlenim Taahhütleri
2020 yılı itibarıyla yedi KÖİ projesi için sağlanan toplam 17,2 milyar dolar tutarındaki
dış krediye Hazine tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmiştir. Pandemiye rağmen bahse
konu taahhütler kapsamında herhangi bir fesih talebi veya üstlenim gerçekleşmemiştir.
Tablo 4.17: Borç Üstlenimine Tabi Kredi Anlaşmaları
KÖİ Modeli

Borç
Üstlenim
Anlaşması
Tarihi

Avrasya Tüneli

Yap-İşlet-Devret

11.12.2012

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy
Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)

Yap-İşlet-Devret

Proje Adı

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi)
Otoyolu
Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale
Köprüsü Dahil)
Ankara-Niğde Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı
Kesimi
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri
Kesimi

13.5.2014
11.3.2016

Toplam Proje
Maliyeti
Kredi Tutarı
(Milyon
(Milyon Dolar)
Dolar)
1.239,9
3.456,2

960
2.318
420

Yap-İşlet-Devret

5.6.2015

6.312,4

4.956,3

Yap-İşlet-Devret

16.3.2018

3.159,7*

2.800,0

Yap-İşlet-Devret

7.6.2018

1.462,6*

1.310,7

Yap-İşlet-Devret

16.9.2019

3.661,6

2.840

Yap-İşlet-Devret

16.9.2019

2.072,3

1.595
17.200,05

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
* Milyon avro

4.6.7. Hazine Alacakları
Hazine alacak stoku 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 19,2 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Alacak stokunun dağılımı; mahalli idareler için yüzde 57, KİT’ler için yüzde
23 ve diğer kuruluşlardan olan alacaklar için yüzde 20 şeklindedir.
Ocak-Ekim 2020 döneminde Hazine alacakları için gerçekleştirilen tahsilatın,
kaynaklarına göre dağılımında yüzde 59,9 ile Kuruluşların nakit olarak yaptıkları ödemeler
ilk sırada yer almaktadır. Belediyelerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş.
tarafından vergi gelir paylarından yapılan kesintiler yoluyla yapılan tahsilatlar ise yüzde 35
seviyesinde olmuştur.
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Tablo 4.18: Hazine Alacak Stoku
2011
Mahalli İdareler
KİT'ler
Diğer Kuruluşlar
Toplam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Milyon TL)
2019 2020*

15.082 14.519 13.036 11.349 12.163 12.329 11.605 11.750 11.029 10.930
4.842 3.282 3.168 2.129 2.375 2.432 2.744 3.307 3.520 4.407
4.551 3.970 3.789 3.221 3.197 2.831 3.151 3.479 3.452 3.831
24.474 21.771 19.994 16.699 17.734 17.593 17.500 18.536 18.001 19.168

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
* Ekim 2020 itibarıyla, geçici

4.7. Duyarlılık Analizi ve Önceki Program ile Kıyaslanması
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç ve nakit yönetimi 2003 yılından bu yana
risk esaslı bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu çerçevede, merkezi yönetim borç stokunun
maruz kaldığı riskler düzenli olarak izlenmekte ve borç ve risk yönetiminde üst karar merci
olan Borç ve Risk Yönetimi Komitesi’ne sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik ve duyarlılık
analizleri borç stokunun risk profilini değerlendirmede kullanılan en önemli araçlardandır.
Sürdürülebilirlik analizi ile makroekonomik değişkenlerdeki olası değişimlere karşı borç
stokunun oluşabileceği seviyeler tahmin edilirken duyarlılık analizi ile mevcut stok yapısının
risklere karşı kırılganlığı analiz edilmektedir.
2003 yılından bu yana uygulanan stratejik ölçütlere dayalı borç ve nakit yönetimi
politikalarının bir sonucu olarak merkezi yönetim borç stokunun yapısı iyileştirilmiş, böylece
borç stokunun maruz kaldığı döviz kuru, faiz oranı ve likidite riskleri önemli ölçüde
azaltılmıştır. Duyarlılık analizi kapsamında reel faiz, büyüme oranı, döviz kuru ile faiz dışı
fazla şokları altında AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH oranının baz senaryodan
yıllık olarak ne kadar saptığı hesaplanmaktadır. Duyarlılık analizinin ilk kez hesaplanmaya
başlandığı 2001 yılından bu yana genel yönetim borç stokunun makroekonomik şoklara karşı
duyarlılığı azalış eğilimindedir. Borçlanmaların ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli
enstrümanlar ile yapılması ve borçlanma vadelerinin uzatılması borç stokunun piyasa
risklerine karşı duyarlılığının azaltılmasına katkı sağlamıştır. TL’de oluşabilecek yüzde 5’lik
değer kaybı 2002 yılındaki stok yapısı ile borç stoku/GSYH oranını 2,0 puan artırıyor iken
borç profilindeki iyileşme neticesinde 2019 yılı stok yapısı dikkate alındığında yalnızca 0,8
puan artırmaktadır. Faizlerde oluşabilecek 500 baz puanlık artış ise 2002 yılında stok/GSYH
oranını 1,4 puan artırırken 2019 yılında yalnızca 0,8 puan artırmaktadır. Benzer şekilde borç
stokunun GSYH’ye oranının azaltılmasıyla da büyümede yaşanabilecek şokların AB Tanımlı
Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH oranı üzerinde yaratabileceği etkiler de önemli ölçüde
azaltılmıştır.
Tablo 4.19: AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun Duyarlılığı
2002
+/- 2,0 puan
+/- 1,4 puan
+/- 1,3 puan

TL’nin yüzde 5 değer kaybı/kazancı
TL faiz seviyesinde 500 baz puanlık değişim
GSYH büyümesinde 2 puanlık değişim

2019
+/- 0,8 puan
+/- 0,8 puan
+/- 0,6 puan

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

4.8. Kamu Maliyesinin Kalitesi
Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi ve gelir kalitesinin artırılmasına yönelik
olarak Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023), Orta Vadeli Program (2021-2023) ve

71

Kamu Maliyesi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında (2021) birçok tedbir bulunmaktadır. Bu tedbirlerden
en önemlileri program bütçe yapısına geçilmesi ve harcama gözden geçirmelerinin
yürütülmesidir.
Program bütçe sistemine geçiş için gerekli çalışmalar 2020 yılı içinde tamamlanmış
olup 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi program bütçeye uygun olarak
hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Aynı şekilde idare performans
programları da program bütçeye uygun olarak hazırlanmış ve TBMM’ye sunulmuştur.
Önümüzdeki dönemde program bütçe sisteminin uygulama sonuçları izlenecek ve geliştirme
çalışmaları yapılacaktır.
Orta vadede sağlıklı bir mali sıkılaştırmanın yapılabilmesinin yanı sıra kaynak
tahsisinde etkinlik ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yönelik olarak oluşturulacak
yeni politikalar için elverişli bir enstrüman olan harcama gözden geçirmelerine başlanmıştır.
Çeşitli harcama türleri, vergi reformları ve vergi harcamalarına ilişkin olarak oluşturulan
politika tedbirlerinde bu enstrümandan faydalanılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede,
kurumsal kapasitenin artırılması rehberlerin oluşturulması ve çalışma raporlarının
hazırlanması konusunda faaliyetler yürütülmektedir.
4.9. Mali Yönetişim ve Bütçesel Çerçeve
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının merkezi uyumlaştırma rolü
çerçevesinde kamu harcama sisteminin kalitesini artırılmasına yönelik olarak stratejik
planlama, performans programı ve faaliyet raporlamasına ilişkin ikincil mevzuat ile diğer
düzenlemelerin tek bir çatı altında birleştirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Bu
çerçevede Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar, Performans Programları ve
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, devlet üniversiteleri, sosyal güvenlik
kurumları, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediyeler, il özel idareleri ve kamu sermayeli
işletmeler tarafından stratejik plan ve performans programları hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur. Stratejik planların ve performans programlarının uygulanması faaliyet
raporlarıyla izlenmiştir.
2020 yılı Aralık ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde Strateji ve Bütçe Başkanlığı
tarafından merkezi kamu idaresi, üniversite ve KİT’lere ait olmak üzere toplam 43 adet
stratejik plan değerlendirilmiştir.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerini müteakip
nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler ile il özel idarelerince 2020-2024 dönemini kapsayan
toplam 396 adet stratejik plan hazırlanmıştır.
Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen stratejik planlama, performans programı ve
faaliyet raporları konusundaki merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında, stratejik
yönetim arşivinin zenginleştirilmesini sağlamak üzere kamu idarelerinin stratejik yönetime
ilişkin tüm belgelerinin eksiksiz şekilde teminine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
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İdare bütçelerinin, üst politika belgeleri ve stratejik planlarla bağlantısının
güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin performansını gösteren belgelere dönüştürülmesini
teminen program bütçeye geçiş sürecinde, merkezi kamu idareleri ile üniversitelerin 2020 yılı
performans programlarının program bütçeye uygun şekilde hazırlanması sağlanmıştır.
Ayrıca, program bütçe ile uyum kapsamında stratejik yönetime ilişkin kılavuz ve rehberlerde
güncelleme çalışmaları sürdürülmüştür.
32. Mali Kontrol Faslı kapsamında; Türkiye üç bileşenden oluşan bir kamu iç mali
kontrol (KİMK) yapısı kurmuştur: Mali yönetim ve kontrol, iç denetim ve bu iki alandaki
merkezi uyumlaştırma birimleri. Hâlihazırda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü mali yönetim ve kontrol alanında
merkezi uyumlaştırma birimi (MYK MUB) görevini yürütmektedir. MYK MUB’un üç temel
fonksiyonu vardır: mevzuat hazırlama, kapasite geliştirme ve izleme. Avrupa Birliğine
katılım müzakereleri çerçevesinde yukarıda bahsedilen KİMK yapısı 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle oluşturulmuştur.
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî
yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin
koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir” hükmüne yer
verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinde iç kontrol sistemine ilişkin
uygulamaları izlemek, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısından
değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve raporlamak suretiyle iç kontrol merkezi
uyumlaştırma görevini yürütmektedir.
İç kontrol, bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların etkin ve etkili kullanımını sağlamak
amacıyla, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli performansı gerçekleştirmek üzere
risklerin yönetilmesini kapsamaktadır. İç kontrol sisteminin bir parçası olarak planlama,
programlama ve bütçeleme ilişkisi ile bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Kamu idarelerinde üst yöneticinin sahipliğinde
oluşturulması istenen iç kontrol sisteminin malî saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak
şekilde uygulanması beklenmektedir. İç kontrol sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından uluslararası genel kabul görmüş standartlar çerçevesinde belirlenen standart,
düzenleme ve yöntemlere uygun olarak oluşturulur, uygulanır, izlenir ve geliştirilir. İç kontrol
sisteminin işleyişi ve izlenmesinde temel sorumluluk idarelerin üst yöneticisine aittir. Üst
yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç
denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin
uyumlaştırılması amacıyla idarelerin iç kontrol sistemlerini izleme ve değerlendirme
görevini, idarelerin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişini izlemek suretiyle, risk
yönetimi çerçevesinde stratejik planlarında ve performans programlarında yer alan amaç ve
hedeflerin gerçekleşme durumları ile faaliyet raporlarında yer alan sonuçları değerlendirmek
vasıtasıyla yerine getirmektedir. Kamu idarelerinin iç kontrol sistemine ilişkin izleme ve
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değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu faaliyet raporlarının ekinde yer alan
iç kontrol güvence beyanları, iç kontrol sisteminin en önemli hesap verebilirlik araçlarından
birisi olarak iç kontrol uygulamalarının değerlendirilmesine dayanak teşkil etmektedir.
2021-2023 yılları arasında kamu idarelerindeki iç kontrol uygulamalarının kalitesinin
değerlendirilmesi, olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve öneriler geliştirilmesine yönelik
çalışmalara öncelik verilecektir. Ayrıca, süreç esaslı risk yönetimi yaklaşımının kamu
idarelerine yaygınlaştırılması amacıyla kamu idarelerinin yönetici ve personeline yönelik
eğitim ve rehberlik desteği sağlanmaya devam edilecektir.
Kamu idarelerince hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları ve
planda öngörülen eylemlerin gerçekleşme durumları altı aylık dönemler itibariyle Hazine ve
Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında kamu
idarelerinin hazırlamış olduğu Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının
incelenmekte, eylemlere yönelik uygulamalar takip edilmekte ve iç kontrol uygulamalarını
iyileştirmeye yönelik önerilerin kamu idarelerine bildirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, İç
kontrol merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında eylem planı hazırlamamış olan kamu
idarelerine yönelik eğitim ve rehberlik desteği sağlanması suretiyle çalışmalara başlanması
yönünde destek verilecektir.
Diğer taraftan Türkiye’deki iç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak 2020 yılında, İç
Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerindeki iç denetçi ihtiyacını göz önünde
bulundurarak, İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı yapmıştır. Bunun yanında, Kalite Güvence
ve Geliştirme Programı çerçevesinde kamu idarelerinin iç denetim birimlerinin dış
değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere, 15 farklı kamu idaresinde çalışan 26 iç
denetçiden oluşan Birinci Grup Dış Değerlendirme Uzmanı ekibi belirlemiş ve Dış
Değerlendirme Eğitim Programına tabi tutmuştur. İçDen yazılımını değerlendirmek
amacıyla, 39 idareden 48 iç denetçi ile 19 toplantı gerçekleştirmiştir.
İç Denetim Alanında 2021-2023 dönemine ilişkin yapılması planlanan faaliyetler


2023 yılı sonuna kadar iç denetim faaliyeti yürüten kamu idarelerinin iç denetim
birimlerinin dış değerlendirmeleri yapılacaktır.



İç Denetim aday belirleme sınavında başarılı olan adaylara eğitim verilerek yapılacak
sertifika sınavı sonucunda başarılı olanlara Kamu iç denetçi sertifikaları verilecektir.
Her yıl iç denetçi aday belirleme sınavı yapılacaktır.



İçDen yazılımı gözden geçirilerek yeni ihtiyaçlara göre güncellenecektir.



Kamu idarelerinin iç denetim standartlarına uyum düzeylerinin arttırılması
sağlanacaktır.



İç denetçilerin mesleki gelişimlerinin sürdürülebilmesi kapsamında mesleki eğitim
faaliyetlerine devam edilecektir. İç denetçilerin uzaktan eğitim ve e-eğitim
ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirilecektir.



Ulusal ve uluslararası
güncellenecektir.

gelişmeler ışığında,
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4.10. Kamu Finansmanının Sürdürülebilirliği
4.10.1. Kamu Maliyesi Riskleri
2021-2023 döneminde, kamu maliyesine ilişkin ortaya konulan hedeflere engel teşkil
edebilecek temel riskler aşağıda özetlenmektedir.


Büyüme, dış ticaret, istihdam ve enflasyon başta olmak üzere makroekonomik
hedeflerden sapma olması durumunda, merkezi yönetim bütçesi gelir performansı
olumsuz yönde etkilenecek, bütçe harcamalarında baskı oluşacak ve kamunun
finansman ihtiyacı artabilecektir.



Öngörülenden düşük büyüme hızı kaynaklı sosyal güvenlik sistemi prim
tahsilatlarının öngörülenin altında kalması ve ayrıca sağlık harcamalarının disipline
edilememesi durumu, sosyal güvenlik sistemi açığının ve sosyal güvenlik
kuruluşlarına merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferlerin artması sonucunu
doğuracaktır.



Kamu faiz dışı harcamalarının artış eğilimini sürdürmesi halinde bütçe esnekliği
kaybolacak ve bu durum gerekli olan dönemlerde ihtiyari politikalar için kullanılacak
mali alanı kısıtlayabilecektir.



Amerikan ve Avrupa Merkez Bankalarının para politikalarına ilişkin değişiklikler, sermaye
akışları üzerindeki etkileri sebebiyle uluslararası ve yurtiçi piyasalarda, faiz oranları ve döviz

kurlarında dalgalanmalara yol açarak kamunun faiz giderlerini artırabileceği gibi borç
yükünün de öngörülen seviyelerden sapmasına neden olabilecektir.


Pandemiye ilişkin durumun kötüleşmesi ve özellikle yılın ikinci yarısından itibaren
beklenen kısmi normalleşmenin olmaması durumunda, ilave harcama artırıcı ve gelir
azaltıcı tedbirler alınabilecek ve mali görünüm bozulabilecektir.
4.10.2. Sürdürülebilirlik Analizi

Kamu borç yükünün çeşitli makroekonomik şoklar karşısında 2021-2023 döneminde
nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin sürdürülebilirlik analizleri aşağıda yer almaktadır.
Şekil 4.5’de, ele alınan senaryolar altında orta vadede AB Tanımlı Genel Yönetim Borç
Stoku/GSYH oranlarının seyri görülmektedir. Yapılan senaryo analizlerinde, döviz kuru, reel
büyüme ve piyasa faiz oranlarına çeşitli şoklar uygulanarak borç stokunun bu şoklara karşı
tepkisi ölçülmeye çalışılmaktadır. Yapılan senaryolarda analiz dönemi boyunca döviz
kurlarının her yıl baz senaryonun yüzde 10 üstünde gerçekleşmesi, reel büyümenin her yıl
baz senaryonun 2 puan altında gerçekleşmesi, reel faizlerin her yıl baz senaryonun 500 baz
puan üstünde gerçekleşmesinin borç stoku üzerindeki etkileri ayrı ayrı ve toplu şekilde ele
alınmıştır. Toplu şok varsayımına ek olarak analiz döneminin ilk yılı olan 2021 yılının faiz
dışı fazla tahminine yönelik bir senaryo çalışmasına da yer verilmiştir. Bu senaryoda faiz dışı
fazlanın baz seviyeye göre GSYH’nin yüzde 1’i kadar daha olumsuz gerçekleşeceği
varsayılmıştır. Böylelikle, koşullu yükümlülüklerin gerçekleşmesi gibi finansman ihtiyacını
artırabilecek senaryoların borç dinamikleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bununla
birlikte, makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşim de dikkate alınmış ve her bir şok
senaryosunun diğer değişkenler üzerindeki ikincil etkileri de analizlere yansıtılmıştır. Bu
kapsamda büyüme şokunun faiz dışı fazla ve enflasyon üzerindeki etkileri ile kur şokunun
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enflasyon üzerindeki etkileri analize yansıtılmıştır. Belirtilen senaryolar incelendiğinde; borç
yükünün 2023 yılında baz senaryodaki seviyesinin döviz kuru şoku altında 1,3 puan, büyüme
şoku altında 2,2 puan, faiz şoku altında 1,3 puan, toplu şok senaryosunda ise 4,5 puan üzerine
çıkabileceği öngörülmektedir. Faiz dışı fazlaya yönelik şokun eklenmesi durumunda ise 2023
yılında borç stokunda yaşanacak artışın 5,7 puana yükselebileceği tahmin edilmektedir.
Şekil 4.5: Sürdürülebilirlik Senaryoları
49

47.4
46.3

46

44.0
43.1

43

Yüzde

40

41.1

40.8

41.6

41.8

37
34
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Büyüme Şoku (2 puan)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018
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2015
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Kur Şoku (%10)
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Toplu Şok + Tek Seferlik FDF şoku (GSYH'nin %1'i)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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5. YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ (2021-2023)
5.1. Kapsayıcı Büyüme ve Rekabetçilik Önündeki Temel Engellere İlişkin
Güncelleme
2020 yılının başında Kovid-19’un küresel salgına dönüşmesiyle dünya ekonomisi
tarihi bir bunalım sürecine girmiştir. Kovid-19 salgının etkisiyle küresel ekonomiye entegre
tüm ekonomiler gibi Türkiye ekonomisi de büyük bir sınamayla karşılaşmıştır. Salgının
etkisi ile sosyal ve ekonomik hayatın işleyişi önemli ölçüde değişime uğramıştır.
Ekonomideki iş yapış şekilleri, davranışlar ve tercihler yeniden biçimlenmiş, bu durum yeni
normal olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, Türkiye ekonomisinde de üretimin
ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin
sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atılmıştır.
Yeni normal olarak da nitelendirilebilecek bu dönemde enerji arzı güvenliği
konusunun önemi bir kat daha artmıştır. Türkiye enerji sektörü, iki ana faktör ile
tanımlanmaktadır: Hızlı talep artışı ve ithalat bağımlılığı. Bu çerçevede, en önemli öncelikler
ithal bağımlılığımızın azaltılması için arz güvenliğimizin geliştirilmesi ve yerli ve
yenilenebilir enerjinin maksimum derecede, çevreye duyarlı bir biçimde kullanılmasıdır.
Türkiye, enerji piyasası reformlarını gerçekleştirmeye ve ulusal enerji mevzuatını AB enerji
mevzuatına uyarlamaya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, temel mevzuat büyük
ölçüde tamamlanmış olup tam rekabetçi bir enerji piyasasının oluşturulması yönündeki
çabalar devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye enerji arzı güvenliğinin sağlanması konusunda
uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını korumada kararlı bir şekilde hareket etmeye devam
edecek, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ilgili taraflarla müzakere ve işbirliği
yapma konusunda istekliliğini sürdürecektir.
Kovid-19 salgını, ticaret alanlarında artan gerginlikler, yeni korumacılık eğiliminin
beslediği belirsizlikler, Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerinin günümüzün
gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları
konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya
yöneltmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile arasındaki Gümrük Birliği
anlaşmasının güncellenmesinin ertelenmeye devam etmesi rekabetçiliğin önündeki temel bir
engel olarak kalmaya devam etmektedir. Bu tür anlaşmaların güncellenmesinde meydana
gelen gecikmeler, yeni dönem ticaret savaşları da göz önüne alındığında rekabetçiliğin ve
işbirliğinin önünde engel olan politika sahiplerini dolaylı olarak destekler bir görünüm
ortaya koymaktadır. Buna rağmen Türkiye diğer ülkelerle karşılıklı yarar ve işbirliği esasına
dayalı serbest ticaret anlaşmalarının kapsamlarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi
konusundaki çabalarını sürdürecektir.
Salgınla beraber dünya çapında tarım ve sanayi sektörlerindeki üretim ve tedarik
zincirlerinde bir takım kesintiler oluşurken, başta turizm olmak üzere hizmetler
sektöründeyse hareketlilik kaynaklı önemli problemlerle ortaya çıkmaktadır. KOVID-19
salgını gıda güvenliği ve gıda güvencesinin önemini ortaya koymuştur. Bu gibi benzer
olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak için gıda tedarik zincirinde ihtiyaç duyulan kapsamlı
veri setlerinin oluşturulmasının, veri toplanması konusunda kullanılan metotların,
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sistemlerin güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi ve çalışan personelin nitelik ve
kapasitesinin arttırılmasının oldukça önemli bir rolü olacağı açıktır.
Sanayi sektöründe verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına duyulan ihtiyaç halen yoğun olarak devam etmektedir. Önümüzdeki
dönemde, AB Yeşil Mutabakatı gereksinimlerine uygun şekilde; sanayi altyapısının gerekli
dönüşümünü sağlamak, ölçek ekonomilerine hizmet etmek, sanayinin AR-GE, yenilik ve
dijital dönüşüm ihtiyaçlarına katkıda bulunarak AB’nin sınai değer zincirlerine daha iyi
entegre olunmasını sağlayacak kapasite artırımı, yatırım ve finansman projelerinin gündeme
gelmesi planlanmaktadır.
Türkiye deniz-kum-güneş turizmi ile uluslararası alanda tanınan bir turizm
destinasyonudur. Ancak turizm sektöründeki rekabet avantajı daha çok düşük fiyata dayalı
olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle turizm gelirindeki artış ziyaretçi sayısındaki artışa göre
geride kalmakta, bu durum ise sektörün sürdürülebilirliğini ve hizmet kalitesini
etkilemektedir. Diğer taraftan, mevcut tarihi, kültürel ve doğal değerlerle ülkemizde diğer
turizm türlerinin de geliştirilmesi mümkün olmakla birlikte turizm ürün arzındaki çeşitlilik
henüz istenen düzeye ulaşmış değildir. Bu durum ise farklı turist segmentlerine ulaşmak ve
yüksek gelir grubundan ziyaretçilerin ülkemizi ziyaret etmesinin önünde engel
oluşturmaktadır. Bu nedenle, turizmi çeşitlendirmek, tüm yıla yaymak ve yüksek gelir
grubunu ülkemize çekmek amacıyla oluşturulan Master planı ve her bir turizm türüne
yönelik çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
İş ve yatırım ortamının önündeki önemli engellerden birisi ekonomi genelinde kritik
yer tutan KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılamamasıdır. Bu kapsamda, KOBİ’lerin mevcut
durumda ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine nitelikli ve sürdürülebilir
bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak ve böylelikle KOBİ’lerin üretim ve yönetim
becerilerini geliştirerek, verimliliklerini ve ihracat düzeylerini yükseltmek üretimde ihtiyaç
duyulan dönüşüme önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte öngörülebilir, şeffaf,
kaliteli ve etkin çalışan bir yargı sistemi, ekonomik faaliyetlerin en önemli güvencesini
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kamuoyuyla paylaşılan Yeni Yargı Reformu Strateji
Belgesinde ortaya konulan hukukun kolaylaştırıcı imkânlarıyla yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere önemli katkılar sağlanabilecektir.
İş ve yatırım ortamının önündeki diğer önemli engellerden birisi de kayıt dışılıktır.
Kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte, kamu finansman yapısının sağlıklı
işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik
gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi
için kayıt dışılıkla mücadele büyük önem taşımaktadır.
Teknolojik dönüşüme yönelik olarak program ve destek mekanizmalarının
iyileştirilmesi- geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılabileceği gibi; iş ortamının, yenilik
ekosisteminin ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi ana amaçları doğrultusunda ekonomimizin
rekabetçiliğine ve Kovid-19 sonrası sosyo-ekonomik toparlanmaya katkı sağlamak üzere
kamu ve özel sektöre yönelik, akıllı uzmanlaşma stratejilerine dayanan, döngüsel ve
sürdürülebilir ekonomiye hizmet eden yenilik sistemlerini hayata geçiren, teknoloji üreticisi
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ve kullanıcısı firma ve girişimcileri desteklemeye odaklanan, yaratıcı endüstriler ve derin
teknolojiler vb. gibi spesifik alanları da içerebilecek şekilde kapasite artırımı, yatırım ve
finansmana erişim türünde projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik alanda derin ve olumsuz etkileri eğitimde de
kendini göstermiştir. Söz konusu salgının eğitim alanındaki ilk ve en önemli yansıması ise
eğitime ara verilmesi ve okulların kapanması şeklinde olmuştur. Salgınla beraber uzaktan
eğitim önem kazanmış, bilişim ve teknoloji altyapısı güçlendirilerek uzaktan eğitim
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine ve faaliyetlerin sayısının artırılmasına önem verilmiştir.
Bununla beraber, eğitimde görülen eşitsizlikler uzaktan eğitim süreçlerinde daha belirgin
hale gelmiştir. TIMSS 2019 araştırması da öğrencilerin matematik ve fen dersleri için okul
ortamında bilgisayara erişiminin katılımcı ülkelerin ortalamasının önemli ölçüde altında
olduğunu göstermektedir. Uzaktan eğitimden faydalanma düzeyi, özellikle sosyoekonomik
koşullardan kaynaklı bilişim teknolojilerine erişim ve bu teknolojilerden yararlanabilme
farkları, öğretmenlerin uzaktan eğitim için gerekli olan dijital ve pedagojik yeterlikleri gibi
birçok etmenden etkilenmekte ve böylelikle eşitsizlik büyümektedir.
İstihdam alanında; kadınların işgücüne katılımının artırılması, mesleki eğitim ile ara
eleman ihtiyacının en doğru şekilde karşılanarak istihdam yaratılması ve değişen teknolojiye
uygun niteliklerin işgücüne kazandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, salgın nedeni
ile istihdam odaklı politikalara yönelik tedbir uygulamalarında bazı gecikmeler yaşanmıştır.
Salgının istihdam üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla doğrudan gelir ve ücretsiz izin
desteği gibi geçici desteklerin getirilmesinin yanında kapsamı genişletilen kısa çalışma
ödeneğine yönelik bilgiler önceki bölümlerde yer almıştır.
Ortadoğu’da yaşanan belirsizlik ortamının devam etmesi, Suriye kaynaklı jeopolitik
riskler ve olası terör saldırılarına karşı önlemler yapısal dönüşüm için planlanan kaynakların
odağının güvenlik politikalarına yönlendirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, geçici koruma
altındaki Suriye vatandaşlarının konaklamalarının sorunsuz ilerlemesi için ayrılan kaynaklar
da hem bütçe üzerinde hem de kaynak tahsisinde baskı unsuru yaratmaktadır. Buna karşın,
sosyal devlet olmanın sorumluluğu altında kendi vatandaşları dışında, uluslararası düzeyde
de önemli bir sorun olan göçmenlerin, insani şartlar altında yaşamasının sağlanması
amacıyla, Türkiye tüm taraflara düşen sorumluluklar konusunda öncülük etmeyi
sürdürmektedir. Türkiye, bu durumun neden olduğu finansman zorluklarının üstesinden
gelmek amacıyla, kısıtlı finansmanın, rekabetçiliği de sağlayacak şekilde yapılandırılması
ve dağıtılması çabalarına tüm hızıyla devam etmektedir.
5.2. Yapısal Reform Tedbirleri Özeti
ERP 2021’de toplam 26 tedbire yer verilmektedir. Bu tedbirlerden 23 tanesi geçen yıla
ait tedbirler olup 3 yeni tedbir Programa eklenmiştir. Önceki ERP’de yer alan 3 tedbir ise
çeşitli nedenlerle Programdan çıkarılmıştır. ERP (2020-2022)’de yer alan 9 ve 20 numaralı
tedbirler, anahtar göstergeler kapsamında belirlenen hedeflere ulaşıldığından, 3 numaralı
tedbir ERP 2020’de belirlenen takvim dahilinde tamamlandığından ilgili Bakanlıkların
onayı ile ERP kapsamından çıkarılmıştır.
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Enerji ve Ulaştırma Piyasası
1. Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının artırılması
2. Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi
Tarım, Sanayi ve Hizmetler
3. Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme
kapasitesinin artırılması
4. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması
5. KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla
Model Fabrikalar (KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) ile
Yenilik Merkezleri kurulması
6. Turizm pazar payı ve marka değerinin artırılması
İş Ortamı ve Kayıt Dışılığın Azaltılması
7. KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması
8. Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması
yapılması
9. Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt
dışı istihdamın azaltılması
Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm
10. Yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla iş geliştirme, kuluçka ve
hızlandırıcı gibi merkezlerin sayısının ve etkinliğinin artırılması
11. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması
12. Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında
performans esaslı olarak desteklenmesi
Ekonomik Entegrasyon
13. Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi
Eğitim ve Yetenekler
14. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
15. Okuma kültürünün artırılması
16. Müfredata uygun dijital içerikler ve beceri temelli öğretim programlarının
hazırlanması
17. Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programları güncellenmesi
18. Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yaygınlaştırmak
İstihdam ve İşgücü Piyasası
19. İş Kulüpleri
20. İşte Anne ve Çocuk Bakım Desteği
21. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi
22. Geleceğin Meslekleri
Sosyal Koruma, Sosyal İçerme ve Sağlık Hizmetleri
23. Aile Sosyal Destek Programının kapsamının geliştirilmesi ve Bütünleşik
Sosyal Koruma dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların
diğer kamu hizmetlerine erişim olanaklarının artırılması
24. Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması
25. Aşı ve ilaç Ar-Ge çalışmaları ve klinik araştırmalarının desteklenmesi
26. Kovid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı kapasitesinin güçlendirilmesi
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Tablo 5.1: Reform Tedbirleri Özeti
Reform Tedbiri

Dayanak

Uygulayıcı Kuruluş

1. Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi
kurulu gücündeki payının artırılması

On Birinci Kalkınma Planı, YEP,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık P.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

2. Enerji verimliliğine yönelik finansal
mekanizmaların geliştirilmesi
3. Tarımsal istatistikleri veri toplama
süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme
kapasitesinin artırılması
4. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik
motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme
mekanizmasının oluşturulması.
5.KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve
dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla
Model Fabrikalar ile Yenilik Merkezleri
kurulması
6. Turizm pazar payı ve marka değerinin
artırılması
7. KOBİ Rehberliği ve Teknik
Danışmanlık Sistemi’nin kurulması
8. Özel sektör yatırımlarının
kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat
çalışması yapılması
9. Tarım dışı sektörlerde denetim
kapasitesinin artırılmasına odaklanarak
kayıt dışı istihdamın azaltılması
10. Yenilikçi girişimciliği desteklemek
amacıyla iş geliştirme, kuluçka ve
hızlandırıcı gibi merkezlerin sayısının ve
etkinliğinin artırılması
11. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinin artırılması
12. Yeterlik alan araştırma altyapılarının,
6550 sayılı Kanun kapsamında performans
esaslı olarak desteklenmesi
13. Türkiye-AB Gümrük Birliğinin
güncellenmesi
14. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

On Birinci Kalkınma Planı, YEP,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık P.
On Birinci Kalkınma Planı, Tarım ve
Orman Bakanlığı Stratejik Planı (20192023)
On Birinci Kalkınma Planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

2

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB

5

On Birinci Kalkınma Planı
YEP

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB

6

On Birinci Kalkınma Planı

Turizm Ajansı

7

On Birinci Kalkınma Planı, Sanayi ve
Teknoloji Stratejisi
On Birinci Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

8

On Birinci Kalkınma Planı, YEP, SGK
Stratejik Planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB
Cumhurbaşkanlığı Yatırım
Ofisi, Strateji ve Bütçe
Başkanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, SGK

On Birinci Kalkınma Planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

12

On Birinci Kalkınma Planı, Sanayi ve
Teknoloji Stratejisi
On Birinci Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB, TÜBİTAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13

Brüksel Mutabakat Zaptı

Ticaret Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

15

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

17

15. Okuma kültürünün artırılması
16. Müfredata uygun dijital içerikler ve
beceri temelli öğretim programlarının
hazırlanması

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
On Birinci Kalkınma Planı, Kültür
Stratejisi Eylem Planı
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

ERP (2020)
Tedbir Numarası
1

4

10
11

14

16

18

17. Mesleki ve teknik eğitimde
uygulanan öğretim programları
güncellenmesi
18. Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve
güvenliği faaliyetlerini yaygınlaştırmak

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı

19

On Birinci Kalkınma Planı

Milli Eğitim Bakanlığı

YENİ

19. İş Kulüpleri

On Birinci Kalkınma Planı,
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR

21

20. İşte anne ve çocuk bakım desteği

On Birinci Kalkınma Planı,
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi
On Birinci Kalkınma Planı,
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR

22

22.Geleceğin meslekleri

On Birinci Kalkınma Planı,
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR

24

23. Aile Sosyal Destek Programının
kapsamının geliştirilmesi…
24.Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin
yaygınlaştırılması

YEP

Aile, Çalışma ve
Hizmetler Bakanlığı
Aile, Çalışma ve
Hizmetler Bakanlığı

Sosyal

25

Sosyal

26

25. Aşı ve ilaç Ar-Ge çalışmaları ve klinik
araştırmalarının desteklenmesi

On Birinci Kalkınma Planı

21.Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme
İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi

On Birinci Kalkınma Planı

26. Kovid-19 ile mücadelede Sağlık BakanlığıYEP
kapasitesinin güçlendirilmesi
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23

Sağlık Bakanlığı

YENİ

Sağlık Bakanlığı

YENİ

Yapısal Reformlar

5.3. Öncelikli Yapısal Reform Alanları
5.3.1. Enerji ve Ulaştırma Piyasası Reformları
a. Temel engellerin analizi
Türkiye enerji sektörü, iki ana faktör ile tanımlanmaktadır: Hızlı talep artışı ve ithalat
bağımlılığı. Bu çerçevede, en yüksek önceliğimiz ithal bağımlılığımızın azaltılması için arz
güvenliğimizin geliştirilmesi ve yerli ve yenilenebilir enerjinin maksimum derecede,
çevreye duyarlı bir biçimde kullanılmasıdır.
Maalesef Kovid-19 salgının enerji talebi üzerinde etkileri olmuş ve özel sektör
yatırımlarının da askıya alınmasına neden olmuştur. Elektrik üretiminde özel sektör
yatırımları 2018 yılında yüzde 85 iken 2019 yılında yüzde 80 olarak gerçekleşmiştir.
Örneğin, 2000 MW’lık yeni rüzgar ön-lisans başvurularının Nisan 2020’de yapılması
planlanmakta iken Kovid-19 sebebiyle ertelenmiştir. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına
ilişkin olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) koordinasyonunda tedbirler
revize edilmiştir. Elektrik ve gaz dağıtım şirketleri Acil Durum Aksiyon Planlarını ve kritik
personel envanterlerini revize etmişler ve ETKB ile paylaşmışlardır.
Türkiye, enerji piyasası reformlarını gerçekleştirmeye ve ulusal enerji mevzuatını AB
enerji mevzuatına uyarlamaya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, temel mevzuat
büyük ölçüde tamamlanmış olup tam rekabetçi bir enerji piyasasının oluşturulması
yönündeki çabalar devam etmektedir.
Oyuncuların ticari işlemlerini yapabilecekleri liberal elektrik ve doğal gaz piyasaları
kurulmuştur. Elektrik tedarik ve sistem güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik piyasası
faaliyetlerine, Yan Hizmetler Piyasası ve Kapasite Mekanizması dâhil edilmiştir.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine 8 Mart 2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan değişiklik ile birden fazla kaynaktan elektrik üretimi sağlayan
elektrik üretim projelerine onay verilmiştir. Bu çerçevede elektrik üretiminde yenilenebilir
enerji payının artması ve karbon emisyon seviyesinin azalması temin edilecektir.
1 Aralık 2019 itibariyle üretim ve tedarik lisans sahiplerine, kendi önlisans ve lisans
başvurularına ilişkin işlemler ve değişiklikler kapsamında EPDK’ya dijital platform
üzerinden başvuru yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Ocak 2020 itibariyle serbest tüketici limiti 1.400 kWh/yıl’a düşürülmüştür. Talep
tarafında teorik piyasa açılımı ise yüzde 96,8’e ulaşmıştır.
Enerji Piyasaları İşletmeleri A.Ş. (EPİAŞ) 2015 yılında toptan satış piyasalarını
işletmek üzere kurulmuştur. Mevcut piyasa yapısı, EPİAŞ tarafından işletilen gün öncesi ve
gün içi piyasaları ve TEİAŞ (işletim sistem operatörü) tarafından yürütülen gerçek-zamanlı
dengeleme ve işletme mekanizmasından oluşmaktadır.
Elektrik vadeli işlemler piyasasına ilişkin olarak, Elektrik Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik 2 Şubat 2020 tarihli ve 31027 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile EPİAŞ’a 2020 sonuna kadar
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vadeli işlemler piyasasını oluşturup işletme görevi verilmiştir. Vadeli işlemler piyasası ile
piyasa oyuncuları kendilerini fiyat dalgalanmalarından koruyabilecek ve gelecek fiyatlara
ilişkin tahminlerde bulunabileceklerdir. Ayrıca yatırımcılar için fiyat sinyalleri sağlanacak
ve uzun dönemli arz güvenliği böylelikle destekleniş olacaktır. Elektrik vadeli işlemler
programı önümüzdeki yıllarda Türkiye elektrik piyasasını güçlendirecektir.
Piyasa paydaşlarının rekabetçi, şeffaf ve güvenilir gaz ticaret yapmasına olanak
tanıyan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Eylül 2018'de faaliyete geçmiştir. EPDK
Kurul Kararı (No. 9138 ve 23.01.2020 tarihli) ile doğalgaz ürünlerinin haftalık fiziksel
teslimatı 1 Haziran 2020 itibariyle başlatılmıştır. EPDK Kurul Kararı ile uyumlu olarak,
EPİAŞ da haftalık doğalgaz ürünlerinin piyasaya haftalık fiziksel teslimatını 1 Haziran 2020
itibariyle başlatmıştır. EPDK tarafından vadeli işlemler piyasasının 2021 başında açılması
öngörülmektedir.
19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de Spot Boru Hattı Gaz İthalatına
İlişkin Kurallar ve Prosedürler yayımlanmış ve spot boru hattı gazının yıllık, çeyreklik ve
aylık anlaşmalar ile ithal edilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturulmuş ve yeni tedarikçiler
ve daha düşük fiyatların oluşmasına fırsat sağlanmıştır.
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi ve Kuzey Marmara Doğal Gaz
Depolama Tevsii projesiyle; mevcut durumda 3,5 milyar m3 olan toplam doğal gaz yer altı
depolama kapasitesinin 2023 yılında 10 milyar m3’e çıkarılması hedeflenmektedir. Ek
olarak, yer altı depolama kapasitesi artışı ve diğer yatırımlarla birlikte, Türkiye'nin toplam
doğal gaz giriş kapasitesi 330 milyon m3/gün'ü aşmıştır.
Yüzer Depolama ve Regazifikasyon Ünitelerinin (FSRU) yaygınlaştırılması, doğal
gaz piyasalarında kaynak ve güzergâh çeşitliliğini sağlamak adına atılan önemli bir adımdır.
Bu kapsamda, Türkiye’nin ikinci FSRU terminali olan Hatay-Dörtyol Terminali, BOTAŞ
tarafından Şubat 2018’de devreye alınmıştır. Böylece, LNG regazifikasyon kapasitesi,
terminallere yapılan iyileştirmelerle birlikte 120 milyon m3/gün'ü aşmıştır.
TANAP üzerinden Türkiye'ye doğal gaz arzı 2018 Haziran ayında başlatılmış
olup, 2019 Kasım ayında ise inşaat faaliyetleri tamamlanarak Avrupa'ya gaz verilebilecek
seviyeye gelinmiştir. Ayrıca Azeri doğal gazını TANAP sonrasında Avrupa'ya taşıyacak
olan Trans Adriyatik Projesi 15 Kasım 2020 itibariyle tamamlanmış olup, Ocak 2021
içerisinde ilk ticari gaz tesliminin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Rus doğal gazını
Karadeniz'in altından ülkemize ve ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım
Doğal Gaz Boru Hattının inşası tamamlanarak 1 Ocak 2020 itibariyle işletmeye alınmıştır.
Nükleer enerji alanında, 3 Nisan 2018 tarihinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinin
(NGS) ilk ünitesinin temeli atılarak santralin inşasına başlanmıştır. Akkuyu Nükleer Güç
Santralinin (NGS) ikinci ünitesinin inşaat lisansı ise Ağustos 2019 tarihinde verilmiştir.
Birinci ünite inşaat işleri devam etmektedir. Akkuyu Proje Şirketi üçüncü ünite inşaat lisansı
için Mart 2019’da başvurmuştur.
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Sinop NGS Projesi kapsamında ise teknik ve ticari fizibilite çalışmaları tamamlanmış
ve 2018 yılında fizibilite raporu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) sunulmuş
ve ETKB tarafından fizibilite raporunun incelenmesi tamamlanmıştır.
Akkuyu ve Sinop sahalarına ilaveten üçüncü bir NGS sahası belirlenmesi için de yer
seçimi çalışmaları sürdürülmektedir.
702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis ve faaliyetler üzerinde düzenleyici
ve denetleyici kontrol yetkisine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ETKB ile ilişkili Nükleer
Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Ar-Ge faaliyetleri ve uygulama konusundaki görevleri
yerine getirmek üzere ise TENMAK (Mülga Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yeniden
yapılandırılmıştır.
4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 28 Mart 2020 tarihli ve 31082 Nolu Resmi
Gazete’de yayımlanan 57 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değiştirilmiş, Türkiye
Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Enstitüsü (TENMAK) kurulmuş ve TAEK’in görev ve
sorumlulukları TENMAK’a devredilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor
Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Ulusal Araştırma Enstitüsü, TENMAK
çatısı altında birleşmiştir. TENMAK’a radyoaktif atıkların yönetimi ve bertarafı ile ilgili
sorumluluklar da verilmiştir.
Ayrıca kararnamede; nükleer güvenlik, emniyet ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili
genel hükümler belirlenmiştir. Nükleer Düzenleme Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu’nun görev ve yetkileri ise 15 Temmuz 2018 tarihli 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile düzenlenmiştir.
2011/70/EURATOM direktifine uyumlu bir şekilde radyoaktif atıkların yönetimi
kapsamında temel ilke ve esaslar tespit edilmiştir. İyonize radyasyona (BSS Direktifi) maruz
kalmaktan kaynaklanan tehlikelere karşı korunma için temel güvenlik standartlarını
belirleyen 2013/59/Euratom sayılı Konsey direktifine ilişkin uyumlaştırma çalışmaları halen
devam etmektedir. Paris Sözleşmesine uygun olarak Nükleer Enerji Alanında Üçüncü
Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Kanun Taslağı hazırlanmıştır.
Türkiye’nin kişi başı enerji tüketimi gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmakla
birlikte, enerji yoğunluğumuzun halen yüksek olması Türkiye’nin önemli miktarda enerji
tasarrufu potansiyeli olduğunu göstermektedir. 2017 yılı Türkiye’nin birincil enerji
yoğunluğu 2010 yılı dolar fiyatlarıyla 1000 dolar başına 0,12 TEP’dir. Bu rakam dünya
ortalaması olan 0,18 değerinden düşük olmakla beraber OECD ortalaması olan 0,11 değerine
göre yüksektir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında, 2023 yılında
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedeflenmektedir. Planda 2023
yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar
dolar yatırım yapılması öngörülmektedir.
Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi kapsamında,
ETKB’nin faydalanıcısı olduğu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından
finanse edilen "Ulusal Enerji Verimliliği Finansman ve İhale Mekanizmalarının
Kurulmasının Desteklenmesi" projesi, 28 Mayıs 2019 tarihinde başlatılmıştır. Proje ile
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Türkiye'de sürdürülebilir bir enerji verimliliği finans mekanizmasının oluşturulması için
temel gereksinimlerin belirlenmesi ve AB ve diğer ülkelerdeki ulusal/bölgesel enerji
verimliliği finansman mekanizmaları ile rekabetçi enerji verimliliği ihale mekanizmalarına
ait en iyi uygulamalarının gözden geçirilmesi ve bu mekanizmaların Türkiye için geçerli
olup olmadığının değerlendirilmesi ve Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması
Yol Haritasının hazırlanması ve Türkiye’de enerji verimliliği rekabetçi ihale
mekanizmasının oluşturulması çalışılmıştır. Proje, Kasım 2020’de tamamlanmıştır. Projede
ayrıca, enerji verimliliği finansman kaynaklarının daha etkin ve yaygın biçimde kullanılması
ve yeni finansal kaynakların oluşturulması için model geliştirilmiştir.
Türkiye’de, enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki
payının arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
(YEKA) oluşturulmaktadır.
Şu ana kadar YEKA modeli kapsamında üç adet ihale tamamlanmıştır: YEKA RES1, YEKA RES-2 ve YEKA GES-1. Önümüzdeki dönemde daha düşük kurulu güce sahip
güneş YEKA ihalesi duyurusunun yapılması planlanmaktadır. 2021 yılı Ocak ayında 1 GW
güneş YEKA ihalesi başvurularının alınması öngörülmektedir. İhalelerin bölgelere bağlı
olarak 10, 15 ve 20 MWe (toplamda 1 GW) kurulu gücü içerecek şekilde yapılması
öngörülmektedir.
b. Reform tedbirleri
Tedbir 1: “Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının
artırılması”
1. Tedbirin tanımı: Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz yenilenebilir enerji
kaynaklarının elektrik enerjisi üretiminde daha fazla kullanılması amacıyla yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün artırılması hedeflenmektedir. Bu tedbir ile On
Birinci Kalkınma Planında, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ve ETKB 20192023 Stratejik Planında yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha
fazla kullanılmasına yönelik belirlenen hedeflere katkı sağlanacaktır.
Bu tedbir kapsamında yapılan çalışmalar; Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir
kalkınma amaçlarından olan “Herkes İçin Karşılanabilir, Güvenilir, Sürdürülebilir ve
Modern Enerjiye Erişimi Sağlamak” amacında yer alan “2030 yılına kadar yenilenebilir
enerjinin küresel enerji bileşimi içindeki payını önemli ölçüde artırmak” hedefiyle
uyumludur.
Ayrıca, çevre dostu yatırımlarının teşvik edilmesi ve enerji sektörünün karbon azaltımı
gibi eylemler bulunmaktadır.
2020-2022 Ekonomik Reform Programında da yer alan tedbir kapsamında;
yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerine yönelik uygulanmakta olan destek
mekanizmasının, 31 Aralık 2020 tarihi sonrasında işletmeye alınacak santralleri kapsayacak
şekilde güncellenmesi çalışmaları yürütülmüştür. 5346 sayılı Kanun’da ilgili değişiklikler 2
Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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5346 sayılı Kanunda yapılan değişikler ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin YEK
destekleme mekanizmasındaki on yıllık sürelerinin bitiminden itibaren uygulanacak fiyat ile
diğer usul esaslar ve 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan yenilenebilir
kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak destek mekanizmasının
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmesine ilişkin hükme bağlanmış, destekleme mekanizması
kapsamında uygulanacak fiyatların Türk lirası olarak belirlenebilmesi doğrultusunda
düzenlemeler yapılmıştır.
i. 2021 için planlananlar: Yenilenebilir enerji teşvik mekanizması güncellenerek,
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ve ikincil
mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacaktır.
ii. 2022 için planlananlar: Güncellenen yenilenebilir teşvik mekanizmasının
yenilenebilir kaynaklı kurulu güç gelişimine olan etkileri izlenecektir.
iii. 2023 için planlananlar: Güncellenen yenilenebilir teşvik mekanizmasının
yenilenebilir kaynaklı kurulu güç gelişimine olan etkileri izlenecektir.
2. Sonuç göstergeleri: Reforma ilişkin mevzuat düzenlemelerinin Resmi Gazete’de
yayımlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün artış göstermesi.
Gösterge Adı
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
kurulu güç (MW)

Mevcut Durum
(Eylül 2020)

2021

2022

2023

50.405

52.429

54.200

57.320

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Hali hazırda yasal süresi sona ermekte
olan yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının önümüzdeki süreçte de
devam ettirilmesi ile birlikte, sektör yatırım ortamının öngörülebilirliğinin devamı
sağlandığından, mevcutta da var olan katılımcılık ve rekabetçiliğin önümüzdeki süreçte de
varlığını sürdüreceği ve yeni yatırım/yatırımcıların sektör paydaşı olacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca küçük ve orta ölçekli yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim
tesislerinin kurulmasına yönelik YEKA uygulamaları ile de bir ölçek ekonomisi
oluşturularak, sektörün muhtemel yatırımcı portföyünün artacağı düşünülmektedir.
Dolayısıyla yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut rekabet ortamının iyileşmesi
beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Reform tedbiri mevzuata yönelik
düzenleyici mahiyette faaliyetler içerdiği için tedbire ilişkin maliyet öngörülmemektedir.
Ayrıca, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2015 “Belediyeler İçin
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik” projesi kapsamında kurulu
gücü 2.3 MW 1 adet hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi (Trabzon) ile toplam
kurulu gücü 5.3 MW olan 5 adet güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulması
hedeflenmektedir. Tesislerin maliyetlerinin; yüzde 85’i Avrupa Birliği’nden, geri kalanı ise
eş-faydalanıcılardan ulusal katkı olarak 2 taksitle karşılanacaktır. Eş faydalanıcıların ulusal
katkılarının ilk taksitleri Nisan 2019’da Ulusal Fona aktarılmakla beraber hidrolik enerjiye
dayalı elektrik üretim tesisi haricindeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri
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Ağustos 2020 itibariyle devreye alınmış olup, hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi
projesinin de Şubat 2021’de devreye alınması beklenmektedir.
IPA 2015 “Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliği
Teknik Yardım” projesi kapsamında belediye ve üniversitelere yönelik yenilenebilir enerji
ve enerji verimliliği alanlarında eğitimlerin düzenlenmesi, Ar-Ge desteğinin sağlanması ve
ilgili paydaşlarca sunulan projelere ilişkin teknik dokümanların hazırlanması süreçleri
devam etmektedir.
Aynı şekilde; IPA 2018 “Belediyeler için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı” ile IPA
2018 “BOTAŞ ve TEMSAN için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı” projeleri kapsamında
ihale öncesi hazırlıkların tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tesislerin
maliyetlerinin; yüzde 85’i Avrupa Birliği’nden, geri kalanı ise eş-faydalanıcılardan ulusal
katkı olarak 2 taksitle karşılanacaktır.
IPA 2019 “Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Saha Araştırmaları” projesi hakkında Dünya
Bankası’yla ihale öncesi hazırlıkların tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte
olup, 2021 yılında ihalenin tamamlanması beklenmektedir.
Ayrıca, Danimarka Krallığı’yla Stratejik Sektör İş Birliği kapsamında “Deniz Üstü
Rüzgar Yol Haritası” projesi yürütülmekte olup projeye ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Yukarıda detayları verilen projelerin hedefi başta belediyeler ve üniversiteler olmak
üzere kamu kurumlarının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığının arttırılması
ve pilot proje olarak kamu kuruşlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretim tesisleri kurulmasıdır.
2021: 977.550 Avro (BOTAŞ ve TEMSAN bütçelerinden karşılanacaktır.) + 512.838
Avro + 11.337.665 Avro + 335.994 Avro
2022: 335.994 Avro (Diğer Hibeler)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İstihdam artışına olumlu katkı sağlanacaktır. Tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı
açısından tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu
gücündeki payının artırılmasının, elektrik üretimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının
azaltılması noktasında olum katkı sağlaması beklenmektedir.
7. Potansiyel riskler: Yenilenebilir enerjinin iletim sistemine entegrasyonunda
sıkıntılar yaşanabilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ilgili
mevzuat dahilinde destek kapsamında alınıyor olması nedeniyle yatırımcıların uzun dönemli
olarak piyasa değişkenlerinden bağımsız ve öngörülebilir finansal gelirleri bulunmaktadır.
Bu çerçevede yatırımcılar açısından finansal risk bulunmamaktadır.
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Riskler

Olasılık

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik
üretiminin iletim/dağıtım/şebeke
sistemine bağlanmasında yaşanabilecek
gecikmeler.

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir
şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla
gerekli planlamalar gerçekleştirilecektir.
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye
entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım
projeleri hayata geçirilecektir.

Düşük

Tedbir 2: “Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi”
1. Tedbirin tanımı: Enerji verimliliğinin artması amacına yönelik finansal
mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin mevzuat düzenlemelerinin
yapılması planlanmaktadır. AB’nin 2030 ve 2050 için iklim hedeflerinin artırılması, temiz
ve döngüsel ekonomi için sanayinin hareketlendirilmesi, enerji ve kaynak açısından verimli
bir şekilde binaların yapılması ve yenilenmesi ile sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin
ivmelendirilmesi gibi hedefler AB Yeşil Mutabakatında enerji verimliliği alanında
belirlenmiştir. Ayrıca, AB Enerji Verimliliği Direktifinin 7 ve 20. inci maddeleri, üye
ülkelere enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve enerji verimliliği konusunda ulusal fon
kurmalarına yönelik birtakım yükümlülükler getirmektedir.
i. 2021 için planlananlar: Mevzuat hazırlık çalışmalarının yürütülmesi
planlanmaktadır. UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurulunda (İYK) finansman üzerine bir
alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma Grubunun 2021 yılında çalışmalarını sürdürecek
olması nedeniyle bu aşamada teşvik mekanizması ve mevzuatta planlanan bir değişiklikten
söz edilememektedir.
ii. 2022 için planlananlar: Uygulama ve İzleme EV Finansman mekanizmasının
hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
iii. 2023 için planlananlar: İzleme ve değerlendirme yapılması planlanmaktadır.
2. Sonuç göstergeleri: Ulusal EV Finansman Mekanizması Önerisinin Geliştirilmesi
Çalışma Grubunun çalışmalarını UEVEP İYK’na sunması. Reforma ilişkin mevzuat
düzenlemelerinin Resmi Gazete’de yayımlanması.
Gösterge Adı
Ulusal Enerji Verimliliği
Finansman
Mekanizması’na
ilişkin
düzenlemelerin
Resmi
Gazete’de yayımlanması –
Mekanizmaya
işlevsellik
kazandırılması

Mevcut Durum
(2019)
Eylül 2019 da 15
Bakanlık
personeline ''Proje
Finansmanı''
eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Eylül 2019 da
Bakanlık personeli,
EBRD yetkilileri
ve proje uzmanları
ile proje
ara değerlendirme
toplantısı
yapılmıştır.

2020

2021

2022

UEVEP İYK
28 Eylül 2020
tarihli
toplantısında
Finansman
Mekanizmaları
için
“Ulusal
EV Finansman
Mekanizması
Önerisinin
Geliştirilmesi
Çalışma
Grubu”
kurulmuştur.

Çalışma
Grubunun
2021
yılı
sonunda
çalışmalarını
tamamlamasıUEVEP
İYK’na
çalışmalarını
sunmasıMevzuat
hazırlıkları

EV Finansman
mekanizmasının
hayata
geçirilmesiUygulama ve
İzleme
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Eylül 2019 da
kurulacak
finansman
mekanizmasının
tartışılması için
''Paydaş
Katılım
Toplantısı''
gerçekleştirilmiştir.
Ekim ve Kasım
2019 da İstanbul ve
Ankara'da bulunan
ve paydaş katılım
çalıştayına katılan
kamu
kurumları ziyaret
edilmiştir.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbir piyasa aktörlerinin rekabetçiliğini
artırmakla birlikte, enerji verimliliği sektörünü de projelerin faydalı sonuçlarının yayılması
ile destekleyecektir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Enerji verimliliğine yönelik
finansal mekanizmaların geliştirilmesi kapsamında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının (ETKB) faydalanıcısı olduğu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından finanse edilen "Ulusal Enerji Verimliliği Finansman ve İhale Mekanizmalarının
Kurulmasının Desteklenmesi" projesi, 28 Mayıs 2019 tarihinde başlatılmıştır. Proje ile
Türkiye'de sürdürülebilir bir enerji verimliliği finansman mekanizmasının oluşturulması için
temel gereksinimlerin belirlenmesi ve AB ve diğer ülkelerdeki ulusal/bölgesel enerji
verimliliği finansman mekanizmaları ile rekabetçi enerji verimliliği ihale mekanizmalarına
ait en iyi uygulamaların gözden geçirilmesi ve bu mekanizmaların Türkiye için geçerli olup
olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Bileşen 1 (Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma) aracılığıyla finanse edilmiştir. Proje,
2020 yılının Kasım ayında tamamlanmış ve takiben ödemesi de 2020 yılı içinde 163.000
Avro olarak yapılmıştır. Proje sonunda Türkiye’ye uygun olan enerji verimliliği finansman
ve ihale mekanizmaları modellerinin kurulması için gerekli yasal ve kanuni altyapı
değişikliklerinin değerlendirilerek etkin ve uygulanabilir bir yol haritasının hazırlanması
planlanmaktadır. UEVEP İYK’nun 28 Eylül 2020 tarihli 2020 yılı ikinci toplantısında
“Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Önerisinin Geliştirilmesi Çalışma
Grubu” 12 ay süreli olarak kurulmuş olup çıktılarını (1 yıl içerisinde) 2021 sonu veya 2022
yılı başında UEVEP İYK’ya sunacaktır. Akabinde UEVEP İYK tarafından Ulusal EV
Finans Mekanizması için faaliyetler ve maliyetleri konusunda kararlar alınması
beklenmektedir. Uygulamanın 2022 den önce başlamasının mümkün olamayacağı
değerlendirilmektedir.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İstihdam artışına olumlu katkı sağlanacaktır. Tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı
açısından tarafsızdır.
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6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbir gaz emisyonların azaltımına katkıda
bulunarak çevreyi olumlu etkileyecektir.
7. Potansiyel riskler: Mevzuat hazırlama aşamalarında tüm paydaşlarla gerekli
koordinasyonun oluşturulamaması ve gerekli katkıların sağlanamaması riski bulunmaktadır.
Riskler

Mevzuat hazırlama
aşamalarında tüm paydaşlarla
gerekli koordinasyonun
oluşturulamaması ve gerekli
katkıların sağlanamaması

Olasılık

Düşük

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
UEVEP İYK’na ETKB Bakan Yardımcısı tarafından başkanlık
edilmekte, Kurula katılan üyelerin, kurum ve kuruluşları adına
karar vermeye yetkileri bulunmaktadır. Paydaşlarla
koordinasyonda sıkıntı bulunmamaktadır.
Kurul üyesi kurum ve kuruluşlardan Kurul faaliyetleri ve
çalışma grubu çalışmalarının takibi açısından en az bir asil ve
bir yedek personelin iletişim bilgileri iletilmiştir. Gerektiğinde
kendileriyle Kurul’un Sekreterliğini yapan ETKB altındaki
EVÇED tarafından iletişime geçilebilecektir.
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5.3.2. Tarım, Sanayi ve Hizmetler
a. Temel engellerin analizi
Tarım Sektörü
Tarım sektörü Türkiye’deki yurtiçi hasılanın, ihracatın ve istihdamın önemli bir
kısmını oluşturmaktadır. Türkiye toplam GSYH ($) büyüklüğüne bakıldığında dünyanın ilk
20, tarımda ise ilk 10 büyük ekonomisi arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ülkemizin
başlıca makroekonomik göstergelerinde önemli etkisi olan tarım sektöründe verimliliğin
arttırılması ve daha etkin politikalar üretilmesi doğru kurgulanmış bir veri mimarisi ile
toplanan güvenilir verilerin değerlendirilmesi neticesinde alınacak tedbirlerle
gerçekleşecektir. Tarım istatistiklerinde kayıt dışı üretimlerin tespit edilememesi ve
yayınlanan istatistiklere yansımaması, doğru ve güvenilir verilerin önemini bir kat daha
artırmaktadır. Tarım ürünlerine ait girdi, maliyet, ekim alanı, üretim, verim, tüketim, ihracat
ve ithalat gibi verilerinin analiz edilmesi ve yorumlanması ülkemiz tarım ekonomisi
açısından son derece önemlidir. Ayrıca, mevzuatta tarımsal işletmelerin tanımının yapılması
ve bu işletmelerin gönüllülük esaslı olmaktan ziyade zorunlu olarak veri sağlamalarını
mümkün kılacak düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunların yanı sıra, Bakanlık
teşkilatında genel olarak istatistik konusunda yeterince farkındalığın bulunmamasından
dolayı uluslararası tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası platformda
tarım sektöründeki güncel gelişmeler yeterince takip edilememektedir.
Bununla birlikte, son dönemde Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde günlük yaşam
üzerinde olumsuz etkisini artırarak devam ettiren Kovid-19 salgını gıda güvenliği ve gıda
güvencesinin önemini ortaya koymuştur. Kovid-19’un gıda sistemleri üzerindeki potansiyel
etkilerini izlemek, azaltmak ve gerekli tedbirlerin alınması için daha kapsamlı, güncel ve
gerçek zamanlı veri toplama ve raporlama araçlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Bu gibi benzer olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak için gıda tedarik zincirinde ihtiyaç
duyulan kapsamlı veri setlerinin oluşturulmasının, veri toplanması konusunda kullanılan
metotların, sistemlerin güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi ve çalışan personelin nitelik ve
kapasitesinin arttırılmasının oldukça önemli bir rolü olacağı açıktır.
Sanayi Sektörü
Kovid-19 salgınının ekonomik hayattaki olumsuz sonuçları devam etmesine rağmen
üretimde verimliliğin artırılması ve Sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına
duyulan ihtiyaç halen yoğun olarak devam etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde başarılı
şekilde uygulanmakta olan Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezlerinin uygulamaya geçmesi
ile verimlilik ve Ar-Ge ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
İşletmelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti almak konusunda motivasyonunun ve
farkındalık seviyesinin yetersiz olması, aynı zamanda finansal destek mekanizmasının
kurulmamış olması sektör önündeki engeller olarak belirtilmişti. Geçtiğimiz dönemde
Model Fabrikalardan hizmet alacak işletmeler için KOSGEB tarafından bir destek programı
oluşturulmuş ve aktif hale getirilmiştir.
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2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde, AB Yeşil Mutabakatı
gereksinimlerine uygun şekilde; sanayi altyapımızın gerekli dönüşümünü sağlamak, ölçek
ekonomilerine hizmet etmek, sanayinin Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına
katkıda bulunarak AB’nin sınai değer zincirlerine daha iyi entegre olmamızı sağlayacak
kapasite artırımı, yatırım ve finansman projelerinin gündeme gelmesi planlanmaktadır.
Enerji Sektörü
Türkiye’nin petrol ithalatında yaklaşık yüzde 93 ve doğalgaz ithalatında yaklaşık
yüzde 98 olan enerjide dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla doğalgaz araştırma, arama,
sismik ve sondaj çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede, milli sismik ve sondaj
gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz’de sismik veri toplama faaliyetlerimiz ve
sondajlarımız devam etmektedir. Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları, başta denizlerde
olmak üzere, hızlandırılarak sürdürülecektir.
Karadeniz’de doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarımız sonucunda 405 milyar
metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmiştir. Bahse konu gelişmeler Türkiye enerji arz
güvenliğine katkıda bulunacaktır.
Turizm Sektörü
2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında da bir önceki yıla göre devam eden turist
sayısındaki artış trendi özellikle Mart ayında küresel salgının etkisiyle sekteye uğramıştır.
11 Mart 2020’de ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte hem ulusal hem uluslararası
düzeyde önlemler alınmaya başlamış ve bunun sonucunda hava trafiği ve dolayısıyla turizm
durma noktasına gelmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine
göre 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde uluslararası turizm yüzde 70 küçülmüştür. Bu durum tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm sektör oyuncularını ciddi bir biçimde etkilemiştir.
Ocak-Eylül 2020 döneminde ülkemizi 9,5 milyon yabancı, 2,5 milyon yurtdışı ikametli
vatandaş ziyaret etmiştir. Toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,3
oranında azalmıştır. Ocak-Eylül 2020 döneminde turizm geliri yüzde 69,2 oranında azalarak
8,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Salgın koşullarına yanıt olarak dünyadaki ilk örneklerinden biri olan “Güvenli Turizm
Sertifikasyon Programı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma,
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle
hazırlanmış ve devreye alınmıştır.
Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, tüm Türk vatandaşları ve
yabancı ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, havaalanları, kruvaziyer limanları, kongre ve
fuar merkezleri, kültür sanat mekanları, temalı parklar, golf sahaları gibi tesislerin,
çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması
önerilen bir dizi tedbirleri tanımlamaktadır.
Tesisler için ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek,
Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan akreditasyon firmaları hijyen ve sağlık
denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yaparak bunlara ilişkin raporlar düzenlemekte ve
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başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip
verilmediğini denetlemektedir.
Türkiye deniz-kum-güneş turizmi ile uluslararası alanda tanınan bir turizm
destinasyonudur. Ancak turizm sektöründe rekabet avantajımız daha çok düşük fiyata dayalı
olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle turizm gelirindeki artış ziyaretçi sayısındaki artışa göre
geride kalmakta, bu durum ise sektörün sürdürülebilirliğini ve hizmet kalitesini
etkilemektedir. Diğer taraftan, mevcut tarihi, kültürel ve doğal değerlerle ülkemizde diğer
turizm türlerinin de geliştirilmesi mümkün olmakla birlikte turizm ürün arzındaki çeşitlilik
henüz istenen düzeye ulaşmış değildir. Bu durum ise farklı turist segmentlerine ulaşmak ve
yüksek gelir grubundan ziyaretçilerin ülkemizi ziyaret etmesinin önünde engel
yaratmaktadır. Turizmi çeşitlendirmek, tüm yıla yaymak ve yüksek gelir grubunu ülkemize
çekmek için Master planı oluşturulmuş ve her bir turizm türüne yönelik çalışmalar
başlatılmıştır.
b) Reform Tedbirleri
Tedbir 3: “Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve
değerlendirme kapasitesinin artırılması”
1. Tedbirin tanımı: Rekabetçiliğin arttırılmasına yönelik daha etkin tarımsal
politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması için tarımsal verilerin uluslararası taahhütler
ile uyumlu, bilimsel yöntemlere göre toplanması gerekmektedir. Tarımsal veriler halen
sahadan bilimsel olmayan yöntemlerle (uzman görüşüyle) ve gönüllülük esaslı
toplanmaktadır. Bu durum doğru karar alma süreçlerini doğrudan olumsuz etkilemekte ve
politikaların uygulanmasında aksaklıklara neden olmaktadır. Söz konusu reform tedbiri
kapsamında, Tarımsal İstatistikleri Veri Toplama Süreçlerinde İyileştirme ve Değerlendirme
Kapasitesinin Artırılması Projesi çerçevesinde uluslararası standartlar ile uyumlu olarak
tarımsal veri toplama ve değerlendirme yöntemlerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca tedbirin, birçok uluslararası örgüt ve bilimsel çevreler tarafından
dile getirildiği üzere çıkması muhtemel Kovid-19 benzeri başka salgınlara karşı hazırlıklı
olunması, salgın sırasında alınan tedbirlerin tarım sektöründe ve gıda tedarik zincirinde nasıl
uygulanması ve izlenmesi gerektiği, gıda güvenliğini riske atmadan insan sağlığının
korunması için bu alanda nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında daha doğru
politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Üst politika belgeleri ve ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi açısından bu tedbir;
Onbirinci Kalkınma Planı’nın Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke
insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim
yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını
çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması
amaçlayan 2.2.2.1 başlığındaki politika ve tedbirler, gıda fiyatlarındaki fiyat
dalgalanmalarının izlenmesine yönelik 2.1.4 başlığındaki ilgili politika ve tedbirler, Tarım
ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023), Taslak-Türk Tarımsal İstatistik Sisteminin
Geliştirilmesi Stratejisi ile ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda Avrupa Yeşil MutabakatÇiftlikten Çatala Stratejisi, Avrupa Veri Stratejisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile
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bağlantılıdır. Veri, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak için
anahtar unsurlardan biridir. Bu nedenle, bu tedbir ile tarımsal istatistik kapasitesinin
artırılması; sürdürülebilir gıda sistemine geçişin izlenmesi, AB gıda sisteminin çevresel ve
iklim ayak izinin azaltılması gibi yukarıda belirtilen stratejik belgelerin hedefleri ile
doğrudan ilişkilidir.
Tedbir kapsamında 2020 yılında, bitkisel üretim ve hayvancılık istatistikleri
kapsamında veri girişlerinin yapıldığı sahadan merkeze veri akışını sağlayan sistemlerin
iyileştirilmesi, girilen verinin doğruluğunu arttırması ve veri standardı oluşturma çalışmaları
yapılmıştır. Ancak, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerden çoğunlukla kapasite
geliştirmeye yönelik eğitim yoğunluklu faaliyetler Kovid-19 salgınının etkileri sebebiyle
gerçekleştirilememiştir.
i. 2021-2023 dönemi için planlananlar: Aşağıdaki aktiviteler her yıl sürekli olarak
gerçekleştirilecektir.











Merkez ve taşra genelinde veri toplama ve değerlendirme metodolojisinin
geliştirilmesine yönelik istatistik eğitimlerinin düzenlenerek, veri toplama,
kontrol analiz, değerlendirme ve ürün maliyetleri hesaplama konularında
kurumsal kapasiteye arttırmaya yönelik eğitimler ile veri giriş standartlarının
oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir.
İlgili bakanlıklar ve kurumlar (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜİK, Ticaret
Bakanlığı vb.), üretici örgütleri ve üniversitelerle veri toplama ve değerlendirme
metodolojisinin geliştirilmesi yönelik toplantılar yapılacaktır.
Veri toplama ve değerlendirme metotlarının diğer ülke örnekleri incelenerek
uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde ülkemizdeki yöntemlerin uluslararası
ihtiyaçları karşılayacak standartlara yükseltilmesine yönelik faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Tarım politikaları ile ilgili önemli kararları verilmesinde yardımcı olacak iş
zekâsı, karar destek ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi ve istatistiki analiz
programları kullanımına yönelik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.
Bakanlık merkez teşkilatında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin iyileştirme ve
entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir.
Yapılacak çalışmalar sonucu sahada tarımsal istatistiklerin derlenmesi sürecinde
ilk aşama olan üreticilere, tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik eğitim
çalışmaları genişletilerek devam ettirilecektir.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Sistemlerin kullanımı ve verilerin analizine yönelik
Bakanlığın merkez teşkilatında düzenlenecek
eğitimde/seminerde eğitim verilecek personel sayısı
Sistemlerin kullanımı ve verilerin analizine yönelik
Bakanlığın taşra teşkilatında düzenlenecek
eğitimde/seminerde eğitim verilecek personel sayısı
Bakanlığın merkez teşkilatındaki personel ile birlikte
yapılacak pilot uygulama sayısı
Bakanlığın taşra teşkilatındaki personel ile birlikte yapılacak
pilot uygulama sayısı

Mevcut
Durum

2021

2022

2023

0

350

350

350

0

50

50

50

0

1

0

0

0

1

0

0

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Sektörün paydaşlarının rekabet
edebilirliğini ölçmek ve tarım sektörünün değer zincirinin üreticiden tüketiciye kadar her
seviyesindeki rekabetçiliği arttırmaya yönelik kamu politikaları oluşturmak için bilimsel
yöntemlerle elde edilen güvenilir bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım istatistiklerinde veri
toplama ve değerlendirme süreçlerini iyileştirilmesi ile güncel ve güvenilir bilgiler
edinilebilecek ve tüm sektörün veya sektördeki herhangi bir paydaşın rekabet gücü daha iyi
analiz edilebilecektir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:











Merkez ve taşra genelinde veri toplama ve değerlendirme metodolojisinin
geliştirilmesine yönelik istatistik eğitimlerinin düzenlenerek, veri toplama,
kontrol analiz, değerlendirme ve ürün maliyetleri hesaplama konularında
kurumsal kapasiteye arttırmaya yönelik eğitimler ile veri giriş standartlarının
oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir. (33.069 Avro)
İlgili bakanlıklar ve kurumlar (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜİK, Ticaret
Bakanlığı vb.), üretici örgütleri ve üniversitelerle veri toplama ve değerlendirme
metodolojisinin geliştirilmesi yönelik toplantılar yapılacaktır.
Veri toplama ve değerlendirme metotlarının diğer ülke örnekleri incelenerek
uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde ülkemizdeki yöntemlerin uluslararası
ihtiyaçları karşılayacak standartlara yükseltilmesine yönelik faaliyetler
gerçekleştirilecektir. (11.023 Avro)
Tarım politikaları ile ilgili önemli kararları verilmesinde yardımcı olacak iş
zekâsı, karar destek ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi ve istatistiki analiz
programları kullanımına yönelik uygulama çalışmaları düzenlenecektir. (88.184
Avro)
Bakanlık merkez teşkilatında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin iyileştirme ve
entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir. (55.115 Avro)
Yapılacak çalışmalar sonucu sahada tarımsal istatistiklerin derlenmesi sürecinde
ilk aşama olan üreticilere, tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik eğitim
çalışmaları genişletilerek devam ettirilecektir. (11.023 Avro)
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5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İşsizliğin ve yoksulluğun gıda sistemleri üzerindeki etkisini belirlemek, izlemek ve
azaltmaya yönelik gerekli önlemleri almak için daha kapsamlı, güncel ve gerçek zamanlı
veri toplama ve raporlama araçlarına ihtiyaç vardır. Bu tedbirle elde edilecek daha kapsamlı
ve daha doğru istatistiklerle, toplum için büyük önem taşıyan işsizlik ve yoksulluk gibi
konularda daha doğru politikaların belirlenmesine katkı sağlanması beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Bu tedbir Avrupa Yeşil Mutabakat - Çiftlikten
Çatala Stratejisi ile ilgili olduğundan, bu stratejinin; kimyasal ve zararlı pestisit kullanımının
azaltılması, gıda kaybının azaltılması, gübre kullanımının azaltılması ve çiftlik hayvanları
ve su ürünleri yetiştiriciliğinde antimikrobiyal satışının azaltılması gibi amaç ve hedeflerine
katkı sağlaması beklenmektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Kovid-19 salgınının toplantı, eğitim vb.
etkinlikleri üzerindeki olumsuz etkisinin
devam etmesi.

Yüksek

Bilgi İşlem biriminin desteğinin olmaması.

Düşük

Mevcut durum tespiti sırasında paydaşların
bilgi paylaşımı konusunda etkin işbirliği
yaklaşımı göstermemesi, özellikle de çiftçilerin
bilgi vermek konusunda gösterebileceği direnç

Yüksek

Riski azaltmaya yönelik
planlananlar
Video konferans yönteminin
yaygınlaştırılması.
İlgili birim ile daha iyi
koordinasyon sağlanması amacıyla
sıklıkla toplantılar yapılması
Paydaşların zorunlu olarak veri
sağlamalarını mümkün kılacak
mevzuat düzenleme çalışmaları
yapılacaktır.

Tedbir 4: “Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması.” (ERP (2020-2022)
Tedbir 5)
1. Tedbirin tanımı: Bu reform tedbirinin gerçekleştirilmesi konusu Türkiye’de
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT)”
Projesi’nin bileşenlerinden biridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP Türkiye iş
birliğinde, 2017 – 2022 yılları arasında yürütülen proje Küresel Çevre Fonu (GEF)
tarafından finanse edilmektedir. Proje, imalat sanayiinde üretim kaynaklı emisyonların
azaltılmasına katkı sağlaması suretiyle sürdürülebilir sanayiye katkı sağladığı için AB Yeşil
Mutabakatı ile de uyumludur. Proje kapsamında, sanayi işletmelerinde kullanılan mevcut
verimsiz motorların verimlileri ile değiştirilmesinin yanı sıra, piyasaya yeni girecek elektrik
motorlarının da verimli olmasını sağlayacak faaliyetler yürütülmektedir.
Tedbire ilişkin 2020 yılına ait gelişmeleri iki başlık altında toplamak mümkündür;
destek mekanizmasının oluşturulması ve oluşturulan mekanizmanın uygulanması.
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-

Destek Mekanizmasının Oluşturulması

Reform tedbiri kapsamında sanayinin enerji verimli üretim yapmasına ve karbon
salınımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere halihazırda sanayide kullanılan 7.5 Kw ve
üzeri verimsiz elektrik motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesi temin etmek amacıyla
iki yıl geçerli olacak bir destek mekanizması oluşturulmuştur. “Enerji Verimli Elektrik
Motorları Değişimi Desteği” adı ile modellenen bu mekanizma 2 Ocak 2020 tarihinde
yürürlüğe girerek, KOSGEB İşletme Geliştirme Destekleri arasındaki yerini almıştır.
KOSGEB ile işbirliği halinde geliştirilen söz konusu finansal destek mekanizması, proje
kapsamında seçilen 7 pilot OSB’de (Adana Hacı Sabancı OSB, Ankara Sanayi Odası 1.
OSB, Antalya OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Gebze OSB, Uşak OSB)
yürütülecek projelerde uygulanacaktır. 2020 ve 2021 yılları için geçerli olacak destek
kapsamında her KOBİ başına destek üst limiti 80.000 TL olmak üzere yerli motorda yüzde
75, ithal motorda yüzde 60 destek sağlanacaktır. 2020-2021 pilot uygulama döneminde,
verimsiz elektrik motorlarının verimli olanları ile değişimi; böylece doğrudan elektrik
enerjisi tasarrufu ve sera gazı (GHG) salımının azaltılması hedeflenmektedir.
-Destek Mekanizmasının Uygulanması
Motor değiştirme süreci öncesinde OSB’leri ve KOBİ’leri pilot çalışma hakkında
bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan ilk çalışma, söz konusu 7
OSB’de faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik Proje Bilgilendirme Seminerlerinin 2020
yılında gerçekleştirilmesidir. KOBİ’lerin proje ve mali destek hakkında bilgilendirilmesi,
enerji verimliliğine özendirilmesi ve motor değişimi konusunda istekli firmaların
belirlenmesi amacıyla düzenlenen seminerlerde motor dönüşümün gerekliliği teknik ve
finansal açıdan sanayicilere anlatılmıştır. Niyet Beyan Formu veren ve akabinde
kendilerinden talep edilen verileri sağlayan KOBİ’ler arasından, “yıllık elektrik enerjisi
tüketimi”, “motor sayısı” ve “firmada kurulu elektrik motor güç kurulumu ve dağılımı” vb.
kriterler de göz önünde bulundurularak objektif bir metodoloji ile projede yer alacak olan
100 KOBİ OSB yetkilileri ile istişare halinde belirlenmiştir.
KOBİ’lerde değiştirilecek motorların belirlenmesi amacıyla enerji verimli motor
etütleri süreci başlatılmıştır. 2020 yılının sonuna kadar 100 etüdün tamamlanması
beklenmektedir. Kovid-19 salgın sürecine dair devletimizin aldığı önlemler ve kısıtlamalar
nedeniyle sahada yürütülen etüt çalışmaları sekteye uğradığı için 2020 yılı içerisinde motor
değişimlerinin Ekim 2020 tarihi itibariyle henüz başlamamış olmasına karşın, etüt
çalışmaları tamamlanan yaklaşık 20 KOBİ’de motor değişimlerinin 2020 yılı sonuna kadar
gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 2021’in ilk yarısı içinde ise belirlenen 7 Pilot OSB’de
motor değişimleri tamamlanacaktır.
Sanayicinin enerji verimli elektrik motorlarına ilişkin mevcut algısını belirlemek
üzere gerçekleştirilmesi planlanan anket çalışması ise Kovid-19 salgını sebebiyle 2022 yılı
içinde gerçekleştirilecektir.
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Reform tedbiri,




On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) “Tedbir 341: İmalat sanayiinde enerji
verimliliği artırılacaktır”,
“Tedbir 341.1. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizması oluşturulacaktır”,
“Tedbir 380.1. Sanayi tesislerinde kullanılan enerji verimsiz motorların, daha verimli
motorlar ile değişimi desteklenecektir”

şeklinde ifade edilen tedbirlerle örtüşmektedir.
i. 2021 için planlananlar:
sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Finans

modelinin

yaygınlaştırılması

ve

ii. 2022 için planlananlar: Modelin etkinliğinin değerlendirilmesi ve Motorlarda
Enerji Verimliliği Algı Anketinin uygulanması
2. Sonuç Göstergeleri*:
Mevcut

Gösterge Adı

Durum**

Değiştirilen motor sayısı

2022

11

600

600

18.8

10125

10125

11,6 ton/yıl

6120

6120

0

0

1

Elektrik tasarrufu (MWh/yıl)
Sera gazı emisyonu azaltımı (ton CO2/yıl)

2021

Motorlarda Enerji Verimliliği Algı Analizi Saha Çalışması
*Bütün göstergeler kümülatif olarak verilmiştir.
**11.11.2020 tarihi itibarı ile gerçekleşmeler

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler:
Reform tedbiri kapsamında;




KOBİ’lerde, birim ürün başına enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet avantajı
sağlanması,
Yerli motor üreticileri ve tedarikçilerin kapasitesinin artırılması,
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonuna ulaşmada kolaylık ve
farkındalık sağlanması, öngörülmektedir.

4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
Toplam maliyetler 343.588 Euro tutarındadır. Bütçe motor değişimi pilot projesi;
enerji verimli motor alımı konusunda finansal destek sağlaması ve saha çalışması; algı analiz
anketi için kullanılacaktır. Diğer hibeler Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) sağlanmaktadır.
2021: 330.692 Avro (Merkezi Bütçe + Diğer Hibeler)
2022: 12.896 Avro (Diğer Hibeler)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Finans mekanizmasının deneneceği pilot projelerde işbirliği yapılacak OSB’lerin
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Enerji Yönetim Birimindeki personelinin iş yükü artacağından istihdam artışı ortaya
çıkabilecektir. Motor etüdü yapacak Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmalarında da
istihdam artışı öngörülmektedir. Reform tedbiri, toplumsal cinsiyet ayrımı açısından
tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Elektrik motorlarının tükettiği elektrik
enerjisinin maliyeti, kullanım ömrü boyunca katlanılan toplam maliyetin yüzde 97 ’sine
tekabül etmektedir. Dolayısıyla değiştirilen motorlar sayesinde elektrik tasarrufu elde
edilecek, bu tasarruflar da sera gazı emisyonunda düşüş sağlayacaktır.
7. Potansiyel riskler
Riskler
Motor değişimi konusunda
KOBİ’lerin isteksiz olmaları
Değişim sonucu elde edilen
tasarrufun ölçülememesi
Finans modelinin
sürdürülebilirliğinin
sağlanamaması

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Elektrik motorlarında enerji verimliliğine ilişkin
bilinçlendirme toplantıları yapılması riski
azaltacaktır.
Elde edilen sonuçlar teorik çalışmalarla
desteklenecektir.
Başarı örneklerinin tanıtılması vb çeşitli
faaliyetlerle bilinç artışı sağlanarak, işletme
talebinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Düşük
Düşük
Düşük

Tedbir 5: “KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak
amacıyla Model Fabrikalar (KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) ile Yenilik
Merkezleri kurulması” (ERP (2020-2022) Tedbir 6)
1. Tedbirin tanımı: Bu reform tedbirinin gerçekleştirilmesi konusu Türkiye
Cumhuriyeti Yatırım Programı, Avrupa Birliği MADAD Fonu ve Alman Yatırım Bankası
(KfW) tarafından finanse edilmektedir. Tedbir kapsamında, KOBİ’lerin verimliliğini
artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrikalar (KOBİ
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) ve Yenilik Merkezleri kurulacak ve EğitimDanışmanlık Destek
Programı başlatılacaktır. Model fabrikada farkındalık artırıcı seminerler, deneyimsel
eğitimler, öğren-dönüş programları ve üniversite-sanayi işbirliği projelerinin geliştirilmesi
alanlarında hizmet sunulması öngörülmektedir. Merkezde görev yapacak eğitmenlere 2
aşamalı eğiticilerin eğitimi verilecek ve pilot olarak seçilen firmalara eğitim ve danışmanlık
çalışması yapılacaktır. Merkezin inşaat işleri tamamlandıktan sonra makine, donanım
teçhizat satın alımı yapılacak ve atölyelerde öğrenme hattının kurulumu tamamlanacaktır.
Öğrenme hattı kurulduktan sonra eğitim müfredatı oluşturulacaktır. Mevcut hatta dijital
dönüşüm yetkinlikleri kazandırılacak ve bu hat üzerinden dijital dönüşüm eğitimleri
verilecektir. Model fabrikanın sunduğu eğitim amaçlı üretim ortamında ticari bir faaliyet
olmadan örnek bir ürün üzerinden eğitim programı yapılandırılacaktır. Prensip olarak, model
fabrikanın kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahip olması ve kamu, özel sektör kuruluşları,
üniversite ve sivil toplum örgütlerinin temsil edildiği bir yapıyla yönetilmesi
öngörülmektedir.
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2020 yılı içerisinde Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep illerinde Model
Fabrika tesis inşaatı, makina-donanım alımları, personel istihdamı vb. aktiviteler önemli
ölçüde tamamlanmış olup faaliyete geçmek üzere açılışa hazır hale getirilmiştir. İzmir,
Mersin ve Adana illerinde kurulacak Yenilik Merkezleri 2021 yılı içerisinde faaliyete
geçmek üzere çalışmaları devam etmektedir.
Reform tedbiri On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) içerisinde “Tedbir 322.4:
OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile işbirliği,
yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında destek
verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır.” ve “Tedbir 345.4: Öncelikli sektörlerde dijital
dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık
çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileri ile kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik
ve Dijital Dönüşüm Merkezleri OSB ve TGB’lerde oluşturulacaktır.” başta olmak üzere 206,
207, 309.1, 309.3, 322.4,345.1, 345.4, 345.5 numaralı tedbirler ile örtüşmektedir.
Reform tedbiri Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) içerisinde “Yerli ve Yenilikçi
Üretim” başlığı altında yer alan “İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere
organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Dijital
Dönüşüm Merkezleri kurulacaktır” eylemi ile örtüşmektedir.
i. 2021 için planlananlar: Konya, Kayseri, İzmir, Mersin, Gaziantep ve Adana
illerinde kurulmuş/kurulmakta olan Model Fabrika ve Yenilik Merkezlerinin
açılışlarının yapılması ve faaliyetlerin resmi olarak başlaması.
Bunlara ek olarak Tekirdağ, Samsun, Malatya, Kocaeli, Denizli ve Eskişehir Model
Fabrika kurulum çalışmalarına başlanması
ii. 2022 için planlananlar: Model Fabrikalarda dijital dönüşüm bileşenlerinin
kurulumuna devam edilmesi.
iii. 2023 için planlananlar: 2023 hedefi doğrultusunda belirlenecek bir ilde 14.
Model Fabrikanın kurulması
2. Sonuç göstergeleri:
Mevcut

Gösterge Adı

2021

2022

2023

2

7

13

14

150

500

750

1000

1000

2000

3000

4000

Durum

Faaliyete geçen Yetkinlik ve
Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile Yenilik
Merkezi Sayısı
Faaliyete geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi
(Model Fabrika) ile Yenilik Merkezlerinde hizmet verilen
işletme sayısı
Proje kapsamında istihdam edilen Türk ve Suriyeli
vatandaş sayısı
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3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler:




KOBİ’lerin, büyük işletmelerin yalın ve dijital üretim ile yenilikçilik konusunda
bilinç ve yetkinliklerinin artırması,
KOBİ’lerin verimliliklerinin artması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artması öngörülmektedir.

4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 8.818.440 Avro (Merkezi Bütçe + Diğer Hibeler)
2022: 4.298.762 Avro (Merkezi Bütçe + Diğer Hibeler)
2023: 2.107.898 Avro (Merkezi Bütçe + Diğer Hibeler)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Kurulacak olan model fabrika ve yenilik merkezlerinden hizmet alan firmaların
gerek üretim kapasitelerinde yaşamaları muhtemel artışlarla, gerekse yenilik ve ticarileşme
programlarıyla yaratacakları yeni istihdamla bölgelerinde istihdamın artmasına katkı
sağlamaları öngörülmektedir. MADAD fonunca finanse edilen istihdam bileşeni altında
toplam 4000 Türk ve Suriyeli vatandaş istihdam edilecektir. Reform tedbirine ilişkin cinsiyet
ayrımına gidilmemiş olup, söz konusu tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Model Fabrikalarda öğrenilen yalın ve verimli
üretim teknikleri ile firmaların kaynak kullanımı ve atık üretiminde ciddi iyileştirmeler
olması öngörülmektedir. Dijital Dönüşüm ve Yenilik Merkezi faaliyetleri ile de
sürdürülebilir üretim için yeni teknolojiler geliştirilmesi de mümkün olacaktır.
7. Potansiyel Riskler
Riskler

Olasılık

İşletmelerden eğitim ve danışmanlık hizmetlerine
olan talebin yetersiz kalması

Orta

Proje ortaklarının faaliyetlerin yürütülmesindeki
yetkinlikleri ve ülke genelindeki konjoktürel
durumların bütçe ve sürdürülebilirlik üzerindeki
olumsuz etkileri

Riski azaltmaya yönelik
planlananlar
Farkındalık eğitimi, başarı
öykülerinin paylaşımı vb.
etkinliklere ağırlık verilmesi

Orta

Tedbir 6: “Turizm pazar payı ve marka değerinin artırılması” (ERP (2020-2022)
Tedbir 7)
1. Tedbirin tanımı: Türkiye’nin turizm tanıtımı için çok yönlü bir pazarlama stratejisi
uygulanmaktadır. Bu stratejinin oluşmasında sosyal medya ve hedefli pazarlama
kampanyaları gibi dijital yaklaşımların yanı sıra geleneksel yöntemlere de ağırlık
verilmektedir.
Ayrıca, deniz, kum, güneş (mass tourism) gibi bilindik turizm ürünlerinin yanısıra
farklı turizm ürünleri ön plana çıkarılarak, turizm ürünlerinde çeşitlilik sağlanmasına önem
verilmektedir. Böylelikle, turizm sezonunun 12 aya ve ülke geneline yayılması
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sağlanacaktır. Ülkemizin pazar payı ve marka değerinin artırılması için tanıtım
çalışmalarının hijyen ve sağlık odaklı hizmet anlayışı odağında gerçekleşmesi de önem arz
etmektedir.
Ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmak için Almanya, Rusya ve İngiltere gibi
ülkelerin yanı sıra turizm harcamaları gün geçtikçe artan Çin, Japonya, Güney Kore,
Hindistan gibi ülkeler de öncelikli olarak belirlenmiştir fakat küresel salgının etkisiyle sınır
ve uçuş durumu takip edilerek iletişim faaliyetleri ana pazarlarımıza odaklı olarak
sürdürülmüştür.
Küresel salgının sonuçlarına uygun olarak uluslararası tanıtım ve pazarlama
faaliyelerinin dijital ortamda yoğunluk kazanması nedeniyle, uluslararası sektörel sanal
fuarlara katılıma öncelik verilmiştir. Salgın sonrası dönemde, geliştirilen turizm ürünlerinin
ve destinasyonların dijital ortamlarda tanıtılması öncelikli olarak planlanmıştır.
Tedbir 6: turizm pazar payı ve marka değerinin artırılması On Birinci Kalkınma
Planı’nın 424/1 (Başta uzak doğu ülkeleri olmak üzere dünyada yükselen pazar
konumundaki ülkelerden ülkemiz için yeni kaynak pazarlar oluşturmaya yönelik çalışmalar
yürütülecektir), 425/1 inci maddesi (Gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç,
kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek
olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin
çalışmalar yürütülecektir) ile ilişkilidir.
i. 2021 için planlananlar
2021 yılında Türkiye markasının yeniden yapılandırılması ve tüm hedef pazarlarda
etkin iletişimi planlandı. Bu amaçla yeni reklam filmlerinin yurt dışı hedef pazarlarda önemli
TV kanallarında gösterilmesi, farklı dillerde hizmet verecek yeni web sitesi çalışmaları
yapılması, üst gelir grubuna yönelik yazılı basın reklamları verilmesi, dijital ve sosyal
medyada hedeflemeli reklamlar yapılması, halkla ilişkiler faaliyetleri ile yabancı medya
mensubu ile influencerların ülkemizde ağırlanması ve farklı turizm çeşitlerinin tanıtılması
amacıyla yeni reklam filmlerinin çekilmesi planlanmıştır.
Gastronomi, inanç, kongre, kültür, kıyı, sağlık, kış, spor ve yayla turizmi türlerini
kapsayan ve Turizmde sezon süresini ve ortalama konaklama sürelerini uzatmayı, turizmi
ülke geneline ve 12 aya yayarak kişi başı harcama tutarını artırmayı hedefleyen Turizm
Master Planı uygulama çalışmaları devam edecek, turizm türleri için ayrı yol haritaları
belirlenecektir. Özellikle gastronomi, yürüyüş, bisiklet, sağlık, termal gibi amaçlarla seyahat
edenlerin ülkemize gelişlerinin ve seyahat deneyimlerinin artırılması için yerel yönetimlerle
işbirliği içinde projeler gerçekleştirilecektir. Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında
paydaşlar Türk Hava Yolları, Turizm Sektör Kuruluşları ilgili Sivil toplum Kuruluşları ve
Bakanlıklardır. Yeni Türkiye logosu ve marka kimliği çalışmaları yapılması planlanacaktır.
İletişim faaliyetleri salgın koşullarının sürdüğü dönem boyunca “Güvenli Turizm” ana
konseptiyle devam ederek hem ürünleştirilen yeni turizm türlerine, hem de yıl boyunca farklı
destinasyonların tanıtımına destek verecek şekilde yürütülecektir. Deniz-kum-güneş
dışındaki turizm ürünlerimizi deneyim odaklı bir şekilde anlatmak üzere GoTurkey Dijital
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Deneyim Platformu devreye alınacaktır. Ayrıca gastronomi, inanç, bisiklet ve sağlık turizmi
gibi alanlara özel iletişim kampanyaları 2021 yılında yapılacaktır. Basın ve kanaat önderi
ağırlamaları tüm yıla yayılarak hem uluslararası basında, hem de sosyal medyada bir turizm
destinasyonu olarak Türkiye’nin görünürlüğü sağlanacaktır. Gastronomi, inanç, kültür, kıyı
ve yayla turizmi başlıklarında ilgili destinasyonları öne çıkaracak rota çalışmaları ve tanıtımı
yapılacaktır.
Türkiye’nin ana pazarlarına yönelik tanıtım çalışmalarına ilave olarak Çin, Hindistan,
Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanma stratejisi 2020 yılında salgın
koşullarında uçuşların durması sebebiyle 2021 yılında gerçekleştirilmek üzere ötelenmiştir.
2020 sonu itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve
Geliştirme Ajansı bünyesinde bölgelerin ve illerin tanıtımını yapmak üzere kurulan yeni
organizasyonel yapı ile birlikte illerdeki bilgi birikiminden faydalanarak bölgesel çalışmalar
desteklenecek ve resmi iletişim platformu GoTurkey üzerinden ana iletişim stratejisiyle
eşgüdümlü olarak tanıtılacaktır. Yurtdışında, Türkiye turizm ürünlerini ve destinasyonlarını
pazarlayıp satacak tur operatörleri ve turizm profesyonelleri için internet üzerinde bir eğitim
platformu hazırlanacaktır.
ii. 2022 için planlananlar
2020 ve 2021 yıllarında ortaya konan yeni Türkiye Turizm markası çalışmalarını hedef
pazarlarda tutundurmak ve marka bilinirliğini artırmak amacı ile yürütülen reklam ve halkla
ilişkiler faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve teknoloji desteğiyle sıklığının artırılması
amaçlanmaktadır. Yurt dışı hedef pazarlara ve o pazarda hedeflenen kitlenin özelliklerine
göre farklılaşan yenilikçi faaliyetlerle tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir. Gastronomi,
inanç, kongre, kültür, kıyı, sağlık, kış, spor ve yayla turizmi türlerini kapsayan ve Turizmde
sezon süresini ve ortalama konaklama sürelerini uzatmayı, turizmi ülke geneline ve 12 aya
yayarak kişi başı harcama tutarını artırmayı hedefleyen Turizm Master Planı uygulama
çalışmaları devam edecek, turizm türleri için ayrı yol haritaları uygulanacaktır. GoTurkey
dijital platformu güncel teknolojik gelişmeler ve kullanıcı deneyimi bakımından beklentiler
doğrultusunda geliştirilecektir. Yükselen pazarlar çeşitlendirilecek ve belirlenen 4 ülkeye
ilaveten gelişen Afrika pazarları da yoğunluklu hedeflenecektir.
Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında paydaşlar Türk Hava Yolları, Turizm Sektör
Kuruluşları, Medya Kuruluşları.
iii. 2023 için planlananlar
Türkiye Turizm markası çalışmalarını hedef pazarlarda tutundurmak ve marka
bilinirliğini artırmak amacı ile yürütülen reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve sıklığının artırılması. Yurt dışı hedef pazarlara ve o pazarda hedeflenen
kitlenin özelliklerine göre farklılaşan yenilikçi faaliyetlerle tanıtım faaliyetlerine devam
edilecektir.
Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında paydaşlar Türk Hava Yolları, Turizm Sektör
Kuruluşları, Medya Kuruluşları.
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2. Sonuç Göstergeleri:
Gösterge Adı
Türkiye’ye gelen ziyaretçi
sayısı

Mevcut Durum (2020)
15,2 milyon*
(Ocak-Eylül 2020 11,9
milyon)**

2021

2022

2023

31,4
milyon

45,8
milyon

52,1
milyon

$ 765

$ 790

Kişi başı ortalama harcama

$ 724 *
$ 724 (Ocak-Eylül)**

$ 742

Yükselen pazarlardan (Çin,
Hindistan, Güney Kore,
Japonya) gelen turist sayısı

125.000 (Ocak-Eylül)

1.570.000

*Tahmin, **Gerçekleşme

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler:
Bu tedbirin küresel turizm sektöründen elde edilen turizm gelirinin artırması, turizm
gelirlerinin gayri safi milli hâsıla içindeki payını artırması, dış ticaret dengesine olumlu katkı
sağlaması, cari açığın azalmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
Türkiye markasının yeniden yapılandırılması Türkiye’nin küresel turizm pazarındaki
rekabetçiliğini artıracaktır.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: Tedbirin uygulanması için ek
maliyete gerek bulunmamaktadır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Bu tedbirin turizm sektöründe istihdamı artırması beklenmektedir. Toplumsal
cinsiyet ayrımı açısından bu tedbir tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Bu tedbir, turizmi tüm yıla ve ülke geneline
yaymayı hedeflediğinden mevsimselleşmeyi önleyeceği öngörülmektedir.
7. Potansiyel riskler
Riskler
Ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek
jeopolitik gelişmeler

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik
planlananlar

Düşük

Salgının devam etmesi nedeniyle havayolu
trafiğindeki azalma

Orta
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5.3.3. İş Ortamı ve Kayıt Dışılığın Azaltılması
a. Temel engellerin analizi
Türkiye’de iş ve yatırım ortamı reformlarının temel amacı kamu politikaları ve
düzenlemelerinde şeffaflık, istikrar, güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlanarak, piyasalarda
rekabetçi ortamın geliştirilmesi, etkin teşvik programları uygulanarak üretim yapısının
güçlendirilmesi, ekonomide teknolojik dönüşümü sağlayacak uluslararası doğrudan
yatırımların artırılarak Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi haline getirilmesidir.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ülkelerin yatırım ortamlarının analiz edildiği İş
Yapma Kolaylığı Raporuna göre Türkiye genel sıralamada 190 ülke arasında 2018 yılında
43’üncü sırada iken 2019 yılında 33’üncü sırada yer almıştır. Bu yükselişte, 2018 yılında
vergi alanında 7103 sayılı Kanunla makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirilmesi ile
aynı dönemde tapu harçlarında yapılan indirim temel belirleyici faktör olmuştur.
Ulusal ölçekte yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kurulan Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ise çalışmalarına 2020 yılında da devam
etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından yeniden yapılandırılan
YOİKK'in çalışma usul ve esasları 818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden
düzenlenmiştir. Bu kapsamda YOİKK çalışmalarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı
başkanlığında yürütülmesi kararlaştırılmış ve üst düzey sahiplik tesis edilmiştir.
İş ve yatırım ortamının önündeki önemli engellerden biri ekonomi genelinde kritik yer
tutan KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılamamasıdır. Bu kapsamda, KOBİ’lerin mevcut
durumda ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine nitelikli ve sürdürülebilir
bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak üzere yetkilendirilmiş rehberler ve danışmanlar
bulunmamaktadır. Kurulması planlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi
sayesinde KOBİ'lerin üretim ve yönetim becerileri geliştirilecek, verimlilikleri ve ihracat
düzeyleri yükseltilerek rekabet seviyeleri artırılabilecektir.
Öngörülebilir, şeffaf, kaliteli ve etkin çalışan bir yargı sistemi, ekonomik faaliyetlerin
en önemli güvencesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kamuoyuyla paylaşılan Yeni Yargı
Reformu Strateji Belgesinde hukukun kolaylaştırıcı imkânlarıyla yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere yer verilmiştir. İhtisas mahkemelerinin
yaygınlaştırılması, hâkimlerin uzmanlaşması, özel hukuk yargılamalarının basitleştirilmesi,
yargılamaların uzamasına sebebiyet veren usul hükümlerinin değiştirilmesi, adalete erişim
hakkının kötüye kullanılmasının engellenmesi, mahkemelerle bağlantılı alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi hedefler hukuk yargılamaları
özelinde ekonomik yaşama katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki döneme yönelik planlanan
faaliyetler ise aşağıda sıralanmaktadır.




Adalete erişimin daha etkin hale getirilmesi amacıyla kırılgan grupların
ihtiyaçlarına duyarlı bir adli yardım sistemi oluşturulacaktır.
E-duruşma başta olmak üzere yargıda teknolojik imkânlar artırılacaktır.
Yargının finans, enerji, çevre, imar gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşması
sağlanacak ve bu alanlarda ihtisas mahkemeleri oluşturulacaktır.
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Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıkların daha kısa sürede
çözümlenmesi sağlanacaktır.
İcra iflas işlemlerinin daha hızlı ve daha etkin yapılabilmesi amacıyla sanal icra
dairesi uygulaması geliştirilecektir.

Bu faaliyetlerden finans konularından kaynaklı uyuşmazlıkların ihtisaslaşmış
mahkemeler eliyle çözümlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiş olup
tamamlanmasına müteakip onaya sunulması planlanmaktadır. Strateji Belgesinin izleme
değerlendirmesi için elektronik ortamda5 yer alan bilgiler ışığında “Yargı Reformu Stratejisi
İzleme
ve
Değerlendirme
Kurulu6”
tarafından
faaliyetlerin
uygulaması
değerlendirilmektedir.
İş ve yatırım ortamının önündeki diğer önemli engellerden biri de kayıt dışılıktır. Kayıt
dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte, kamu finansman yapısının sağlıklı
işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik
gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi
için kayıt dışılıkla mücadele büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı
koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ve işbirliği ile 2008-2010,
2011-2013 ve 2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planları
başarıyla uygulanmıştır. Son olarak, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları
katkısıyla Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2019-2021) hazırlanmış
ve Nisan 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe konmuştur. Eylem Planında yer alan 39 eylem,
aşağıda sıralanan 5 ana bileşenden oluşmaktadır. Her bir eylem üçer aylık dönemler
itibarıyla raporlanarak izleme değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylem planı 2020 yılsonu
itibarıyla yüzde 61,36 oranında tamamlanmış olup, planın 2021 yılı sonu itibarıyla
tamamlanması öngörülmektedir.






Gönüllü Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi
Denetim Kapasitesinin Daha Güçlü Hale Getirilmesi
Mevzuatın Gözden Geçirilmesi ve Düzenlemelerin Yapılması
Kurumlar arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi
Toplumun Her Kesimine Yönelik Farkındalığın Artırılması

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi sürecinde hali
hazırda yürütülen mücadeleler ile önemli bir aşama kaydedilmiştir. Kayıt dışı istihdam
boyutuyla ele alındığında 2002 yılında yüzde 52’ler seviyesinde olan kayıt dışı istihdam
oranı, 2019 yılsonunda yüzde 34’ler seviyelerine gerilemiştir. Tarım dışı sektörlerde ise bu
oran aynı dönem itibarıyla yüzde 22’ler seviyesindedir. 2023 yılında belirlenen hedef ise
tarım dışı sektörlerde yüzde 15 olarak belirlenmiştir. Bu hedefe daha hızlı ve etkili adımlar
ile ulaşılması için çağın gereklerine uygun bir teknik altyapının oluşturularak, denetim
https://yargireformu.adalet.gov.tr
Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun temsilcilerini içerir.
5
6
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mekanizmasının yeniden organizasyonunun yapılması hayati öneme sahiptir. Sosyal
Güvenlik Reformuyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla
birlikte, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bankalar ve toplumun diğer ilgili
kesimleri ile yapılacak işbirliğinin bu sorunu ortadan kaldırabileceği hususu benimsenmiştir.
Sosyal güvenlik reformu ile oluşturulan bu yeni anlayış kapsamında, Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarında hizmet kalitesinin artırılması,
veri/bilgi paylaşımına dayalı çapraz denetimler, denetim sisteminin etkinliğinin artırılması,
teşvik uygulamalarıyla istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması ve bilgilendirme
bilinçlendirme faaliyetleri temel stratejileri altında yürütülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından halihazırda 5510 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin yedinci fıkrası ve 100’ üncü maddesi hükümleri gereğince bankaların, diğer
kamu kurum ve kuruluşların vatandaş ile yaptıkları işlemlerde kişilerin mesleki bilgilerine
yönelik veriler toplanmakta ve toplanan bu veriler çapraz denetime tabi tutularak sigortalılık
denetimi yapılmaktadır. Bu kapsamda bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları ile protokol
çalışmaları yürütülmekte olup, şimdiye kadar 9 kurum/kuruluş ile protokol imzalanmıştır.
Bu sürecin sonunda ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlarından istihdama dayalı verilerin
alınması ve çapraz denetime tabi tutularak sigortalılık tespitlerinin yapılması
hedeflenmektedir. Bu çalışmalar İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan KADİM servisleri
tarafından KADİM PERİ uygulaması üzerinden gelen verilerin kullanılması suretiyle
yapılacaktır. Veri paylaşımı yapılan kurum kuruluş sayısının ve bununla beraber elektronik
altyapıya entegre veri sayısının artması ile de denetim kapasitesinin artırılması
planlanmaktadır.
Denetim mekanizması boyutuyla bakıldığında Alo 170, CİMER ve doğrudan dilekçe
ile başvuru gibi vatandaşın çok sayıda iletişim kanalı sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvurabilmesi sebebiyle denetime sevk edilecek iş ve işlemlerin sayısı her geçen gün
artmaktadır. Bu durumla başa çıkabilmek için denetime yetkili personel sayısının ve teknik
kapasitenin artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda çapraz kontroller yapılabilmesini
sağlayacak olan “KADİM PERİ” yazılımı ile denetim sürecinin etkinliğini artıracak
“Kontrolör Otomasyon Programı” yazılımı Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim
kapasitesini artırmak için temel katkıyı sağlayacaktır.
Sınırlı insan kaynağını daha etkin kullanabilmenin ön koşullarından birisi de
teknolojik donanımın artırılmasıdır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde
ülke genelinde denetim yapan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin daha verimli
çalışabilmeleri için “Denetmen Otomasyon Programı” tamamlanmış olup kayıt dışı
istihdamla mücadelede denetimin kapasitesinin etkinliği yükseltilebilecektir.
b. Reform tedbirleri
Tedbir 7: “KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması” (ERP
(2020-2022) Tedbir 8)
1. Tedbirin tanımı: Reform tedbir kapsamında; KOBİ’lerin mevcut durumlarının
analiz edilerek sorunlarına çözüm aranması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, beceri ve
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kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye
gelebilmeleri sağlanacaktır.
Bu kapsamda KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik hazırlanmış ve 5 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ve alt mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede, Teknik Danışmanların
Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esaslar hazırlanarak
yayımlanmış ve 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla başvurular alınmaya başlanmıştır.
Hâlihazırda sistem içerisinde yapılacak yetkilendirme başvurularının ve destek
başvurularının e-devlet üzerinden yapılması imkânı planlanmıştır. Aynı şekilde yapılan
yetkilendirme başvurularının uzaktan erişim yöntemi ile değerlendirilebilmesini teminen alt
yapı çalışmaları yapılmıştır. KOBİ Rehberlerinin Yetkilendirilmesi ve Rehberlik Hizmetleri
Hakkında Usul ve Esaslara ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.
Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi aşağıda
belirtilmiştir:







On Birinci Kalkınma Planı (309.2): Yönetim danışmanlığı sektörü
desteklenerek bu alandaki yerli firmaların uluslararası seviyede faaliyet
göstermesi sağlanacak, KOBİ’lerin devlet destekli olarak alacakları danışmanlık
hizmetlerinde bu tür firmaları tercih etmesi önceliklendirilecektir.
On Birinci Kalkınma Planı (600.3): Kadınların ekonomik faaliyetlerinin
geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve
rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik
verilecektir.
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (8.1): Şirketlerin kurumsal yönetim becerilerini
geliştirmesi desteklenecektir.
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (14.6): Kurumsal girişimcilik eğitimleri,
mentorluk programları düzenlenecek; şirketlere ve çalışanlara yönelik destek
mekanizmaları hazırlanacaktır.

i. 2021 için planlananlar: KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sisteminin altyapı
çalışmalarının tamamlanması ile KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanların yetkilendirmesi
sağlanacaktır.
İşletmelere, yetkilendirilen KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanlardan alacakları
rehberlik ve danışmanlık hizmetler için destek sağlanacaktır.
2021 yılında 100 adet KOBİ Rehberi ve 1250 adet Teknik Danışman yetkilendirilmesi
planlanmaktadır. KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanlar tarafından sunulacak
hizmetlerden yaklaşık 750 adet KOBİ’nin yararlanması hedeflenmektedir. İşletmelerin
yararlanacağı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine 220.461 Avro destek verilmesi
öngörülmektedir.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında destek
ödemesi yapılan işletme sayısı

Mevcut Durum

2021

0*

750

Yetkilendirilen KOBİ rehberi sayısı

0*

100

Yetkilendirilen teknik danışman sayısı

0*

1250

*30.10.2020 itibarıyla gerçekleşme rakamlarıdır.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: KOBİ'lerin rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri ile işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarına çözüm
aranması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirilerek yurt içi ve yurt
dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Reform
tedbirinin rekabetçilik gücü etkisinin yüksek olacağı öngörülmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 220.461 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Reform tedbirinin istihdam ve cinsiyet bağlamında doğrudan bir etkisi
öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir istihdam ve toplumsal cinsiyet ayrımı açısından
tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Reform tedbirinin çevre üzerinde doğrudan bir
etkisi öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir çevre açısından tarafsızdır.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Türkiye’de uygulanacak ilk KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi olması
sebebiyle sistemde oluşabilecek aksaklıklar için zamanında müdahale edilememesi.

Olasılık
Düşük

Sistemin devreye alınması ve sürdürülebilir olması için paydaşların sorumluluklarını yerine
getirmemesi. 

Düşük

KOBİ’lerin rehberlik ve danışmanlık hizmeti satın alma kültürünün yeterince gelişmemesi
sebebiyle sisteme olan talebin düşük olması. 

Düşük

Tedbir 8: “Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması
yapılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 10)
1. Tedbirin tanımı: Özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin
yanı sıra, öngörülebilirliği ve şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek,
yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak ve yatırımlara ilişkin
uyuşmazlıkların çözümüne yönelik alternatif bir mekanizma oluşturacak kapsamlı bir
mevzuat çalışması yapılacaktır.
Tedbir, On Birinci Kalkınma Planında yer almaktadır. Küresel rekabetçiliği, yeşil ve
dijital sanayiyi merkeze alması açısından bu tedbirin, Birleşmiş Milletler (BM)
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği’nin sanayi politikası ile de
doğrudan ilgisi bulunmaktadır. BM’nin 17 adet SKA’sında özel sektör yatırımlarının pek
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çok açıdan kritik bir rolü bulunmaktadır. Tedbir, yatırım ortamının rekabetçiliğini arttırmayı
ve doğrudan doğruya özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Bu
nedenle tedbirin özellikle “8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “9. Sanayi,
Yenilikçilik ve Altyapı”, “11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ile “12. Sorumlu
Üretim ve Tüketim” SKA’larına doğrudan etkisinin olması beklenmektedir.
Özel sektör yatırımını kolaylaştıracak, öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı
güvenini pekiştirecek, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı
bir kanun taslağı 2020 yılında hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne
sunulmuştur. Kurum görüşleri neticesinde taslak metnin olgunlaştırılması beklenmektedir.
i. 2021 için planlananlar: Taslak metin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
neticesinde katılımcı bir anlayışla tüm görüşler dikkate alınarak olgunlaştırılacak ve metne
son hali verilecektir.
ii. 2022 için planlananlar: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Strateji ve Bütçe
Başkanlığı tarafından mevzuatın yayımlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Söz
konusu mevzuat kapsamında;
 Kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara
bağlayacak yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacaktır.
 İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair
başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini
değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek “Yatırım Koordinasyon Birimleri”
oluşturulacaktır.
 Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri ilgili
idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecektir.
 Yatırımcıları etkileyen mevzuat değişikliklerinin e-Devlet entegrasyonu ile bir
internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulması ve mümkün olan
hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş süreci öngörülmesi
sağlanacaktır.
iii. 2023 için planlananlar: Yayımlanan mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından izleme faaliyeti
gerçekleştirilecektir.
2. Sonuç göstergeleri: 2021’de taslak mevzuata son halinin verilmesi; 2022’de
mevzuatın yayımlanması ve 2023’de bürokratik işlemlerde azalma, özel sektör
yatırımlarının ve yeni kurulan start-up’ların sayılarındaki artış gibi mevzuatın
uygulanmasına ilişkin göstergelerin izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin hayata geçirilmesiyle özel
sektör yatırımlarının bürokratik süreçlerde karşılaştığı sorunların büyük ölçüde giderilmesi
beklenmektedir. Bu sayede yatırımların artacağı öngörülmektedir. Yatırımların artırılması
ile tedbirin GSYH ve ihracatı artırıcı etkide bulunması beklenmektedir.
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4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: Tedbirin uygulanması için yıllık
ek maliyet bulunmamaktadır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin hayata geçirilmesiyle özel sektör yatırımlarının bürokratik süreçlerde
karşılaştığı sorunların büyük ölçüde giderilmesi beklenmektedir. Bu sayede yatırımların
artacağı öngörülmektedir. Tedbirin istihdamı artırıcı etkide bulunması beklenmektedir.
Tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır. Tedbir sağlık açısından tarafsızdır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Tedbir çevreye etkisi açısından tarafsızdır.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Taslak mevzuatın
paydaşlardan yeterli
desteği görmemesi

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Yüksek

Taslak mevzuat, kurum görüşleri azami düzeyde dikkate
alınarak revize edilecektir.

Tedbir 9: “Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak
kayıt dışı istihdamın azaltılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 11)
1. Tedbirin tanımı: Sosyal Güvenlik Kurumunca denetim kapasitesinin artırılması
amacıyla Sosyal Güvenlik Denetmen sayısının artırılarak, elektronik denetim altyapısının
kurulması ve denetimlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
Kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan kısmı olan kayıt dışı istihdamın
azaltılarak daha rekabetçi bir ortam sağlanması adına birçok çalışma yapılmaktadır. Kayıt
dışı istihdamla mücadele amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca toplumun her kesimine
yönelik sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme
yapılmaktadır. Toplumun Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı hizmetlere olan memnuniyet
oranları artırılmaktadır. Böylece vatandaşların kayıt altına girerek geleceklerinin güvence
altına alınması hedeflenmektedir. Denetim personeli vasıtasıyla yapılan denetimler de
vatandaşların kayıtlı istihdama geçişlerinde onların gönüllü uyumunu daha hızlı olarak
sağlayabilmektedir. Bu yüzden denetim kapasitesinin artırılması ve denetimlerde etkinliğin
sağlanması kayıt dışı istihdamla mücadele aşamasında önemli bir yere sahiptir. Gelir İdaresi
Başkanlığınca yürütülen 2017-2019 yılı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında
yer alan bir faaliyet ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri için 5.000 adet kadro açılmıştır.
Yıldan yıla yapılacak olan alımlarla bu kadro tamamlanarak, denetim kapasitesi
artırılacaktır.
Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında denetim perspektifini rehberlik fonksiyonu ile
birleştiren Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim kapasitesinin gerek sayısal olarak gerekse
de teknik kapasite olarak artırılması sürecinde mevcut tedbirin fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu tedbir; On Birinci Kalkınma Planı, YEP (2021-2023) ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Stratejik Planında yer almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8.3 numaralı
“Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve
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yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal
hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet
kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi” hedefiyle doğrudan ilgilidir.
Tedbire yönelik 2020 yılında ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılmıştır.
Denetim aşamasında kullanılmak üzere tamamlanan yazılım programları (KADİM PERİ ve
Denetmen Otomasyon Programı) ülke genelinde kullanıma açılmıştır.
i. 2021 için planlananlar





Ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılması,
Denetimlerin teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılmasının
sağlanması planlanmaktadır.
Ülke genelinde kullanıma açılan yazılım programlarının etki ve verimlilik
analizi ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre revize edilmesi planlanmaktadır.
Çapraz kontrol mekanizması vasıtasıyla denetimde etkinliğin artırılması
kapsamında kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımının artırılması çalışmaları
yapılacaktır.

ii. 2022 için planlananlar




Ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılması,
Denetimlerin teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılmasına yönelik
çalışmalar devam ettirilecektir.
Çapraz kontrol mekanizması vasıtasıyla denetimde etkinliğin artırılması
kapsamında kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımının artırılması çalışmaları
devam ettirilecektir.

iii. 2023 için planlananlar




Ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılması,
Denetimlerin teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılmasına
yönelik çalışmalar devam ettirilecektir.
Çapraz kontrol mekanizması vasıtasıyla denetimde etkinliğin artırılması
kapsamında kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımının artırılması çalışmaları
devam ettirilecektir.

2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Alımı
Yapılması
Denetmen Sayısı

Mevcut Durum*
Planlanan

400

2021

2022

2023

400

400

400

* 2020 yılında işe alınan denetmen sayısı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Denetim elemanlarının çağın gereklerine
uygun olarak yetiştirilmesi ve denetim esnasında da bilişim imkanlarından en üst seviyede
faydalanmalarının sağlanması sayesinde kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması
beklenmektedir. Mevcut istatistiklerden hareketle Sosyal Güvenlik Denetmenlerine düşen
görev emri sayısı toplam 190.000 civarındadır ve yapılan ihbar ve şikayetler ile bu sayı
günden güne artmaktadır. Ayrıca bunun dışında denetmenlerce mevcut iş yüküne ek olarak
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riskli olduğu düşünülen işyerlerine yönelik denetim ve rehberlik listeleri de
gönderilmektedir. Toplam denetmen sayısı ile bu görev emri sayısı karşılaştırıldığında
denetmen başına iş yükünün oldukça fazla olduğu görülebilmektedir. Dolayısıyla alınacak
denetmen ve denetim sisteminin etkinliğinin sağlanması ile mevcut iş yükünün daha makul
seviyelere indirilmesi sağlanabilecektir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: Mesleğe yeni başlayacak
denetmen yardımcılarına sunulacak ücret ödemeleri, ürün ve hizmetler kapsamında ortaya
çıkacak maliyet merkezi bütçeden karşılanacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumunda halihazırda çalışan Sosyal Güvenlik Denetmeni ve
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı sayısı 2.831’dir. 2020 yılı için mesleğe yeni başlayan
bir denetmen yardımcısının vergi ve prim ödemeleri dahil olmak üzere brüt olarak 747
Avro’dur. Maaş artışı ve zamlar düşünülerek 2020 yılından itibaren 400 personel için
298.879 Avro, 2021 yılı için 277.781 Avro, 2022 yılı için 283.718 Avro ve 2023 yılı için
290.890 Avro yeni alınan personel gideri olacağı tahmin edilmiştir.
2021: 277.781 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 283.718 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 290.890 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Denetim sayısının artmasıyla denetimin caydırıcılık unsurunun devreye girmesi
işverenlerin ve çalışanların kayıtlı istihdama yönelmelerine katkı sağlayacaktır. Kayıtlı
istihdamın artışı da prim gelirlerinin artışı sayesinde sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan
sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Elektronik altyapı çalışmalarıyla yazılım
programlarının devreye girmesi ile birlikte bürokrasi azaltılarak, bu süreçte kullanılacak olan
kağıt ve poşet dosya gibi kırtasiye malzemelerinin sarfiyatı da azalacaktır.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Alımı yapılacak denetim personelinin sınav sürecinin uzaması nedeniyle yetiştirilme sürecinin
aksaması

Düşük

İhtiyaç duyulan yazılımın tamamlanması sürecinde yaşanabilecek gecikmeler

Düşük

Mal alım sürecinde yaşanabilecek fiyat artışları

Düşük

Veri paylaşımı yapılacak kurum kuruluşlarla protokol imzalanması ve teknik altyapı
çalışmalarının uzun sürmesi

Düşük
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5.3.4. Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm
a. Temel engellerin analizi
Günümüzde, teknolojik ve yenilikçi girişimcilerin fikirlerini ürün ve hizmete
dönüştürmek için gerekli olan en önemli iki faktör bu girişimcilere finansman kaynağı
bulmak ve ihtiyaç duydukları ağlara erişim sağlamaktır.
Finansman kaynağı bulmak için; teşvik ve destek uygulamaları, yatırımcılara erişim,
muafiyet ve istisnalar gibi hususlar önem kazanmaktadır. Ancak yatırımcılarla buluşma ve
onları ikna ederek kendilerine ortak olmalarını sağlamaları için modeller geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu konuda ülkemizdeki ekosistem belirli bir aşamaya gelmiş olsa da daha
da geliştirilmesi gerekmektedir.
Her ne kadar fikirlerin hayata geçmesi veya ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi için
finansman önemli olsa da ikinci en önemli faktör olan ağlara erişim sayesinde bu ürünlerin
ticarileşmesi de o kadar önemlidir. Bu hususta da gerekli müşterilerin bulunması, daha önce
bu süreçleri yaşamış şirket veya kişilerle bir araya gelinmesi gibi ağlara erişim hizmetleri
için organizasyonlar veya etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir. Böylece projelerin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bu projeler sayesinde ülke ekonomisine değer sağlayan
işletmelerin artması sağlanabilecektir.
Girişimci ile işletmelerin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşmaları ve
ürün/hizmetlerini geliştirmeleri gerek rekabetçi işletmeler olarak büyümelerini gerekse de
ülke ekonomisinin büyümesi anlamına gelmektedir. Bu sayede gelişen işletmelerin istihdam
artışına da olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir.
Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ'ler, bilim teknoloji ve yenilik politika yapıcıları
tarafından ele alınması gereken birçok önemli sorunla da karşı karşıya kalmaktadır.
KOBİ'lerin karşılaştığı en önemli zorluklar arasında finansmana erişim, mentorlük kullanımı
ve büyük işletmelerle işbirliği yapma konuları bulunmaktadır.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), özel
sektör Ar-Ge ve Yenilik projelerini hibe programları ile destekleme misyonuna sahiptir.
2019 ve 2020'de TÜBİTAK, yukarıda belirtilen zorlukları ele almak için kritik önlemler
almış ve bazı temel programların gözden geçirilmesinin yanı sıra yeni destek mekanizmaları
geliştirmiştir.
2019 yılı ortasında TÜBİTAK’ın en eski programlarından olan Sanayi Ar-Ge Destek
Programında yapılan değişiklikle, büyük firmalar destek kapsamından çıkartılarak, program
sadece KOBİ'lerin desteklenebileceği hale getirilmiştir. Sanayi Ar-Ge Destek Programı,
başvuru sayısı, daha uzun destek süresi ve daha yüksek proje bütçeleri sunulabilmesi
avantajlarına sahiptir. Programın ilk çağrısı 2020 yılında açılmış olup önümüzdeki dönemde
yeni çağrıların açılması planlanmaktadır.
TÜBİTAK 2019 yılında KOBİ'lere ülke çapında mentorluk hizmeti verilmesini
sağlamak amacıyla mentorluk programı başlatmıştır. Mentorluk programının amacı,
TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden yararlanan KOBİ’lerin ticari olgunluk seviyesini
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ve Ar-Ge yenilik kapasitelerini artırmaktır. Bu hedefe, bu program kapsamında
desteklenecek Mentor Arayüzleri tarafından uygulanacak bir mentorluk mekanizması ile
ulaşılması beklenmektedir. TÜBİTAK tarafından daha önce açılmış ve tamamlanmış Mentor
Eğiticisi Çağrısı ile belirli nitelikleri taşıyan uzmanlara mentorluk eğitimi veren Uygulayıcı
Kuruluşlara destek sağlanmış ve farklı alanlarda birikim ve deneyim sahibi kişilerden bir
Mentor Havuzu oluşturulmuştur. Çağrı kapsamında desteklenmesine karar verilen 11
Arayüz Kuruluşu 2020 yılında mentorluk hizmetlerine başlamışlardır. 24 ay sürecek destek
süreci sonunda 321 KOBİ’ye mentorluk hizmeti verilmiş olacaktır.
2019 yılında kurulan “Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM)” kapsamında;
özel sektör firmaları, özellikle de Ar-Ge ve ürün tasarım merkezi bulunanlar, hedeflenen
teknoloji tabanlı ürün değer zincirinde yer alan KOBİ'ler son kullanıcılar, teknoloji
geliştirme bölgeleri ve üniversiteler ile birlikte bir ağ oluşturacaktır. Bu mekanizma ile
oluşturulacak yenilik ağları, yenilik sisteminde merkezi bir konuma sahip olarak pazar için
katma değeri yüksek ürünler ve teknolojileri ortak-iş modeliyle ürünleştirebilme imkanına
sahip olacaktır. Söz konusu ağ mekanizması iki aşamadan oluşmaktadır: İlk aşamada
verilecek destek, bir iş modelini içeren “ürün/ ticarileştirme yol haritasına” dayanan işbirliği
modellerinin ve ağların kurulmasına yönlendirilecektir. İkinci aşamada, yenilik ağının
paydaşları tarafından ortaya konan stratejik kilometre taşlarına dayalı ürünleştirme/
ticarileştirme yol haritasındaki projeler için destek sağlanacaktır.
2020 yılında SAYEM Faz 1 desteği alan 23 yenilik ağı (konsorsiyum) Faz 1
kapsamında hazırlamış oldukları Ürünleştirme Yol Haritalarını panel değerlendirmesine
sunmuşlardır. Bu paneller neticesinde başarılı bulunan konsorsiyumlar 21 Ekim 2020
tarihinde yayınlanan SAYEM Faz 2 Çağrısına başvurmaya hak kazanmışlardır. 30 Haziran
2021 tarihine kadar açık kalacak bu çağrıya başvuran konsorsiyumlar 5 yıl boyunca
Ürünleştirme Yol Haritası kapsamında sundukları faaliyetleri uygulayacaklardır.
Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı erken aşama
girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin
geliştirilmesi amacıyla 2018 yılında TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde
“Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı” oluşturulmuştur. “Tech-InvesTR
Girişim Sermayesi Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında TÜBİTAK tarafından
“TechInvesTR 2018 Çağrısı”na çıkılmış olup yapılan başvurular TÜBİTAK ve Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmiştir. Alınan nihai karar çerçevesinde 5 fonun
kuruluş işlemlerinin ardından Türkiye’de yerleşik erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin
Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesi amacıyla yatırımlarına başlayacaktır.
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, teknoloji sağlayıcısı olarak
üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer
ofislerinin yürüttükleri projeler sonucunda ortaya çıkan patentli teknolojilerin lisanslama
veya devir yolu ile müşteri olarak Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerine ekonomik değer
yaratmak üzere aktarılmasını hedeflemektedir. 14 Mayıs 2020 tarihinde 3,74 milyon TL
Avro bütçe ile açılan çağrının tanıtılması için 36 etkinlik düzenlemiştir. 14 Mayıs-30 Eylül
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2020 tarihleri arasında açık kalan çağrıya 20 başvuru sunulmuş olup başvuruların
değerlendirmesi devam etmektedir.
2020 yılında uygulamaya konulan Sipariş Ar-Ge çağrısında, müşteri gereksinimlerini
karşılayacak çözümleri KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme
potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu nedenle potansiyel müşterisi
mevcut olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin destekleneceği bir çağrı kurgulanmıştır.
Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak ve proje çıktısını Müşteri Kuruluş
ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine destek
verecektir. Proje çıktısının mümkün olduğunca yaygın bir ekonomik etki sağlaması
beklenmektedir. Müşteri kuruluştan beklenen, proje çıktısını pazara çıkarmasıdır. Pazara
sunulacak ürün ya da süreçlere yönelik projelerin desteklenmesine öncelik verilecektir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin
artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB
tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere
yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için
kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı
sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program
kapsamında hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan
projelere Ar-Ge ihtiyacı olması durumunda TÜBİTAK tarafından 1511 Öncelikli Alanlar
Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı kapsamında hibe destek, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından ise yatırım destekleri sağlanacaktır.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı 3 Ekim 2019
tarihi itibariyle açılmış ve alınan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Ayrıca 2008 yılında 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesiyle birlikte Ar-Ge ve yenilik
ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sağlayacak Ar-Ge merkezlerinin belgelendirilmesi
resmiyet kazanmıştır. Bu merkezler ile özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon kültürünün
artması, yüksek kalite ve standartlarda ürün geliştirilmesi ve nitelikli işgücü istihdamının
artırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 2020 yılı içinde Ar-Ge merkezi belgelendirme işlemleri devam etmiştir.
Faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1237’ye ulaşmıştır. Ülke genelinde 51 farklı ilde
faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin en yoğun olduğu iller İstanbul, Bursa, Kocaeli,
Ankara ve İzmir olarak sıralanmaktadır. 44 farklı sektörde faaliyet gösteren bu merkezlerin
en yoğun olduğu sektörlerin başında makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayi,
yazılım, elektrik/elektronik, tekstil gelmektedir.
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Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen 65.103 nitelikli personelin bir bölümünü doktora
mezunu personel oluşturmaktadır. Sayısı 1.000’in üzerinde olan doktora mezunu personel
istihdamının artırılmasına yönelik olarak Ar-Ge merkezlerine ödevler verilmektedir.
2016 yılında yayımlanan Ar-Ge Reform Paketi ile Tasarım merkezlerinin de, Ar-Ge
merkezleri gibi desteklenmesinin önü açılmıştır. 5746 sayılı Kanunun adı Araştırma
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş
ve Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bugün itibariyle faaliyette olan Tasarım merkezi sayısı 368’dir. Ülke çapında 29 ilde
Tasarım Merkezi bulunmaktadır. En yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve
Denizli olarak sıralanmaktadır. Toplamda 33 farklı sektörde faaliyet gösteren bu merkezlerin
en yoğun olduğu sektörlerin başında tekstil, imalat sanayi, mühendislik/mimarlık, mobilya
gelmektedir.
Tasarım merkezlerinde istihdam edilen 7.848 nitelikli personelin küçük bir bölümünü
doktora mezunu personel oluşturmaktadır. Doktora mezunu personel istihdamının
artırılmasına yönelik olarak Tasarım merkezlerine de ödevler verilmektedir.
2001 yılından itibaren uygulamaya konulan, sanayicimizi, araştırmacı ve
üniversitelerimiz ile buluşturarak ileri teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve üretim
yöntemleri geliştirmelerini sağlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamında 2020 yılı Ekim sonu itibariyle toplam 85 adet Teknoloji Geliştirme kurulmuştur.
85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi 71’i faaliyetine devam etmekte, 14’ünün ise altyapı
çalışmaları devam etmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma
sayısı Ekim 2020 itibariyle 6.119’a ulaşmıştır. Bu bölgelerde istihdam edilen toplam
personel sayısı 62.942 seviyesinde gerçekleşmiş olup, bunun 51.875’i Ar-Ge personelidir.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bilişim, Elektronik,
İleri Malzeme teknolojileri başta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji,
Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalışan yenilikçi firmalar
yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı Ekim 2020 itibarıyla
10.484 adettir.
Önümüzdeki dönemde, 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III dönemi çalışmalarına
paralel olarak yukarıda özetlenen program ve destek mekanizmalarının iyileştirilmesigeliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılabileceği gibi; iş ortamının, inovasyon ekosisteminin
ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi ana amaçları doğrultusunda ekonomimizin
rekabetçiliğine ve Kovid-19 sonrası sosyo-ekonomik toparlanmaya katkı sağlamak üzere
kamu ve özel sektöre yönelik, akıllı uzmanlaşma stratejilerine dayanan, döngüsel ve
sürdürülebilir ekonomiye hizmet eden yenilik sistemlerini hayata geçiren, teknoloji üreticisi
ve kullanıcısı firma ve girişimcileri desteklemeye odaklanan, yaratıcı endüstriler ve derin
teknolojiler vb. gibi spesifik alanları da içerebilecek şekilde kapasite artırımı, yatırım ve
finansmana erişim türünde projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
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b. Reform tedbirleri
Tedbir 10: “Yenilikçi Girişimciliği Desteklemek Amacıyla İş Geliştirme, Kuluçka ve
Hızlandırıcı Gibi Merkezlerin Sayısının ve Etkinliğinin Artırılması” (ERP (2020-2022)
Tedbir 12)
1. Tedbirin tanımı: Teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik
ekosistemleri içerisinde yer alması amacıyla, ulusal/uluslararası kuluçka merkezi kurma ve
hızlandırma programlarına katılmaları sağlanacak ve böylece Ar-Ge ve inovasyon
projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve ülke ekonomisine değer sağlayan işletmelere
dönüşmesi sağlanabilecektir.
2016 yılında yürürlüğe girmiş olan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı kapsamında günümüze kadar bir kez çağrıya çıkılmış olup Amerika
Birleşik Devletleri’nde 2 adet Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması ve işletilmesi için
destek verilmiştir. Ayrıca Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında 6 adet
hızlandırıcı programı düzenlenmiş ve teknolojik fikirlere ve ürünlere sahip KOBİ’ler
KOSGEB tarafından desteklenmiştir. İlgili destek programından gerek KOBİ’ler gerekse
üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri gibi kurum/kuruluşlar
yararlanabilmektedir.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında elde
edilen bilgi birikimi ve tecrübeler doğrultusunda İŞGEM/TEKMER Destek Programı
çalışmaları tamamlanmış olup, 2019 Nisan ayı itibarıyla yürürlüğe alınmıştır. Bu minvalde,
ülkemizde kurulacak veya kurulu olan kuluçka merkezlerinin kendi bünyesinde yer alan
girişimci ve KOBİ’ler için gerçekleştireceği faaliyetler desteklenmektedir.
İŞGEM/TEKMER Destek Programının hedef kitleye daha iyi hizmet verebilmesi ve
tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi için yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.
İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında ilk başvurular değerlendirilmeye
alınmıştır. Ayrıca TEKMER’lerin izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması
sağlanmıştır.
İŞGEM/TEKMER Destek Programı ile Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında potansiyel hedef kitle ile yüz
yüze görüşmelerin yanı sıra tanıtım etkinlikleri yapılmıştır. Ayrıca, İŞGEM/TEKMER
Destek Programı ve Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programına
yönelik destek süreçleri hızla devam etmektedir.
İŞGEM’in veya TEKMER’in temaları; Dijitalleşme, enerji, yenilenebilir enerji,
havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik,
makine, elektrik, elektronik, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, yapay zekâ ve
benzeri konular olabilir. Temalara dikkat edildiğinde Girişimlerin Dijitalleşme sürecini
henüz ön kuluçka evresinde bile önünü açacak, kuluçka evresinde kolaylaştıracak ve kuluçka
sonrası evrede geliştirecek bir uygulamanın yürütüldüğü ve yürütüleceği görülmektedir.
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Bu tedbir Avrupa Birliğinin "Stratejik plan 2020-2024 - İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik
ve KOBİ'ler" dokümanında yer alan "Özel hedef 2: Daha fazla Avrupalı KOBİ'nin dijital
yollarla sınır ötesi işlere erişimi" konulu hedefle uyumludur. Stratejik Planında politika
çıktısı olarak belirlenen Dijital İnovasyon Merkezlerini Genişletmek ile benzerlik
göstermektedir.
Bu tedbir aynı zamanda 8. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG-8) ve 9.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefiyle (SDG-9) yakından ilişkilidir. SDG-8 özellikle istihdam
yaratmayı artırmak için yatırımı, girişimciliği ve yeniliği destekleyerek dünya çapında
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır. SDG-9 ise,
altyapıyı ve endüstrileri daha sürdürülebilir ve çevreye saygılı hale getirmek için yeniliği,
bilimsel araştırmayı ve teknolojik yükseltmeleri teşvik etmeyi hedefliyor.
Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi aşağıda
belirtilmiştir:
 On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023): 322.11 Öncelikli sektörler ve dijitalleşme
alanlarındaki yenilikçi girişimcilere yönelik hedef ve performans odaklı teknoloji geliştirme
merkezleri kurulacaktır.
i. 2021 için planlananlar:


Yeni TEKMER başvuruları alınmaya devam edilerek inkübasyon hizmetleri
sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek verilecektir.



Uluslararası kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programları kapsamında yeni bir
çağrıya çıkılarak uluslararası kuluçka merkezi kurulması ve işletmelerin hızlandırma
programlarına katılması desteklenecektir.
2. Sonuç göstergeleri:

Gösterge Adı
Kurulmasına ve işletilmesine destek sağlanan yeni
TEKMER sayısı (adet)
Kurulmasına ve işletilmesine destek sağlanan yeni İŞGEM
sayısı (adet)
Uluslararası kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programları
kapsamında destek ödemesi yapılan işletme sayısı (adet)

Mevcut Durum

2021

0*

6

0*

1

4*

8

*30.09.2020 itibarıyla gerçekleşme rakamlarıdır.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Girişimci ve KOBİ’lerimizin
etkileşimlerinin sağlanması sonucunda birlikte iş yapma kültürlerinin oluşması,
yatırımcılarla buluşmalarının sağlanarak direkt finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması,
ürün/hizmet kalitelerinin artırılarak daha rekabetçi işletmeler haline gelmeleri,
ürün/hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak her türlü faaliyette onlara
danışmanlık, eğitim ve mentorluk hizmetleri verilmesi sağlanacaktır.
Aldıkları bu hizmetler doğrultusunda dijital dönüşüm süreçlerinde daha ileriye giderek
maliyetlerini azaltan ve uluslararası arenada söz sahibi olan işletmelerimiz hem daha
rekabetçi olacak hem de diğer işletmelere yol gösterici olacaklardır.
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Kuluçka ve hızlandırıcı merkezlerinde niteliğin ve niceliğin artırılması, Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleri ile girişimciliğin ön plana çıkarılması ve Kamu-STK-Özel Sektör
işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır.
İşletmelerin tedarik, üretim, pazarlama, satış gibi tedarik zincirleri ve değer zincirleri
boyunca hız, esneklik ve verimlilik kabiliyetleri kazanabilmeleri için uygulanacak dijital
dönüşüm projeleri ile dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve
sistemlerin geliştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla bir destek programı
başlatılacaktır. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri
ya da sanayi odaları gibi kurumsal yapıların üyeleri olan işletmeler adına yaptıkları dijital
dönüşüm projeleri kapsamında KOBİ’lerin de projelerde yer alması mümkün olacaktır.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 2.275.268 Avro (Merkezi Bütçe)
Tedbir için belirlenen aktiviteler destek programının olağan sürecine devam edilmesini
ve başvuruların alınmasını öngörmektedir. Bu kapsamda sübvansion ve transferler kalemi
altında sağlanacak destekler merkezi bütçeden karşılanacaktır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Söz konusu destek programları kapsamında personel giderleri desteklenmekte olup
kuluçka merkezlerinde istihdam edilecek yönetici, uzman, teknik, temizlik ve güvenlik
personeli için destek kalemleri bulunmaktadır. Reform tedbirinin cinsiyet bağlamında ayrıca
bir etkisi öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı açısından
tarafsızdır. Destek programlarının temalı olması sebebiyle teknolojik odaklı sağlık konulu
başvurular gelebilmektedir. Bu bağlamda sağlık hizmetleri üzerinde olumlu etkiler
görülmesi muhtemeldir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Genellikle bilgi ve iletişim teknolojileri
konusunda girişimci ve işletmelerin desteklendiği bu yapılar çevreye olumsuz zarar verecek
herhangi bir faaliyet yürütmemektedir. Buna ek olarak zararlı bir faaliyet yürütülmesi
durumunda ilgili yapılar bir üniversite veya teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde yer aldığı
için belirli standartlar çerçevesinde denetlenmektedir. Yurt dışındaki kurulu yapılar için ise
ilgili ülkenin ağır standartları ve yaptırımları sayesinde bu tür bir risk söz konusu değildir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Dünya çapında yaşanan ekonomik
dalgalanmalar
Başvuruların beklenen düzeyde
olmaması

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Düşük

Başvuru sahiplerinin hem maddi hem de manevi
açıdan yanında olarak onları daha çok destekleyecek
politikaların geliştirilmeye çalışılması

Düşük

Desteğe ilişkin tanıtım faaliyetlerinin arttırılması ve
hedef kitle ile görüşmeler sağlanarak alınan geri
bildirimler doğrultusunda destek programında revize
çalışmalarının yapılması
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Tedbir 11: “KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması” (ERP (20202022) Tedbir 13)
Tedbir 11a: “KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Olan Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve Ar-Ge Projelerinin
Ticarileşmesine Destek Sağlanması”
1. Tedbirin tanımı: KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile yerli ve
milli KOBİ'ler tarafından yüksek teknoloji tabana yayılacak, teknolojik ürün yatırımları ve
ticarileştirme projeleri desteklenecek.
2020 yılında KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile düşük, orta düşük, orta yüksek
ve yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılması sağlanarak,
teknolojik ürün yatırımları ve ticarileştirme projeleri desteklenmeye başlanmıştır.
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı ile orta - yüksek ve
yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli
sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce
gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.
Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi aşağıda belirtilmiştir:


Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (2023)
o 3. Ar-Ge'de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmelliyet Merkezleri (3.5 Ar-Ge
ürünlerinin markalaşması ve küresel pazara açılmasına yönelik destek
sağlanması.)
o 8. Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı Güçlendiren Adımlar (8.8 Düşük
ve orta-düşük teknoloji seviyeli sektörlerde katma değerin artırılması için
markalaşma, ürün geliştirme, pazara erişim gibi desteklerin verilmesi.)
o 10. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (10.1 Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yatırımların desteklenmesi.)
o 11. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi (11.5
Tamamlanmış Ar-Ge projelerinin ticarileşme adımlarının hızlandırılması)

i. 2021 için planlananlar: KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı ile
KOBİ'lerin teknolojiye yatırım yapmaları desteklenecektir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut Durum

2021

Orta yüksek, yüksek teknoloji alanlarında yatırım yapılan ürün
sayısı. (adet)

46**

71

Orta düşük, düşük teknoloji alanlarında yatırım yapılan ürün
sayısı. (adet)

2**

50

*Teknoyatırım Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı=proje sayısı=ürün sayısıdır.
**30.09.2020 itibarıyla gerçekleşme rakamlarıdır.
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3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirerek, ülke
ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün
ihracatını artırmak amaçlanmakta olup işletmelerin yapacakları ürün yatırımlarının
desteklenmesi yoluyla KOBİ’lerin rekabet gücünün yükseltilmesi ve kapsayıcı büyümeye
katkı sağlanması hedeflenmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 17.747.111 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin istihdam yaratmaya katkısının olacağı beklenmekte olup tedbirin cinsiyet
bağlamında doğrudan bir etkisi olacağı öngörülmemektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Kovid-19)
salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında dezenfektan,
kolonya, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin hızlı bir biçimde
üretilmesini sağlamak üzere yatırım desteği verilmesine karar verilerek bu ürünler de
20.03.2020-22.06.2020 tarihleri arasında Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün
Listesine eklenerek desteklenmiştir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin yeşil büyümeye yaratmaya katkısının
olacağı beklenmekte olup tedbirin çevresel anlamda doğrudan bir etkisi olacağı
öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Piyasalardaki ekonomik dalgalanmalar

Düşük

Üretim girdilerinin maliyetinde yükselme olması

Düşük

Tedbir 11b: “Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi,
mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların
geliştirilerek uygulanması”
1. Tedbirin tanımı: KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması amacıyla;
teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorlük ve işbirliği ağlarına
katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların uygulanması sağlanacaktır. Bu
kapsamda, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programında yapılan değişiklikle bu program
da yalnızca KOBİ'ler desteklenecek, KOBİ'lere yönelik mentorluk programı yürütülecektir.
Yeni kurulan “Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM)” kapsamında; KOBİ’ler özel
sektör firmaları ve üniversiteler ile birlikte bir ağ oluşturarak katma değeri yüksek ürünler
ve teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
“Finansmana erişim” sorunu kapsamında alınan tedbirler arasında, 2018 yılında
başlatılan TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı (TechInvesTR) bulunmaktadır. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı
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erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi
ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde
“Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı” oluşturulmuştur. Tech-InvesTR
Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile; ülkemizde girişim sermayesi fonlarının ve bu
fonlara katılacak yatırımcıların sayısının ve ülkemize getirilecek kaynak miktarının
artırılması, daha fazla sayıda üniversite kuruluşu ile fonlar arasında katılım yoluyla doğrudan
bağlantının kurulması, böylece ülkemizde daha fazla sayıda teknoloji tabanlı girişime
yatırım yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği destek programlarında önümüzdeki
dönemde doğrudan hibe desteklerinin azaltılacağı, yatırımcıları olan projelere AB’den daha
fazla destek sağlanacağı da göz önüne alınarak ülkemizdeki fon sayısı, yatırımcı sayısı ve
yatırım alan girişimci sayısının artırılması hedeflenmiştir. Bunlara ek olarak, ekosistemin
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üniversite kuruluşlarında girişim sermayesi
konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede açılan
Tech-InvesTR 2018 Çağrısı kapsamında, çalışmalar yürütülmektedir.
Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi aşağıda
belirtilmiştir:


Bu reform tedbiri, On Birinci Kalkınma Planının 2.2.1.1.7. Ar-Ge ve Yenilik
başlığında yer alan aşağıdaki tedbirlerle ilişkilidir.
o 350.8. Araştırma altyapılarından Ar-Ge ve yenilik proje hizmeti alan
KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere Yenilik Destek Kuponu
programı uygulamaya konulacaktır.
o 351.1. Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı kapsamında öncelikli
sektörlere özel önem verilerek firma konsorsiyumlarının yüksek teknolojili
ürün geliştirme ve ticarileştirmesi desteklenecektir.
o 352.2. Büyük firmaların; tedarikçisi konumundaki KOBİ'lerin, Ar-Ge
projelerini yönlendirdiği ve eş-finansman sağladığı bir destek programı
oluşturulacaktır.
o 352.3. Yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen
başlangıç firmaları ilk aşaması mentörlük desteği olacak şekilde aşamalı bir
program çerçevesinde desteklenecektir.

Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 “İhtiyaç sahibi büyük firmalar tarafından talep
edilen Ar-Ge ve yenilik tabanlı çözüm önerilerinin aynı firmaların eş finansmanı ile
KOBİ’ler tarafından karşılanması sağlanacaktır. Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı ile daha fazla Ar-Ge ürünü daha hızlı ve etkin bir şekilde ticarileştirilecektir.”
Politika tedbiri bu reform tedbiriyle örtüşmektedir.
2023 Türkiye İhracat Stratejisinde yer alan 24 numaralı “KOBİ’lerin Ar-Ge yaparak
rekabetçiliklerinin artırılması için proje destekleri yaygınlaştırılacaktır.” eylemi bu reform
tedbiriyle örtüşmektedir.
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2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”,
“Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi” ve “Girişimcilik” stratejik bileşenleri göz önünde
bulundurulmuştur.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), özel
sektör kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini teknoloji ve inovasyon programları
ile destekleme misyonuna sahiptir. TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında,
önümüzdeki yıllarda da çağrılar açılarak Ar-Ge ve yenilik projeleri ve faaliyetleri
desteklenmeye devam edilecektir. Başlıca destek programları:
a) Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması: Bu mekanizma kapsamında; özel sektör
firmaları, özellikle de Ar-Ge ve ürün tasarım merkezi bulunanlar, hedeflenen teknoloji
tabanlı ürün değer değer zincirinde yer alan KOBİ'ler son kullanıcılar, teknoloji geliştirme
bölgeleri ve üniversiteler ile birlikte bir ağ oluşturacaktır. Genel olarak, bu mekanizma ile
oluşturulacak yenilik ağları, yenilik sisteminde merkezi bir konuma sahip olarak pazar için
katma değeri yüksek ürünler ve teknolojileri ortak-iş modeliyle ürünleştirebilme imkânına
sahip olacaktır.
b) BiGG+ Mentor Arayüzü: Mentorluk programının amacı, TÜBİTAK Ar-Ge ve
yenilik desteklerinden yararlanan KOBİ’lerin ticari olgunluk seviyesini ve Ar-Ge yenilik
kapasitelerini arttırmaktır.
c) Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı: Bu program; ülkemiz
ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım
yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla
TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde oluşturulmuştur.
d) Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı: Bu program
kapsamında açılan çağrı ile teknoloji sağlayıcıların araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik
projeleri sonucunda ortaya çıkan patentli teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile
müşteri kuruluşlara aktarılmasını hedeflemektedir.
e) Sipariş Ar-Ge Desteği: Sipariş Ar-Ge desteği çağrısında, müşteri gereksinimlerini
karşılayacak çözümleri KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme
potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
f) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir
programdır
i. 2021 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı
açılarak projeler/faaliyetler desteklenecektir.
ii. 2022 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı
açılarak projeler/faaliyetler desteklenecektir.
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iii. 2023 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı
açılarak projeler/faaliyetler desteklenecektir.
2. Sonuç Göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut
Durum

2021

2022

2023

95

95

95

95

1134

880

980

1080

Proje Başvurularında KOBİ’lerin Payı (%)
KOBİ Desteklenen Proje Sayısı (adet)

*Göstergelerin yıllık hedefleri kümülatif olarak değil; her yıl için ayrı belirlenmiştir.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: KOBİ'lerin, araştırma-geliştirme ve
yenilik faaliyetleri için finans kaynaklarına, mentorluk hizmetlerine ve ağlara daha kolay
erişmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen TÜBİTAK faaliyetleri,
KOBİ'lerin daha rekabetçi olmalarına yardımcı olmak için olumlu bir ortam yaratacaktır.
Özellikle KOBİ'ler, inovasyon ağlarındaki yenilikçi partnerlerle ve son kullanıcılarla
çalışma konusunda yeteneklerini ve becerilerini artırarak hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde daha rekabetçi olabileceklerdir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
TEYDEB Destek Programları kapsamında desteklenen başlıca gider kalemleri;
personel giderleri, seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme
ve sarf giderleri, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, girişim sermayesi katkı
payı ödemeleri vb. giderlerdir. Bu maliyetlerin yıllık toplamı, Tablo 7a'daki sübvansiyonlar
ve transferler sütununda verilmiştir.
Ayrıca proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde görevli kişi ücretleri, tanıtım
faaliyetleri, yolluk, görev giderleri, hizmet alımları, mal hizmet alım giderleri v.b. diğer
desteklenen gider kalemleridir. Bu maliyetlerin yıllık toplamı, Tablo 7a'daki ürün ve
servisler sütununda verilmiştir.
Tüm bu maliyetler merkezi bütçe tarafından karşılanmaktadır. Proje değerlendirme,
izleme süreçlerinde görevli kişi ücretleri, tanıtım faaliyetleri, yolluk, görev giderleri, hizmet
alımları, mal hizmet alım giderleri v.b. cari bütçede yer alan kalemler planlanan bütçe Ürün
ve Servisler kaleminde belirtilmiştir. TEYDEB Destek Programları kapsamında verilen
destek tutarı hibe olarak verilmektedir.
2021: 73.089.217 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 78.257.669 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 88.443.695 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Yukarıda listelenen önlemler, KOBİ'lerin sahip olduğu nitelikli çalışan sayısında
önemli bir artışa neden olması beklenen KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini
artıracaktır. Bununla birlikte, KOBİ'lerin araştırma ve inovasyonunun daha etkin bir şekilde
desteklenmesi, nitelikli kadınların araştırma ve inovasyon faaliyetlerine daha fazla
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katılımına yol açması dışında, toplumsal cinsiyet meseleleri üzerinde olumlu bir doğrudan
etki beklenmemektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: TÜBİTAK'ın teknoloji ve yenilik destek
programlarında kullanılan “Proje Çıktılarının Ekonomik ve Sosyal Faydaya
Dönüştürülmesi” değerlendirme kriterleri kapsamında desteklenen projelerin çevresel
yönleri göz önünde bulundurulmaktadır.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri

Yüksek

Ekonomik dalgalanmaların TÜBİTAK
destek bütçesine olumsuz etkileri
KOBİ’ler ve diğer kuruluşlar
(kamu/özel) arasında işbirliği zorlukları

Yüksek

Kovid-19 ile mücadele kapsamında KOBİ'lerin
ve startup'ların Ar-Ge projelerinin daha fazla
sayıda finanse edilmesi.
Yüksek katma değerli projelere öncelik
verilmesi.
Firmalar ve diğer kuruluşlar (kamu/özel)
arasında farkındalık etkinlikleri yapılabilir.

Orta

Tedbir 12: “Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında
performans esaslı olarak desteklenmesi” (ERP (2020-2022) Tedbir 14)
1. Tedbirin tanımı: 6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun” kapsamında yeterlik alarak özel bir hukuki statüye kavuşan araştırma altyapılarının
performansa dayalı bir sistemle desteklenmesine devam edilecek ve Kanun kapsamına yeni
araştırma altyapılarının alınması için çalışmalar yürütülecektir.
Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi aşağıda
belirtilmiştir:




On Birinci Kalkınma Planındaki 350.3 numaralı “Öncelikli sektörlerde yetkinliği
olan araştırma altyapılarının 6550 sayılı Kanun kapsamına alınması
sağlanacaktır.” politikasıyla ve 441.3 numaralı “6550 sayılı Kanun kapsamındaki
araştırma altyapılarının çıktı ve etki odaklı performanslarının izlenmesine ve
kritik teknoloji alanlarında ürün misyonları doğrultusunda çalışmalarını teşvik
etmeye yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” politikasıyla ilgilidir.
2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki 350.3 tedbiri ile ilgilidir.

i. 2021 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı
sayısının artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.
ii. 2022 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı
sayısının artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.
iii. 2023 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı
sayısının artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

126

Yapısal Reformlar

2. Sonuç Göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut Durum
(2020)

2021

2022

2023

7

3

3

3

6550 sayılı Kanun kapsamına alınacak yeni
araştırma altyapılarının sayısı

*Göstergelerin yıllık hedefleri kümülatif olarak değil; her yıl için ayrı belirlenmiştir.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Üniversiteler bünyesinde bulunan
araştırma altyapılarının finansal ve yönetsel kapasitelerinin artırılması, nitelikli
araştırmacıların istihdam edilmesi ve bu altyapılarda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve
ticarileşmesiyle, uluslararası pazarlarda teknolojik ürünlerin ihracatlarının artırılması ve
böylelikle ülke ekonomisine katma değer yaratılması hedeflenmektedir.
Araştırma altyapılarına 6550 sayılı Kanun kapsamında 5 yıllık süreyle yeterlik
verilmekte olup, yeterlik kararı, performansın istenen seviyede sürmesi halinde
yenilenebilmektedir. Bu nedenle, araştırma altyapılarının kurumsal kapasitelerini
tamamlamalarıyla birlikte bu tedbir altındaki sonuçlar 5 yıl içinde ya da sonrasında ortaya
çıkacaktır.
4.

Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 18.752.193 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 29.553.988 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 42.157.952 Avro (Merkezi Bütçe)

5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin istihdam yaratılmasına pozitif katkıda bulunması beklenmektedir. Ancak,
tedbirin cinsiyet üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı öngörülmemektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Tedbirin çevre üzerine beklenen etkisi
bulunmamaktadır.
7.

Potansiyel riskler:

Riskler

Olasılık

Araştırma altyapısında, nitelik ve nicelik açısından yeterli araştırmacıların olmaması

Yüksek

Girdi maliyetlerindeki artışlar

Yüksek

Ticarileştirme ile ilgili hususlar

Yüksek
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5.3.5. Ekonomik Entegrasyon Reformları
a. Temel engellerin analizi
Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki serbest ticaret anlaşması (STA) ağları oluşturma
eğilimine paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin Serbest Ticaret
Anlaşmaları akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar
akdetmektedir.
Bugüne kadar, ülkemizce 37 STA imzalanmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle
feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 21 STA (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek,
Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney
Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova ve Venezuela) hâlihazırda
yürürlüktedir.7 Öte yandan, Lübnan, Sudan ve Katar STA’ları iç onay süreçlerinin
tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.
Türkiye, mevcut STA’ların kapsamlarının genişletilmesi çerçevesinde müzakereler
yürütmektedir. Bu kapsamda, Sırbistan STA’sının güncellenmesine yönelik imzalanan
protokoller 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. EFTA, Bosna-Hersek ve
Karadağ ile yürütülen müzakereler sonucunda imzalanan STA’lar ise iç onay süreçlerinin
tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Ayrıca, Gürcistan ve Malezya yürütülen
müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması; Moldova ile ise kısa zamanda
müzakerelere başlanması hedeflenmektedir.
Diğer taraftan; 17 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA
müzakereleri kapsamında 5 ülke (Ukrayna, Japonya, Tayland, Endonezya ve İngiltere) ile
müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke
grupları (Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR, Ekvator, Kamerun, Çad, Körfez
İşbirliği Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Seyşeller, Cibuti ve Pakistan) ile de söz
konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.
Türkiye-AB Gümrük Birliği, yapısal sorunlar giderilerek Gümrük Birliği’nin daha iyi
işleyişinin sağlanması ve Türkiye-AB tercihli ticari ve ekonomik ilişkilerinin kamu alımları
ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilmesi suretiyle güncellenecektir.
b. Reform tedbirleri
Tedbir 13: “Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi” (ERP (2020-2022)
Tedbir 15)
1.Tedbirin tanımı: Gümrük Birliği, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği
öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte,
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin beklenenden uzun sürmesi, Gümrük Birliği ile ilgili
alanlarda AB’nin karar alma süreçlerinde Türkiye’nin etkin yer alamaması, ülkemiz
bakımından AB’nin akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) üstlenilmesinde
Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. TürkiyeÜrdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
7
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yaşanan güçlükler ve Gümrük Birliği’nden tam anlamıyla yararlanmamıza mani olan
karayolu kotaları gibi yapısal sorunları ortaya çıkarmıştır.
Diğer taraftan, dünya ekonomisinde değişen koşullar nedeniyle Gümrük Birliği
tarafların beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Zira, Türkiye ve AB’nin hizmetler
ve kamu alımları gibi ticaret ile ilgili alanları kapsayan yeni nesil STA’ları, tarafları
ekonomik ve ticari ilişkilerini bu eğilim doğrultusunda geliştirmeye teşvik etmektedir.
Bu durum, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede,
konuya ilişkin resmi müzakerelerin Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den yetki almasını
müteakip başlatılması amaçlanmaktadır.
i. 2021 için planlananlar: Müzakereler, Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den yetki
almasını müteakip başlatılacaktır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin
başlatılmasından sorumlu kuruluş Ticaret Bakanlığı ile birlikte diğer ilgili kamu
kuruluşlarıdır.
ii. 2022 için planlananlar: Müzakereler sürdürülecek ve mümkünse bitirilecektir.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin yürütülmesinden sorumlu kuruluş
Ticaret Bakanlığı ile birlikte diğer ilgili kamu kuruluşlarıdır.
iii. 2023 için planlananlar: Müzakereler sonuçlandırılacak ve mümkünse yürürlüğe
girecektir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin sonuçlandırılmasından
sorumlu kuruluş Ticaret Bakanlığı ile birlikte diğer ilgili kamu kuruluşlarıdır.
2. Sonuç göstergeleri: Tedbir kapsamında takip edilen herhangi bir performans
göstergesi bulunmamaktadır.
3. Rekabetçilik üzerine beklenen etkiler: Tarım, hizmetler ve kamu alımlarında
sağlanacak pazar açılımlarının Türkiye ekonomisinin rekabetçilik düzeyini arttırması
beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 45.000 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 45.000 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 45.000 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İşgücünün tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne kayması
beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: AB mevzuatına daha fazla uyum nedeniyle çevre
üzerine olumlu etki beklenmektedir.
7. Potansiyel riskler: Müzakerelerin başlatılması için Avrupa Komisyonu’nun
Konsey’den yetki alması beklenmektedir. Müzakerelerin doğası gereği kesin bir zaman
çizelgesi sunulması mümkün değildir.
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5.3.6. Eğitim ve Yetenekler
a. Temel engellerin analizi
Son yıllarda Türkiye’de eğitime erişimde önemli mesafe kat edilmiş olup öğretmen
nitelikleri başta olmak üzere eğitimin niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Eğitim
sisteminde bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, fırsat eşitliğine dayalı, kaliteyi
yükselten bir dönüşüm programı uygulanmaktadır. Kapsayıcı, fırsat eşitliğine dayalı kaliteli
bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimin sağlanması en önemli eğitim
politikaları arasındadır.
Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı
sağlarken nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi de kaliteli eğitimle mümkün olmaktadır.
TIMSS 2019 sonuçlarına göre sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının
matematik ve fen alanlarının ilk kez üzerine çıkılmış, araştırmaya katılan ülke sayısı artışına
rağmen 2015 araştırmasına göre tüm alanlarda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer
alınmıştır. Ancak temel yeterlilik düzeyi üzerindeki öğrenci oranlarındaki artış yaşanması
rekabetçilik açısından olumlu bir gelişme olmasına rağmen okul türleri ve bölgeler arası
başarı farklılıklarının boyutu, okullar ve öğrenciler arasındaki eşitsizliğin devam ettiğini
göstermektedir. Bu kapsamda kız çocukları ve sosyoekonomik koşulları elverişsiz olan
çocukların nitelikli eğitim almalarını sağlamak ve kapsayıcı eğitimi güçlendirmek için çeşitli
faaliyetler yürütülmekte, okullar arasındaki eşitsizliği giderebilmek için elverişsiz okulların
fiziki altyapıları ve sosyal imkanları iyileştirilmekte, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine
ağırlık verilmektedir.
Beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve
becerilerinin güncellenmesi hususunda mesleki eğitimin kritik bir rolü bulunmaktadır.
Ancak, mesleki eğitim alan öğrencilerin bilgi/beceri seviyelerini gösteren veriler mesleki
eğitimin mevcut haliyle iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda uygulamalı eğitime ağırlık vermek amacıyla mesleki ve teknik
eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri yapılmakta, öğrencilerin buluş,
patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilmekte, meslek liselerinin atölye ve
laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim istihdam ihtiyaçlarına uygun hale
getirilmektedir.
Diğer taraftan, Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik alanda derin ve olumsuz
etkileri eğitimde de kendini göstermiştir. Söz konusu salgının eğitim alanındaki ilk ve en
önemli yansıması ise eğitime ara verilmesi ve okulların kapanmasıdır. 2020-2021 eğitimöğretim döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin birlikte olduğu hibrit bir model
benimsenmiş, normalleşmeyle beraber aşamalı ve seyreltilmiş bir eğitim planlamasıyla
farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler aşamalı olarak sınıflarında yüze yüze eğitim
almaya başlamıştır. Salgınla beraber uzaktan eğitim önem kazanmış, bilişim ve teknoloji
altyapısı güçlendirilerek uzaktan eğitim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine ve faaliyetlerin
sayısının artırılmasına önem verilmiştir. Bununla beraber, eğitimde görülen eşitsizlikler
uzaktan eğitim süreçlerinde daha belirgin hale gelmiştir. TIMSS 2019 araştırması da
öğrencilerin matematik ve fen dersleri için okul ortamında bilgisayara erişiminin katılımcı
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ülkelerin ortalamasının önemli ölçüde altında olduğunu göstermektedir. Uzaktan eğitimden
faydalanma düzeyi, özellikle sosyoekonomik koşullardan kaynaklı bilişim teknolojilerine
erişim ve bu teknolojilerden yararlanabilme farkları, öğretmenlerin uzaktan eğitim için
gerekli olan dijital ve pedagojik yeterlikleri gibi birçok etmenden etkilenmekte ve böylelikle
eşitsizlik büyümektedir.
b. Reform tedbirleri
Tedbir 14: “Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 16)
1. Tedbirin tanımı: Türkiye’de okul öncesi eğitime geç önem verilmesi nedeniyle
2002 yılında yüzde 11,79 olan okullaşma oranı, yapılan yatırımlar sayesinde günümüzde
yüzde 54,41’e ulaşmıştır. Günümüzde okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyetin fazla
olması, yardımcı personel/kapasite yetersizliği ve ülkenin farklı coğrafi özellikleri nedeniyle
sorunlar yaşanmaktadır.
Bakanlığın öncelikli hedefi her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olarak
zorunlu ilkokula başlamasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı’nın
2023 Eğitim Vizyonunda “Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır”, 2020 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında “Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5
yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin arıtılmasına yönelik
ortak kalite standartları geliştirilecektir.” ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde "herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim sağlama"
hedeflerine yer verilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda her çocuğun okullaşması için aileye
düşen maliyeti azaltmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının kapasitesini arttırmaya yönelik
tedbirler almak gerekmektedir.
i. 2021 için planlananlar:
 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul öncesi kırtasiye harcamaları için il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine 1.212.536 Avro aktarılmıştır.


2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde 3200 dezavantajlı aileye “Benim Oyun
Sandığım” seti teslim edilecek, izleme değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.



2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde “Bir Şeyden Çok Şey”, “Hisset Düşün
Yap”, poster ve aile rehberinin 10.000 çocuğa dağıtımı yapılacaktır.



Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu 156 kurumun yönetici, öğretmen ve
aile eğitimleri tamamlanacak, kurumlara donatım, kırtasiye materyal desteği
sağlanacaktır.

ii. 2022 - 2023 için planlananlar:


2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul öncesi kırtasiye harcamaları
için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ödenek aktarılacaktır.



Okul öncesi eğitime erişimi olmayan dezavantajlı ailelere “Benim Oyun
Sandığım” seti teslim edilecek, izleme değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.



“Bir Şeyden Çok Şey”, “Hisset Düşün Yap”, poster ve aile rehberinin
dağıtımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
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Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu okul öncesi eğitim kurumlarının
yönetici, öğretmen ve aile eğitimleri tamamlanacak, kurumlara donatım, kırtasiye
materyal desteği sağlanacaktır.

2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut
Durum

2021

2022

2023

71,22

72

73

75

Materyal Dağıtılan Çocuk Sayısı

-

10.000

10.000

10.000

Eğitime alınan öğretmen sayısı

-

600

600

600

500

3200

3000

3000

5 yaş net okullaşma oranı, %

Benim Oyun Sandığım Seti Dağıtılan Aile
Sayısı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Okul öncesi eğitim alan çocuklar,
ilerleyen yıllarda gelişimi her yönden desteklenen yetişkinler haline gelecek ve böylece ülke
ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 1.763.688 Avro (Yönetici/öğretmen/aile eğitimleri (110.231 Avro), Benim
Oyun Sandığım ve diğer materyallerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (440.922 Avro),
kırtasiye ödenekleri (1.212.536 Avro))
2022: 2.149.381 Avro (Yönetici/öğretmen/aile eğitimleri (107.469 Avro ), Benim
Oyun Sandığım ve diğer materyallerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (429.876 Avro),
kırtasiye ödenekleri (1.612.036 Avro))
2023: 2.634.872 Avro (Yönetici/öğretmen/aile eğitimleri (105.395 Avro ), Benim
Oyun Sandığım ve diğer materyallerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (421.580 Avro),
kırtasiye ödenekleri (2.107.898 Avro))
2021-2023: Toplam 6.547.941 Avro (Merkezi bütçe ve dış kaynaklı bütçe toplamı)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Tedbirle ilgili orta-uzun vadeli etki analizleri veriye bağlı olarak hazırlanma
aşamasındadır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Reform tedbirinin çevre üzerinde doğrudan bir
etkisi öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir çevre açısından tarafsızdır.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Kovid-19

Olasılık
Yüksek

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Kovid-19 salgını nedeniyle okul öncesi okullaşma oranlarında düşüş
beklenmektedir. Okul öncesi eğitim ortamları daha güvenli hale getirilerek
bu düşüşün önüne geçilmeye çalışılacaktır.

132

Yapısal Reformlar

Tedbir 15: “Okuma kültürünün artırılması” (ERP(2020-2022) Tedbir 17)
Tedbir 15.a (Sorumlu kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı, aynı zamanda
tedbirin tamamından sorumlu ana kuruluş)
1. Tedbirin tanımı: Okuma kültürünün artırılması ile toplumun her kesiminin
okuyan, okuduğunu yorumlayan, doğru bilgiye erişebilen, sorgulayan ve öğrenen bireyler
olması hedeflenmektedir.
Söz konusu tedbir sırasıyla On Birinci Kalkınma Planı, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı
Yıllık Programı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’ndan referans
almaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı’nda “Okuma kültürünün oluşturulması ve
yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu
alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekânsal ve
işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.” ibaresi bulunmaktadır.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda “Okuma kültürünün geliştirilmesi
amacına yönelik olarak, halk kütüphaneleri yeni bir anlayış çerçevesinde daha kullanıcı
dostu olacak şekilde inşa edilmekte olup, mevcut kütüphanelerin de aynı anlayış
çerçevesinde rehabilite edilmesi sağlanmaktadır” ifadesi yer almaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda ise “Bilgi Toplumuna
Dönüşümün Desteklenmesi” amacı altında “bilgiye erişimi kolaylaştırarak bilgi
okuryazarlığı ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması” hedefi bulunmaktadır.
Türkiye genelinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü’ne bağlı 1210 halk kütüphanesi ve 57 gezici kütüphane ile toplumda okuma
kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda hizmet verilmektedir.
Gerek Millî Kütüphane, gerekse de halk kütüphanelerinin e-kütüphane hizmetleri ile
bireyin kütüphaneye gelemediği zamanlarda da bilgiye ücretsiz ve hızlı erişimi
sağlanmaktadır. Yine kütüphaneye gelemeyen vatandaşlar için geçici derme ile hastanelere,
karakollara, hapishanelere, köylere kütüphane hizmetleri götürülmekte olup, gezici
kütüphaneler ile de benzer çalışmalar desteklenmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı halk kütüphanelerinde dezavantajlı gruplara yönelik
hizmetlerin geliştirilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile anlaşmalar yapmaktadır.
Bunlardan bazıları aşağıdadır:
Millî Eğitim Bakanlığı ile bilgi okuryazarlığı eğitimi verilmesi, okuma kültürünün
yaygınlaştırılması ve kütüphane kullanma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik
“Eğitimde İş Birliği Protokolü”,
Adalet Bakanlığı ile cezaevlerinde okuma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine
yönelik “Kütüphaneler İş Birliği Protokolü”,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Çağdaş
Drama Derneği arasında “Kütüphanede Drama ile Fark Yarat! İş Birliği Protokolü”.

133

Yapısal Reformlar

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile halk sağlığı farkındalığı, önleyici bilgilendirme çalışmaları
ve bağımlılık konularında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocuk işçiliği ile
mücadele ve mevsimlik tarım işçileri konularında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
gönüllülük konusunda iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.
Tedbir kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü temsilcileri tarafından benzer çalışmalar yapılan kurumlar ziyaret edilmiş ve bazı
görüşmelerde bulunulmuştur. Söz konusu kurumlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, KitapKafe Projesi ve Kitap Okuma Halkaları uygulamasını yürütmektedir. Bununla birlikte, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “0-6 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin
Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi” yürütülmektedir. Ayrıca KOP, DAP
ve DOKAP bölgelerinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bazı projeler başlatılmış
olup söz konusu çalışmalara devam edilmektedir.
i. 2021 için planlananlar:


Bir e-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulaması hayata geçirilecek, e-kitap
paylaşımı yapılacak ve klasik Türk eserleri e-kitap ortamında yayımlanacaktır.



“Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” kapsamında yayıncılara destek verilecektir.



“Kütüphanem Cepte” uygulamasının kullanımı yaygınlaşacaktır.



Kütüphane etkinlikleri ile kütüphanelerin kullanım oranı artacaktır.



İşbirliği yapılan kurum sayısı artırılacaktır.

ii. 2022 için planlananlar:


Halk Kütüphaneleri için e-yayın platformu oluşturulması, güncellenmesi ve
yönetimi sağlanacaktır.



E-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulamasının kullanımı yaygınlaştırılacak, ekitap paylaşımı yapılacak ve klasik Türk eserleri e-kitap ortamında
yayımlanacaktır.



“Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” kapsamında yayıncılara destek verilecektir.



“Kütüphanem Cepte” uygulamasının kullanımı yaygınlaşacaktır.



Kütüphane etkinlikleri ile kütüphanelerin kullanım oranı artacaktır.



İşbirliği yapılan kurum sayısı artırılacak ve kütüphanelere ilişkin farkındalık
çoğalacaktır.

iii. 2023 için planlananlar:


E-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulamasının kullanımı yaygınlaştırılacak,
e-kitap paylaşımı yapılacaktır.



“Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” kapsamında yayıncılara destek verilecektir.



“Kütüphanem Cepte” uygulamasının kullanımı yaygınlaşacaktır.



Kütüphane etkinlikleri ile kütüphanelerin kullanım oranı artacaktır.
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İşbirliği yapılan kurum sayısı artırılacak ve kütüphanelere ilişkin farkındalık
çoğalacaktır.

2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut Durum

2021

2022

2023

Ödünç Materyal Sayısı

3.135.251

16.750.000

19.250.000

22.150.000

Kütüphane Üye Sayısı

4.165.427

4.985.000

5.732.000

6.591.000

231.835

1.950.000

2.500.000

3.075.000

Kütüphanelerde
katılımcı sayısı

etkinliğe

katılan

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: PISA, TİMMS test sonuçlarında,
gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleri okuma kültürü ortalamalarına yaklaşılması
hedeflenmektedir. Okuma kültürü alanında ülkemizdeki mevcut rekabet ortamının
geliştirilmesi beklenmektedir. Okuma kültürünün geliştirilmesi sonucu yaşanan toplumsal
gelişim, ülkemizin diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerle ekonomik alanda
rekabet edebilirliğine de olumlu katkılar sağlayabilecektir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 3.671.117 Avro (Bir e-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulaması hayata
geçirilmesi ve klasik Türk eserlerinin e-kitap ortamında yayımlanması faaliyetleri
kapsamındaki maliyetler (110.231 Avro), “Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” çerçevesinde
“ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine verilecek destek
kapsamındaki maliyetler (330.692 Avro), 2020 yılında alımı yapılan ve çalışmaya başlayan
500 sözleşmeli kütüphaneciye ödenecek maaşlar kapsamındaki maliyetler (3.230.195 Avro))
2022: 3.985.425 Avro (Bir e-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulaması hayata
geçirilmesi ve klasik Türk eserlerinin e-kitap ortamında yayımlanması faaliyetleri
kapsamındaki maliyetler (118.216 Avro), “Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” çerçevesinde
“ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine verilecek destek
kapsamındaki maliyetler (403.009 Avro), 2020 yılında alımı yapılan ve çalışmaya başlayan
500 sözleşmeli kütüphaneciye ödenecek maaşlar kapsamındaki maliyetler (3.464.200 Avro))
2023: 4.338.880 Avro (Bir e-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulaması hayata
geçirilmesi ve klasik Türk eserlerinin e-kitap ortamında yayımlanması faaliyetleri
kapsamındaki maliyetler (127.508 Avro), “Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” çerçevesinde
“ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine verilecek destek
kapsamındaki maliyetler (474.277 Avro), 2020 yılında alımı yapılan ve çalışmaya başlayan
500 sözleşmeli kütüphaneciye ödenecek maaşlar kapsamındaki maliyetler (3.737.075 Avro))
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Halk kütüphaneleri toplumun her kesimine hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet
veren kamu kurumlarıdır. Okuma kültürünün arttırılması ve önündeki engellerin kaldırılması
ile toplumda sosyal ve kültürel kalkınma sağlanacaktır.
Ülkemizde diğer bölgelere kıyasla gelişmişlik düzeyinin ve aile içi gelir düzeyinin
daha düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde kız çocuklarının ve
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kadınların kütüphane kullanımının arttırılması, yeterli teknik donanımla engelli bireylerin
kütüphane kullanımı önündeki bariyerlerin en aza indirilmesi bu konudaki farkındalığın
artırılmasına önemli katkılar sağlayabilecektir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Okuma kültürünün artırılması ile çevresel
konularda farkındalığın sağlanması kolaylaşacaktır. Okuma kültürünün artırılması,
toplumun önemli bir kesiminin çevre hakkında daha bilinçli ve duyarlı hale gelmesine sebep
olabilecek, bu da çevresel faaliyetlere aktif olarak daha fazla katılım sağlanmasına ve doğal,
tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına olumlu katkılar sağlayabilecektir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Mevzuat Değişikliği (Kütüphanelerin
yerel yönetimlere devri vb.)
Personel Yetersizliği

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Düşük

Konuya ilişkin farkındalığın artırılması

Orta

Devlet Personel Başkanlığından yeterli sayıda
kütüphaneci alımına ilişkin desteğin olması

Tedbir 15.b (Sorumlu kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı)
1. Tedbirin tanımı: Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi için
erken yaşlarda okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve toplumda okuma kültürünün
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Ayrıca öğrencilerimizin modern ve dijital çağın gerisinde kalmaması ve ülke genelinde
bilgiye erişimde eşit fırsatlar yaratması ve okul kütüphanelerinin AB eğitim hedefleri
doğrultusunda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte tüm öğrenen toplumlar için
öğrenme merkezleri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Böylece AB’nin kapsayıcı ve
eşitlikçi kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik
etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda herkes için kaliteli eğitim
reformları da desteklemektedir.
Okulda kütüphane olması öğrencilerin akademik becerilerini artıran bir unsurdur ve
Türkiye'de okuma becerisinin geliştirilmesi, OECD standartlarına ulaşılmasına yardımcı
olmak için z-kütüphane sayısı artırılacaktır. Türkiye, en son PISA sınavlarında PISA
performansını geliştirmiştir. Bu nedenle 2020-2022 ERP'de yer alan reform tedbiri 17'ye
(Okuma kültürünün artırılması) devam edilmesi gerekmektedir.
PISA sınavlarındaki okuma becerileri ortalamalarının artırılmasına katkı sağlayacak
olan z-kütüphanelerin etkisinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması için okul
toplumunun, okuma kültürü konusunda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Okul
öğretmenleri ile birlikte okuma kültürü ve kütüphane kullanımına yönelik öğretim
faaliyetleri geliştirilecektir.
29 Ekim 2023’e kadar 2023 yayın projesi adı altında yayımlanacak kültür yayınları ile
2023 eğitim vizyonu kapsamında öğrencilerimizin okuma becerisine ve okuma kültürüne
katkı sağlayarak eğitim kalitesinin artırılması ve yayın faaliyetlerinin eğitim reformları
destekleyecek şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 21
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adet olmak üzere toplam 104 eserin baskısı tamamlanmış olup okul kütüphaneleri bu
eserlerle desteklenmektedir.
Bu reform tedbiri, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve Yatırım Programlarında
yer alan aşağıdaki tedbirlerle de desteklenmektedir.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çocuk, gençlik, eğitim ve kültürle ilgili
politikalar altında birçok Madde ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine vurgu
yapmaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023);
633.1. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan
itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecektir.
1-a) Kalkınmada öncelikli bölgelerde z-kütüphane kurulacaktır.
2020 Yatırım Programı: 2014H02-2016 Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması ZKütüphaneler
i. 2021 için planlananlar:





Z-Kütüphanesi olan okul sayısı artırılacaktır.
Z-Kütüphane kılavuzu hazırlanacaktır.
Z-Kütüphanelerde okuma etkinlikleri kılavuzu hazırlanacaktır.
Kültür kitapları basılacak ve okul kütüphaneleri desteklenecektir.

ii. 2022 için planlananlar:






Z-Kütüphanesi olan okul sayısı artırılacaktır.
Z-Kütüphane kullanımı ve okuma etkinlikleri ile ilgili hizmet içi öğretmen
eğitimleri gerçekleştirilecektir.
Okuma kültürü ve kütüphane kullanımında okul öğretmenleriyle işbirliği
içerisinde öğretim etkinlikleri geliştirilecektir.
Okul kütüphanelerinde okuma etkinlikleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Kültür kitapları basılacak ve okul kütüphaneleri desteklenecektir.

iii. 2023 için planlananlar:






Z-Kütüphanesi olan okul sayısı artırılacaktır.
Z-Kütüphane kullanımı ve okuma etkinlikleri ile ilgili hizmet içi öğretmen
eğitimleri gerçekleştirilecektir.
Okullarda okuma etkinlikleri takvimi oluşturulacaktır.
Okullarda okuma etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
Kültür kitapları basılacak ve okul kütüphaneleri desteklenecektir.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut Durum

2021

2022

2023

1728

245

300

350

-

200

200

200

1.000.000

100.000

150.000

180.000

Açılan z-kütüphane sayısı
Eğitime alınan öğretmen sayısı
Z-Kütüphanelerden yararlanan öğrenci
sayısı

*Gösterge hedefleri her yıl için yıllık olarak belirlenmiştir.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler:
OECD PISA, TİMMS test sonuçlarında Avrupa Birliği ülkeleri okuma becerisi
ortalamalarına yaklaşılması hedeflenmektedir.
Okuma becerisinin, öğrencilerin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili
bir şekilde katılması ve katkıda bulunması açısından değerlendirildiğinde ülke ekonomisi,
büyüme verileri bakımından diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabet edebilirlik üzerinde
etkili bir faktör olması beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
Maliyet: 2021: 2.755.763 Avro (245 z- kütüphane kurulumu 2.700.647 Avro, zkütüphane kılavuzu 11.023 Avro, z-kütüphane okuma etkinlikleri kılavuzu 11.023 Avro,
kültür eserleri basımı ve dağıtımı 33.069 Avro-20 kitap x 2000 okul x 0.77 Avro 1 kitap
maliyeti)
2022: 3.224.071 Avro (300 z- kütüphane kurulumu 3.170.337 Avro, 200 öğretmene
hizmet içi eğitim 21.494 Avro-200x107 Avro, kültür eserleri basımı ve dağıtımı 32.241
Avro-20 kitap x 2000 okul x 0.75 Avro 1 kitap maliyeti)
2023: 3.688.821 Avro (350 z- kütüphane kurulumu 3.636.123 Avro, 200 öğretmene
hizmet içi eğitim 21.079 Avro-200X105 Avro, kültür eserleri basımı ve dağıtımı 31.618
Avro-20 kitap x 2000 okul x 0.74 Avro 1 kitap maliyeti)
Finansman: 2021-2023: Toplam 9.668.655 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Okuma becerisinin, öğrencilerin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha
etkili bir şekilde katılmaları ve katkıda bulunmaları bağlamında değerlendirildiğinde,
ekonomik büyümenin yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabet edebilirlik üzerinde
etkili bir faktör olması beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Reform tedbirinin çevre üzerinde doğrudan bir
etkisi öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir çevre açısından tarafsızdır.
7. Potansiyel riskler: Tedbir, Bakanlığa kurulan z-kütüphaneler
kütüphanelerde yapılan etkinliklerle ve ayrılacak bütçe ile sınırlıdır.
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Tedbir 16: “Müfredata uygun dijital içerikler ve beceri temelli öğretim
programlarının hazırlanması” (ERP(2020-2022) Tedbir 18)
1. Tedbirin tanımı: Müfredatın, yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları
doğrultusunda oluşturulacak standartlara uygunluğu sağlanacaktır. Bu kapsamda, okul ve
program türlerine göre öğrencilerin beceri ve ihtiyaçları belirlenerek müfredatlar
güncellenecek, zorunlu ve seçmeli dersler ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılacak, ders
saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler yapılarak haftalık ders çizelgeleri
düzenlenecektir.
Daha etkin bir öğrenim sürecinin hayata geçirilmesi amacıyla, Fen, Sosyal Bilimler ve
Anadolu Liselerinde yabancı dil derslerinin ders kitaplarının içeriklerine yönelik okuma,
dinleme, yazma ile ilgili etkileşimli uygulamalar gerçekleştirilecek, ders kitaplarının dijital
içeriklerle etkileşimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu eylemler 2023 Eğitim Vizyonu
belgesi kapsamında, akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi hedefine ulaşmak için
etkileşimli hale getirilecek ders kitapları sayesinde yardımcı ders kitabı ihtiyacını ortadan
kaldırmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir.
i. 2021 için planlananlar:


Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanan haftalık ders çizelgeleri ve
taslak öğretim programlarının küçük ölçekli pilotlama çalışmalarının yapılması.



Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanan haftalık ders çizelgelerinin
9. sınıflarında yer alan derslere yönelik öğretim programları ve öğretim
materyallerinin hazırlık çalışmalarının yapılması.

ii. 2022 için planlananlar:


Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanan haftalık ders çizelgeleri ve
taslak öğretim programlarının küçük ölçekli pilotlama çalışmalarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sonrasında gerekli değişikliklerin yapılması.



Pilotlama çalışmalarına yönelik yapılan izleme ve değerlendirme çalışmaları
sonrasında alınan veriler doğrultusunda yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda
hazırlanan haftalık ders çizelgelerinin 9. sınıflarında yer alan derslere yönelik
öğretim programları ve öğretim materyallerinde gerekli değişikliklerin
yapılması.



Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanan haftalık ders çizelgelerinin
10. sınıflarında yer alan derslere yönelik öğretim programları ve öğretim
materyallerinin hazırlık çalışmalarının yapılması.

iii. 2023 için planlananlar:


Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanan haftalık ders çizelgelerinin
11. sınıflarında yer alan derslere yönelik öğretim programları ve öğretim
materyallerinin hazırlık çalışmalarının yapılması.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı

Mevcut Durum

2021

2022

2023

Öğretim programlarında yer verilecek yeterlik ve
beceriler ile beceriler ait standart ve göstergeler (%)

--

100

--

--

Hazırlık çalışmaları yapılan öğretim programı sayısı

18

22

51

63

Hazırlık çalışmaları yapılan öğretim materyali
sayısı

--

--

22

51

3. Rekabetçiliğin üzerinde beklenen etkiler: Eğitimle ilgili küresel eğilimlerde,
bilim ve teknolojide, eğitimli bireyden beklenen beceri ve yetkinlikler gibi hususlardaki
değişimlerin öğretim programı güncelleme çalışmalarında dikkate alınması ve müfredata
yansıtılmasının ülkenin rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme üzerinde etkili olması, beceri
temelli öğretim programları ile öğrencilerin PISA gibi uluslararası sınavlarda arzu edilen
sonuçları alabilmeleri için üst bilişsel becerilerinin desteklenmesi beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
2021: 365.445 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 481.722 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 199.334 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Öğretim programları ve ders kitaplarında geçmişte var olma ihtimali olan cinsiyet
eşitsizliği ve ayrımcılık içeren öğeler belirlenip giderilecektir.
Beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler
niteliğinde iyileşme gerçekleşmesi beklenmektedir.
sağlanacaktır. Ekonomik büyüme ve kalkınmayı
sağlanacaktır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Tedbir
bakımından tarafsızdır.

sayesinde istihdam edilen kişilerin
Böylelikle beşeri sermayede artış
gerçekleştirme yönünde ilerleme
çevre üzerinde oluşturacağı etkiler

7. Potansiyel riskler: Etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının bir süre daha devam
etme olasılığı düşünüldüğünde, bunun yanında okulların normal eğitim süreçlerine
geçmesinin gecikmesi durumunda 2021 yılı için planlanan pilotlama çalışmalarında öteleme
ihtimali ortaya çıkabilir. Bu da beraberinde planlanan takvimde sapmaları getirebilir.
Riskler
Öğretmenlerin komisyon
çalışmalarına katılamamaları

Olasılık

Program onay sürecinin uzaması

Yüksek

Komisyon üyelerinin çalışma
sürecinde değişmesi
Müfredat geliştirme ve inceleme
sürecinde gerekli olan alan
uzmanlarının temin edilememesi

Düşük

Yüksek
Yüksek

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Etkili bir süreç planlamasının yapılması
Onay makamıyla işbirliğinin artırılması ve alternatif
süreç tasarımlarının yapılması
Komisyon üyelerinin uzun süreli görevlendirilmeleri.
Farklı istihdam şekillerinin değerlendirilmesi.
Uzman havuzu oluşturulması.
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Tedbir 17: “Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programları
güncellenmesi” (ERP(2020-2022) Tedbir 19)
1. Tedbirin tanımı: Mesleki ve teknik eğitimin istihdamı hızlandırıcı bir güç olması,
dengeli bir arz-talep kurulmasında güçlü bir araç olması amacı ile sektör beklentilerine
uygun kalifiye iş gücüne erişim sağlamak amacı ile program güncelleme, eğitim-öğretim
materyali hazırlama ve geliştirme çalışmaları devam edecektir. Yine güncellenecek
programların, Avrupa Birliği Stratejileri kapsamındaki 2019-2024 önceliklerinden biri olan
“Dijital Beceriler ve Meslekler” politikasına paralel olarak, dijital becerilerle donanımlı
bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, güncellenen öğretim programlarında
8 anahtar yetkinlikten biri olan “dijital yeterlilik” unsuruna da yer verilmiştir.
Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve
dalların öğretim programları güncellenecektir.
Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere
ilişkin kazanımlar elde edebilmeleri için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkân
tanıyan çoklu mesleki beceri altyapısı oluşturulacaktır.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023): Okul türleri arasında program bazında esnek
ve geçirgen yatay hareketlilik imkânları geliştirilerek çocukların kazanımlarını bir başka
mesleğin becerilerini edinmede fırsat olarak kullanmaları sağlanacaktır.
2023 Eğitim Vizyonu: Mesleki ve Teknik Eğitim Hedef 3: Yeni Nesil Müfredatlar
Geliştirilecek
Müfredatlar sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilecek, dijital
dönüşüme uygun alan ve dalların açılması sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim alan, dal ve modüllerinin içerikleri, öğretim süreleri ve
öğretim materyalleri, çocukların ihtiyaçları ve iş hayatının talepleri doğrultusunda gözden
geçirilerek yeniden düzenlenecektir.
Mesleki eğitimde, sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda ulusal
meslek standartları dikkate alınarak, mesleki alan ve dallarda beceri uygulamalarının payı,
öğretim süreleri ve öğretim materyallerinin düzenlenme çalışmaları yapılacak, ilk yıldan
itibaren alan eğitiminin uygulanmasına başlanacaktır.
i. 2021 için planlananlar:


"Protokol Kapsamındaki Okullar İçin Anadolu Meslek Programı" nın
yaygınlaştırılması ve yeni alanlara özgü haftalık ders çizelgeleri ile öğretim
programlarının geliştirilmesi



Mesleki Eğitim Merkezinde (çıraklık) eğitimi verilen alan ve dal programlarının
sektör ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi



Mesleki ve teknik ortaöğretim ders kitabı, eğitim materyallerinin, uzaktan eğitim
videolarının hazırlanması
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ii. 2022 için planlananlar:


Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulanan öğretim programlarına yönelik
izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması



Mesleki ve teknik ortaöğretim ders kitabı, eğitim materyallerinin, uzaktan eğitim
videolarının hazırlanması



Simülasyon ve animasyon içeriklerinin oluşturulması

iii. 2023 için planlananlar:


Sektör analizinin yapılması, ulusal meslek standartları doğrultusunda öğretim
programlarının güncellenmesi



Mesleki ve teknik ortaöğretim ders kitabı, eğitim materyallerinin, uzaktan eğitim
videolarının hazırlanması



Simülasyon ve animasyon içeriklerinin oluşturulması

2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Uzaktan eğitim Videosu
Revize edilen program
sayısı
Ders kitabı/eğitim
materyali

Mevcut Durum

2021

2022

2023

2600

3000

3500

4000

47

24

71

71

86

250

200

200

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Çağın gerektirdiği yeni bilgi ve
donanımla yetişen öğrenciler iş piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerle daha uyumlu hale
gelecek ve orta vadede üretimde rekabetçiliğin artmasına katkı sağlayacaklardır.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı:
Maliyet: Uzaktan eğitim video içerikleri
2021: 110.231 Avro (stüdyo kurulumu), 8.818 Avro (uzaktan eğitim videosu
hazırlayan öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyeti), 55.115 Avro (uzaktan eğitim
videolarının hazırlanması)
2022: 107.469 Avro (stüdyo kurulumu), 64.481 Avro (uzaktan eğitim videolarının
hazırlanması)
2023: 52.697 Avro (stüdyo kurulumu), 36.688 Avro (uzaktan eğitim videolarının
hazırlanması)
Maliyet: Ders Kitabı/Eğitim Materyali
2021: 134.481 Avro (görsel temini, yazılımlar, donatım)
2022: 107.469 Avro (görsel temini, yazılımlar, donatım)
2023: 105.395 Avro (görsel temini, yazılımlar, donatım)
Fon)

Finansman: 2021-2023: Toplam: 783.045 Avro (Merkezi Bütçe + Proje Kaynaklı
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5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Revize edilen programlardan mezun olanların istihdamıyla işsizliğin azalacağı
öngörülmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Öğretmenlerin ve sektörün çeşitli sebeplerle
komisyon çalışmalarına katılamamaları

Yüksek

Komisyon üyelerinin çalışma sürecinde
değişmesi

Yüksek

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Bu riski azaltmak için, çalışmaların
çevrimiçi görüşmelerle de yürütülmesi
planlanmıştır.
Bu riski azaltmak için, çalışmalar çevrimiçi
görüşmelerle de yürütülmesi planlanmıştır.

Tedbir 18: “Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini
yaygınlaştırmak” (Yeni Tedbir)
1. Tedbirin tanımı: Öğrencilerin ve çalışanların sağlık ve güvenlik kültürünün
gelişimini desteklemek için eğitim ortam ve süreçlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, okul ve
kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca okul ve kurumlarda hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme, kazaların
yaşanmaması için öğrenci ve çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023):
552.3: Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği,
öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları
yükseltilecektir.
i.

2021 için planlananlar:



25 okul/kurumun "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 20
okul/kurumun TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 5 okul/kurumun TS
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin" sertifikasyon işlemi
gerçekleştirilecektir.



Kovid-19 salgını sürecinde Okulum Temiz Belgesi alan okulların belge yenileme
tetkikleri gerçekleştirilecektir.



80 bin personelin ilk yardımcı eğitimleri gerçekleştirilecektir.



20 bin okul ve kurumda çeşitli parametrelerde periyodik kontroller
gerçekleştirilecektir.



7 bölgeden 24 uzmanın İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı
faaliyetleri kapsamında eğitimlerinin yapılması sağlanacaktır.
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ii.

2022 için planlananlar:



55 okul/kurumun "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 35
okul/kurumun TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 10 okul/kurumun TS
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin" sertifikasyon işlemi
gerçekleştirilecektir.



Okulum Temiz Belgesi
gerçekleştirilecektir.



100 bin personelin ilk yardımcı eğitimleri gerçekleştirilecektir.



25 bin okul ve kurumda çeşitli parametrelerde periyodik kontroller
gerçekleştirilecektir.



3 bölgeden İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı faaliyetleri
kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan akredite Bölge Laboratuvarı
kurulması hedeflenmektedir.

iii.

alan

okulların

belge

yenileme

tetkikleri

2023 için planlananlar:



80 okul/kurumun "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 50
okul/kurumun TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 20 okul/kurumun TS
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin" sertifikasyon işlemi
gerçekleştirilecektir.



Okulum Temiz Belgesi
gerçekleştirilecektir.



120 bin personelin ilk yardımcı eğitimleri gerçekleştirilecektir.



30 bin okul ve kurumda çeşitli parametrelerde periyodik kontroller
gerçekleştirilecektir.



7 bölgeden İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı faaliyetleri
kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan akredite Bölge Laboratuvarı
kurulması hedeflenmektedir.

alan

okulların

belge

yenileme

tetkikleri

2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Uluslararası Yönetim Sistemi sertifikasyon
sayısı

Mevcut Durum

2021

2022

2023

30

50

100

150

Okulum Temiz Belgesi alan okulların sayısı

30.000

40.000

45.000

50.000

55.000

80.000

100.000

120.000

18.000

20.000

25.000

30.000

1

1

3

7

İlk yardımcı eğitimi alan ilk yardımcı sayısı
Laboratuvar Hizmetleri
Periyodik Kontrolü yapılan okul/kurum
sayısı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda;
öğrenci, öğretmen, çalışan ve diğer tüm paydaşların çalışma ve eğitim ortamlarının
ulusal/uluslararası sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca,
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sağlık ve kültürünün geliştirilmesi, bütün uygulamaların kamu özel sektör ayrımı
yapılmaksızın sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme esası ile insan gücü
yetiştirmek üzere sağlık ve güvenlik uygulamalarının kurumsallaştırılması rekabetçi bir
anlayışla hizmetlerin sunumu hedeflenmektedir.
Planlana faaliyetler sonucunda, okullarda sağlıklı ve güvenli alanların kapasitesinin
arttırılması, alınan tedbirlerin yönetilebilmesi, hizmet kalitesinin görünürlüğün ve eğitim
faaliyetlerindeki etkisinin artırılması sağlanacaktır. Sağlıklı ve Güvenli ortamlarda hizmet
sunumu için gerekli şartları sağlayan yönetim anlayışının kazandırılması sonucunda;
kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanımı mümkün olacaktır. Yönetim süreçleri,
veriye dayalı analizler ile sağlandığından, performans değerlendirilecek, beklenen
sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır.
Çağımızın öncelikleri arasında yer alan, gelecekte tasarlanan iş tanımları ile üretim
süreçlerinin okul çağındaki bireylerden bağlayarak, bireysel ve toplumsal sağlık ve güvenlik
yaklaşımının tesis edilmesi beklenmektedir. Bireylerin aynı zamanda eğitim ve çalışma
ortamlarının sağlık ve güvenlik şartlarının geliştirilmesi, iş ve eğitim ortamlarında
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde çevrenin korunması ve doğal kaynakların tüketiminin
azaltılması, çevre ve insan dostu öncelikleri arasında yer alan geri dönüştürülebilen çevrim
içinde kaynakların geri kazanımının sağlanması sistematik bir planlama ve uygulama ile
mümkün olacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 2.755.763 Avro (Ölçüm ve Test Ekipmanı-ekipman alımı (1.212.536 Avro),
İlkyardım Faaliyetleri ve Eğitimleri (551.153 Avro), Muayene, test, kalibrasyon giderleri
(165.346 Avro), Personel ve diğer giderler (826.729 Avro ))
2022: 2.686.726 Avro (Ölçüm ve Test Ekipmanı-ekipman alımı (806.018 Avro),
İlkyardım Faaliyetleri ve Eğitimleri (698.549 Avro), Muayene, test, kalibrasyon giderleri
(107.469 Avro), Personel ve diğer giderler (1.074.690 Avro ))
2023: 3.161.846 Avro (Ölçüm ve Test Ekipmanı-ekipman alımı (632.369 Avro),
İlkyardım Faaliyetleri ve Eğitimleri (843.159 Avro), Muayene, test, kalibrasyon giderleri
(263.487 Avro), Personel ve diğer giderler (1.422.831 Avro ))
2021-2023: Toplam 8.604.335 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Kovid-19 ve ileride oluşabilecek benzeri salgın ve hastalıkların toplum üzerindeki
negatif etkilerini azaltma yönünde önemli kazanımlar sağlayacaktır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkileri: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler
Yetkin personel yetersizliği

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev alacak
personellerin özlük haklarının düzenlenmesi

Düşük
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5.3.7. İstihdam ve İşgücü Piyasası
a. Temel engellerin analizi
Türkiye ekonomisinin hızlı ve istikrarlı bir büyüme eğilimi yakaladığı
gözlemlenmektedir. Bu durum beraberinde yüksek istihdam artışı ve yoğun bir iş yaratma
sürecini getirmektedir. İşgücü arzı yüksek büyümenin beraberinde getirdiği çekici kuvvetin
yanı sıra, hızla artan kadın işgücüne katılımı ve sosyal güvenlik reformu gibi yapısal
etmenler tarafından da desteklenmektedir. Bu potansiyelin atıl kalmaması ve verimli bir
şekilde kullanılması için işgücü piyasasının rekabetçi bir yapıda olması ve sağlıklı bir şekilde
işlemesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan ise, toplumun geneli için belirli bir refah
düzeyini sağlayacak iş olanaklarının yaratılması ve işgücü piyasasında zayıf durumda olan
dezavantajlı grupların desteklenmesi de önemli öncelikler arasında yer almaktadır. Bu
kapsamda işgücü piyasasına yönelik olarak rekabetçi ve iyi işleyen bir yapıyı hedefleyen ve
aynı zamanda sosyal içermeyi de göz önünde bulunduran bir reform altyapısı
benimsenmiştir. Bu kapsamda sosyal yardım politikaları ile işgücü piyasası dinamiklerinin
uyumlulaştırılması ve aynı anda işgücü piyasasında dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfında (SYDV) çalışan sosyal yardım ve inceleme görevlileri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon
haneye ev ziyareti yapmaktadır. Bu kapsamda sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 3,2
milyon hane halkının sosyo-ekonomik verileri, Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemine (BSYS)
girilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından incelenmeye
devam eden BSYS ve Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonunun ardından, ASDEP personeli
hane halkı bilgilerini Bütünleşik Sistem üzerinden görecek ve sosyal hizmetlerin yanı sıra
hemşirelik, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi diğer kamu hizmetlerine erişim
konusunda bu hanelerde yaşayan dezavantajlı insanlara rehberlik edecektir. Bu sayede,
sosyal yardım faydalanıcısı hane halkının diğer kamu hizmetlerine erişiminin önündeki
engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.
Özel politika gerektiren gruplar çalışma hayatına katılım ve sürdürülebilir istihdamın
sağlanması hususunda çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Gençlerin deneyim eksikliği ve
işgücü piyasası ile ilgili gerçekçi olmayan beklentileri; kadınların karşılaştıkları ekonomik
ve sosyal zorluklar; engellilerin çalışma hayatında fiziksel ve toplumsal kısıtlarla
karşılaşmaları gibi engeller çalışma hayatına girişte ve devamında sorun teşkil etmektedir.
Bu noktada “İş Kulüpleri” sisteminden yararlanılarak ilgili grupların işgücüne girişinin
sağlanması amaçlanmaktadır. İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar,
uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplara
danışmanlık hizmeti vermek suretiyle, bu grupların işgücü piyasasına hızlı bir şekilde
intibakını sağlamayı amaçlamaktadır.
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b. Reform tedbirleri
Tedbir 19: “İş Kulüpleri” (ERP(2020-2022) Tedbir 21)
1. Tedbirin tanımı: İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler,
göçmenler gibi özel politika gerektiren kişilere, iş arama motivasyonu kazandıran ve yöntem
desteği veren yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır. Halihazırda
Türkiye genelinde 67 il 75 birimde İş Kulübü faaliyetleri devam etmektedir)
On Birinci Kalkınma Planı’nda tedbir 569.3’te “Özel politika gerektiren gruplara daha
nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi maksadıyla İş Kulüpleri ve bu kulüplerden
yararlanan kişi sayısı artırılacaktır.” Tedbir maddesi bulunmaktadır.
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında “İstihdam ve Çalışma Hayatı”
başlığında Tedbir 569.3, 573.1, 573.3’te “İş Kulüplerine ilişkin tedbir maddeleri
bulunmaktadır. .
Türkiye İş Kurumu (2019-2023) Stratejik Planında “işgücü piyasasının ihtiyaçları
doğrultusunda kalıcı istihdam için nitelikli danışmanlık hizmetleri geliştirmek” amacının
altında iş arayanlara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi maksadıyla İş
Kulüplerinin sayısını ve yararlanıcı sayısını artırmak hedefi yer almaktadır.
2021 yılı sonu itibarıyla İş Kulüplerinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması
hedeflenmekte olup 2022 ve 2023’de de yaygınlaştırma çalışmaları devam edecektir.
i. 2021 için planlananlar: İş Kulüpleri 2021 yılı planlaması kapsamında, 81 ile
yaygınlaştırma çalışmaları yürütülerek tüm illerde İş Kulübü açılması sağlanacaktır. Ayrıca
yeni açılacak veya daha önce İş Kulübü açılan illerde İş Kulübü Lideri olarak görev yapacak
olan yaklaşık 100 İş ve Meslek Danışmanı’na “İş Kulübü Liderlik Eğitimi” verilmesi
planlanmaktadır
ii. 2022 için planlananlar: İş Kulüplerinin 2022 yılı içerisinde Türkiye çapında
yaygınlaştırılmasına müteakip ihtiyaç doğan illerde birden fazla İş Kulübü kurulması için
faaliyetler yürütülecektir. Bu kapsamda potansiyeli yüksek büyük şehirler de dâhil olmak
üzere 2022 yılında 10 yeni İş Kulübünün açılması planlanmaktadır. Kurulacak İş
Kulüplerine tahsis edilen mekânların tamirat ve tadilatları yapılacak ve demirbaşları satın
alınacaktır. Yeni açılacak İş Kulüplerinde İş Kulübü Lideri olarak görev alacak İş ve Meslek
Danışmanlarına "İş Kulübü Liderlik Eğitimi" verilecektir. Yıl içinde İş Kulübü Liderlerinin
niteliğini artırma amacıyla çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin
paylaşılabileceği ve fikir alışverişi yapılabilecek bir çalıştay tertip edilmesi planlanmaktadır.
iii. 2023 için planlananlar: İş Kulüplerinin 2023 yılı içerisinde Türkiye çapında
yaygınlaştırılmasına müteakip ihtiyaç doğan illerde birden fazla İş Kulübü kurulması için
harekete geçilecektir. Bu kapsamda potansiyeli yüksek büyük şehirler de dâhil olmak üzere
2023 yılında 10 yeni İş Kulübünün açılması planlanmaktadır. Kurulacak İş Kulüplerine
tahsis edilen mekânların tamirat ve tadilatları yapılacak ve demirbaşları satın alınacaktır.
Yeni açılacak İş Kulüplerinde İş Kulübü Lideri olarak görev alacak İş ve Meslek
Danışmanlarına "İş Kulübü Liderlik Eğitimi" verilecektir. Yıl içinde İş Kulübü Liderlerinin
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niteliğini artırma amacıyla çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin
paylaşılabileceği ve fikir alışverişi yapılabilecek bir çalıştay tertip edilmesi planlanmaktadır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Yeni Açılan İş Kulübü Sayısı

Mevcut Durum
(2020)

2021

2022

2023

75

9

10

10

75.221*

67.875

78.750

86.250

İş Kulübü Katılımcı Sayısı
* Ocak-Ekim 2020 dönemini kapsamaktadır.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirle ilgili olarak, çalışma hayatında
özel politika gerektiren gruplar, işe giriş veya iş hayatına devam etmede zorluklarla
karşılaşan ve işgücü piyasalarına entegrasyonları daha zor olan kişilerden oluşmaktadır.
Dolayısıyla bu grupta yer alan bireylere yönelik olarak sunulacak iş ve meslek danışmanlığı,
daha farklı bir şekilde ve özellikle hizmete erişimlerinin sağlanması ve istihdama katılma ile
ilgili olumlu bir düşünce geliştirmelerine yönelik olarak yapılandırılmalıdır. Bu kapsamda
gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyetlerinde farkındalık sağlama oldukça önemlidir.
Programla birlikte;
• Katılımcılara iş arama motivasyonu kazandırılmakta,
• Katılımcıların en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerine destek
olunmakta,
• Katılımcılarda çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikri oluşturulmakta,
• İş arayanlara nasıl iş bulunabileceği gösterilmekte,
• Kişilerin özgüveni yükseltilmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 238.000 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2022: 87.000 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2023: 87.000 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İş Kulüpleri, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler,
madde bağımlıları, gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon
desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır.
2017 yılı faaliyet başlangıcından 2020 Ekim sonuna kadar ise İş Kulüplerinden toplamda
75.221 kişi faydalanmıştır. Katılımcıların 47.246’sının kadın olduğu dikkate alınarak bu
hizmetten kadınların yoğun olarak yararlandığını söylemek mümkündür.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
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7. Potansiyel riskler:
Riskler
Bazı illerdeki personel sayısının yetersiz olması, İş ve Meslek Danışmanlarının İş Kulübü
Lideri olarak kulüp çalışmalarına odaklanmasını engelleyebilir.
İş Kulüplerinin kurulum aşamasında yerelde Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla iş birliği çok
önemlidir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iş birliği ve ortak çalışma kültürüne uzak
olması kulüp faaliyetlerini etkileyebilir.

Olasılık

İş Kulüplerinin iyi tanıtılamaması, kulüplere olan talebin düşük kalmasına neden olabilir.

Düşük

Düşük
Düşük

Tedbir 20: “İşte Anne ve Çocuk Bakım Desteği” (ERP(2020-2022) Tedbir 22)
1. Tedbirin tanımı: İşte Anne Projesi sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek
alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle
mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere
uygulanmaktadır. Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlar
yararlanabilmekte olup kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma
hakkı bulunmaktadır.
Proje en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim
programlarında uygulanmaktadır. Projeden yararlanan kadınların, İş Kulüpleri’nin
bulunduğu İl müdürlüklerinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden
yararlanmak üzere İş Kulübüne yönlendirilmesi ve Kulüp çalışmalarından faydalanması
sağlanmaktadır. Yönlendirme ve yararlandırma aşamasında İşte Anne Birimleri ve İş
Kulüpleri koordineli bir biçimde çalışmaktadır. İş Kulübü bulunmayan illerde ise kadınların
öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.
Projeden yararlanan kadınlar; İş Kulübü bulunan illerde Kulüp çalışmalarından
faydalanması, İş Kulübü bulunmayan diğer illerde ise iş ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinden yararlandırılmasının ardından durumlarına uygun az yüzde elli istihdam
garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmekte ve diğer
kurs ve programlardan farklı olarak günlük 95 TL cep harçlığı (2020 yılı için) almaktadırlar.
Bununla birlikte, kadınların iyi işlerde istihdam edilmesini artırmak ve aile yaşamında
destek olmak için “Çocuk Bakım Desteği” uygulanmaktadır. Bu uygulama ile sanayi
sektöründe düzenlenen kurs ve programlara katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara
kurs/program süresi boyunca aylık 400 TL bakım desteği İŞKUR tarafından 1 Ekim 2018
tarihi itibarıyla sağlanmaya başlamıştır.
2020 yılsonuna kadar 16.000 kadının İşte Anne Projesinden yararlandırılması ve 500
kadının Çocuk Bakım Desteğinden yararlandırılması hedeflenmektedir.
Kovid-19’un etkili olduğu ve bulaşma riskinin devam ettiği dönemde aktif işgücü
piyasası programları kapsamında ara verme, uzaktan çalışma ve uzaktan mesleki eğitim gibi
çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kovid-19 sebebiyle salgından önce başlayan ve kurs
ve programın devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca görülen işyerlerinde kurs
ve programlara ara verme işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda salgın nedeniyle çocuk bakım
desteğinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.
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i. 2021 için planlananlar: İşte Anne Projesi’nin 2021 yılı sonuna kadar 81 il
müdürlüğünde uygulanması hedeflenmekte olup projeden 16.000 kadının yararlandırılması
hedeflenmektedir. Ayrıca 2021 yılında Çocuk Bakım Desteği kapsamında 250 kadının
destekten yararlandırılması amaçlanmaktadır.
ii. 2022 için planlananlar:

2022 yılında 81 il müdürlüğünde projenin uygulanması
hedeflenmekte olup projeden 17.000 kadının yararlanması hedeflenmektedir. 2022 yılında
Çocuk Bakım Desteğinden 250 kadının yararlandırılması amaçlanmaktadır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
İşte Anne Projesinden Yararlanan Kadın
Sayısı
Çocuk Bakım Desteğinden Yararlanan
Kadın Sayısı

Mevcut Durum*

2021

2022

17.366

16.000

17.000

54

250

250

*Ocak-Ekim 2020

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: İşte Anne Projesi ile kadınların işgücü
piyasasına katılmasının önündeki sosyo-ekonomik engeller azaltılmakta olup kadınların
işgücüne katılımı olumlu yönde etkilenmektedir. Kadınların istihdam garantili mesleki
eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmesi sağlanarak işgücü piyasasına
katılımı teşvik edilmektedir. Böylece işgücü piyasasında erkeklerle olan rekabet
edebilirliğine katkı sağlanmaktadır.
Proje sayesinde kadınların ülke ekonomisine üreterek katma değer oluşturmaları
sağlanmaktadır. İşgücü piyasasında bakım hizmetleri nedeniyle işgücü piyasasına giriş
zorluğu yaşayan kadınların yine İŞKUR vasıtasıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim
programları kapsamında eğitimi sağlanmış olacaktır. Bu sayede kamu istihdam
hizmetlerinin etkinliği fayda-maliyet yönüyle güçlendirilirken, işgücü piyasasında
dezavantajlı olan kadınların istihdamına katkı sağlanacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 363.360 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2022: 344.966 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Söz konusu uygulamanın tanıtım ve işlerliğinin artırılması suretiyle bakım
sorumluluğu nedeniyle işgücü piyasasına eklemlenemeyen kadınların istihdamlarına katkı
sunulması ve doğru nitelik ve becerilerle işverenlerin açık iş pozisyonlarının sağlıklı bir
şekilde eşleştirilmesine katkı sunulması beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
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7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Kapsama giren kadınlardan beklenilen düzeyde talep gerçekleşmemesi.

Düşük

Toplumsal rollerin kırılmasında güçlüklerle karşılaşılması.

Düşük

Tedbir 21: “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
Projesi” (ERP(2020-2022) Tedbir 23)
1. Tedbirin tanımı: İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği
niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı
eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki beceri eğitimlerinin düzenlenebilmesi
için MEGİP projesi uygulanmaktadır.
Proje kapsamında protokol tarafı olan kurumların temsilcileri ile merkezde iş ve
işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan Danışma Kurulu, illerde ise İl Müdürlüğü ile Oda
ve Borsa yöneticileri ve personellerinden oluşan İl Çalışma Grubu kurulmuştur. Mesleki
Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında mesleki beceri
eğitimlerinde teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanmaktadır. İşverenlerin ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücü yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim
programı ile yetiştirilmektedir.
Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde MEGİP genelgesi
kapsamında mesleki beceri eğitimi düzenlenmemektedir. Mesleğin özelliğine göre teorik ve
pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde eş zamanı veya ayrı bir şekilde
yürütülebilmektedir.
Mesleki beceri eğitimleri günlük en az beş en fazla sekiz saati ve haftada altı günü
geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat olarak uygulanmaktadır. 160 fiili günü
geçmeyecek şekilde düzenlenebilen mesleki beceri eğitimlerine katılan kursiyerlere günlük
89,40 TL’ye kadar günlük cep harçlığı (2020 yılı için) ödenmektedir. Ayrıca kursiyerlerin iş
kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanmaktadır.
2018 yılı itibarıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
ile kamu-özel sektör işbirliği kapsamında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde
işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin
birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki beceri eğitimleri düzenlenmektedir. 8 aya kadar
düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara 89,40 TL’ye kadar günlük cep harçlığı
(2020 yılı için) ödenmektedir. 30 Ekim 2019 itibarıyla toplam 21.761 kişi MEGİP
kapsamındaki eğitimlere katılım sağlamıştır. 2020 yılı sonuna kadar 20.000 kişinin protokol
kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kurslarından yararlanması hedeflenmiştir. 30
Ekim 2020 itibarıyla toplam 20.325 kişi MEGİP kapsamındaki eğitimlere katılım
sağlamıştır.
i. 2021 için planlananlar: 2021 yılı sonuna kadar 24.000 kişinin protokol

kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kurslarından yararlanması hedeflenmektedir.
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ii. 2022 için planlananlar: 2022 yılı sonuna kadar 25.000 kişinin protokol
kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kurslarından yararlanması hedeflenmektedir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği
Protokolü (MEGİP)’ünden faydalanan kursiyer
sayısı

Mevcut
Durum*
20.325

2021

2022

24.000

25.000

*Ocak-Ekim 2020

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: İşgücü piyasasında işbirliğinin
geliştirilmesi suretiyle işverenlerin ihtiyaç duyduğu işgücünün İŞKUR vasıtasıyla eğitimi
sağlanmış olacaktır. Bu sayede kamu istihdam hizmetlerinin etkinliği fayda-maliyet yönüyle
güçlendirilirken, arz-talep uyuşmazlığı yapısal sorununun çözümüne katkı sağlanmış
olacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 8.622.709 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2022: 8.186.202 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Söz konusu işbirliği mekanizmasının işlerliğinin artırılması suretiyle bireylerin
sürdürülebilir istihdamına katkı sunulması ve doğru nitelik ve becerilerle işverenlerin açık
iş pozisyonlarının sağlıklı bir şekilde eşleştirilmesine katkı sunulması beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Yerel işbirliği çalışmalarının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi

Düşük

Tedbir 22: “Geleceğin Meslekleri” (ERP(2020-2022) Tedbir 24)
1. Tedbirin tanımı: Dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi
ülkemiz açısından oldukça önemli bir konudur. Sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve iletişim
teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte
yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı
öngörülmektedir. Aynı zamanda farklı nitelikte bir üretim ve eğitim süreci ile karşı karşıya
kalacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. En önemlisi bu süreç nitelikli insan gücüne en fazla
gereksinim duyulan bir süreç olacaktır. Sanayi 4.0 ekonomik büyüme ile birlikte yeni kariyer
fırsatlarını da beraberinde getireceği öngörülmektedir.
İşgücünden beklenen en kritik özellik; disiplinler arası yeteneklere sahip olabilmek ve
bunları hayata geçirebilmektir. Bu sebeple bireylerin dijital çalışma ortamıyla baş edebilmek
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için gerekli becerileri kazanması ve Sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni dijital becerilere hazır
olması gerekmektedir.
Özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri
gibi alanlarda nitelikli işgücüne ihtiyaç olacaktır. Bu kapsamda; Endüstriyel Bilgisayar
Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü
Tasarımcısı, Bulut Bilişim Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Analisti, ERP Uzmanı,
Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Oyun
Geliştirme Uzmanı gibi mesleklerde işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir.
İŞKUR belirlenen hedefler doğrultusunda Sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak beceriler ve
mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik özel politikalar ve
uygulamalar geliştirmektedir.
Bu kapsamda İŞKUR tarafından işverenlerin ihtiyaç duyduğu işgücünün
yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları
düzenlenmektedir. 2019 yılı itibarıyla İŞKUR tarafından “Geleceğin Meslekleri” olarak
belirlenen 25 meslekte düzenlenen uygulanmakta olan işbaşı eğitim programlarında diğer
işbaşı eğitim programlarından farklı olarak 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için dokuz
aya kadar program düzenlenebilmekte ve katılımcılara 100 TL günlük cep harçlığı (2020 yılı
için) ödenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen işbaşı eğitim programlarından; Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösteren
işyerleri, Teknoloji Merkezi İşletmeleri ile Tasarım Merkezi olarak faaliyet gösteren
işyerleri öncelikli olarak yararlanmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen işbaşı eğitim
programlarından 2019 Ocak-Ekim döneminde 1.337 kişi yararlanmıştır. Aynı şekilde bu
mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 2.156
kişi yararlanmıştır. 2020 yılsonuna kadar Geleceğin Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az
2.000 gencin İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırılması ve Dijital Dönüşüm
kapsamında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi için en az 1.000 kişinin Mesleki Eğitim
Kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen işbaşı eğitim
programlarından 2020 Ocak-Ekim döneminde 957 kişi yararlanmıştır. Aynı şekilde bu
mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 29
kişi yararlanmıştır.
Kovid-19’un etkili olduğu ve bulaşma riskinin devam ettiği dönemde aktif işgücü
piyasası programları kapsamında ara verme, uzaktan çalışma ve uzaktan mesleki eğitim gibi
çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kovid-19 sebebiyle salgından önce başlayan ve kurs
ve programın devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca görülen işyerlerinde kurs
ve programlara ara verme işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda salgın nedeniyle hedeflenen
değere ulaşılamamıştır.
i. 2021 için planlananlar: 2021 yılı sonuna kadar geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş
arası en az 1.750 gencin işbaşı eğitim programlarından yararlandırılması ve dijital dönüşüm
kapsamında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi için en az 2.500 kişinin mesleki eğitim
kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir.
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ii. 2022 için planlananlar: 2022 yılı sonuna kadar geleceğin mesleklerinde 18-29
Yaş Arası En Az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırılması ve dijital
dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi için en az 2.500 kişinin
mesleki eğitim kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
Geleceğin Mesleklerinde 18-29 Yaş Arası Gençlerin
İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı
Dijital Dönüşüm Kapsamında İhtiyaç Duyulan
İşgücünün Yetiştirilmesi için Mesleki Eğitim
Kurslarından Yararlananların Sayısı

Mevcut
Durum*

2021

2022

957

1.750

2.000

29

2.500

2.500

*Ocak-Ekim 2020

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü
ihtiyacının karşılanabilmesi ülkemiz açısından oldukça önemli bir konudur. Sanayi 4.0 ile
gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim
süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise
işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda farklı nitelikte bir üretim ve eğitim
süreci ile karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. En önemlisi bu süreç nitelikli
insan gücüne en fazla gereksinim duyulan bir süreç olacaktır. Sanayi 4.0 ekonomik büyüme
ile birlikte yeni kariyer fırsatlarını da beraberinde getireceği öngörülmektedir.
İşgücünden beklenen en kritik özellik; disiplinler arası yeteneklere sahip olabilmek ve
bunları hayata geçirebilmektir. Bu sebeple bireylerin dijital çalışma ortamıyla baş edebilmek
için gerekli becerileri kazanması ve Sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni dijital becerilere hazır
olması gerekmektedir.
Özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri
gibi alanlarda nitelikli işgücüne ihtiyaç olacaktır. Bu kapsamda; Endüstriyel Bilgisayar
Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü
Tasarımcısı, Bulut Bilişim Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Analisti, ERP Uzmanı,
Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Oyun
Geliştirme Uzmanı gibi mesleklerde işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir.
İŞKUR tarafından uygulanacak aktif işgücü programlarıyla işgücü piyasasında
işverenlerin ihtiyaç duyduğu işgücünün eğitimi sağlanmış olacaktır. Bu sayede kamu
istihdam hizmetlerinin etkinliği fayda-maliyet yönüyle güçlendirilirken, arz-talep
uyuşmazlığı yapısal sorununun çözümüne katkı sağlanmış olunacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 8.519.095 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2022: 8.087.833 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Söz konusu işbirliği mekanizmasının işlerliğinin artırılması suretiyle bireylerin
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sürdürülebilir istihdamlarına katkı sunulması ve doğru nitelik ve becerilerle işverenlerin açık
iş pozisyonlarının sağlıklı bir şekilde eşleştirilmesine katkı sunulması beklenmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Riskler

Olasılık

Yerel işbirliği çalışmalarının beklenilen düzeyde gerçekleşememesi

Düşük

Mesleklerin tespitinin yapılamaması.

Düşük

Sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünün nitelik ve becerilerin doğru tespit edilememesi

Düşük
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5.3.8. Sosyal Koruma, Sosyal İçerme ve Sağlık Hizmetleri
a. Temel engellerin analizi
Türkiye’de sosyal yardım alanında yürütülen yapısal yenilikler, hayata geçirilen
projeler ve geliştirilen yeni politika araçları ile birlikte yoksullukla mücadele alanında büyük
bir dönüşüm ve gelişim süreci yaşanmakta olup mutlak yoksulluk oranı son on yılda önemli
oranda azalmıştır. Kişi başı günlük harcaması satın alma gücü paritesine göre 1$’ın altında
kalan nüfusun oranı 2006 yılından itibaren sıfırlanmıştır. Kişi başı harcaması 2,15 $’ın
altında olan nüfusun oranı 2015 yılında yüzde 0,06’ya indirilmiş olup günlük 4.3 doların
altında harcama düzeyi ile geçinen toplum kesiminin oranı ise 2015 yılına gelindiğinde
yüzde 1.58’e düşmüştür. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri medyan değerinin yüzde
60’ının altında gelirle yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı olarak hesaplanan göreli
yoksulluk oranı, 2007 yılında yüzde 23,4 düzeyinden 2019 yılında yüzde 21,3’e gerilemiştir.
Diğer taraftan, 2006 yılında 0,428 olan Gini katsayısı 2019 yılında 0,395’e gerilemiştir. En
zengin yüzde 20’lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın en yoksul yüzde 20’lik
grubun aldığı paya oranı ise aynı dönemde 9,6’dan 7,4 seviyesine gerileyerek iyileşme
göstermiştir.
Yoksulluğun nesiller arası aktarımını engellemek için, özellikle eğitim ve sağlık
alanındaki sosyal yardımlara önem verilmiştir. Sosyal yardımların GSYH içindeki payı son
10 yılda artış göstermiştir. Diğer taraftan, göç, kentleşme, aile yapısında meydana gelen
değişim, nüfus artışı, işsizlik ve son dönemde dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını
gibi nedenlerle sosyal yardımlara olan ihtiyaç devam etmektedir. Bu kapsamda Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve belediyeler gibi kuruluşlar tarafından
2019 yılında yapılan kamu sosyal yardım harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 1,27 olarak
gerçekleşmiştir.
Öte yandan tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Pandemi Sosyal Destek
Programı 3 faz halinde uygulanmaktadır.
1. Fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal
yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi
2.111.254 haneye 1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır. 2. Fazda ilk ödemeden
yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
(SYD) Vakıflarınca belirlenen 2.316.010 haneye 1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır.
3. Fazda ise başvurular E-devlet üzerinden online alınmış olup, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarımızın tespit ettiği haneler ile dönemsel ihtiyaç sahibi olan 1.882.840
haneye 1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır.
Ayrıca salgınla mücadele kapsamında başlatılan Biz Bize Yeteriz Kampanyasında
toplanan kaynak yine SYD Vakıflarınca dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere
1.000’er TL nakdi yardım aktarılması şeklinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2.009.267
haneye 1.000’er TL nakdi yardım ulaştırılmıştır.
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Kamu sosyal yardım harcamalarındaki önemli artışa paralel olarak sosyal yardım
sisteminde etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda sosyal
yardım programları AÇSHB tarafından geliştirilen başvurudan ödemeye kadar tüm süreçleri
içeren ve dünyada örnek bir uygulama olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi
(BSYBS) üzerinden elektronik ortamda takip edilmektedir. BSYBS halihazırda 24 kamu
kurumu, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerle entegre olarak çalışmaktadır. Türkiye'nin her il
ve ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) çalışan
sosyal yardım ve inceleme görevlileri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon haneye ev ziyareti
yapmaktadır. Bu ziyaretler sonucunda sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşların tüm sosyoekonomik verileri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) veri tabanına
işlenmektedir.
Söz konusu sistemin sosyal yardım alanında daha etkin kullanılması açısından
sistemde yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları istihdam, sağlık, eğitim gibi diğer
hizmetlere yönlendirilmesi öte yandan belediyelerin yaptıkları sosyal yardımlarda hak
sahipliğinin doğru tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda veri paylaşımı alt
yapısının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP); sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyacı olan aile
ve fertlerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetler ile
diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu sürecin tüm aşamalarında
kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır. ASDEP ile arz odaklı hizmet
sunumu anlayışıyla vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin
yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca arz odaklı bir şekilde hanelere hizmet götürmenin yanı sıra aile odaklı bir
anlayışla aile içerisindeki bütün fertler de göz önünde bulundurularak; çocuklar, kadınlar,
yaşlılar ve özel gereksinimi olanlar bu program dahilinde detaylı olarak incelenmekte ve
gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Bu mesleki çalışmalar yapılırken ailenin
ekonomik durumları, bakım yükü (çalışan annelerin durumları), sosyal çevre
incelenmektedir. Aynı zamanda çocuk, kadın, engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı olan fertler
için de özel olarak hazırlanmış olan Hane Soru Formu ve Birey Soru Formu ziyaretler
esnasında kullanılmaktadır.
Hane ziyaretlerinde sorun tespit edilen ya da yardıma ihtiyacı olduğu düşünülen
haneler direkt olarak ASDEP bilişim sistemine kaydedilmekte ve sosyal hizmet alanına giren
konularda ilgili birimde görev yapan meslek elemanları konuyu takip etmektedir. Bakanlık
görev alanı dışında olan hususlar ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilerek
takipleri yapılmaktadır. Ayrıca ASDEP kapsamında istihdam edilen personel gerekli meslek
donanımlarına sahip olduklarından yapmış oldukları tespit ve gözlemler de yol gösterici
olmaktadır.
ASDEP ile haneler kapsamlı olarak değerlendirilmekte, bu değerlendirmeler
sonucunda ise sosyal hizmet ve sosyal yardım da dahil olmak üzere hanelerin durumlarına
göre gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır. Diğer yandan ASDEP ile hâlihazırda
yapılmakta olan söz konusu hane ziyaretlerinin sosyal hizmet ve sosyal yardım verimliliğini
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artırmak amacıyla Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi üzerinde kayıtlı hanelerin ASDEP
bilişim sistemi üzerinden görüntülenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. ASDEP
gözlem ve yönlendirmelerince sosyal yardım ihtiyacı olduğu tespit edilen hanelerin
Bütünleşik Sosyal Yardım Sisteminde görüntülenebilmesi amacıyla çalışmalar yapılması
planlanmaktadır. Bu süreçlerin geliştirilmesi için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile
koordine çalışmalar sürdürülmektedir.
Tedbir 23: “Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kapsamı geliştirilmesi ve
Bütünleşik Sosyal Koruma dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların
diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişim olanaklarının
artırılması”
1. Tedbirin tanımı: Sosyal hizmet ve yardımlarda etkinliğin artırılmasına yönelik
olarak, Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) altyapısı iyileştirilerek, kapsamı
genişletilecek; yoksul hanelerde yaşayan dezavantajlı bireylerin sosyal hizmetler ile
hemşirelik, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi diğer kamu hizmetlerine erişmeleri
sağlanacaktır. Bu tedbir, Yeni Ekonomi Programı kapsamında Gençlik ve Toplum başlığı
altına bir faaliyet olarak eklenmiştir.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (AÇSHB) yürütülen sosyal yardım ve
sosyal hizmet programları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) ve Aile Bilgi
Sistemi (ABS) olmak üzere iki farklı sistem üzerinden yürütülmektedir. Mevcut durumda
Aile Bilgi Sistemi ile Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin entegrasyonu
tamamlanmış olup web servisler aracılığıyla veri paylaşımı yapılmaktadır. Bütünleşik
Sosyal Koruma Dönemine geçilmesiyle BSYBS'de yer alan vaka modülündeki veriler
ASDEP görevlileri ile paylaşılacaktır. Böylelikle ASDEP görevlilerinin hanelerde yaşayan
dezavantajlı bireylere ulaşarak bu kişileri bakım, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi
sosyal hizmetlere ve diğer kamu hizmetlerine yönlendirmeleri sağlanacaktır.
i. 2021 için planlananlar: 4.000 sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşın diğer kamu
hizmetlerine yönlendirilmek üzere ASDEP görevlilerine bildirilmesi sağlanacaktır.
ii. 2022 için planlananlar: 6.000 sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşın diğer kamu
hizmetlerine yönlendirilmek üzere ASDEP görevlilerine bildirilmesi sağlanacaktır.
iii. 2023 için planlananlar: 8.000 sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşın diğer kamu
hizmetlerine yönlendirilmek üzere ASDEP görevlilerine bildirilmesi sağlanacaktır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
ASDEP kapsamında gerçekleştirilen hane
ziyareti sayısı
Sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlardan
diğer kamu hizmetlerine yönlendirilmek
üzere ASDEP görevlilerine bildirilen kişi
sayısı

Mevcut Durum

2021

2022

2023

2.723.693

1.000.000

2.000.000

3.000.000

0

4.000

6.000

8.000
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3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Rekabetçilik üzerinde doğrudan bir
etkisi bulunmamaktadır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Tedbirin uygulanması için yıllık
ek maliyet bulunmamaktadır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler: Tedbirin uygulanması konusunda herhangi bir risk oluşması
beklenmemektedir.
Tedbir 24: “Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modellerinin Yaygınlaştırılması”
(ERP(2020-2022) Tedbir 26)
1. Tedbirin tanımı: Ekonomik nedenler ile kuruluş bakımına alınma riski bulunan
çocukların ailesi yanında SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ile desteklenerek koruyucu ve
önleyici bir hizmet olarak aile yanında desteklenecektir. Ayrıca kuruluş bakımında bulunan
çocuk sayısının azaltılması amacıyla SED ile Koruyucu Aile (KA) Hizmetinden
yararlandırılan çocuk sayısı artırılacak ve kuruluş bakımındaki çocukların öz aileleri ile
çalışmalar gerçekleştirilerek ailelerin güçlendirilmesi sağlanacak ve çocukların öz ailesi
yanına döndürülmesi desteklenecektir.
On Birinci Kalkınma Planında konuya ilişkin aşağıdaki politika ve tedbirler yer
almaktadır:



612: Korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
612.1: Koruma altındaki çocukların aile odaklı hizmetlerden faydalanması
artırılacak, koruyucu aile hizmet modelinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
yönelik eğitim, bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri geliştirilecektir.

Ayrıca 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da “korunmaya muhtaç
çocukların kendi aileleri yanında desteklenmesine öncelik verilecektir (T.73)” tedbiri
bulunmaktadır.
i. 2021 için planlananlar: SED Hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı
artırılacaktır. Kuruluş bakımındayken Koruyucu Aile Hizmetinden faydalandırılan çocuk
sayısı artırılacaktır.
ii. 2022 için planlananlar: SED Hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı
artırılacaktır. Kuruluş bakımındayken Koruyucu Aile Hizmetinden faydalandırılan çocuk
sayısı artırılacaktır.
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iii. 2023 yılı için planlananlar: SED Hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı
artırılacaktır. Kuruluş bakımındayken Koruyucu Aile Hizmetinden faydalandırılan çocuk
sayısı artırılacaktır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge Adı
SED Hizmetinden Yararlanan Çocuk
Sayısı
Koruyucu Aile Hizmetinden
Yararlandırılan Çocuk Sayısı

Mevcut Durum*

2021

2022

2023

129.931

167.000

182.000

197.000

7.741

8.607

9.467

10.413

* Mevcut durum (Kasım 2020)

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu
kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 255.497.663 Avro (Merkezi Bütçe)
2022: 284.200.064 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 314.609.412 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: SED Hizmetinden yararlandırılarak öz aileleri yanında bakımı sağlanan çocuklar ile
koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocukların, ihtiyaç duydukları desteğin, güvenin,
sosyal ve maddi gereksinimlerin karşılanarak geleceğe hazırlanmalarının sağlanması ile
yetişkinlik dönemlerinde meslek sahibi olmalarının desteklenerek istihdama katkıda
bulunacakları düşünülmektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler: SED ve Koruyucu Aile Hizmetleri devlet tarafından

desteklendiğinden, eylemin uygulamasına ilişkin herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Tedbir 25: “Aşı ve İlaç Ar-Ge Çalışmaları ve Klinik Araştırmalarının
Desteklenmesi”
1. Tedbirin tanımı: Klinik araştırmalar, hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesini ve ilaç adayı olacak moleküllerin belirli aşamalardan geçerek piyasaya
çıkmasını sağlayan, gönüllü katılımcılarla gerçekleştirilen araştırmalar bütünü olarak
tanımlanabilir. Yapılan bu araştırmaların amacı insanların kullanımına sunulacak olan yeni
ilaç veya tıbbi cihazın etkin ve güvenilir olduğunu kanıtlamaktır. Ülkemizde yapılan klinik
araştırmaların uluslararası standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından takip
edilmektedir. Klinik araştırmalar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay
verilen Etik Kurulların onayı ve Sağlık Bakanlığı’nın izni ile gerçekleştirilmektedir.
Klinik araştırmalar yeni ilaç, tıbbi cihaz ve geliştirilen tedavi yöntemlerini hastaların
hizmetine sunmak açısından önem taşımaktadır. Klinik araştırmalar hastalara daha iyi tedavi
imkânları sağlamanın yanı sıra güncel teknolojilerden faydalanarak geliştirilen ilaç veya
tedavi yöntemlerinin hastalara zamanında ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda
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Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu TÜSEB, hastaları yenilikçi tedavilerle buluşturmak
amacıyla, klinik araştırmalara ve bu çalışmaların parçası olan unsurlara destek verecektir.
Özellikle Kovid-19 sürecinde aşı ve ilaç geliştirme süreçleri desteklenmiş ve desteklenmeye
devam edecektir.
On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede
lider ülke konumuna gelmesinin sağlanması, klinik araştırmaların Ar-Ge faaliyeti kapsamına
alınması, klinik araştırma konusunda farkındalığın arttırılması gibi konular öngörülmektedir.
TÜSEB’e verilen yetkilerle Türkiye’deki klinik araştırmaların sayısının ve kalitesinin On
Birinci Kalkınma Planı’nda belirtilen hedefler doğrultusunda arttırılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-2014-2020)
kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçilik ve Yenilikçilik
Sektörel Operasyonel Programı altında TÜBİTAK ile TÜSEB tarafından aşı ve ilaç alanında
Ar-Ge ve klinik araştırmaların desteklenmesine yönelik proje hazırlık çalışmaları devam
etmektedir.
i. 2021 için planlananlar: Aşı ve ilaç çalışmaları THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi)
5’e ulaşmaları amacıyla desteklenecektir.
ii. 2022 için planlananlar: Aşı ve ilaç çalışmaları THS 7’ye (klinik araştırma faz 1
ve 2) ulaşmaları amacıyla desteklenecektir.
iii. 2023 için planlananlar: Aşı ve ilaç projelerinin THS 8’e ulaşmalarına yönelik
klinik araştırmaların üçüncü fazı desteklenecektir.
2. Sonuç göstergeleri:
Mevcut
Durum

2021

THS 4’e ulaşması amacıyla desteklenen aşı geliştirme projesi sayısı

-

7

THS 4’e ulaşması amacıyla desteklenen ilaç geliştirme projesi sayısı

-

9

THS 5’e ulaşması amacıyla desteklenen aşı geliştirme projesi sayısı

-

7

THS 5’e ulaşması amacıyla desteklenen ilaç geliştirme projesi sayısı

-

3

THS 7’ye ulaşması amacıyla desteklenen aşı klinik araştırması sayısı

-

-

7

THS 7’ye ulaşması amacıyla desteklenen ilaç klinik araştırması sayısı

-

-

3

THS 8’e ulaşması amacıyla desteklenen aşı klinik araştırması sayısı

-

7

THS 8’e ulaşması amacıyla desteklenen ilaç klinik araştırması sayısı

-

3

Gösterge Adı

2022 2023

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasının yerli aşı
üretiminde rekabetçiliği artıracağı düşünülmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 4.033.515 Avro (IPA Fonları)
2022: 2.431.941 Avro (IPA Fonları)
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2023: 1.534.544 Avro (IPA Fonları)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Klinik araştırmalar yeni ilaç, tıbbi cihaz ve geliştirilen tedavi yöntemlerini hastaların
hizmetine sunmak açısından önem taşımaktadır. Klinik araştırmalar hastalara daha iyi tedavi
imkânları sağlamanın yanı sıra güncel teknolojilerden faydalanarak geliştirilen ilaç veya
tedavi yöntemlerinin hastalara zamanında ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu noktada her
vatandaşın eşit sağlık hizmetine erişimi ilkesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği düzleminde
tarafsız bir konumda yer almaktadır.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu bağlamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
öngörülmemektedir.
Tedbir 26:
Güçlendirilmesi”

“Kovid-19

Tedbirin
ile

uygulamasına

Mücadelede

ilişkin

Sağlık

herhangi

Bakanlığı

bir

risk

Kapasitesinin

1. Tedbirin tanımı: Günümüzde mevcut Kovid-19 testleri iki ana kategoride
incelenmektedir. Birincisi, SARS-CoV-2 viral RNA’sının tespitini sağlayan polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) temelli moleküler testler; ikincisi ise hastanın bağışıklık sisteminin
ürettiği virüse spesifik antikorların veya virüsün yüzeyinde bulunan antijenlerin tespit
edildiği serolojik ve immünolojik testlerdir. Viral RNA’yı tespit eden PCR temelli
laboratuvar testleri ile viral antijenleri tespit eden portatif testler aktif enfeksiyonun tanısında
kullanılmaktadır. PCR temelli testlere kıyasla antijen testleri ucuz, dakikalar içinde (10-30
dakika) sonuç veren, uygulaması kolay, eğitimli personel tarafından yapılmasına gerek
olmayan, sadece enfeksiyonun var olup olmadığı sonucunu (pozitif ya da negatif sonuç)
veren kromatografik testlerdir. İnfluenza, HIV, Tüberküloz ve diğer birçok enfeksiyonun
tespitinde antijen kitleri kullanılmaktadır.
Antijen test kitlerinde hastadan alınan nazofaringeal sürüntü, kit içerisinde bulunan bir
steril solüsyon içerisine daldırılarak virüsün solüsyon içerisine geçmesi sağlanır. Bu
solüsyondan birkaç damla antijen kitinin “örnek pedi” kısmına damlatılır. Kapiler etki ile
sıvı kit içerisinde ilerler ve virüsün antijenine spesifik işaretli antikorların olduğu “konjuge
ped” kısmına geçer. Burada eğer örnek içinde virüs var ise, viral antijen ile antikor birbirine
bağlanır. Örnek daha sonra membran kısmına geçer ve burada aynı viral antijeni tanıyan
ikinci bir antikora bağlanır. Bu bağlanma ile membranda gözle tespit edilebilen bir renk
değişimi olur ve örnek Kovid-19 pozitif olarak yorumlanır.
Kovid-19 salgınını kontrol altına almanın en önemli üç anahtarı erken tanı, etkili tedavi
ve yayılmasını engelleyecek önlemlerdir. Mevcut sistemde, hasta doktora başvurarak
kendisinden örnek alındığında PCR temelli test yöntemiyle incelenen örneğinin sonucu en
az 2 gün sonra hastaya bildirilmektedir. Bu, enfekte olmuş hastanın sonucunu öğrenene
kadar virüsü yaymaya devam etmesine sebep olabilmektedir. Bu durum uygun maliyetli,
efektif ve hızlı sonuç veren Kovid-19 antijen kitlerinin geliştirilmesini zaruri kılmaktadır.
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Ayrıca, ortaya çıkan/yeniden ortaya çıkan patojenlerin ve söz konusu patojenlerin
mortalitesini ve patojenitesini etkileyebilecek mutasyonların erken tespiti ve tespiti için Tam
Genom Sekansı (Whole Genom Sequence-WGS) teknolojisinin kurulması çok önemlidir.
Merkezi laboratuvarda WGS platformunun kurulması, Kovid-19 virüsünü etkin bir şekilde
izlemek ve gösterebileceği herhangi bir mutasyonu erken tespit etmek için laboratuvar
tabanlı sürveyansın kurulmasına izin verecektir. En son verilere göre, WGS aynı zamanda
halk sağlığına yönelik alınacak kararlar için yararlı bir araçtır.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) (2014-2020) kapsamında,
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TÜSEB Bakanlık adına faydalanıcı olacaklardır. Proje,
hızlı antijen test kapasitesini ve halk sağlığı laboratuvarlarının hem insan kaynağını hem de
teknik kapasitesini artırarak, başta Kovid-19 olmak üzere potansiyel salgın tehditlere karşı
Sağlık Bakanlığı'nın tarama, teşhis ve tedavi kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün antiserum üretimi ve tam genom dizileme / analiz
kapasitesinin güçlendirilmesi ve 600.000 hızlı antijen testi satın alınması planlanmaktadır.
Proje Aralık 2020 sonu itibariyle imzalanmış ve uygulama dönemi DSÖ teknik desteği ile
başlamıştır.
i. 2021 için planlananlar: Projede Sağlık Bakanlığı tarafından indikatif olarak
600.000 hızlı antijen test kiti ve Genomik Sekans cihazı alımı planlanmaktadır. 2021
yılında faaliyete geçmesi beklenen projede bu indikatör 2 yıllık (24 ay) bazda
bölünmüştür.
2. Sonuç göstergeleri:
Mevcut
Durum

2021

Satın alınan hızlı antijen test kiti sayısı

0

600.000

Satın alınan Genomik Sekans cihazı sayısı

0

1

Tespit edilen sıralı pozitif örneklerin ve Kovid 19
potansiyel viral mutasyonun sayısı

0

800

Gösterge Adı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu
kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2021: 4.789.355 Avro (IPA Fonları + Hibe)
2022: 563.665 Avro (IPA Fonları + Hibe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
6. Çevre üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel
öngörülmemektedir.

riskler:

Tedbirin

uygulamasına
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6. YAPISAL REFORMLARIN MALİYET VE FİNANSMANI
ERP (2021-2023) kapsamında Kovid-19 nedeniyle eklenen tedbirlerle beraber
toplamda 26 yapısal reform tedbiri hayata geçirilecektir. Bu tedbirlerin uygulanması için
yaklaşık 1,3 milyar Avro tutarında ek maliyet öngörülmektedir. Maliyet kalemleri
incelendiğinde en yüksek payı yaklaşık 1,2 milyar Avro ile sübvansiyon ve transferlerin
aldığı görülmektedir. Maliyet kalemlerinin yüzde 93’ü sübvansiyon ve transfer kaleminden,
yüzde 3’ü sermaye harcamalarından, yüzde 3’ü ürün ve servislerden ve son olarak yüzde 1’i
ücretlerden oluşmaktadır. Finansman kaynaklarına bakıldığında ise bu ilave maliyet yüzde
95 oranında merkezi bütçe kaynaklarından karşılanacaktır (Şekil 6.1).
Şekil 6.1. Yapısal Reform Tedbirlerinin Planlanan Maliyet ve Finansmanı

1%
3%

2%

2%

1%

3%

95%

93%

Merkezi Bütçe
Yerel Bütçe
Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları
IPA Fonları
Diğer Hibeler

Ücretler
Ürün ve Servisler
Sübvansiyon ve Transferler
Sermaye Harcamaları

Yıllar itibarıyla maliyet kalemlerinin paylarında belirgin bir değişiklik
öngörülmemektedir (Şekil 6.2). En yüksek paya sahip harcama kalemi merkezi bütçeden
karşılanacak sübvansiyon ve transferler kalemi olarak ön plana çıkmaktadır. Program
genelinde sübvansiyon ve transfer kaynaklı tedbirler çoğunlukta olmasına rağmen yasal
düzenlemelerin yapılacağı tedbirlere de yer verilmektedir.
Program döneminde en çok kaynağın aktarılacağı tedbirler sırasıyla 24 numaralı “Aile
odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması” ile 11 numaralı “KOBİ’lerin ArGe ve yenilik faaliyetlerinin artırılması” tedbirleridir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının
etkin kullanımına yönelik hem ekonomik hem sosyal gelişmenin ön planda tutulduğu bir
reform gündemi belirlenmiştir. Bu tedbirler aracılığıyla Türkiye ekonomisinde orta ve uzun
vadede hem istihdam olanaklarının hem de rekabet gücünün artması beklenmektedir.
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Şekil 6.2. Yıllar İtibarıyla Planlanan Maliyet
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7. KURUMSAL KONULAR VE PAYDAŞLARIN KATILIMI
Türkiye’de orta-uzun vadede ekonomik ve sosyal politikaların ortaya konulduğu temel
politika dokümanları kalkınma planlarıdır. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
kapsamında toplumun farklı kesimlerinin görüş ve önerilerini almak için kurulan 75 Özel
İhtisas Komisyonu ve çalışma gruplarında yaklaşık 3 bin 500 kamu çalışanı, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler ile ekonomik ve sosyal politikalar,
sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca, bölgesel ve il bazında istişare toplantıları,
sektörel temsilcilerle toplantılar, bazı düşünce kuruluşları ve STK’larla yapılan toplantılar
ve internet ortamında vatandaş anketi yoluyla toplumun farklı kesimlerinin görüşleri
alınmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda bütün bu
katkılar harmanlanmış ve oluşturulan Plan Taslağı kurumlarla paylaşılarak gerekli
değişikliklere yönelik fikirlerinin alınmasının ardından Planın nihai hali Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye sunulmuş, 18 Temmuz 2019 tarihinde Meclis kararı olarak
yayımlanmıştır.
ERP (2021-2023), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının
koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları alınarak On Birinci
Kalkınma Planı ve bununla uyumlu diğer alt politika dokümanları ile uyumlu olarak
hazırlanmış ve Cumhurbaşkanının onayının ardından Komisyona iletilmiştir. ERP (20212023)’de yer alan makroekonomik denge ve politikalarla kamu maliyesi çerçevesi, aynı
dönemi kapsayan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya konulan YEP (2021-2023) ve
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ve TBMM’ye sevk edilen 2021 yılı bütçe tasarısıyla
uyumlu olarak hazırlanmıştır. Söz konusu üç politika belgesi de ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının katılımıyla hazırlanmıştır.
Mevcut politika üretme ve uygulama sürecine ek olarak, ERP hazırlık sürecinde her
yıl Komisyon tarafından güncellenen ERP Rehberi, Komisyonun önceki ERP’ye ilişkin
değerlendirme dokümanları ve ERP koordinatörü olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ile Komisyon arasındaki toplantılarda iletilen görüş ve öneriler ilgili
kurumlarla paylaşılmaktadır.
Bu kapsamda Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) yayımlanmasının ardından ERP
(2021-2023) hazırlıkları başlatılmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve CEF ortaklığında
organize edilen ve 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi açılış toplantısının
ardından 15-22 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak “Yapısal Reformların
Maliyetlendirilmesinde Koordinasyon Şemaları” eğitimi ilgili Bakanlıkların ERP
koordinatörleri, tedbirlerden sorumlu uzmanlar ve IPA koordinatörü katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. İlgili bakanlıklardan yapısal reform bölümündeki mevcut tedbirlerin
durumu ve On Birinci Kalkınma Planı öncelikleriyle uyumlu olarak varsa özellikle Kovid19 salgının etkilerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni tedbir
önerilerinin iletilmesi talep edilmiştir. Katkıların toplanmasının ardından, Strateji ve Bütçe
Başkanlığı ile CEF ortaklığında organize edilen 17-19 Kasım 2020 tarihlerindeki çevrimiçi
çalıştaylarda bu taslak tedbirler tartışılmıştır. Bu çalıştaya kurumların ERP koordinatörleri
ve ERP’de yer alan tedbirlerden sorumlu uzmanlar katılmıştır. Toplantı sonrasındaki süreçte
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kurumların ERP’deki tedbirlere yönelik iyileştirme çalışmaları Strateji ve Bütçe Uzmanları
ile karşılıklı iletişim halinde yürütülmüştür.
ERP (2021-2023)’nin makro bölümlerine yönelik hazırlıklara ise en güncel verilerin
programda içerilmesi açısından Aralık 2019 tarihinde başlatılmış ve Ocak 2021 itibarıyla
katkıları toplanarak nihai hale getirilmiştir.
YEP (2021-2023) hazırlık döneminde ekonomi politikalarına yönelik farklı gruplarla
istişare çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde yürütülmüştür.
Böylece, kurumların geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeleri ve temel politika
dokümanları çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin taahhütlerini içeren katkıları ERP
koordinatörü olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafında tüm
paydaşların aktif katılımıyla toplulaştırılmış ve önceki taahhütlerin izleme ve
değerlendirmesi sağlanmıştır.
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Ek Tablolar
Tablo 1.a: Makroekonomik Görünüm
ESA Kodu

1. GSYH, Zincirlenmiş Hacim

B1*g

2. GSYH, Cari Fiyatlarla

B1*g

2019
2019
Düzey
(Milyon TL)
1.772,2
0,9
4.320,2

2020

2021

2022

2023

Yüzde Değişim

15,0

0,3

5,8

5,0

5,0

12,3

16,4

11,8

11,3

Büyümenin Bileşenleri (Zincirlenmiş Hacim, Yüzde Artış)
3. Özel Kesim Tüketim Harcamaları

P3

1.041,5

1,6

0,4

5,7

4,8

4,6

4. Kamu Kesimi Tüketim Harcamaları

P3

256,4

4,4

5,2

-2,2

2,3

1,2

5. Toplam Sabit Sermaye Oluşumu

P51

439,8
---

-12,4

-2,2

6,2

7,0

7,1

P52+P53

0,6

5,0

-1,0

-0,1

0,1

7. Mal ve Hizmet İhracatı

P6

452,9

4,9

-16,3

15,8

6,2

6,2

8. Mal ve Hizmet İthalatı

P7

3,8

6,2

5,8

5,7

-0,2

4,9

5,1

4,9

0,6

5,0

-1,0

-0,1

0,1

2,3

-4,5

1,9

0,0

0,0

6. Stok Değişmesi*

9. Yurt içi Nihai Talep

368,1
-5,3
GSYH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan)
-----2,0

10. Stok Değişmesi

P52+P53

11. Toplam Net Mal ve Hizmet İhracatı
Dengesi

-----

B11

* Büyümeye katkı

Tablo 1.b: Fiyat Gelişmeleri
Yüzde Artış, Yıllık Ortalama

ESA Kodu

1. GSYH Deflatörü

---

2. TÜFE

---

2019
13,9

2020
11,9

2021
9,9

11,8

14,6

8,0

2022
6,4
6,0

2023
5,9
4,9

Tablo 1.c: İşgücü Piyasasında Gelişmeler
2019

ESA
Kodu

Düzey

1. Nüfus (Bin Kişi, Yıl Ortası)

---

82.579

2. Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi)

---

61.469

3. İşgücüne Katılım Oranı (%)*

---

53,0

4. İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)**

---

28.080

5. İşsizlik Oranı (%)*

---

13,7

6. Emek Verimliliği Artışı

---

2019

2020

2021

2022

2023

Yüzde Değişim
1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,7

1,7

1,8

1,8

-0,3

-3,4

1,6

0,5

0,7

-2,3

-4,8

6,0

4,1

4,2

2,8

0,0

-0,8

-1,1

-1,0

3,3

5,4

-0,2

0,9

0,7

2019
0,9
-2,2

2020*
-3,5
-5,4

2021*
-1,9
-5,4

* Bir önceki döneme göre puan artışını ifade etmektedir.
** 15+ yaş

Tablo 1.d: Ödemeler Dengesi
GSYH İçindeki Pay (Yüzde)
1. Cari İşlemler Hesabı

ESA Kodu
---

2022*
-0,7
-5,2

2023*
0,1
-4,8

- Dış Ticaret Dengesi

---

- Hizmetler Dengesi

---

4,7

1,7

3,2

4,4

4,7

- Birincil Gelir Dengesi

---

-1,7

-1,5

-1,6

-1,6

-1,5

- İkincil Gelir Dengesi

---

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2. Sermaye ve Finans Hesabı (Rezerv Dâhil)

---

Net Hata Noksan

---

0,1

-3,5

-1,9

-0,7

0,1

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

*: YEP (2021-2023) tahminini
Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Tablo 1.e: GSYH, Yatırım ve Brüt Katma Değer
ESA Kodu

2019

2020

2021

2022

2023

B1*g

4.320

4.851

5.644

6.310

7.021

---

24,8

28,6

26,7

27,3

28,0

Sektörel Katma Değerler (Zincirlenmiş Hacim, Yüzde değişim)
3,7
4,6
4,0
---

4,0

4,0

GSYH, Cari Fiyatlarla, Milyar TL
Yatırım Oranı, GSYH içindeki Pay, %
1. Tarım
2. Sanayi

---

-1,0

-1,0

7,8

5,3

5,8

3. Hizmetler

---

1,4

-0,5

5,7

5,1

4,9

ESA Kodu
2019
2020
Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği*
S13
3,0
6,1
S1311
2,0
3,1
S1311
0,0
0,2
S1313
0,3
0,3
S1314
0,9
1,7
S1311
0,0
0,0
---0,1
0,8

2021

2022

2023

4,5
3,2
-0,1
0,3
1,2
0,0
-0,1

4,0
3,0
-0,1
0,3
1,0
0,0
-0,2

3,6
2,8
-0,1
0,3
0,8
0,0
-0,2

Tablo. 2: Kamu Maliyesi
GSYH İçindeki Pay (Yüzde)
1. Genel Devlet
2. Merkezi Yönetim
3. Fon
4. Mahalli İdareler
5. Sosyal Güvenlik
6. Döner Sermaye
7. İşsizlik Fonu
8. Toplam Gelir
9. Toplam Harcamalar
10. Borçlanma Gereği
11. Faiz Ödemeleri
12. Faiz Giderleri Hariç Denge

Genel Devlet (S13)
TR
TE
EDP.B9
EDP.
D41+FISIM
--Gelirler
--D61
D4
--TR

13. Vergiler
14. Sosyal Fonlar
15. Faktör Gelirleri
16. Diğer
17. Toplam Gelir
18. Toplam Tüketim
19. Toplam Sosyal Transferler
20. Faiz Ödemeleri
21. Sübvansiyonlar
22. Yatırım
23. Diğer
24. Toplam Harcamalar
(1)

Giderler
P32
D62+D63
EDP.
D41+FISIM
D3
P51
--TE

33,1
36,1
3,0

32,5
38,6
6,1

31,7
36,3
4,5

31,2
35,2
4,0

31,0
34,6
3,6

2,5
-0,5

3,0
-3,0

3,4
-1,2

3,4
-0,5

3,3
-0,3

15,9
9,2
6,0
2,0
33,1

16,6
8,7
5,4
1,8
32,5

16,7
8,9
4,2
2,0
31,7

16,5
9,0
3,8
2,0
31,2

16,3
9,1
3,7
2,0
31,0

16,5
7,3

17,7
8,2

16,0
7,3

15,3
7,2

14,9
7,1

2,5

3,0

3,4

3,4

3,3

0,5
2,7
6,6
36,1

0,6
2,6
6,4
38,6

0,5
2,6
6,5
36,3

0,5
2,4
6,4
35,2

0,5
2,6
6,3
34,6

* (+) açığı (-) fazlayı ifade eder
(1) Tarımsal destekleme, KIT görev zararı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu kapsamaktadır.
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Tablo 3: Genel Devlet Borç İstatistikleri
ESA Kodu

2019

2020

2021

2022

2023

GSYH’ya Oran (Yüzde)
1. Toplam Brüt Borç Stoku

---

32,5

41,1

40,8

41,6

41,8

2. Borç Stokundaki Değişme

---

---

8,6

-0,3

0,8

0,2

1,2

0,5

0,3

Toplam Borç Stokundaki Değişime Katkılar (Yüzde Puan)
3. Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi
4. Faiz Ödemeleri

---

0,5

3,0

EDP D.41

2,5

3,0

3,4

3,4

3,3

5. Nominal GSYH Artışı

---

-4,9

-5,0

-6,7

-4,9

-4,7

6. Borç Stokunu Etkileyen Diğer Faktörler

---

4,2

7,6

1,8

1,8

1,3

Tablo 4: Devresel Gelişmeler*
2019

2020

2021

2022

2023

1. GSYH Büyümesi (2009=100 Zincirlenmiş Hacim, %)

0,9

0,3

5,8

5,0

5,0

2. Borçlanma Gereği / GSYH (%) **
3. Faiz Ödemeleri / GSYH (%)

3,0
2,5

6,1
3,0

4,5
3,4

4,0
3,4

3,6
3,3

4. Bir Defalık ve Diğer Geçici Tedbirler / GSYH2

2,9

1,1

0,9

0,6

0,5

1

5. Potansiyel GSYH Büyümesi (%)

3,6

3,6

3,7

3,8

4,0

-0,9
0,3

-4,0
1,5

-2,1
0,8

-0,9
0,4

0,0
0,0

8. Devresel Düzeltilmiş Denge / Potansiyel GSYH (2-7)**

2,8

4,4

3,7

3,6

3,6

9. Devresel Düzeltilmiş Faiz Giderleri Hariç Denge / Pot. GSYH (8-3)**

0,3

1,5

0,4

0,2

0,3

10. Yapısal Denge / Potansiyel GSYH (8+4)

5,6

5,4

4,6

4,2

4,1

6. Üretim Açığı
7. Devresel Bileşen / GSYH (%) **

* Genel Devlet
** (+) açığı, (-) fazlayı ifade eder.
1
Vergi Alacaklarının Yapılandırılması, 2B Gelirleri, Özelleştirme ve Diğer Bir Defalık Gelirler ve Giderler Dâhil Genel Devlet Dengesi
2
(+) işaret açığı azaltıcı bir defalık tedbirleri ifade eder.

Tablo 5: Önceki Güncellemeden Farklılıklar

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme
Fark

2019
2020
GSYH Büyümesi (Yüzde Artış)
0,5
5,0
0,9
0,3
-0,4
4,7

2021

2022

2023

5,0
5,8
-0,8

5,0
5,0
0,0

--5,0
---

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme
Fark

Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH’ya Oran, Yüzde)
3,0
2,9
2,8
3,0
6,1
4,5
0
3,2
1,7

Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYH’ya Oran, Yüzde)
Önceki Güncelleme
32,8
33,2
32,5
Son Güncelleme (AB Tanımlı)
32,5
41,1
40,8
Fark
-0,3
7,9
8,3
* Gerçekleşme
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2,6
4,0
1,4

--3,6
---

32,3
41,6
9,3

--41,8
---
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Tablo 6: 2021 Yılı Ekonomik Reform Programı Hazırlıklarında Kullanılan Dış Ekonomik Gelişmelerle
İlgili Varsayımlar

Parite ($/€)
Reel Kur (Yüzde Değişim)*

2019
Döviz Kurları
1,12
-8,9

2020
1,14
-13,0

GSYH Artışı
1,3
-8,3
1,7
-7,6
Dünya Ticareti (Reel)**
Dünya Ticaret Hacmi Artışı (Yüzde)
1,0
-10,4
Uluslararası Fiyatlar
AB Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)**
1,4
0,8
**
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)
1,8
1,5
Petrol Fiyatları ($/Varil)
64,0
42,4
Avro Bölgesi (Reel, Yüzde Değişim)**
AB (Reel, Yüzde Değişim)**

* (+) değerlenmeyi, (-) değer kaybını göstermektedir.
** IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2020
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2021

2022

2023

1,14
-5,5

1,18
1,3

1,18
0,8

5,2
5,0

3,1
3,3

2,2
2,5

8,3

5,4

4,3

1,7
2,8
52,0

1,4
2,1
56,2

1,5
2,1
57,6
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Tablo 7a: Yapısal Reform Tedbirinin Maliyeti

Yıl

Ücretler

(Avro)
Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 1 - “ Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının artırılması ”
2021

2.892.133

2022

335.994

10.271.914

13.164.047
335.994

Tedbir 3 - “Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması”
2021

198.415

198.415

2022

193.444

193.444

2023

189.711

189.711

Tedbir 4 - “Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının
oluşturulması”
330.692

2021
2022

12.896

330.692
12.896

Tedbir 5 - “KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla Model Fabrikalar (KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezleri) ile Yenilik Merkezleri kurulması”
2021

8.818.440

8.818.440

2022

4.298.762

4.298.762

2023

2.107.898

2.107.898
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Yıl

Ücretler

Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 7 - “KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması”
220.461

2021

220.461

Tedbir 9 - “Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt dışı istihdamın azaltılması”
2021

277.781

277.781

2022

283.718

283.718

2023

290.890

290.890

Tedbir 10 - “Yenilikçi Girişimciliği Desteklemek Amacıyla İş Geliştirme. Kuluçka ve Hızlandırıcı Gibi Merkezlerin Sayısının ve Etkinliğinin
Artırılması”
2021

2.275.268

2.275.268

Tedbir 11a - “KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Olan Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve
Ar-Ge Projelerinin Ticarileşmesine Destek Sağlanması”
2021

17.747.111

17.747.111
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Yıl

Ücretler

Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 11b - “Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi. mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici. kolaylaştırıcı
mekanizmaların geliştirilerek uygulanması”
4.659.002
68.430.215
73.089.217
2021
4.731.110
73.526.560
78.257.669
2022
4.851.748

2023

83.591.948

88.443.695

Tedbir 12- “Yeterlik alan araştırma altyapılarının. 6550 sayılı Kanun kapsamında performans esaslı olarak desteklenmesi”
2021

18.752.193

18.752.193

2022

29.553.988

29.553.988

2023

42.157.952

42.157.952

Tedbir 13- “Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi”
2021

45.000

45.000

2022

45.000

45.000

2023

45.000

45.000
Tedbir 14: “Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması”

2021

1.763.688

1.763.688

2022

2.149.381

2.149.381

2023

2.634.872

2.634.872
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Yıl

Ücretler

Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 15a: “Okuma kültürünün artırılması”
2021

3.230.195

110.231

330.692

3.671.117

2022

3.464.200

118.216

403.009

3.985.425

2023

3.737.075

127.528

474.277

4.338.880

Tedbir 15b: “Okuma kültürünün artırılması”
2021

55.115

2.700.647

2.755.763

2022

53.735

3.170.337

3.224.071

2023

52.697

3.636.123

3.688.821

Tedbir 16: “Müfredata uygun dijital içerikler ve beceri temelli öğretim programlarının hazırlanması”
2021

365.445

365.445

2022

481.722

481.722

2023

199.334

199.334

Tedbir 17: “Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programları güncellenmesi”
2021

308.645

308.645

2022

279.420

279.420

2023

194.981

194.981
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Yıl

Ücretler

Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 18: “Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yaygınlaştırmak”
2021

551.153

2.204.610

2.755.763

2022

806.018

1.880.708

2.686.726

2023

1.053.949

2.107.898

3.161.846

2021

Tedbir 19: “İş Kulüpleri”
238.000

238.000

2022

87.000

87.000

2023

87.000

87.000

Tedbir 20: “İşte Anne ve Çocuk Bakım Desteği”
2021

363.360

363.360

2022

344.966

344.966

Tedbir 21: “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi”
2021

8.622.709

8.622.709

2022

8.186.202

8.186.202
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Yıl

Ücretler

Sübvansiyon ve
Transferler

Ürün ve Servisler

Sermaye Harcamaları

Toplam

Tedbir 22: “Geleceğin Meslekleri”
2021

8.519.095

8.519.095

2022

8.087.833

8.087.833

Tedbir 24: “Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modellerinin Yaygınlaştırılması”
2021

255.497.663

255.497.663

2022

284.200.064

284.200.064

2023

314.609.412

314.609.412

Tedbir 25: “Aşı ve İlaç Ar-Ge Çalışmaları ve Klinik Araştırmalarının Desteklenmesi”
2021

94.135

43.742

3.895.638

4.033.515

2022

610.354

18.692

1.802.895

2.431.941

2023

610.354

22.742

901.448

1.534.544

Tedbir 26: “Kovid-19 ile Mücadelede Sağlık Bakanlığı Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
2021

367.600

4.421.735

4.789.335

2022

412.000

151.665

563.665
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Tablo 7b: Yapısal Reform Tedbirinin Finansmanı

Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

(Avro)
IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 1- “ Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının artırılması ”
2021

977.550

512.838

11.337.665

2022

335.994

13.164.047

335.994

335.994

Tedbir 3 - “Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması”
2021

198.415

198.415

2022

193.444

193.444

2023

189.711

189.711

Tedbir 4: “Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması”
2021

165.346

2022

165.346

330.692

12.896

12.896

Tedbir 5: “KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla Model Fabrikalar (KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezleri) ile Yenilik Merkezleri kurulması”
4.409.220
4.409.220
8.818.440
2021
2022

2.149.381

2.149.381

4.298.762

2023

1.053.949

1.053.949

2.107.898
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Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 7: “KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması”
2021

220.461

220.461

Tedbir 9 - “Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt dışı istihdamın azaltılması”
2021

277.781

277.781

2022

283.718

283.718

2023

290.890

290.890

Tedbir 10: “Yenilikçi Girişimciliği Desteklemek Amacıyla İş Geliştirme. Kuluçka ve Hızlandırıcı Gibi Merkezlerin Sayısının ve Etkinliğinin
Artırılması”
2021

2.275.268

2.275.268

Tedbir 11a: “KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Olan Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve
Ar-Ge Projelerinin Ticarileşmesine Destek Sağlanması”
2021

17.747.111

17.747.111
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Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 11b: “Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi. mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici. kolaylaştırıcı
mekanizmaların geliştirilerek uygulanması”
2021

73.089.217

73.089.217

2022

78.257.669

78.257.669

2023

88.443.695

88.443.695

Tedbir 12: “Yeterlik alan araştırma altyapılarının. 6550 sayılı Kanun kapsamında performans esaslı olarak desteklenmesi”
2021

18.752.193

18.752.193

2022

29.553.988

29.553.988

2023

42.157.952

42.157.952
Tedbir 13: “Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi”

2021

45.000

45.000

2022

45.000

45.000

2023

45.000

45.000
Tedbir 14: “Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması”

2021

1.212.536

551.153

1.763.688

2022

1.612.036

537.345

2.149.381

2023

2.107.898

526.974

2.634.872
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Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 15a: “Okuma kültürünün artırılması”
2021

3.671.117

3.671.117

2022

3.985.425

3.985.425

2023

4.338.880

4.338.880
Tedbir 15b: “Okuma kültürünün artırılması”

2021

2.755.763

2.755.763

2022

3.224.071

3.224.071

2023

3.688.821

3.688.821

Tedbir 16: “Müfredata uygun dijital içerikler ve beceri temelli öğretim programlarının hazırlanması”
2021
2022
2023

365.445

365.445

481.722

481.722

199.334

199.334
Tedbir 17: “Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programları güncellenmesi”

2021

198.415

110.231

308.645

2022

198.818

80.602

279.420

2023

142.283

52.697

194.981
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Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 18: “Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yaygınlaştırmak”
2021

2.755.763

2.755.763

2022

2.686.726

2.686.726

2023

3.161.846

3.161.846
Tedbir 19: “İş Kulüpleri”

2021
2022
2023

238.000

238.000

87.000

87.000

87.000

87.000

Tedbir 20: “İşte Anne ve Çocuk Bakım Desteği”
2021

363.360

363.360

2022

344.966

344.966

Tedbir 21: “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi”
2021

8.622.709

8.622.709

2022

8.186.202

8.186.202
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Yıl

Merkezi Bütçe

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

Toplam

Tedbir 22: “Geleceğin Meslekleri”
2021

8.519.095

8.519.095

2022

8.087.833

8.087.833

Tedbir 24: “Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modellerinin Yaygınlaştırılması”
2021

255.497.663

255.497.663

2022

284.200.064

284.200.064

2023

314.609.412

314.609.412
Tedbir 25- “Aşı ve İlaç Klinik Araştırmalarının Desteklenmesi”

2021

4.033.515

4.033.515

2022

2.431.941

2.431.941

2023

1.534.544

1.534.544

Tedbir 26- “Kovid-19 ile Mücadelede Sağlık Bakanlığı Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
2021

4.762.835

26.500

4.789.335

2022

537.165

26.500

563.665
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Tablo 8: Önceki ERP’lerde Yer Alan Yapısal Reform Tedbirlerinin Uygulamasına İlişkin Raporlama
(0= uygulama yok, 1=uygulama hazırlık aşamasında, 2= ilk adımlar atıldı, 3=uygulama bazı öncü sonuçlar ortaya çıkacak şekilde devam ediyor,
4=uygulama ilerledi, 5=tam uygulama)

Tedbir 1: “Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının artırılması”

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

2020 yılında yenilenebilir enerji teşvik mekanizması güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

5

Hazırlanan mevzuat çalışması, 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tedbir 2: “Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi”

2020 için Planlanan
Aktiviteler

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi

 Bu puanın verilme sebebi: EBRD teknik destek projesi çalışmaları tamamlanmıştır. UEVEP İYK
Çalışma Grubu Eylül 2020 de kurulmuş olup çalışmalarını 2021 sonunda Kurula sunacaktır, bu nedenle
Çalışma Grubu’nun sonuçlarına ilişkin İYK tarafından kararlar alınabilmesinin, 2022 yılına uzaması
beklenmektedir.
 Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi kapsamında, T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) faydalanıcısı olduğu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından finanse edilen "Ulusal Enerji Verimliliği Finansman ve İhale Mekanizmalarının Kurulmasının
Desteklenmesi" Projesi, Kasım 2020 sonunda tamamlanmıştır. Proje sonunda Türkiye’ye uygun olan enerji
verimliliği finansman ve ihale mekanizmaları modellerinin kurulması için gerekli yasal ve kanuni altyapı
değişikliklerinin değerlendirilerek etkin ve uygulanabilir bir yol haritasının hazırlanması çalışmaları
planlanmaktadır.
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Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi
2

5

5
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 EBRD teknik desteği ile yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Yol Haritası
Hazırlanması ve Türkiye'de Rekabetçi Enerji Verimliliği İhale Mekanizmasının Kurulması Projesi Kasım
2020 itibarıyla tamamlanmıştır. Proje kapsamında bir rapor hazırlanarak mevcut enerji verimliliği
finansman kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, yeni kaynakların oluşturulması,
uluslararası yatırımcı ve fon sağlayıcıların Ülkemizde enerji verimliliği yatırımlarına yönlendirilebilmesi
amacıyla bir model geliştirilmiştir.
 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun 28 Eylül 2020 tarihli toplantısında
enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere ilgili
paydaşların katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiş ve Çalışma Grubu kurulmuştur
 20.08.2020 tarihinde 2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır. Karar kapsamında Bakanlığa tevdi edilen görevler
kapsamında bir Tebliğ taslağı ile tebliğ eki olacak şekilde etüt raporu formatı, şartname ve sözleşme
taslakları hazırlanmıştır. Anılan tebliğ ve ekleri ilgili kamu kurumlarına iletilerek görüş alınacak ve nihai
hale getirilecektir.
 Enerji verimliliği projelerinin finansmanı sadece uluslararası hibelere dayalı yürütülmemektedir.
Sanayi sektöründe endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği yatırımlarına bedelinin %30’u oranında hibe
verilmektedir. Ayrıca, endüstriyel işletmelerin en az %15 enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliği
yatırımları; KDV indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği gibi bölgesel teşviklerden
faydalandırılmaktadır.
 Kamu Binalarında Tasarruf Hedefinin Tanımlanması: 16 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi ile 250 tep/yıl tüketimi bulunan veya 10 bin m2 ve üzeri kamu binalarına 2020-2023 döneminde
%15 enerji tasarrufu yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, bu hedefe ulaşılması için bir de uygulama
rehberi yayımlanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey
temsilcilerinin katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 3.154
bina/kampüs tarafından bildirim yapılmış olup yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu binalardan
2.314 tanesinin kapsam dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Kapsam dahilinde olan bina/kampüslerin
referans enerji tüketimlerinin toplamı ise 1,22 milyon TEP değerindedir. Güncel enerji fiyatları dikkate
alındığında anılan tüketim değerinin maliyeti 5,8 milyar TL’dir. Kapsam dahilinde olan kamu kurumları
tarafından 2019 yılında uygulanan enerji verimliliği önlemleri ile 12.875 TEP enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Söz konusu tasarrufun referans enerji tüketimindeki payı % 1,05 olup güncel enerji fiyatları dikkate
alındığında ekonomik karşılığı yıllık 61 milyon TL’ye karşılık gelmektedir. 2023 yılı sonunda, %15 tasarruf
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hedefinin gerçekleşmesi durumunda sağlanacak enerji tasarrufunun ekonomik karşılığı yıllık 870 milyon
TL olacaktır.

ERP(2020-2022) Tedbir 3: “Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi”

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

 Avrupa Komisyonu’ndan olumlu görüş gelmesine müteakip Demiryolu Sistemleri Karşılıklı
İşletilebilirlik Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi Tebliği yayımlanacaktır.
 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama
Yönetmeliği yayımlanacaktır.
 Bakımdan Sorumlu Kuruluş/Birim Yönetmeliği yayımlanacaktır.

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi

4

 “Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği” Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Ocak 2018 sonu itibariyle
Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. Komisyonun söz konusu yönetmelik ile ilgili görüşleri Mayıs 2018 sonu itibariyle
tarafımıza iletilmiş olup, Komisyon görüşlerine istinaden hazırlanan ikinci yönetmelik taslağı Kasım 2018 sonu itibariyle
Komisyona gönderilmiştir. Bir sonraki Komisyon görüşleri ise 31.12.2019 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Görüşler
doğrultusunda hazırlanan üçüncü taslak mevzuat 23.06.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. Taslak mevzuata
ilişkin Avrupa Komisyonu’nun görüşleri beklenmektedir.
 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama Taslak Yönetmeliği’nin hazırlık
çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup, 2021 yılı 1.çeyrekte yayımlanması planlanmaktadır.
 Bakımdan Sorumlu Kuruluş/Birim Yönetmeliği’nin 2021 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.
AB-Türkiye Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) dönemi Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Ulaştırma
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (UHDGM) nihai faydalanıcısı olduğu 04.08.2020’de başlayan 24 ay süreli
"UHDGM’nin Demiryolu Emniyeti ve Düzenleyici İşlevlerinin Desteklenmesine Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında,
demiryolu sektörünün serbestleşmesi sürecinde yayımlanmış mevzuatın AB Müktesebatı ile uyum düzeyi gözden geçirilecek,
taslak bir Demiryolu Kanunu hazırlanacak, emniyet, karşılıklı işletilebilirlik, emniyet kritik personel, eğitim ve sınav
merkezleri, kamu hizmeti yükümlülüğü, şebeke bildirimi, yolcu hakları ve şikayet yönetimi konularında çalışmalar
yapılacaktır.
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Tedbir 3: “Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme
kapasitesinin artırılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 4)

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

• Ülkemizde ve dünyada tarımsal istatistik alanında mevcut durum tespiti yapılacaktır.
• Ülke ihtiyaçları doğrultusunda veri toplama ve değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi
• Merkez ve taşra genelinde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
•Veri giriş standardı çalışmaları, bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi ve raporlama çalışmaları
• Ulusal ve uluslararası kurumlar ile veri toplama ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi
konularında işbirliği toplantılarının yapılması

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Faaliyetler Kovid-19 salgınının toplantı, eğitim vb. etkinlikleri üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmesi sebebiyle
gerçekleştirilememiştir.

Tedbir 4: “Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine
yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması” (ERP (2020-2022) Tedbir 5)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

1
2
0
3
0

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2 Ocak 2020 tarihinde KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destekleri altında “Enerji Verimli Elektrik
Motorları Değişimi Desteği” oluşturulmuştur. Etüt çalışmaları tamamlanan firmalarda motor değişimi
3
süreci başlamıştır. Algı analizi saha çalışmasının ise Kovid-19 sebebiyle 2022 yılında tamamlanması
planlanmıştır.
Destek mekanizması oluşturulmuş olmakla birlikte, etüt çalışmaları belirlenen 100 firmada devam etmektedir. Etüt çalışmaları
tamamlanan firmalarda ise motor değişimi başlamıştır. Motor değişimlerinin KOBİ’lerde tamamlanmasının ardından ise
KOBİ’ler kendileri için sağlanan desteği alabileceklerdir.
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Tedbir No 5: “KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla
Model Fabrikalar (KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) ile Yenilik Merkezleri
kurulması” (ERP (2020-2022) Tedbir 6)
2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Kovid-19 sebebiyle Konya Kayseri, İzmir, Mersin, Gaziantep, Adana illerindeki Model Fabrika ve
Yenilik Merkezlerinin açılışı gerçekleştirilememiş, fakat faaliyetler önemli ölçüde tamamlanmış olup
açılışlar en geç 2021 yılı başında yapılacaktır.

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

4

Tesis inşaatları ve makine-donanım ihtiyaçları önemli ölçüde tamamlanmış olup, eğitim-danışman kadrosunun hizmet içi
eğitim faaliyetleri ve dijital dönüşüm bileşeni alt faaliyetleri tamamlandığında proje hedeflerine ulaşılacaktır.

Tedbir 6: “Turizm Pazar payı ve marka değerinin artırılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 7)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

Turizmin tüm yıla ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla her bir turizm türü için farklı yol
haritası belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Yükselen pazarlardan (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore) ile kanaat önderi konumundaki kişiler,
basın mensupları, MICE ve düğün turizmi (Hindistan pazarı) düzenleyen sektör temsilcileri
ağırlanmaktadır.
Turizm Master Planı oluşturulmuştur.
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Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *
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Tedbir 7: “KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması” (ERP (2020-2022)
Tedbir 8)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

2020 yılında 100 adet KOBİ Rehberi ve 1.000 adet Teknik Danışman yetkilendirilmesi planlanmaktadır.
KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanlar tarafından sunulacak hizmetlerden yaklaşık 650 adet KOBİ’nin
2
yararlanacağı hedeflenmektedir. İşletmelerin yararlanacağı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine
1.000.000 TL destek verilmesi öngörülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Kovid-19) salgınında Mart 2020 itibarıyla ülkemizde
de vakalar görülmeye başlanmış ve kamu tarafında da salgına yönelik bir dizi önlemler alınmıştır. Pandemi nedeniyle 2020 yılı
ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlana alt mevzuat çalışmaları bu sürede gerçekleştirilememiştir. Sistemin ilk parçası olan
Teknik Danışmanlık sistemi için alt mevzuat çalışmaları Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanmış ve Ağustos 2020 itibarıyla da
yetkilendirme başvuruları alınmaya başlanmıştır. KOBİ rehberliği sistemi için ise yetkilendirme başvurularının 2021 yılı
itibarıyla alınmaya başlanması beklenmektedir.

Tedbir 8: “Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılması” (ERP
(2020-2022) Tedbir 10)

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından özel sektör yatırımlarının
kolaylaştırılmasına yönelik taslak mevzuat çalışması yapılacak, taslak metin kamu ve özel sektör
paydaşlarının görüşüne açılacaktır.

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Özel sektör yatırımını kolaylaştıracak, öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, yatırımların
hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir kanun taslağı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Strateji ve Bütçe
Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu "Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı" metni ilgili
kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuştur.
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ERP (2020-2022) Tedbir 9: “Sektörel yatırım yol haritalarının hazırlanması”

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Sektörel Yatırım Yol Haritaları çalışması tamamlanacaktır.
Çalışma bir rehber haline getirilerek yayımlanacak ve tüm yatırımcıların istifadesine sunulacaktır.

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından sekiz ana sektörde yatırımlara ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerini içeren, bürokratik
süreçlerin her birine ilişkin süre, maliyet, gerekli bilgi/belge, başvuru mercii ile ilgili bilgilerin yer aldığı sektörel yatırım yol haritaları
çalışması tamamlanmıştır. Bununla birlikte, kurumlardan gelen minör değişikliklerin kılavuzlara işlenmesi amacıyla henüz kılavuzlar
yayımlanmamıştır. Revizyonlar tamamlandıktan sonra kılavuzlar yatırımcılara sunulacaktır.

Tedbir 9: “Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt dışı
istihdamın azaltılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 11)
2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

400 kişilik denetim elemanı alımı yapılacak, yazılım programlarının ülke genelinde kullanıma açılması
için teknik çalışmalar yürütülecektir.

5

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

5

Tedbire yönelik 2020 yılında ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılmıştır. Denetim aşamasında kullanılmak üzere
tamamlanan yazılım programları (KADİM PERİ ve Denetmen Otomasyon Programı) ülke genelinde kullanıma açılmıştır.
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Tedbir No 10: “Yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla iş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi
merkezlerin sayısının ve etkinliğinin arttırılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 12)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

 İŞGEM/TEKMER Destek Programı ve Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek
Programına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında potansiyel hedef kitle ile yüz yüze görüşmelerin
4
yanı sıra tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.
 İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında ilk başvurular değerlendirilecektir.
Bahse konu programların tanıtılması amacıyla birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar salgın sebebiyle elektronik ortamda
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler devam etmektedir.
Programın yürürlüğe alınması ile birlikte başvuru ekranı açılmış ve ilk yetkilendirme işlemi gerçekleştirilerek başvuruya ilişkin
süreç başlatılmıştır. 18.9.2020 tarihi itibariyle 33 Üniversite/TGB/Özel Şirket başvurusu alınmış olup başvuru süreçleri
tamamlanan 6 başvuru yapılan Değerlendirme Kurul toplantıları ile karara bağlanmıştır.

Tedbir 11a: “KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Olan
Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve Ar-Ge Projelerinin Ticarileşmesine Destek
Sağlanması” (ERP (2020-2022) Tedbir 13a)

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

 KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile KOBİ’lerin teknoloji alanlarında yatırım yapmaları ve cari
işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi
desteklenecektir.

2

Programın uygulanma süreci devam etmektedir.
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Tedbir 11b: “Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorluk ve işbirliği
ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilerek uygulanması” (ERP
(2020-2022) Tedbir 13b)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

a)Tech-InvesTR fonlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı protokol süreçlerinin 2020 yılı sonuna kadar sona
ermesi beklenmektedir. Müzakereler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı katılmaya karar verdiği
fonlar ile fona katılım sözleşmelerini ve eşzamanlı olarak TÜBİTAK da fonlara katılacak üniversite
kuruluşları ile proje destek sözleşmelerini imzalayacaktır.
4
b) 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programının yeni açılacak çağrısı için çalışmalar yürütülecektir.
c) BiGG+ Mentorlük çağrısı kapsamında desteklenen Arayüzler faaliyetlerine devam edecektir.
 d) SAYEM Faz 2 çağrısı için başvuruların alınmasına devam edilecektir.
a)Hazine ve Maliye Bakanlığı, müzakere etmek amacıyla fonlardan katılım protokollerini almış ve incelemeye başlamış olup,
hâlihazırda da inceleme süreci devam etmektedir.
b) Programın ilk çağrısı 2020 yılında açılmış olup önümüzdeki dönemde yeni çağrıların açılması planlanmaktadır.
c) BiGG+ Mentorlük çağrısı kapsamında 11 Arayüz desteklenerek faaliyetlerine başlamıştır.
d) SAYEM Faz 1 desteği alan konsorsiyumlar Faz 1 kapsamında hazırlamış oldukları Ürünleştirme Yol Haritalarını panel
değerlendirmesine sundular. Bu paneller neticesinde başarılı bulunan konsorsiyumlar SAYEM Faz 2 Çağrısına başvurmaya hak
kazandılar.
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Tedbir 12: "Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı
performans esaslı olarak desteklenmesi" (ERP (2020-2022) Tedbir 14)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Kanun

kapsamında

1. Yeterlik değerlendirme panelleri 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 10 araştırma altyapısından ikinci
aşamaya (başvuru dosyası hazırlama) geçecek olanlar 2020 sonuna kadar belirlenecektir.
2. Kanun kapsamındaki mevcut dört araştırma altyapısının 2019 yılına ilişkin Ar-Ge performansları
değerlendirildi.
3. 6550 sayılı Kanun gereği yeterlik almış dört araştırma altyapısının ilk üç yıllık gelişmelerinin
değerlendirilmesini amaçlayan "kapsamlı ara değerlendirme panelleri" 2020 yılı sonuna kadar
5
tamamlanacaktır.
4. Üç yeni araştırma altyapısının daha Kanun kapsamına alınmasına ilişkin süreç çalışmaların sonuna
gelinmiş
olup,
2020
sonu
itibarıyla
kuruluş
protokolleri
onaya
sunulacaktır.
5. Araştırma altyapılarında özellikle yabancı uyruklu araştırmacıların çalışma izni almasına yönelik ilgili
kurumların mevzuatlarından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik ilgili paydaşların
farkındalığının arttırılması için çalışmalar yürütülmüştür.
2020 yılı içerisinde yapılması planlanmakla birlikte, salgın süreci dolayısıyla aktif saha ziyaretleri gerektiren yeterlik
değerlendirme panelleri gerçekleştirilememiştir. Bunun haricinde tedbirler kapsamındaki çalışmalar plan dâhilinde
yürütülmüştür.
Tedbir 13: “Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi” (ERP (2020-2022) Tedbir 15)

2019 ve 2020
için Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

Türkiye, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin 2020 yılında başlatılmasını hedeflemiştir.

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *
2- İlk adımlar atıldı.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi müzakerelerinin 2020 yılında başlatılması hedefiyle, ülkemiz tarafından gerekli iç
istişare ve hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. AB tarafında ise, müzakereleri yürütecek olan Avrupa Komisyonu tarafından resmi
müzakerelerin başlatılabilmesi amacıyla Avrupa Konseyi’nden 21 Aralık 2016 tarihinde yetki talebinde bulunulmuştur. Ancak, yetki belgesinin
alınamamış olması nedeniyle resmi müzakereler başlatılamamıştır.
Resmi müzakerelerin Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den yetki almasını müteakip başlatılması beklenmektedir.
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Tedbir 14: “Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması” (ERP (2020-2022) Tedbir 16)

2020 için Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

Şartları elverişsiz ailelere dağıtılacak “Benim Oyun Sandığım” Seti güncellenme çalışmaları ve dağıtım
planlamasının yapılması
4
Okul öncesi eğitim kurumlarına kırtasiye desteği sağlanması
Okul öncesi eğitimine ilişkin yeni materyallerin hazırlanma çalışmalarının tamamlanması
2019-2020 yılında şartları elverişsiz ailelere “Benim Oyun Sandığım” Seti dağıtılarak bu ailelerin materyal ihtiyacı
karşılanmıştır. 2020-2021 yılındaki dağıtım ise planlama aşamasında olup uygulamada görevli yönetici/öğretmen eğitimleri
tamamlanmıştır.
Okul öncesi eğitim kurumlarına kırtasiye desteği sağlanarak ailelere düşen maliyet azaltılmıştır.
Okul öncesi eğitimine ilişkin yeni materyaller hazırlanarak basım aşamasına gelinmiştir.
Bütçe yetersizliği nedeni ile alternatif erişim modelleri uygulanamamaktadır. Ancak okula erişimde farklı modellerinin
uygulanması amacıyla daha önce uygulanan alternatif erişim modelleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan
görüşmeler sonucunda projelendirilerek ilgili Başkanlığa resmi yazı yoluyla gönderilmiştir.
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Tedbiri 15: “Okuma kültürünün artırılması” *(ERP (2020-2022) Tedbir 17)

2020 için Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

Kültür ve Turizm Bakanlığı:
-500 adet kütüphaneci alımı yapılacaktır.
-Bir e-kitap portalı ve e-kitap mobil uygulaması hayata geçirilecek, e-kitap paylaşımı yapılacak ve klasik Türk
eserleri e-kitap ortamında yayımlanacaktır.
-“Edebiyat Eserlerini Destek Projesi” kapsamında yayıncılara destek verilecektir.
-Bebek kütüphaneleri ile bireyin doğduğu andan itibaren kitapla buluşması noktasında teşvik sağlanacak, kütüphane
etkinlikleri ile kütüphanelerin kullanım oranı artacaktır.
4
-Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere okuma kültürüne yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı:
1.Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, okuma kültürü kazandırmak amacıyla sosyal, sanatsal
ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri z-kütüphanesi olan okul sayısının artırılması
2.Okul kütüphanesinin okuma kültürüne katkısını artıracak çalışmalar yürütülmesi
3.Okul kütüphanesinin sosyal ve kültürel etkinlik tabanlı kullanımının yaygınlaştırılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
-Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı taşra kütüphanelerinde çalışmak üzere 500 adet sözleşmeli kütüphaneci personel alımı
gerçekleştirilmiştir.
-Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan 100 eser “Öğretmen Kitaplığı
Projesi için e-kitap paylaşımı” faaliyeti çerçevesinde e-kitap olarak yayımlanmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiştir.
-"Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Aktarılması Projesi" kapsamında toplam 32 e-kitap yayımlanmıştır.
-"Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi” kapsamında yayıncıların yapmış olduğu başvurular arasından 35 esere toplam 496.000 TL destek
verilmiştir. Projenin 2020 yılı ikinci dönemi için Ağustos itibariyle projeye 71 başvuru yapılmıştır.
-Bebekler ve ebeveynler için Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde Bebek
Bölümleri oluşturulmuş, Mamak ve Sincan ilçelerinde Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri hizmete açılmıştır. Sözü edilen Bebek ve Çocuk
Kütüphanelerinde 2020 yılında 3.469 bebek ve ebeveynin katılımı ile 85 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı:
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 yılında Kasım ayı itibarıyla 10.980.000,00TL kullanılarak 130 okulda z-kütüphane kurulum ve donatımı
gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıcı 2014 yılından bu yana toplam z-kütüphane sayısı 1728’e ulaşmıştır. Kovid-19 nedeniyle z-kütüphaneden
sorumlu öğretmenler için hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenememiştir
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Tedbir 16: “Müfredata uygun dijital içerikler ve beceri temelli öğretim programlarının hazırlanması” (ERP (20202022) Tedbir 18)

2020 için Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

1. 9.sınıfların ders çizelgelerinde yer alan derslere yönelik ilgili derslerin alan becerileri, yaşam becerileri
ile uluslararası sınavlarda ölçülen temel becerileri esas alan beceri temelli etkinliklerin geliştirilmesi.
2. Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda hazırlanacak öğretim programlarında yer verilecek yeterlik
3
ve beceriler ile becerilere ait standart ve göstergelerin hazırlanması
3. Yeni ortaöğretim tasarımında 9. sınıf dersleri ile seçmeli derslere yönelik beceri temelli taslak öğretim
programlarının hazırlanması
Yeni ortaöğretim tasarımı doğrultusunda beceri temelli öğretim programlarının hazırlık çalışmaları yapılmış, öğretim programlarında
kullanılacak yeterlik ve beceriler ile becerilere ait standart ve göstergeler hazırlanmıştır. Kovid-19 salgını sebebiyle yeni ortaöğretim
tasarımına yönelik planlanan pilot uygulamalar yapılamamıştır. Bu nedenle hazırlık çalışmaları yapılan beceri temelli öğretim
programları sahada denenememiş ve yapılması gereken değişikliklere yönelik veri toplanamamıştır.

Tedbir 17: “Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programlarının güncellenmesi”
(ERP(2020-2022) Tedbir 19)

2020 için Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

1. 9, 10, 11 ve 12. sınıfların öğretim programlarının taslaklarının hazırlanması
2. 9. sınıflara ait öğretim materyallerinin hazırlanması
5
3. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ülke uygulamanın yapılması
Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğünce, okullardan programların değerlendirilmesine ilişkin dönütler alınmıştır. Bu dönütlere göre,
güncellenen programların uygulama ağırlıklı ve sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Kovid-19
nedeniyle hibrit eğitim yapılmakta olup, öğrencilere bilişsel eğitim hedeflerin kazandırılması uzaktan eğitim yoluyla, psikomotor
becerilerin kazandırılması da okullarda atölye dersleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
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Tedbir 19 : “İş Kulüpleri” (ERP(2020-2022) Tedbir 21)

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

İş Kulüplerinin 2020 yılı içerisinde 14 ile daha yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu 14 ilde
kurulacak İş Kulüplerine tahsis edilen mekânların tamirat ve tadilatları yapılacak ve demirbaşları
satın alınacaktır. Yeni açılacak İş Kulüplerinde İş Kulübü Lideri olarak görev alacak İş ve Meslek
Danışmanlarına "İş Kulübü Liderliği Eğitimi" verilecektir. Ayrıca fikir alışverişleri yapılacağı ve iyi
uygulama örneklerinin paylaşılacağı bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte yıl
içinde İş Kulübü Liderlerinin niteliğini artırma gayesiyle çeşitli eğitimler düzenlenecektir.

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

3

İş Kulüpleri 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 6 ilde açılmış ve 5 ilde daha açılması planlanmakta olup toplamda 11 ile daha
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu 11 ilde İş Kulüplerinin fiziksel ortamı oluşturulacaktır.
Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisi yaygın bir şekilde hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İŞKUR
tarafından sunulan birçok hizmet etkilenmiştir. Özellikle yüz yüze yapılan grup görüşmeleri, iş arama becerileri eğitimleri, İş
Kulüpleri gibi faaliyetler birçok kişinin bir arada olmasını gerektirdiğinden ertelenmiş ve hizmet sunumunda gerekli tedbirler hayata
geçirilmiştir.

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Bu kapsamda, İş Kulübü eğitimlerinin online ortamda sunulmaya uygun yapıda olduğu değerlendirilmiş ve İş Kulüpleri kapsamında
yürütülen eğitimlerin online olarak gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından İş
Kulübü bulunan İl Müdürlükleri, eğitimlerin online olarak sunulması yönünde talimatlandırılmıştır.
Yüz yüze hizmet sunumundaki riskleri azaltmak üzere “Online İş Kulüpleri” çalışması başlatılmıştır. İş Kulüpleri, 67 il 74
birimde sunulmakta olup kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, madde bağımlıları gibi özel politika
gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı
programıdır. Bu kapsamda, 2020 Haziran ayından Eylül ayı sonuna kadar online olarak 243 İş Kulübü eğitimi düzenlenmiş ve bu
eğitimlerden 3.405 kişi faydalanmıştır. Çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, Kadın Konukevleri, Çocuk Destek Merkezleri,
Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum/kuruluşlarla iş birliği yapılmıştır.
İş Kulüpleri kapsamında, 2020 Ocak-Eylül döneminde 6.291 erkek ve 11.065 kadın danışan olmak üzere toplamda 17.356 kişi
İş Kulübü hizmetlerinden faydalanmıştır. 2017 yılı faaliyet başlangıcından 2020 Eylül sonuna kadar ise toplamda 71.778 kişiyi
faydalanmıştır. Katılımcıların 44 bin 913’ünün kadın olduğu dikkate alınarak bu hizmetten kadınların yoğun olarak
yararlandığını söylemek mümkündür.
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Tedbir 20: “İşte Anne ve Çocuk Bakım Desteği”(ERP (2020-2022) Tedbir 22)

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

2020 yılsonuna kadar 16.000 kadının İşte Anne Projesinden yararlandırılması ve 500 kadının Çocuk
Bakım Desteğinden yararlandırılması hedeflenmektedir.

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

Kovid-19’un etkili olduğu ve bulaşma riskinin devam ettiği dönemde aktif işgücü piyasası programları kapsamında ara verme,
uzaktan çalışma ve uzaktan mesleki eğitim gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kovid-19 sebebiyle salgından önce
başlayan ve kurs ve programın devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca görülen işyerlerinde kurs ve programlara ara
verme işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda, İşte Anne Projesinden faydalanılan kadın sayısında hedefe ulaşılmış olmakla birlikte
salgın nedeniyle çocuk bakım desteğinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.

ERP(2020-2022) Tedbir 20: “Mesleki ve teknik eğitimde faydalı buluş, patent ve faydalı
modellere başvurularının desteklenmesi”
2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

1.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, “Patent, Faydalı Model ve Tasarım” yılı olarak belirlendi.
2.100 başvuru hedeflendi

1

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *
5

MEB ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında protokol yapıldı. Tedbir kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu’na
yapılan patent başvurularından ücret alınmadı.
100 başvuru hedefine bu eğitim-öğretim yılı içerisinde ulaşıldı. Bu nedenle, bu tedbir ERP kapsamından kaldırıldı.
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Tedbir 21: “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi” (ERP (2020-2022) Tedbir 23)

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

2020 yılı sonuna kadar 20.000 kişinin protokol kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kurslarından
yararlanması hedeflenmektedir.

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

2018 yılı itibarıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile kamu-özel sektör işbirliği kapsamında
işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı
eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki beceri eğitimleri düzenlenmektedir. 8 aya kadar düzenlenen mesleki eğitim
kurslarına katılanlara 89,40 TL’ye kadar günlük cep harçlığı (2020 yılı için) ödenmektedir. 30 Ekim 2019 itibarıyla toplam 21.761
kişi MEGİP kapsamındaki eğitimlere katılım sağlamıştır. 2020 yılı sonuna kadar 20.000 kişinin protokol kapsamında
düzenlenecek mesleki eğitim kurslarından yararlanması hedeflenmektedir. 30 Ekim 2020 itibarıyla toplam 20.325 kişi MEGİP
kapsamındaki eğitimlere katılım sağlamıştır.
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Tedbir 22: “Geleceğin Meslekleri” (ERP (2020-2022) Tedbir 24)

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

2020 için
Planlanan
Aktiviteler

2020 yılsonuna kadar Geleceğin Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim
Programlarından Yararlandırılması ve Dijital Dönüşüm Kapsamında İhtiyaç Duyulan İşgücünün
Yetiştirilmesi için En Az 1.000 kişinin Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlandırılması
hedeflenmektedir.

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi

2019 yılı itibarıyla İŞKUR tarafından “Geleceğin Meslekleri” olarak belirlenen 25 meslekte düzenlenen uygulanmakta olan işbaşı
eğitim programlarında diğer işbaşı eğitim programlarından farklı olarak 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için dokuz aya kadar
program düzenlenebilmekte ve katılımcılara 100 TL günlük cep harçlığı (2020 yılı için) ödenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen
işbaşı eğitim programlarından; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet
gösteren işyerleri, Teknoloji Merkezi İşletmeleri ile Tasarım Merkezi olarak faaliyet gösteren işyerleri öncelikli olarak
yararlanmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 2019 Ocak-Ekim döneminde 1.337 kişi yararlanmıştır.
Aynı şekilde bu mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 2.156 kişi yararlanmıştır.
2020 yılsonuna kadar Geleceğin Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim Programlarından
Yararlandırılması ve Dijital Dönüşüm Kapsamında İhtiyaç Duyulan İşgücünün Yetiştirilmesi için En Az 1.000 kişinin Mesleki
Eğitim Kurslarından Yararlandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 2020 OcakEkim döneminde 957 kişi yararlanmıştır. Aynı şekilde bu mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 2020 yılı OcakEkim döneminde 29 kişi yararlanmıştır. Kovid-19’un etkili olduğu ve bulaşma riskinin devam ettiği dönemde aktif işgücü piyasası
programları kapsamında ara verme, uzaktan çalışma ve uzaktan mesleki eğitim gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Kovid-19 sebebiyle salgından önce başlayan ve kurs ve programın devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca görülen
işyerlerinde kurs ve programlara ara verme işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda salgın nedeniyle hedeflenen değere ulaşılamamıştır.
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Tedbir 23: “Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kapsamının geliştirilmesi ve Bütünleşik
Sosyal Yardım dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu
hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişim olanaklarının artırılması”
(ERP(2020-2022) Tedbir 25)
2020 için
Planlanan
Aktiviteler

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

ASDEP personeli tarafından belirlenen hizmetler konusunda kişileri yönlendirmek ve bu kişilere
danışmanlık hizmeti vermek

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi

4

1.Diğer kamu hizmetlerine ihtiyacı olan sosyal yardım yararlanıcılarının tespitine ilişkin veri tabanı sorgulama işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
2. Aile Bilgi Sistemine veri aktarılmasına ilişkin iş kuralları ve servisin oluşturulması çalışmaları kapsamında Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile çalışma yürütülmüştür.
3. Veri paylaşımına ilişkin gerekli web servisler oluşturulmuştur.
Önümüzdeki dönemde sosyal yardım yararlanıcılarının bilgileri ASDEP görevlileri ile paylaşılacaktır.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP); sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyacı olan aile ve fertlerin objektif kriterlere göre tespiti,
bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetler ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu sürecin tüm
aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır. ASDEP ile, arz odaklı hizmet sunumu anlayışıyla
vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca arz odaklı bir şekilde hanelere hizmet götürmenin yanı sıra aile odaklı bir anlayışla aile içerisindeki bütün fertler de göz
önünde bulundurularak; çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve özel gereksinimi olanlar bu program dahilinde detaylı olarak incelenmekte
ve gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Bu mesleki çalışmalar yapılırken ailenin ekonomik durumları, bakım yükü (çalışan
annelerin durumları), sosyal çevre incelenmektedir. Aynı zamanda çocuk, kadın, engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı olan fertler için
de özel olarak hazırlanmış olan Hane Soru Formu ve Birey Soru Formu ziyaretler esnasında kullanılmaktadır.
Hane ziyaretlerinde sorun tespit edilen ya da yardıma ihtiyacı olduğu düşünülen haneler direkt olarak ASDEP bilişim sistemine
kaydedilmekte ve sosyal hizmet alanına giren konularda ilgili birimde görev yapan meslek elemanları konuyu takip etmektedir.
Bakanlık görev alanı dışında olan hususlar ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilerek takipleri yapılmaktadır. Ayrıca
ASDEP kapsamında istihdam edilen personel gerekli meslek donanımlarına sahip olduklarından yapmış oldukları tespit ve
gözlemler de yol gösterici olmaktadır.
ASDEP ile haneler kapsamlı olarak değerlendirilmekte, bu değerlendirmeler sonucunda ise sosyal hizmet ve sosyal yardım da dahil
olmak üzere hanelerin durumlarına göre gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır. Diğer yandan ASDEP ile halihazırda
yapılmakta olan söz konusu hane ziyaretlerinin sosyal hizmet ve sosyal yardım verimliliğini artırmak amacıyla Bütünleşik Sosyal
Yardım Sistemi üzerinde kayıtlı hanelerin ASDEP bilişim sistemi üzerinden görüntülenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
ASDEP gözlem ve yönlendirmelerince sosyal yardım ihtiyacı olduğu tespit edilen hanelerin Bütünleşik Sosyal Yardım Sisteminde
görüntülenebilmesi amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu süreçlerin geliştirilmesi için Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü ile koordine çalışmalar sürdürülmektedir.
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Ek Tablolar

2020 için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi

Tedbir 24: “Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modellerinin Yaygınlaştırılması”(ERP(2020-2022) Tedbir
26)

Reformun
Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi*

SED Hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı artırılacaktır. Kuruluş bakımındayken Koruyucu Aile
Hizmetinden faydalandırılan çocuk sayısı artırılacaktır.

4

SED Hizmetinden Yararlanan Çocuk Sayısı: 129.931 (Hedeflenen: 146.000)
Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk Sayısı: 7.741 (Hedeflenen: 8.000)
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