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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
Ekonomik Reform Programı (ERP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. Bu
kapsamda, Ekonomik Reform Programı (2022-2024) Avrupa Komisyonu güncel rehberine
uygun olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda ilgili
bakanlık ve kurumların katkılarıyla hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
ERP (2022-2024), Orta Vadeli Program (OVP, 2022-2024) ve 2022 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınarak hazırlanmıştır. Yapısal reform tedbirlerinin
maliyetlendirmesi ve güncel rehbere uygunluğu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Finans
Mükemmeliyet Merkezi (CEF) ortaklığında düzenlenen toplantılarda ilgili kurum
paydaşlarıyla tartışılarak nihai hale getirilmiştir.
ERP’nin makroekonomik çerçevesi; yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler
ile salgın sonrası toparlanma sürecine ilişkin riskler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 2021
yılında aşılama programlarının küresel düzeyde yaygınlaşmasıyla, salgının küresel ekonomi
ve ticaret üzerindeki etkileri azalmış, böylece ana ihracat pazarlarındaki ekonomik aktivite
canlanmıştır. Yurt içinde de aşılamanın yaygınlaşması ve kısıtlayıcı önlemlerin
kaldırılmasıyla tüketim ve yatırım davranışları normalleşmeye başlamış ve toparlanma
eğilimi tüm sektörlere yayılmıştır.
Program döneminde iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunmasının yanı sıra,
büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve
yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modelinin uygulanmasına devam edilecektir.
Salgın sonrası toparlanma sürecinde ERP’nin temel amacı, Türkiye ekonomisinde nitelikli
istihdam oluşturulması, enflasyon ve cari açığın azaltılması, yurtiçi tasarrufların ve doğrudan
yabancı yatırımların verimli alanlara yönlendirilerek istikrarlı, dengeli, gelir dağılımı
adaletini gözeten, ihracatta katma değeri yüksek ve yeşil dönüşümü dikkate alan bir ekonomik
yapının hayata geçirilmesidir. Öte yandan, küresel tedarik zincirlerindeki değişimler ve reel
kurun mevcut seviyeleri dikkate alındığında, kaynakların ihracatçı sektörlere yönelmesi ve
reel ihracatta sağlanan momentumun sürmesi beklenmektedir. Böylece, daha dengeli bir talep
kompozisyonunun oluşacağı öngörülmektedir. Salgına yönelik önlemlerin sosyal hayat
üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmasıyla hizmetler sektöründeki toparlanmanın hız
kazanması ve sanayideki mevcut ivmeye eşlik etmesi beklenmektedir.
Program döneminde politika bileşimi koordinasyon içerisinde yürütülecek; fiziki,
beşeri ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Program
döneminde yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla, enerji ve
üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar
desteklenecek ve Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer alan hedef ve eylemler dikkate
alınacaktır.
Program döneminde, para ve maliye politikalarının eşgüdümünün sürdürülmesi ile mal
ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalar hayata geçirilerek
enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenmektedir. Salgının
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etkisiyle yükselen kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali disiplinin sürdürülmesi
program döneminde izlenecek maliye politikasının temel amacı olacaktır.
İşgücü piyasasında etkinliği ve beceri uyumunu geliştirmeye yönelik adımlarla
istihdam oranının artırılması, tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu
öğrenme imkânlarına erişimi öncelikli olacaktır. Bu çerçevede, Genç İstihdam Ulusal Strateji
Belgesi hayata geçirilecektir. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren
grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen İş Kulübü Programları
yaygınlaştırılacaktır. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek için yenilikçi eğitim
sektör işbirlikleri artırılarak mesleki eğitim programlarının dijital ekonominin değişen
gereklerine cevap verecek şekilde uyumlaştırılması sağlanacaktır.
Program döneminde, reel sektörün finansmanında sermaye piyasalarının payının
yükselmesi ve bu piyasalardan sağlanan uzun vadeli fonlar aracılığıyla kalkınma sürecine
katkının artarak sürmesi hedeflenmektedir.
Program dönemi için temel engellerin belirlenmesinde yalnız makroekonomik konular
değil, aynı zamanda rekabetçilik ve sosyal kapsayıcılıkla ilişkili sosyal politika reform
alanları da göz önünde bulundurulmuştur. Önceliklendirilen bu reform başlıklarında en üst
politika düzeyinin onayı alınmakla uygulamaya yönelik taahhüt güçlendirilmiştir.
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. Üçüncü bölümde, dünya ekonomisine
ilişkin gelişmeler dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilmekte
ve ardından 2022-2024 dönemine ilişkin makroekonomik tahminler sunulmaktadır.
Dördüncü bölümde, maliye politikaları ile birlikte bütçe ve borç yönetimiyle ilgili öngörülere
ve analizlere yer verilmektedir. Beşinci bölümde, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve
rekabetçilik önünde belirlenen üç temel engelin analizi ile Program döneminde uygulanacak
yapısal reform tedbirlerine yer verilmektedir. Yapısal reform tedbirlerinin maliyeti ve
finansman kaynakları altıncı bölümde özet halinde sunulmaktadır. 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 ve 5:


Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik
işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına
ilişkin 30 Haziran 2021 tarihinde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımlanmıştır.



2022-2024 döneminde mali disiplinin sürdürülmesi, Kovid-19 salgınının etkisiyle
yükselen kamu açıklarının tedrici olarak azaltılmasına yönelik maliye politikası
çerçevesi OVP (2022-2024) yayımlanmış, 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi kabul
edilmiştir.



Para ve maliye politikası eşgüdümünün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüşmesi ve
kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla; yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda,
enflasyon üzerindeki etkileri sınırlı olacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Gelir
politikaları da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uygulanmaktadır. Bu
kapsamda,
o Eşel mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 64,4
milyar TL’lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat edilmektedir. Eşel mobil
sisteminin Ocak-Eylül 2021 döneminde yıllık enflasyona etkisi -1,55 puan
doğrudan, -1,16 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda -2,71 puan olarak
hesaplanmaktadır.
o Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri
yapılması fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilemiştir. Bu düzenlemelerle 2021
yılının ilk dokuz ayı için toplam 25,2 milyar TL vergi gelirinden
vazgeçilmiştir. Ayrıca işyeri kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının
yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi ile 3,6 milyar TL vergi geliri kaybı
oluşmuştur.
o Tütün mamullerinde uygulanan ÖTV nispi vergi oranı yüzde 67’den yüzde
63’e indirilmiş, tütün mamullerinde yılın birinci ve ikinci yarısı için alkollü
içkilerde ise yılın ikinci yarısı için maktu vergi tutarları artırılmamıştır. Bu
uygulamalar ile 2021 yılı için sigarada 8,8 milyar TL, alkollü içeceklerde 2
milyar TL KDV ve ÖTV nedeniyle vergi geliri kaybı hesaplanmaktadır.
o TL cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türk Lirası cinsi ürünlere
yönelik gelir vergisi tevkifat oranlarında indirim yapılarak enflasyonla
mücadeleye dolaylı yoldan destek verilmiştir. Bu düzenleme ile 2021 yılının
ilk dokuz ayı için 15,4 milyar TL vergi gelirinden vazgeçilmiş olacaktır.
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ise 2020 ve 2021 yıllarında belirli
sektörlerde vergi ertelemeleri yapılmıştır:
o Bu çerçevede 2020 yılında Nisan, Mayıs, Haziran aylarında verilmesi ve
ödenmesi gereken gelir vergisi tevkifatı ile KDV’de beyannamelerin verilme
süresi Temmuz 2020’ye, ödenme süreleri Ekim, Kasım, Aralık aylarına
ertelenmiştir.
o Toplamda 70,2 milyar TL vergi ödemesi ve SGK prim alacağı ertelenmiştir.
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o Konaklama vergisi uygulaması önce 2022 ve akabinde de 2023 yılına
ertelenmiştir.
o Bununla birlikte belirli sektörlerde Eylül 2021 sonuna kadar uygulanması için
geçici vergi indirimleri yapılmıştır:
 Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8'e,
 İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8'e,
 Eğitim ve öğretim hizmetlerinde (1 Eylül 2020-30 Haziran 2021
tarihleri arasında) KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e,
 Genel orana tabi bazı hizmetlerde (Kongre, konferans, seminer,
konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün ve evlilik
organizasyonları, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, giyim ve ev
eşyalarının yıkama, temizleme hizmetleri ile daha küçük esnafın
faaliyet alanıyla ilgili bazı bakım onarım hizmetleri) KDV oranı yüzde
18'den yüzde 8'e,
 Yeme içme ve konaklama hizmetleri ile sinema, tiyatro ve müze giriş
ücretlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e,
 İşyeri kirası üzerindeki stopaj vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a,
 Kovid-19 aşılarının ithal ve tesliminde KDV oranı geçici olarak yüzde
1’e düşürülmüştür.
o Ayrıca, aktif işgücü politikalarına destek olmak amacıyla 2022 yılı sonuna
kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenen tüm SGK
primleri ve vergiler 12 ay boyunca Devlet tarafından karşılanmaktadır. Yani,
istihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36’sı (1.556 TL) devletçe ödenmektedir.
Bu destek kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uygulanmaktadır.


İş gücü piyasasını desteklemek amacıyla Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında
10 milyar TL kefalet limitini haiz İlave İstihdam Destek Paketi 24 Eylül 2021
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu paket ile 50’den az sigortalı çalışanı olan
işyerlerine yönelik, sağladıkları ilave istihdam için Hazine destekli kefalet imkânı ile
500 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulmuş olup, bu kapsamda 1 yıl boyunca ilave
istihdama yönelik ödenen prim kadar faiz desteği de sağlanmaktadır.



28 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında kamuoyuna
duyurulan “Hazine Finansman Programı: 2021 Yılı Gelişmeleri ve 2022 Yılı
Öngörüleri”nde, 2022 yılında uygulanacak borçlanma stratejilerinin ana
unsurlarından birisi olarak “Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması”na
yer verilmiştir.



2021 yılında Halkbank’ın Kovid-19 nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların
hazine destekli kredilerinin anapara ve faiz ödemeleri 6 aylığına ertelenmiştir. Bu
kapsamda 177 milyon TL’lik destek sağlanmıştır. Ayrıca 4096 sayılı karar
kapsamında pandemi koşulları nedeniyle esnafın 2021 yılından önce kullandığı
kredilerin faiz artışlarından etkilenmemesi için ilave faiz yükü de Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Bu bağlamda 2021 yıl sonu itibarıyla 847 milyon
TL ödeme yapılmıştır.
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Sosyal yardımlar kapsamında; 2021 yılında da ihtiyaç sahibi hanelere düzenli ve
süreli nitelikteki yardımlarla destekler sağlanmıştır.
Salgın Sosyal Destek Programı olarak fazlar halinde hayata geçirilen uygulamalardan;
Faz II kapsamında 2020 yılında yapılmaya başlanan Açık Kapı, Sosyal Ekonomik
Destek başvurusu gibi farklı platformlardan alınmış elektronik başvurular ile 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında İşsizlik Ödeneği sona eren vatandaşlara
Diğer Kuruluş Başvurusu kapsamında hane başı 1.000 TL olarak yapılan nakdi destek
uygulaması 2021 yılında devam etmiş ve tamamlanmıştır. Ayrıca Faz III kapsamında
dönemsel yoksulluk riski altında yapılan 1.000’er TL nakdi destek uygulaması da
devam etmektedir.
Salgın Sosyal Destek Programının yanı sıra salgın döneminde ülkemizdeki sosyal
dayanışma duygusunu pekiştirmek ve toplanan destek ile ihtiyaç sahibi hanelere
yardım ulaştırmak amacıyla yürütülen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası”
kapsamında toplanan bağışlar 2021 yılında da yine SYD Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç
sahibi hanelere ulaştırılmıştır.
29 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sürecinin
olumsuz etkilerini azaltmak için SYD Vakıflarınca salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç
sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik “Tam Kapanma Sosyal Yardım
Programı” adı altında bir yardım programı yürütülmüştür. Bu yardım programı ile
salgın döneminde e-devlet kapısından alınan Salgın Sosyal Destek Programı
başvurularına göre, SYD Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi
olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, hane
başı 1.100 TL tutarında tek seferlik ödeme yapılmıştır.
Türkiye’de 9 Nisan 2020 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
(SYDTF) kapsamındaki sosyal yardımlara ilişkin Acil Durum Kararı alınmıştır.
Böylelikle Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu ve temel
ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığı SYD Vakıflarınca tespit edilen haneler
için bu durum “acil durum hali” olarak değerlendirilerek sosyal yardım ihtiyaçları
değerlendirilmiştir. Bu karar normal zamanlarda sosyal yardımlardan yararlanamayan
kesimlerin de sosyal yardım kapsamına alınmasını sağlamıştır. Söz konusu karar 2021
yılında da sürdürülmüştür.
Türkiye’de sosyal yardım programlarının yereldeki uygulayıcısı olan SYD
Vakıflarına sosyal yardım faaliyetlerini icra edebilmeleri için her ay düzenli olarak
SYDTF kaynakları kullanılarak “periyodik pay” adı altında kaynak aktarımı
yapılmaktadır. Kovid-19 salgını nedeniyle maddi olarak zor durumda kalan
vatandaşlara ivedilikle müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla, 81 ildeki 1003 adet
SYD Vakfına her ay gönderilen periyodik paylar 135 milyon TL’den 188 milyon
TL’ye çıkartılmış, Bununla birlikte Kovid-19 salgınının ve etkilerinin halen devam
ediyor olması sebebiyle 188 milyon TL periyodik pay tutarı Ekim 2021 dönemi
itibarıyla 225 milyon TL’ye çıkartılmıştır.
Ayrıca salgın nedeniyle SYD Vakıflarına ilave 5 periyodik pay 2020 yılında, biri
öncelikli eğitim yardımlarında kullanılmak üzere ilave 2 periyodik pay ise 2021
yılında yani toplam ilave 7 periyodik pay aktarılmıştır.
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Engelli aylığı alan yaşlılar da dâhil olmak üzere, süreli engelli sağlık kurulu raporu
bulunan ve süresi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra dolan kişilerin raporları 31 Aralık
2021 tarihine kadar geçerli kabul edilmiştir. Bu süreçte; rapor süresi dolan ancak
geçerli kabul edilen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden 2022 sayılı Kanun
kapsamındaki aylıkların ödenmesine devam edilmektedir.
2021 yılında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hayata
geçirilen 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan Geçici İşgücü Desteği uygulaması kapsamında “Geçici İşgücü Desteği
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” İŞKUR ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce ortak çalışma yapılarak belirlenmiş olup,
ödemeleri İŞKUR tarafından yapılan destek programına ilişkin e-devlet üzerinden
alınan başvurular sistemsel olarak il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına iletilmiş ve ilgili Vakıflarca Kovid-19 salgını kapsamında acil
durum hali çerçevesinde kişilerin başvuruları değerlendirilerek İŞKUR’a iletilmiş söz
konusu kişilerin destek ödemeleri İŞKUR tarafından yapılmıştır.
Salgın döneminde başlatılan ve başarı ile uygulanan yardım programının katkıları da
göz önüne alınarak günümüzün Dijitalleşen Türkiye vizyonu kapsamında hızlı ve
etkin bir hizmetin sunulabilmesi adına sosyal yardım programlarına başvuruların
elektronik ortamda sunulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın eDevlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünce 3294 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki her il ve
ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile
yürütülen sosyal yardım programlarına yönelik başvuruda bulunabilmesi için gerekli
çalışmalar yapılmış ve 15 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal
yardım başvuruları alınmaya başlamıştır.
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 uygulanmıştır.
13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Nakdi Ücret Desteği
tutarı asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak, 2020 yılında günlük 39,24
TL (Aylık 1.177 TL) olan Nakdi Ücret Desteği tutarı; 2021 yılında 47,70 TL (Aylık
1.431 TL) olarak uygulanmıştır. Ayrıca bu tutar, 22 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan
Kanun ile günlük net 50 TL’ye (Aylık net 1.500 TL) çıkarılmıştır. Bu destek, fesih
kısıtı süresince devam etmiş olup, yine bu dönemde destekten yararlananların genel
sağlık sigortası primleri de İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır. 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 fesih kısıtı ve
dolayısıyla nakdi ücret desteği 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarih
itibarıyla sona ermiştir.
Nakdi ücret desteği kapsamında, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa
çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi
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feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere yönelik olarak ise nakdi
ücret desteği düzenlemesi hayata geçirilmiştir. Ayrıca “İstihdama Dönüş Teşviki” ve
“Artı İstihdam Teşviki” kapsamında işe alınarak ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 2021
yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe
faaliyet gösteren işyerleri ve Nisan-Mayıs ayları boyunca kısıtlamalara tabi
işyerlerinde 2021 Mart ayında sözleşmesi bulunan çalışanlara, ücretsiz izne
ayrıldıkları dönem için nakdi ücret desteği verilmesi hükmü getirilmiştir.
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
işyerlerine 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
sağlanmıştır. Destek tutarı aylık 1.103,63 TL olmuştur.



Kısa çalışma ödeneği uygulaması çerçevesinde, işyerinde faaliyetin tamamen veya
kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışmadıkları
dönem için gelir desteği sağlanmaktadır. Pandemi döneminde kısa çalışma
ödeneğinden yaklaşık 3,8 milyon kişi yararlanmış ve bu kişilere yaklaşık 36,7 milyar
TL ödeme yapılmıştır.



Ücretsiz izin desteği ve fesih kısıtı, Kovid-19’un işgücü piyasası üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak amacıyla uygulanmıştır. Pandemi döneminde ücretsiz izne
çıkarılan veya 15 Mart 2020 itibarıyla iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik
ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon kişi Nakdi Ücret Desteği almaya hak
kazanmış ve bu kişilere yaklaşık 14 milyar TL ödeme yapılmıştır.
Politika Önerisi 2:



Vergisel teşvikler ile istisna ve muafiyetlerin etkinlik prensibi gözetilerek gözden
geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Vergi mevzuatının güncel gereksinimleri
karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefi
çerçevesinde temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarına devam
edilecektir. Bu kapsamda yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınabilmesi
amacıyla gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim daha ilave edilmiş, belirli bir tutarın
üzerinde ücret geliri elde eden ücretliler, sporcular, profesyonel hakemler ile istisna
serbest meslek kazancı elde eden kişilerin beyanname vermesi sağlanmıştır.
Politika Önerisi 3:



TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç
doğrultusunda TCMB, sahip olduğu tüm araçları kullanmaya devam edecektir. Para
politikası kararları, manşet ve çekirdek enflasyon gelişmeleri, enflasyon beklentileri,
para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, fiyatlama
davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate
alınarak oluşturulmaktadır. TCMB’nin görevleri ve bu görevleri nasıl yerine
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getireceği kanunla belirlenmiştir. TCMB bu anlamda para politikası araçlarını
kendisine Kanunla tanımlanan “araç bağımsızlığı” çerçevesinde etkili bir biçimde
kullanmaktadır.


2021 yılında finansal sektör düzenleyici çerçevesini güçlendiren çeşitli düzenlemeler
yapılmış ve uluslararası standartlar doğrultusunda Kovid-19 ile ilgili bazı önlemler
kaldırılmıştır. Bunlar arasında başlıca değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir.



Salgının olumsuz etkilerine bağlı olarak reel kesimi, bankaları ve müşterilerini
desteklemek amacıyla banka yükümlülüklerine getirilen geçici uygulamaların
bazılarına, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir
şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini
teminen 2021 yılında son verilmiştir. Buna göre aşağıdaki uygulamalar
sonlandırılmıştır:
o 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla banka portföylerinde yer alan menkul
kıymetlerin değer düşüş karşılıklarının YPNGP/Özkaynak hesaplamasında
dikkate alınmayabilmesi,
o Bankalarca edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması
zorunluluğu bulunan emtia ve gayrimenkuller ile ilgili söz konusu
zorunluluğun uygulanmaması,
o Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve 1 yıllık izleme
süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken veya
bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan
kredilerin, tahsil imkânı sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan
hükmünün uygulanmaması,
o Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna
karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, canlı alacak
olarak sınıflandırılmama hükmünden istisna tutulması,
o Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Grup (yakın izlemedeki
krediler) altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması
için sağlanması gereken 1 yıllık izleme süresinin 6 ay olarak dikkate alınması,
o Kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün
gecikme süresinin 180 gün olarak uygulanması, yakın izlemedeki kredi olarak
sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin 90 gün olarak
uygulanması,
o Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari
tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler
tanımlayabilmeleri imkânı,
o Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı ve/veya mal
ve hizmet alımına kapatılmasının kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına
bırakılması.



Kredilerin yakın izleme ve TGA olarak sınıflandırılmasında kullanılan gecikme gün
sayısına ilişkin esneklik Eylül 2021 sonunda kaldırılmıştır. Bu esneklik, geçici olarak
likidite sorunu yaşayan müşterilerin ödeme performanslarının bankaların aktif
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kalitesine yansımalarını sınırlandırmaya katkı sağlamıştır. Ekonomik aktivitedeki
toparlanmanın katkısıyla, esnekliğin kaldırılmasından sonra Eylül-Aralık 2021
döneminde TGA bakiyesi 8,3 milyar TL artış göstermiş ve bu artış TGA oranında
sadece 17 baz puanlık yükselişe katkı vermiştir. Bankalar, ödemesi geciken kredileri
bu esneklik ile daha düşük kredi sınıflarında raporlasalar da, TFRS-9 kredi
modellerinin tahmin ettiği beklenen kredi zarar karşılıklarını ayırmaya devam
etmişlerdir. Salgın döneminde tüm kredi sınıflarındaki karşılık oranları artış göstermiş
olup, bankaların ihtiyatlı karşılık ayırma politikaları aktif kalitesi risklerinin kârlılık
ve sermaye yeterlilik oranları üzerindeki etkisinin sınırlanmasına yardımcı olmuştur.
Türk bankaları 2018 yılından itibaren uluslararası standartlarla uyumlu TFRS-9
standartlarını kullanmaktadır.


Faiz ve kur oynaklıklarının SYR'deki etkilerini sınırlamak için pandemi döneminde
uygulanan esneklikle, hanehalkı ve reel sektöre kesintisiz kredi kullandırımının
sağlanması amaçlanmıştır. Faiz oranı etkisine ilişkin esnekliğin SYR'deki etkisi sınırlı
olmakla birlikte, döviz kuruna ilişkin esneklik SYR'yi önemli ölçüde
desteklemektedir. Esnekliklere ilişkin ilk düzenlemede SYR hesaplamasında 2019 yıl
sonu döviz kuru kullanılması istenirken; 2020 yıl sonunda söz konusu esneklikten
standart SYR hesaplamasına kademeli geçiş sağlanması için 252 günlük ortalama
kurun kullanılmasına yönelik değişiklik yapılmıştır. Bu esneklikteki son değişiklik ile
2022 yılından itibaren 2021 yıl sonundaki 252 günlük ortalama döviz kuru SYR
hesaplamasında kullanılmaya başlanacaktır. Pandeminin finansal piyasalar üzerindeki
etkilerinin sona ermesinin ardından uluslararası standartlara uyum için standart SYR
hesaplamasına geçiş planlanmaktadır.



Bahse konu sağlanan esnekliklere ek olarak, finansal sektörün düzenleyici ve
denetleyici çerçevesinin uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak
iyileştirilmesine yönelik 2021 yılında bazı adımlar atılmıştır.



TCMB tarafından yayımlanan ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'te, (i) Kripto
varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması, buna yönelik
hizmet sunulması, (ii) Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, kripto varlıkların doğrudan
veya dolaylı olarak kullanıldığı ödeme hizmetlerinin sunulması ve elektronik para
ihracı ile iş modellerinin geliştirmesi, (iii) Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının,
kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan
platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi
yasaklanmaktadır.



2021 yılı Nisan ayında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ekonomi
Reformları Eylem Planı doğrultusunda “Bireysel Bankacılık Analiz ve
Derecelendirme Modeli (BAM)” geliştirilmiştir. Derecelendirme modeliyle, mevcut
mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin,
iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri
kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en
iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
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2021 yılı Mayıs ayında, 3941 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, kripto varlık hizmet
sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri suç gelirlerinin aklanması ve terörün
finansmanının önlenmesine dair düzenleme kapsamına dâhil edilmiştir.



Yine Mayıs ayında, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin görev ve yetkileri
gözden geçirilerek Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.



Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı
yoluyla, fiziksel ve geçiş riskleriyle ilgili tespitlerde bulunmak, izlemek ve azaltmak
için sürdürülebilir bir sınıflandırma ihtiyacı ele alınmış olmaktadır. Sınıflandırma
çalışmasının AB ve uluslararası kuruluşların mevzuatını dikkate alacak şekilde 2023
yılında tamamlanması öngörülmektedir. 16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete'de
yayımlanan Eylem Planı, karbon sınır ayarlama mekanizması da dahil olmak üzere
iklim değişikliği ve sürdürülebilir finans ile ilgili dokuz alan içermektedir. Plan,
Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda daha sürdürülebilir ve kaynakları
verimli kullanan bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır. Plan, yeşil
tahvil ve sukuk piyasalarının geliştirilmesi, sürdürülebilir bankacılık stratejisi ve
sürdürülebilir finans sınıflandırması ile yeşil teşvik sistemini hedefleyen
düzenlemeler dahil olmak üzere Türkiye'nin yeşil finansman eylemleri için açık ve
kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 Kasım 2021'de
"Sürdürülebilir Finans Çerçevesi"ni başlatmıştır. TCMB, yeşil finans alanında Plan'ın
uygulanmasına da katkıda bulunmakta ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş
birliği yapmaktadır.



Sermaye piyasası tarafında, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Sürdürülebilirlik
İlkelerine Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ekim 2020'de
yayımlanmıştır.
Politika Önerisi 4:
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elektrik motorları konusunda iş ortamının
geliştirilmesi amacıyla EMOSAD “Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği” ile iş
birliği süreci devam etmektedir. Yaşam boyu öğrenme hedefine uygun olarak ise
hem Enerji Verimliliği Derneklerine hem de OSB’lerde yer alan Enerji Yönetim
Birimlerine enerji verimliliği ve motor etütleri konusunda eğitimler verilerek hedef
grupların enerji verimliliği konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkı
sağlanmıştır.
 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 sunulmuş, öneriler ışığında dokümanın nihai hale getirilmesi için
çalışmalar sürdürülmektedir.
 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 156. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikten
önce, fikri ve sınai mülkiyet hakları mahkemelerinin yargı yetkisi, 5235 sayılı Adlî
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
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Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre il ve ilçe sınırları bazında
belirlenmekteydi. Değişiklikle sınai mülkiyet davalarına kıdemli hakimler
tarafından bakılabilecektir.
Yargı ve adalet hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması çalışmaları
kapsamında fikri ve sınai haklar mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri ile ilgili olarak
yeni mahkemelerin kurulması ve bu mahkemelerin yargı çevresinin belirlenmesi
çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda; HSK’nın 7 Temmuz 2021
tarihinde aldığı 608 sayılı kararla asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri
yeniden belirlenerek buna ilişkin ayrıntılar, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Finans sektörü ve sendikal faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların ilk derece
adliye ve istinaf yargılamasında ihtisaslaşmış mahkemeler eliyle çözümlenmesi için
30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ihtisas
mahkemeleri kurulmuştur. Buna ek olarak, 25 Kasım 2021 tarihinde vergi suçları,
bilişim suçları ve mali suçlar ihtisas mahkemeleri kurulmuştur.
Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davalar, 2863 sayılı kültür ve tabiat
varlıklarını koruma kanununda düzenlenen suçlar, idari yargıda imar hukuku ve
parselasyon işlemleri, tüketici mahkemesi uygulamaları, koruma tedbirleri
nedeniyle tazminat davaları, iş mahkemesi uygulamaları ve hukuk yargılamasında
davaya özel durumlar (ön sorun, bekletici sorun, birleştirme, ayırma, ihbar ve
müdahale) konularında uygulayıcı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Arabuluculuğun geliştirilmesi ve anlaşma oranlarının artırılması amacıyla ticaret
hukuku, tüketici hukuku, banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve
maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku, sigorta hukuku ve inşaat hukuku
alanlarında uzman arabuluculuk uygulamasına başlanmıştır.
Singapur Konvansiyonu’nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11
Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Singapur Konvansiyonuna
Türkiye’nin katılımına ilişkin onay belgesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine
11 Ekim 2021 tarihinde tevdii edilmiştir.
9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun iflas ve
konkordato hükümlerinde etkinliği artırmaya yönelik değişiklikler yapılmıştır.
1932 yılından itibaren icra ve iflas daireleri tarafından uygulanan “fiziki satış usulü”
kaldırılarak, icra satışlarının tamamen elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Bu
sayede her yerden internet erişimi olan daha fazla kişi müzayedelere katılabilecek
ve her kişi müzayedeye kolay ve güvenli bir şekilde teklif verebilecektir.
Mahkeme kararlarının erişime açılıp şeffaflığın artırılması için kararların elektronik
ortamda yayımlanmasına devam edilmiştir. 2019 yılı içerisinde toplam 55.173 adet,
2020 yılı içerisinde 56.297, 2021 yılı başından 19 Ekim 2021 tarihine kadar toplam
57.980 adet karar, kişisel verilerden arındırılarak elektronik ortamda kamunun
erişimine açık olacak şekilde yayımlanmıştır.

Politika Önerisi 6:


6764 sayılı Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
11

Ekonomik ve Mali Diyalog Politika Önerileri ile İlgili Yapılanlar













Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak çıraklık eğitimi örgün
ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören
öğrencilerimizin kalfalık ve ustalık belgesi ile birlikte lise diploması alması ve meslek
lisesi mezunlarına sağlanan bütün avantajlardan faydalanabilmesi sağlanmıştır.
7346 sayılı kanuna göre Mesleki eğitim merkezlerini daha cazip hale getirmek için
kalfalık dönemindeki öğrencilerin ücretleri artırılmış, bu merkezlerde eğitim gören
öğrencilerimizin ücretleri kamu tarafından karşılanmaktadır.
Mesleki eğitim merkezlerinde 33 meslek alanına ait 181 dalda eğitim faaliyetleri
yapılmaktadır. Söz konusu meslek alanlarına ait programlar güncellenmiş ve Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.
Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını tamamlayanlara ilgili alan ve dalda; Kalfalık
belgesi Ustalık Belgesi EUROPASS belgesi Usta öğreticilik Belgesi, Fark derslerini
tamamlayan Ustalık Belgesi sahiplerine lise Diploması verilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı
altında bulunan "Eğitim Kalitesinin Artırılması İçin Ölçme ve Değerlendirme
Yöntemleri Etkinleştirilecek" hedefi doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılması, zaman tasarrufu sağlanması ve başvuru sahiplerinin mesleki
becerilerini daha hızlı bir şekilde belgeye dönüştürebilmeleri amacıyla, “Millî Eğitim
Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme
İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge”de 8 Nisan 2019 tarihinde
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile yılda 3 dönem halinde yapılan
kalfalık/ustalık sınavları 6 döneme çıkarılmıştır. Ayrıca, kalfalık/ustalık teorik
sınavlarının 2019 Aralık ayından itibaren e-Sınav uygulaması şeklinde yapılması
sağlanmıştır. Yapılan bu yeni düzenleme ile kalfalık/ustalık belgesine ihtiyacı olan
çalışanların daha kısa sürede belgeye ulaşabilmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca sektörle yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanan İkili Mesleki Eğitim
Programları Yönergesi kapsamında ikili mesleki eğitim uygulaması başlatılmıştır.
Buna göre mesleki eğitim merkezleri ve mesleki eğitim programı uygulayan okul ve
kurumlarımız kurumsal kapasitesi yüksek firmalar ile protokol imzalayarak ikili
mesleki eğitim programına başlayabileceklerdir. Bu uygulamanın örnekleri arasında
MAN A.Ş., ARÇELİK, Bursa’da BOSS, Karaman’da WHITE ROSE MOTOR yer
almaktadır.
Türkiye ile Almanya Hükümetleri arasında imzalanan "İkili Meslek Eğitiminin
Teşviki Projesi" ile başlatılan Türk-Alman Mesleki Eğitim Merkezi (TAMEM)
projesi kapsamında kalifiye eleman, ustabaşı ve usta öğreticilerin ikili mesleki
eğitimle yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 2002 yılında çıkarılan "İkili Mesleki Eğitim
Yönergesi" ile okullarımız ve sektör işbirliğinde İkili Mesleki Eğitim Sistemi, başta
MAN Türkiye A.Ş ile günümüze kadar devam ettirilmiştir.
30 dalda hazırlanan çerçeve öğretim programları ile öğrenciler haftada iki gün okulda
veya işletmenin eğitim biriminde teorik eğitim diğer günler ise işletmede mesleki
eğitim almaktadır.
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İstihdam oranı yaklaşık yüzde 90’lar seviyesinde olan mesleki eğitim merkezi
öğrencilerinin mesleki açık öğretim lisesi vasıtasıyla lise diploması alma imkânlarının
yanında öğrenim gördükleri merkezde diploma almalarına yönelik olarak gerekli
düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Yapılan bu değişiklik ile mesleki
eğitim merkezi programlarına 2020 yılında bir önceki yıla göre 9.sınıfa kayıt oranı
yaklaşık yüzde 45 oranında artış göstermiştir.
Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında
ceza infaz kurumları bünyesinde Ankara Sincan, İzmir Foça, İzmir Şakran, Edirne,
Kocaeli, İstanbul Silivri, Kahramanmaraş Türkoğlu, İstanbul Maltepe, Niğde Şehit
Abit Tüber, Kırşehir Ahi Evran, Trabzon Beşikdüzü, Bandırma, Diyarbakır
Kayapınar, Elazığ ve Kayseri Bünyan Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri eğitim
faaliyetlerine başlamıştır.
Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Tanıtım, Kalfalık
Ustalık Sınavı E-Sınavlarının Tanıtım için videoları ve Mesleki Eğitim
Merkezlerindeki kalfalık ve ustalık teorik sınavları için uzaktan öğrenme materyalleri
hazırlanmıştır.
Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından
faydalarının 81 il Oda ve Birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik
“Mesleki Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)” hazırlanarak
uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda 2 Şubat 2021 tarihinde TOBB iş birliğinde
TOBB, TESK, OSBÜK, sektör temsilcileri, millî eğitim müdürlükleri mesleki eğitim
şube müdürleri ve mesleki eğitim merkezi müdürleri olmak üzere toplam 13.539
internet tabanlı seminer, 755 kişi ile yüz yüze il ziyaretlerinde olmak üzere toplam
14.294 kişiye tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki eğitim merkezlerine erişimin
kolaylaştırılması ve mesleki eğitime atfedilen değerin artırılmasına yönelik BM
kuruluşları ile (UNICEF, ILO) çeşitli projeler ve protokoller yürütülmektedir.
Ülkemizin Genç İstihdamı Ulusal Stratejisiyle uyumlu olarak, genç işsizliği hedef
alacak biçimde lise veya üst öğrenimden mezun olan gençlerimize kısa süreli mesleki
eğitim merkezi eğitim telafi programlarıyla mesleki beceriler ve yetkinlik
kazandırılması amacıyla mevzuat ve program düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda
ortaöğretim ve üstü mezun genç işsizlerimize yeni meslekler kazandırılması yönünde
bir ilave yol daha açılmıştır.

13

Ekonomik ve Mali Diyalog Politika Önerileri ile İlgili Yapılanlar

Kutu 2.1: Kovid-19 Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulamaları

 Kovid-19 takibi ve önlenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu hususta AB
ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak
toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte hastalığın tedavisi ve
önlenmesine yönelik aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam etmektedir.
 Pandemi ile mücadeledeki en önemli araçlardan biri “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi” uygulamasıdır.
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. Filyasyon ekiplerinin, mobil uygulama ile merkezden yönlendirilerek filyasyon yapılacak alanlara en
hızlı şekilde müdahale edilmesi sağlanmıştır.
 TÜSEB ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Kovid-19’a karşı geliştirilen inaktif yerli aşı TURKOVAC’da son
aşamaya gelinmiştir. Başarılı sonuçlar elde edilen Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarının ardından Faz-3 çalışmalarına
başlanmıştır. Bu aşamada gönüllü aşılamalarına başlanmıştır.
 Ocak 2021’de başlayan aşılama çalışmaları kapsamında 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 118.452.254 aşı
uygulanmıştır. 1. Doz aşı uygulama oranı yüzde 89,94; 2. Doz aşı uygulama oranı yüzde 79,95’tir. Ülkemizde
Sinovac ve Biontech aşıları uygulanmaktadır. 2 doz Sinovac aşısı olanlara 2 doz da Biontech aşısı olma hakkı
tanınmış olup, bu kapsamda 11.634.904 kişi 3. Doz aşılarını olmuştur. 11 Kasım 2021 tarihi itibarıyla daha
öncesinde 2 doz Biontech aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın 3. Doz Biontech aşılarına başlanmıştır. Kovid19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen aşılama
hizmeti sunulan kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık
Müdürlükleri ekiplerince sağlık kuruluşu dışında oluşturulan aşı istasyonlarında ve mobil ekiplerce yerinde aşılama
hizmeti verilmektedir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı
uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar,
aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
 Vatandaşlarımız aşı durumunu e-Nabız hesabından veya kısa mesaj (SMS) yoluyla öğrenebilmektedir. Bunun
üzerine Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı için randevu alınabilmektedir. Randevu işlemi
sonucunda vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS
uygulamalarından da öğrenilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile de
hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip
edebilmektedir. Vatandaşlarımız elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından
ulaşabilmektedir.
 https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye’deki aşı uygulamalarına ilişkin
veriler izlenebilmektedir. Bu sitedeki veriler her 2 dk’da güncellenmektedir.
 Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları
cevaplayıp, Kovid-19 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 yoğunluğu izlenebilmektedir.
 Hastalıkla mücadelenin yanında gözlemsel ve analitik araştırmalar da yapılmaktadır. Toplumda ve riskli gruplarda
hastalığın sıklık ve yayılımına yönelik saha çalışmaları, tanı ve tedaviye yönelik klinik çalışmalar devam
etmektedir.
 Tüm illerimizde psikososyal destek danışma hatları da aktif hale getirilmiştir. Personel eğitimleri tamamlanmış,
Psikososyal Destek Sistemleri Kullanım Rehberi hazırlanarak, bu alanda hizmet veren tüm kurum, kuruluş ve sivil
toplum kuruluşlarının (STK) kullanımına sunulmuştur. Yurtlarda ya da evlerinde karantina altında olan
vatandaşlara veya sağlık çalışanlarına yönelik hazırlanan Psikolojik Bilgilendirme Rehberi ve Kovid-19 Pandemisi
Normalleşme Döneminde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Çalışma Rehberi paylaşılmıştır.
 Pandemi döneminde telefon hatlarıyla psikososyal destek hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Sağlık
hizmet sunumu yönetmeliği taslağı hazırlanmış olup uzaktan sağlık hizmet sunumunda randevu alma sürecinden
klinik görüşmenin tamamlanmasına kadar teknik süreçler ve hizmet sunumunda özel sağlık kuruluşlarının yetkileri,
denetim vb. konularda düzenleyici hükümler tanımlanmıştır. Pandemi süresince, PCR pozitifliği nedeniyle sağlık
hizmetine ulaşmayan karantinadaki hastalar, MHRS’den randevu alarak Dr e-nabız uygulaması aracılığıyla uzaktan
hastanelerdeki konsültasyon hizmetlerine erişebilmektedir. Pandemi süresince bazı hastanelerde pulmoner
rehabilitasyon, psikososyal destek vb. hizmetler online gruplar oluşturularak veya telefon konsültasyonlarıyla da
sunulmaya devam edilmiştir. Pandemi süresince bulaşıcı olmayan hastalığı olan bireylerin raporlu ilaçlarını
eczaneden doğrudan alabilme imkânı sunulmuştur.
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 Pandemi süresince azalan kanser taramalarında hedef nüfustaki tüm bireylere ulaşabilmek ve taramalara katılımı
arttırabilmek amacıyla geliştirilen “Kanser Randevu Sistemi” (KRS) yazılımı tamamlanarak, Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi’ne entegre edilmiş ve Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 81 ilin kullanımına açılmıştır. Tarama sonrasında
pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerimize
yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmaktadır. Tarama sonrası teşhis merkezlerimizde veri takibinin sağlıklı
yapılabilmesi için “teşhis merkezi modülü” çalışmaları devam etmektedir.
 Pandemi sürecinde azalan kanser tarama faaliyetlerinin kontrollü olarak artırılması hedeflenmektedir. Kanser
Kontrol Programı çerçevesinde, ülkemizde kanser tarama faaliyetleri 331 Tarama Merkezinde (42 si mobil kanser
tarama aracı olmak üzere) yürütülmektedir. 2022-2024 yılları arasında toplum tabanlı kanser taramalarına destek
sağlanarak, halkın hizmete ulaşması kolaylaştırılacak, daha fazla kişiye ulaşılarak farkındalık artırılacak ve kanser
tarama faaliyetlerinin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 Bölgemizin göz ardı edilemeyecek sorunlarından biri olan göçmenler konusunda çalışmalar devam etmektedir. Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2021 tarihli rakamlarına göre 3.728.612 geçici koruma altındaki Suriyelilerin
sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle kitlesel olarak ülkemize gelen Geçici Koruma Altındaki
Suriyeliler, (resmi) ikamet illerinde acil, birinci basamak sağlık hizmetleri ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
kapsamında yer alan tedavi edici sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinden ücretsiz olarak
alabilmektedirler. Gerekli hallerde yoğun bakım, yanık ve kanser hastaları üniversite ya da özel hastanelere sevk
edilebilmekte, bu hastalardan da ücret talep edilmemektedir. Ayaktan tedavilerde verilen ilaçlar da eczanelerden
alınabilmekte, bu ilaçların giderleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılamaktadır. Geçici Kimlik
Numarası olmayanlar ise acil sağlık ve koruyucu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.
Halen 29 ilimizde 178 Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde 790 Göçmen Sağlığı Birimi bulunmaktadır.
 Ülkemizdeki Suriyeliler, Ulusal Aşı Takvimi’ne göre 13 antijene karşı aşılanmaktadır. Gerekli hallerde
destekleme/tamamlamaya yönelik aşılama çalışmaları da yapılmaktadır. Ülkemizdeki kayıtlı yabancılar Kovid-19
kapsamında da vatandaşlarımız gibi aşılanmaktadır. 11 Ekim 2021 tarihi itibarıyla ülkemizdeki yabancılara
uygulanan Kovid-19 test ve aşı verileri aşağıdaki gibidir.
UYRUK

PCR YAPILAN

PCR (+)
BULUNAN

HASTANEYE
YATIRILAN

YB’A
YATIRILAN

VEFAT

UYG. AŞI SAYISI

Suriye

563.675

86.869

19.253

5.141

718

1.372.229

Irak

89.749

14.100

2.106

500

101

157.789

Afganistan

69.113

10.097

1.334

203

31

141.522

Diğer

530.277

50.253

4.129

911

158

943.577

TOPLAM

1.252.814

161.319

26.822

6.755

1.008

2.615.117
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3. MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM
2020 yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle keskin bir biçimde daralan küresel ekonomik
aktivite, aşılama programlarının küresel düzeyde yaygınlaşmasıyla çok güçlü bir toparlanma
arz etmiştir. Nitekim 2020 yılında yüzde 3,1 oranında küçülen küresel ekonominin IMF
tahminlerine göre 2021 yılında yüzde 5,9 oranında büyümesi öngörülmektedir. Öte yandan,
salgın sürecinde sağlanan desteklerin ve daha sonra aşıya erişimin ülkelerarası farklılık
göstermesi nedeniyle toparlanma hızında da farklılıklar izlenmektedir. Ülkeler arası ve ülke
grupları arasındaki bu ayrışmanın bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. IMF, gelişmiş
ekonomilerin 2021 yılında yüzde 5,2 oranında, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 6,4
oranında büyüyeceğini öngörmektedir. Aynı dönemde AB için büyüme öngörüsü yüzde 5,0
olarak verilmiştir. Bu aşamada küresel ekonomik aktivite için belirleyici unsurlardan birinin,
yeni kapanmalara yol açabilecek olası yeni virüs varyantları olduğu görülmektedir. Nitekim
2021 yılı içerisinde önce Delta yılın sonuna doğru ise Omikron varyantı ile belirsizliklerin
yeniden arttığı gözlemlenmiştir. Çok yüksek oranda aşılama olan ülkelerde dahi yeni
varyantlar mevcut aşıların koruyuculuğunu tehdit etmekte ve daha önce gevşetilen tedbirlerin
kısmen geri alınmasına yol açmaktadır. Bu nedenlerle küresel toparlanmanın hala tam
istikrarlı bir patikada olmadığı görülmektedir.
Küresel mal ticaretinde 2021 yılına ilişkin gerçekleşmeler incelendiğinde ise özellikle
yılın ikinci yarısında hızlı bir ivmelenme yaşandığı görülmektedir. IMF tahminlerine göre,
küresel mal ve hizmet ticaretinde yüzde 9,7 oranında büyüme gerçekleşmesi beklenmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tahminlerine göre ise küresel mal ticaretinin 2021 yılında yüzde
10,8, 2022 yılında ise yüzde 4,7 düzeyinde artış göstereceği öngörülmektedir.
Kısa dönemli küresel ekonomik göstergeler incelendiğinde imalat sanayiindeki
toparlanmanın daha istikrarlı olduğu görülmektedir. Temas, sosyal mesafe ve hareketlilik gibi
faktörlerden doğrudan etkilenen hizmetler sektöründe ise salgının gelişimiyle uyumlu, dalgalı
bir seyir izlenmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren virüsün Delta
varyantının ve yıl sonunda Omikron varyantının küresel baskınlığının artmasıyla hizmetler
sektöründe göreli bir yavaşlama tespit edilmektedir.
Küresel enflasyon, genişlemeci para politikalarının devam etmesi, 2021 yılında petrol
ve emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü gelişmelerle küresel talepteki toparlanmaya bağlı olarak
yüksek seyretmektedir. Bu ortamda IMF tahminlerine göre, gelişmiş ekonomilerde ortalama
tüketici enflasyonunun, 2020 yılında yüzde 0,7 oranındaki seviyesinden, 2021 yılı itibarıyla
yüzde 2,8'e yükseleceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte
Olan Ekonomilerde ise 2020 yılında yüzde 5,1 olan yıllık ortalama tüketici fiyatları artışının,
2021 yılında yüzde 5,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2021 yılında salgın dışı riskler de göz ardı edilemeyecek boyuttadır. ABD–Çin eksenli
ticaret gerilimleri, kontrolsüz göç hareketleri, jeopolitik gerilimler, kritik altyapıya yönelik
siber saldırılar veya iklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve yoğunluğu artan hava koşullarına
bağlı doğal afetler, küresel toparlanmaya zarar verebilecek boyuttadır. Nitekim küresel iklim
değişikliklerine bağlı olarak Ağustos 2021’de 40’tan fazla ülkede geniş alana yayılan orman
yangınları gözlenirken, başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkede sel felaketi görüldü.
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Küresel dengesizlikler ve enflasyon riski halen belirgindir. Salgın ve diğer etmenler
hanehalkının harcama eğilimini değiştirmektedir. Konut harcamaları ve evden çalışmaya
bağlı elektronik araç-gereç tüketimi farklılaşmaya uğramaktadır. Mali ve parasal destekler ve
düşük faiz ortamının etkisiyle konut talebi artmış ve tüm dünyada konut fiyatlarında tarihsel
yüksek artışlar yaşanmıştır. Elektrikli dayanıklı mal tüketimi talebindeki artış, mikro çip
tedarikinde gecikmeler yaşanmasına yol açmış ve otomotiv gibi bazı sektörlerde üretim
aksaklıkları ve fiyat artışları gözlenmiştir. Bunlara paralel olarak emtia fiyatlarında ve
taşımacılık maliyetlerindeki tarihsel yükselişler küresel enflasyon riskini beslemektedir.
Olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle gıda fiyatları belirgin enflasyon baskısı
yaratmaktadır.
Salgın ve salgına karşı alınan tedbirler, bir yandan kamu maliyesi ve kamu borç stoku
üzerinde olumsuz etkiler yaratırken gelişmiş ekonomiler kaynaklı yaşanan parasal genişleme,
küresel finansal piyasaları ve uluslararası sermaye akımlarını farklı yönlerde etkilemiştir.
Düşük faiz ortamı bir yandan merkez sermaye piyasalarında varlık fiyat balonu olarak
nitelendirilebilecek düzeyde şişkinliklere yol açarken, gelişmekte olan ekonomilere yönelik
sermaye akımları ise dalgalı ve temelde borçlanma araçları cinsinden gerçekleşmiştir.
Beklenmeyen gelişmeler sermaye akımlarında ve finansal bilançolarda sorun yaratabilir.
Gelişmiş ekonomilerdeki desteklerin beklenenden önce kesilmesi halinde sermaye
akımlarında güvenli limanlara yönelim görülebilir. Buna bağlı olarak sermaye açığı olan
ülkelerde finansal koşulların sıkılaşması ilave istikrarsızlık yaratabilir.
Tüm bu belirsizlikler dolayısıyla riskler aşağı yönlüdür. 2021 küresel büyümesi önceki
tahminlere göre daha güçlü beklenmekte ve yakın vadede aşağı yönlü riskler baskın
görünmektedir. Aşılar konusunda daha iyi küresel işbirliği, yenilenen enfeksiyon dalgalarını
ve yeni varyantların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabilir, sağlık krizini varsayılandan
daha erken sonlandırabilir ve özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler
arasında faaliyetlerin daha hızlı normalleşmesine olanak sağlayabilir. Ülkelerin ve
uluslararası kuruluşların daha iyi işbirliği yapma arayışları, aşı üretimi konusunda sağlanan
iyileşmeler ve aşıya erişimi olmayan ülkelere yapılan bağışlar bu sürece katkı yapmaktadır.
Finansal koşullar tarafında uluslararası kuruluşların rezerv güçlendirme destekleri ve ülke
borçlanma kanallarını açık tutmaları riskleri sınırlandırabilecektir. Sağlık krizinin
beklenenden daha erken bir şekilde sona ermesi; hane halkının tasarruflarının beklenenden
daha hızlı kullanılmasına, daha yüksek güvene ve firmaların önden yüklemeli yatırım
harcamalarına yol açabilecektir.
3.1. Son Ekonomik Gelişmeler
3.1.1. Büyüme
Türkiye ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme ivmesini 2021
yılında da sürdürmüştür. Güçlü ekonomik toparlanmanın yanı sıra geçen senenin aynı
dönemindeki güçlü baz etkisi sayesinde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 22 oranında rekor
seviyede büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde nihai yurt içi talep büyümeye 20,0 puan etki
yaparken net mal ve hizmet ihracatının katkısı 6,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde
stok değişiminin büyümeye katkısı negatif 4,9 puan olmuştur.
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2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla özel tüketimin
öncülüğünde toparlanma başlamış ve mal ve hizmet ihracatının da güçlü katkısıyla 2021 yılı
üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 oranında büyümüştür. Söz konusu dönemde
özel tüketim, 2020 yılı üçüncü çeyreğine göre, yüzde 9,1 oranında artarken kamu tüketimi
harcamaları yüzde 9,6 oranında artmıştır. Toplam sabit sermaye yatırımlarındaki düşüş aynı
dönemler itibarıyla yüzde 2,4 olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı üçüncü
çeyreğinde büyümeye 6,8 puan katkı yapmıştır.
2021 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla yüzde 11,7 oranında büyüyen ekonomide, özel
tüketim, kamu tüketimi ve toplam sabit sermaye yatırımlarının büyümeye katkısı sırasıyla 7,6
puan, 0,6 puan ve 2,3 puan olmuştur. Bu dönemde büyümeyi stok değişimi 3,9 puan aşağı
çekerken net mal ve hizmet ihracatı büyümeye pozitif 5,1 puan katkı yapmıştır.
Tablo 3.1: Büyüme Hızları ve Talep Unsurları
(Zincirlenmiş Hacim, Yıllık Yüzde Değişme)
Yıllık
2019
2020

2020
I

2021

II

III

IV

I

II

III

9 Ay

GSYH

0,9

1,8

4,4 -10,4

6,3

6,2

7,4

22,0

7,4

11,7

Tarım

3,3

5,9

3,1

5,4

6,7

5,5

8,3

0,6

-5,9

-2,8

Sanayi

-0,9

3,1

7,5 -15,9

8,1

12,1

11,7

40,6

10,0

19,3

-2,4

3,2

8,2 -17,7

9,4

12,4

12,4

43,4

9,4

20,0

1,3

-0,5

2,5 -11,2

3,7

2,8

5,4

20,8

12,5

12,7

-8,6

-5,5

-5,1

-5,4

3,2 -15,0

3,1

3,3

-6,7

-0,6

2,0

3,0

4,6

-7,4

7,3

7,0

5,6

19,2

9,2

11,1

4,1

2,2

2,9

-0,3

2,0

3,7

0,1

3,4

9,6

4,5

İmalat Sanayii
Hizmetler 1
İnşaat
Toplam Tüketim
Kamu
Özel
Sabit Sermaye Yatırımları
Stok Değişmesi 1,2

1,5

3,2

5,0

-9,2

8,5

7,9

7,0

23,3

9,1

12,7

-12,4

7,2

-0,6

-5,9

22,6

11,7

12,4

20,5

-2,4

9,0

0,7

3,1

5,4

4,2

4,8

-1,3

-1,1

-4,9

-5,4

-3,9

Toplam Yurt içi Nihai Talep

-2,1

4,1

3,3

-7,0

11,0

8,2

7,3

19,5

6,1

10,6

Toplam Yurt içi Talep

-1,5

7,5

9,3

-2,9

16,3

6,8

6,4

14,7

0,6

6,6

Mal ve Hizmet İhracatı

4,6

-14,8

-1,1 -36,4

-21,4

0,5

3,8

61,1

25,6

26,8

Mal ve Hizmet İthalatı

-5,4

7,6

16,4

3,0

-1,1

20,4

-8,8

2,1

21,6

-8,0

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

Üretim tarafından bakıldığında ise, 2021 yılının ilk üç çeyreğinde sanayi sektörü yüzde
19,3 oranında büyümüş ve büyümeye yüzde 3,7 puan katkıda bulunmuştur. Hizmetler sektörü
ise aynı dönemde yüzde 12,7 oranında büyümüş ve büyümeye yüzde 7,9 puan katkıda
bulunmuştur. Tarım sektörü katma değeri ise bu dönemde yüzde 2,8 oranında daralarak
büyümeye yüzde 0,2 puan negatif etkide bulunmuş ve diğer sektörlerden negatif yönde
ayrışmıştır.
Büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında, 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren
toparlanan bir görünüm sergileyen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranında kayda değer
artışların gerçekleştiği, böylece her iki öncü göstergenin de salgın öncesi seviyelerini
yakalamış olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 3.1: GSYH Gelişmeleri

Şekil 3.2: Sanayi Üretim Göstergeleri
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Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK ve TCMB

2021 yılının ikinci yarısı itibarıyla aşılanmanın hız kazanması, kısıtlamaların
kaldırılmasını ve normalleşme adımlarının atılmasını sağlamıştır. Böylece ulaştırma ve
konaklama faaliyetleri hızla toparlanmış ve 2021 yılı ilk üç çeyreğinde hizmetler sektöründe
yüksek oranlı artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, sanayi sektörü büyümesinde
gözlenen artışların da katkısıyla Türkiye ekonomisinde güçlü büyüme kaydedilmiştir.
3.1.2. İşgücü Piyasası
ERP’de (2021-2023) yüzde 13,8 olarak tahmin edilen 2020 yılı işsizlik oranı bir önceki
yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının azalmasında
salgın nedeniyle işgücüne katılımın azalması ve salgına karşı alınan tedbirler etkili olmuştur.
2020 yılında bir önceki yıla göre işgücüne katılma oranı kadınlarda 3,5 puan, erkeklerde 3,8
puan azalış göstermiş ve toplam işgücüne katılım oranı 3,6 puan azalarak yüzde 49,3 olarak
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde istihdam oranı da 2,8 puanlık azalış ile yüzde 42,8 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 3.2: İşgücü Piyasası Gelişmeleri
(15+Yaş, Bin Kişi)
Yıllık
2019
Çalışma Çağı Nüfusu
61.469
İşgücüne Kat. Oranı, %
53,0
İşgücü
32.549
İstihdam
28.080
İşsiz
4.469
İstihdam Oranı, %
45,7
İşsizlik Oranı, %
13,7
Tarım Dışı, %
16,0
Genç Nüfus, %
25,4
İstihdamın Sektör Dağılımı
Tarım
5.097
Tarım Dışı
22.983
Sanayi
5.561
Hizmetler (İnşaat
17.422
Dahil)

2020

2021

2020
62.579
49,3
30.873
26.812
4.061
42,8
13,2
15,3
25,3

I
62.117
49,7
30.887
26.699
4.188
43,0
13,6
15,3
23,9

II
62.422
47,5
29.659
25.853
3.806
41,4
12,8
15,1
24,5

III
62.730
50,3
31.558
27.364
4.194
43,6
13,3
15,8
26,0

IV
63.038
48,8
30.794
26.823
3.970
42,6
12,9
14,8
25,1

I
63.320
50,0
31.668
27.391
4.277
43,3
13,5
15,3
25,3

II
63.580
50,7
32.243
28.448
3.795
44,7
11,8
13,7
22,5

III
63.837
52,6
33.564
29.652
3.912
46,4
11,7
13,7
22,1

4.716
22.096
5.497

4.150
22.549
5.603

4.903
20.950
5.301

5.367
21.997
5.408

4.480
22.343
5.670

4.570
22.821
5.955

5.060
23.388
6.077

5.432
24.220
6.200

16.598

16.945

15.649

16.589

16.673

16.866

17.311

18.020

Kaynak: TÜİK

Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ortalarında başlayan toparlanma eğilimi 2021
yılında da hızlı bir şekilde devam etmiştir. 2021 yılının ilk üç çeyreklik döneminde, salgın
nedeniyle istihdamda oluşan olumsuz görünümün tamamı giderilmiş, işgücüne katılımda da
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çok büyük ölçüde geri kazanım yaşanmıştır. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde kadınlarda
mevsimsel düzeltilmiş işgücüne katılma oranı yüzde 33, erkeklerde yüzde 70,3 ile salgın
öncesi seviyelerine oldukça yaklaşmıştır (2019 dördüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 34,1; 71,6).
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,7 olarak
gerçekleşmiştir (Şekil 3.3).
Salgın nedeniyle yavaşlayan iktisadi faaliyet, özellikle hizmetler sektörü olmak üzere
bütün sektörlerin istihdamına olumsuz yansımıştır. 2020 yılında alınan tedbirlerin olumlu
etkisiyle sanayi ve hizmetler istihdamında güçlü toparlanma gözlenmiştir. 2021 yılı üçüncü
çeyreği itibarıyla hizmetler ve sanayi istihdamındaki kayıpların tamamı giderilmiş ve söz
konusu sektörlerde ilave istihdam yaratılmıştır. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılı son
çeyreğine göre hizmetler sektörü (inşaat hariç) 266 bin; sanayi sektörü 431 bin ilave istihdam
yaratmıştır. Tarım sektörü istihdamındaki kayıp ise 157 bin kişiye gerilemiştir (Şekil 3.4).

İşsizlik Oranı

İşgücüne Katılım Oranı (Sağ Eksen)

Tarım

Kaynak: TÜİK
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3.1.3. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları
3.1.3.1. Enflasyon
2019 yılı sonunda yüzde 11,84 oranında gerçekleşen tüketici enflasyonu, 2020 yılı
genelinde yüzde 12 civarında dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son iki ayında yükselerek
yılı 14,60 seviyesinde tamamlamıştır. Türk lirasındaki değer kaybı, artan maliyet baskılarının
yanı sıra güçlü kredi ivmesine bağlı talep yönlü etkiler doğrudan ve dolaylı kanallarla 2020
yılında enflasyondaki artışın belirleyicileri olmuştur. İşlenmemiş gıda fiyatları ve reel birim
iş gücü maliyetleri enflasyona artış yönünde etki ederken enflasyon beklentilerindeki
bozulma da enflasyon görünümünü olumsuz etkilemiştir.
2020 yılının son çeyreğinde belirgin bir oranda hızlanan gıda enflasyonu yılı yüzde
20,61 seviyesinde kapatmış, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise temelde taze meyve ve sebzedeki
görünüm kaynaklı olarak yavaşlamıştır. Bu dönemde, diğer gıda enflasyonun yüksek seyrinde
ise büyük ölçüde uluslararası gıda fiyatları ile çiğ süt referans fiyat ayarlamasının yansımaları
hissedilmiştir. İkinci çeyrekte, döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra uluslararası tarımsal emtia
fiyatlarında devam eden artışlar ve belirli ürünlerdeki arz görünümü gıda enflasyonunu
olumsuz etkilemiştir. Gıda enflasyonu açılma sonrası üçüncü çeyrekte kayda değer bir şekilde
yükselirken bu görünümde uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarında süregelen artışlar,
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birikimli kur etkileri, olumsuz iklim koşulları (tarımsal kuraklık, sel, yangın) ve belirli
ürünlerdeki arz sıkıntıları etkili olmuştur. Ekim ve Kasım aylarında kur gelişmeleri, küresel
gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki olumsuz görünüme karşın, taze meyve ve sebze
fiyatlarındaki düzeltme ve baz etkisiyle gıda yıllık enflasyonu bir miktar gerileyerek Kasım
ayı itibarıyla yüzde 27,11 olmuştur. Gıda grubunda yıllık enflasyon Aralık ayında girdi
maliyetlerinin seyrine istinaden kayda değer bir oranda yükselerek yılı yüzde 43,80
seviyesinde tamamlamış ve tüketici enflasyonundaki artışın sürükleyicilerinden biri
olmuştur.
Enerji grubunda yıllık enflasyon 2020 yılı sonunda yüzde 5,64 seviyesindeyken, 2021
yılının ilk dört ayında oldukça hızlı bir yükseliş sergilemiştir. Bu dönemde TL cinsinden
petrol fiyatları artarken 2021 yılının başında yönetilen fiyatlardan elektrik, su ve doğalgazda
fiyat ayarlamalarına gidilmiştir. Eşel mobil sistemi ve bu sistemin etkinliğini artıran tavan
fiyat uygulamaları fiyat baskılarını engellese de enerji yıllık enflasyonu üzerinde bir önceki
yıl salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün oluşturduğu
düşük baz da etkili olmuştur. Enerji yıllık enflasyonunda Mayıs ve Haziran aylarında
gözlenen sınırlı gerilemede ise yüksek baz etkili olurken, Temmuz ayında görülen
ivmelenmede elektrik ve doğal gazdaki fiyat ayarlamaları öne çıkmıştır. Eylül ve Ekim
aylarında salgın sonrası hızlanan küresel taleple birlikte uluslararası enerji fiyatlarında kayda
değer bir artış olmuştur. Ayrıca, enerji fiyatları üzerinde Eylül ayında şebeke suyunda yapılan
ayarlamaların etkileri izlenmiştir. Ekim ayında akaryakıttaki ÖTV miktarının sıfırlanmasıyla
eşel mobil sistemi sınırına ulaşmış, böylelikle Türk lirası cinsi uluslararası enerji
fiyatlarındaki gelişmeler yurt içi akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başlamıştır. Kasım
ayı ile birlikte uluslararası enerji fiyatlarında bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki
görünümle enerji fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 32,14 seviyesine ulaşmıştır. Aralık ayında
döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiş ve grup
yıllık enflasyonu yüzde 42,93 olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı sonunda güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkilerine bağlı talep yönlü unsurlar
ile birikimli döviz kuru etkileri ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artış eğilimine bağlı olarak
yüzde 17,24 seviyesine yükselen ve enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicilerinden biri
olan temel mal grubunda yıllık enflasyon yılın ilk dört ayında da yükselmeye devam etmiştir.
Mayıs ayında ise salgın kaynaklı kapanmanın etkisiyle fiyatlar ılımlı seyretmiş, temel mal
yıllık enflasyonu bir miktar gerilemiştir. Haziran ayında kontrollü normalleşmenin yanı sıra
Türk lirasındaki görünüm ve emtia fiyatlarındaki birikimli artışlar temel mal grubu yıllık
enflasyonunun yükseliş kaydetmesine sebep olmuştur. Yılın üçüncü çeyreği boyunca temel
mal yıllık enflasyonunda gözlenen gerilemede Türk lirasındaki görünüm, otomobillerdeki
ÖTV matrah artırımı düzenlemesi ve yüksek baz gibi unsurlar etkili olmuştur. Ekim ve
Kasım aylarında temel mal fiyatlarındaki aylık artışlar hızlanırken, bir önceki yılın aynı
dönemindeki yüksek artışlar nedeniyle bu grupta yıllık enflasyon gerilemiş ve Kasım ayı
itibarıyla yüzde 18,36 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında kur geçişkenliğinin yüksek
olduğu temel mal grubunda döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilmiş ve grup yıllık
enflasyonu yüzde 40,55 seviyesine yükselerek enflasyondaki yükselişin ana
sürükleyicilerinden biri olmuştur.
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2020 yılında yüzde 11,66 olan hizmet yıllık enflasyonu, 2021 yılının ilk iki ayında yatay
sayılabilecek dar bir aralıkta dalgalandıktan sonra Mart ayında kontrollü normalleşme
sürecinin bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim vergisindeki artışın
gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artış kaydetmiştir. İkinci çeyrekte bir miktar daha
yükselerek yüzde 13 seviyesinin bir miktar üzerinde dalgalanan hizmet yıllık enflasyonunun
seyrinde ise gerek bu yıl gerekse geçen yıl gerçekleşen kapanma ve açılma kararlarının da
etkileri izlenmiştir. Bu etkilere ek olarak gıda fiyatları görünümü, geçmiş enflasyona
endeksleme, geçici KDV indirimlerinin sona ermesi ve döviz kuru gelişmelerine bağlı etkiler
de gözlenmiştir. Üçüncü çeyrekte normalleşmeyle birlikte hizmet sektöründe enflasyonist
baskılar bir miktar daha artmıştır. Bu gelişmede yeniden açılma ve turizm kaynaklı etkiler,
gıda enflasyonundaki yüksek seviyeler, okul ve üniversitelerin açılmasıyla bağlantılı
sektörlerde fiyat artışları öne çıkan unsurlar olmuştur. Hizmet yıllık enflasyonu, Kasım
ayında gıda fiyatlarındaki görünüm ve döviz kuru gelişmelerinin etkileri öncülüğünde yüzde
16,88 seviyesine yükselmiştir. Aralık ayında Türk lirasında devam eden olumsuz görünüm
ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar ile hizmet grubu yıllık enflasyonu yılı 22,33
seviyesinde tamamlamıştır.
2020 yılı sonunda yüzde 25,15 seviyesinde olan üretici enflasyonu yıl boyunca artış
eğilimini devam ettirmiş, Aralık ayında yüzde 79,89 seviyesine ulaşmıştır. Özetle; 2021
yılında tüketici enflasyonunun ana sürükleyicisi döviz kuru gelişmeleri olmuş, gıda ve ithalat
fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep
gelişmelerinin yanı sıra artan enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü
olumsuz etkilemiştir. Bu görünüm altında Aralık ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde
36,08’e yükselmiştir (Şekil 3.6). Ana eğilime ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler
fiyat artışlarının genele yayıldığına ve yıl sonunda çekirdek enflasyon eğilimlerinde kayda
değer artışa işaret etmiştir. Bu çerçevede, çekirdek enflasyon göstergelerinden B ve C’nin
yıllık enflasyonları Aralık ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 34,89 ile yüzde 31,88’e yükselmiştir.
Şekil 3.5: Yıllık Enflasyon Hedefleri
Gerçekleşmeleri (TÜFE, Yüzde)
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Kaynak: TCMB, TÜİK.

Kaynak: TÜİK.
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3.1.3.2. Para ve Kur Politikası
2020 yılı başından itibaren hızlı bir şekilde yayılan Kovid-19 salgını tüm dünyayı
olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), 2019 yılının Temmuz ayında başladığı faiz indirim sürecine, salgının
ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla 2020 yılının Haziran ayına kadar devam
etmiş ve politika faiz oranında toplam 375 baz puanlık indirim yapmıştır. Salgının Türkiye
ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla faiz indirimi ile
birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının
düzenlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Söz konusu dönemde finansal piyasaların, kredi
kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamına yönelik olarak ilgili
kurumlar tarafından koordineli politika adımları atılmıştır. Alınan parasal ve mali tedbirler
kapsamında kredi faizleri düşerken, kredi büyümesi ivmelenmiş, döviz kurundaki yükselişin
döviz cinsinden tasarruflar kanalıyla yarattığı servet etkisinin de etkisiyle iç talep güç
kazanmıştır. Cari işlemler açığı güçlenen iç talebin artırdığı ithalat ve salgın tedbirleri
nedeniyle gerileyen turizm gelirlerine bağlı olarak 2020 yılında artmıştır. 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. Güçlü kredi ivmesiyle
ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde
enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Bu gelişmeler karşısında, enflasyon
beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin
sınırlanması amacıyla Ağustos ayı başından itibaren salgın dönemine özgü politikalarda
koordineli sıkılaşma adımları atılmıştır. Atılan sıkılaşma adımları çerçevesinde Temmuz
ayından Kasım ayına kadar olan dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yaklaşık olarak
750 baz puan artış kaydetmiştir. Ayrıca, Kasım ayında sade bir operasyonel çerçeveye
geçilerek kısa vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı
üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. TCMB, Aralık ayında, 2021 yıl sonu tahmin hedefini
göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmış ve politika faizini 200 baz
puan artırmıştır.
TCMB, 2021 yılı Ocak ayında politika faizi yüzde 17 seviyesinde sabit bırakırken sıkı
para politikası duruşunun öngörülebilirliğini artırıcı net mesajlar vermiştir. Karar metninde,
para politikası duruşu sıkılığının enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden
güçlü göstergeler oluşana kadar “uzun bir müddet” korunacağının ve “gerekmesi durumunda
ilave sıkılaşma yapılacağının” belirtilmesi ile TCMB sıkı para politikası duruşunu
güçlendirmiştir. Ocak ayı Enflasyon Raporu’nda, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen
güçlü parasal sıkılaşmanın etkilerinin ilerleyen dönemde belirgin hale geleceği, böylece
enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı
yönünde bir çerçeve ortaya konulmuştur. Bununla uyumlu olarak Şubat ayında politika faizi
sabit tutulurken 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve
fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun
kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verilmiştir. Mart ayında TCMB, enflasyon
beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yukarı
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yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma
yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu dönemde politika faizi yüzde 17’den yüzde 19’a
yükseltilirken, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler
oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği mesajı
yinelenmiştir. Nisan ayında ise enflasyon görünümü üzerinde devam eden risklere vurgu
yapılarak politika faizi sabit tutulmuştur.
Mayıs ayında, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı
etkilerinin gözlenmeye başlandığı ancak, talep ve maliyet unsurlarının, bazı sektörlerdeki arz
kısıtlarının ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve
enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanmıştır. Haziran ayında
TCMB, gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle kredilerin ılımlı bir seyir izlediğini
belirterek kredilerin seyri ve kompozisyonunun makroekonomik istikrar açısından yakından
takip edildiğinin altını çizmiştir. Türkiye’de aşılama hızının ivme kazanması ve salgın
kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında dış denge olumlu seyretmiş ve
iktisadi faaliyet daha dengeli bir bileşime kavuşmuştur. Bu çerçevede, TCMB, MayısAğustos döneminde politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştur. Ayrıca, TCMB, 1
Temmuz 2021 tarihli duyurusu ile fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım
mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık düzenlemesinde
değişikliğe gitmiştir. Döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz
puan artırılırken, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânının
kademeli olarak düşürülerek Ekim ayında sonlandırılacağı açıklanmıştır.
Eylül ve Ekim ayı toplantılarında parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki
yavaşlatıcı etkilerinin sürdüğü vurgulanmıştır. Enflasyondaki yükselişin arz yönlü arızi
unsurlardan kaynaklandığı değerlendirmesiyle politika faizi Eylül ve Ekim aylarında
toplamda 300 baz puan indirilmiştir. Ekim ayında Kurul, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı
olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan
kaldığı değerlendirmesinde bulunmuştur.
Kasım ayı toplantısında TCMB, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları,
çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik
analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak
belirlenmesine karar vermiştir. 2021 yılının son toplantısında TCMB, politika faizinin 100
baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat
artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına
karar vermiştir. Sonuç olarak, TCMB, Eylül-Aralık döneminde politika faizini toplamda 500
baz puan düşürerek yüzde 14 düzeyine indirmiştir. Alınmış olan kararların birikimli
etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde fiyat
istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yenide şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika
çerçevesi gözden geçirme sürecinin yürütüleceği açıklanmıştır.
TCMB, 9 Kasım 2021 tarihli duyurusu ile fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda,
parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık
düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. TCMB, döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını tüm vade
dilimlerinde 200 baz puan artırırken, Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis
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edilmesi imkânının azami oranını yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürmüş ve bu imkânın kademeli
olarak sonlandırılacağını açıklamıştır. TCMB, 21 Aralık 2021 tarihli duyurusuyla ise
bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılması
amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat
hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma
hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına ve
bu kapsamda dönüşen tutarların da zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar
vermiştir. TCMB, 29 Aralık 2021 duyurusu ile bu defa altın cinsinden mevduat ve katılım
fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde
mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.
TCMB'nin resmi rezervleri 17 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 116,9 milyar ABD doları
seviyesinde bulunmaktadır. Bu tutarın 38,5 milyar ABD dolarını altın rezervleri, kalan 78,4
milyar ABD dolarını brüt döviz rezervleri oluşturmaktadır. 2021 yılında toplam rezervler
yüzde 23,5 oranında artış kaydetmiştir. 2021 yılında uluslararası emtia fiyatlarındaki
yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve
aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetini canlandırması cari işlemler dengesinde
iyileşme sağlamıştır. Dış dengede süregelen iyileşme, imzalanan para takası anlaşmaları ve
gerçekleştirilen tahvil ihraçları finansman ihtiyacını azaltan ve TCMB uluslararası
rezervlerinde artış sağlayan unsurlar 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. Mevcut durumda, ROM’dan çıkışın büyük ölçüde tamamlanmasından ötürü
reeskont kredileri en önemli kalıcı rezerv biriktirme aracıdır. TCMB 1-17 Aralık döneminde
döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya 5 kez satım yönünde
doğrudan müdahale etmiştir. TCMB, koşullar elverişli olduğunda rezerv biriktirmeye devam
etmektedir.
Tablo 3.3: TCMB tarafından Salgın Kapsamında Alınan Önlemler
Salgın kaynaklı belirsizliklerin azaltılması ve salgının ekonomik ve finansal etkilerinin sınırlanması
amacıyla 2020 yılında TCMB tarafından geniş kapsamlı tedbirler alınmıştı. İktisadi faaliyette izlenen
normalleşme süreci ile birlikte bu tedbirlerin bir kısmı sonlandırılmakla birlikte, 2021 yılında da TCMB
tarafından aktarım mekanizmasını ve bankacılık sektörü etkin likidite yönetimini destekleyici birtakım
tedbirler alınmaya devam edilmiştir.
 Salgın döneminde reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen 17 Mart 2020 tarihinde;
 Bankalara, 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150
baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle hedefli ilave likidite imkânları
tanınmış ve bankaların söz konusu likidite imkânından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre
sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmiş,
 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 düzenlenmiş,
 1, 3 ve 6 ay vadeli geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine ek
euro ve altın karşılığı swap ihalelerine başlanmış ve,
 Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz
puan indirilmişti.
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 6 Ağustos 2020 tarihinde yapılan basın duyurusu ile açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç
kazandığına işaret ettiği ve bu kapsamda, Ağustos ayı başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme
süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağı açıklanmıştır.
 Salgın döneminde piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla 20 Mart 2020 tarihinde,
Piyasa Yapıcı (PY) bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkânına
ilişkin limitler artırılmıştı.
 7 Ağustos 2020 tarihinde ise, 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere PY bankalara APİ
çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. 11 Ağustos 2020 tarihinde ise, 12
Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere PY bankalara APİ çerçevesinde tanınan likidite imkân
limitleri sıfırlanmıştır.
 Salgın döneminde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesini destekleyerek parasal
aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlandırmak
amacıyla;
 31 Mart 2020 tarihinde, geçici bir süre için PY bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları
DİBS’leri TCMB’ye satma imkânı veya APİ çerçevesinde tanınan likidite imkânını artırma imkânı
sağlanmış,
 17 Nisan 2020 tarihinde, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik
bilanço aktif toplamının azami yüzde 5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal
büyüklüğünün, TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiş ve,
 Yine 17 Nisan 2020 tarihinde, PY bankalar için tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkânına
ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem
limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına karar verilmiş ve Merkez Bankasınca
gerçekleştirilen DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenen yüzde 10’luk toplam limit dâhilinde
kalmıştı.
 Kovid-19’un ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında önden yüklemeli
olarak gerçekleştirilen DİBS alımları ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bankalar aracılığıyla alınan
kıymetlerle TCMB APİ portföy nominal büyüklüğü, 2020 yıl sonunda 79,9 milyar TL büyüklüğe
ulaşmıştır. TCMB APİ portföy nominal büyüklüğünün ulaştığı seviye dikkate alınarak, 2021 yılında
TCMB tarafından doğrudan alım yöntemi ile piyasadan DİBS alımı gerçekleştirmemiştir.
 TCMB’nin, her türlü likidite koşulunda etkin likidite yönetimi yapabilmesi ve operasyonel
esnekliğini koruyabilmesini teminen, teknik nedenlerle APİ portföyünde yeterli miktarda DİBS
bulundurması gerekmekte ve bu kapsamda, detayları yıllık para ve kur politikası metinlerinde
kamuoyu ile paylaşılan doğrudan DİBS alımları gerçekleştirilmektedir. 2022 Yılında Para ve Kur
Politikası Metninde, APİ portföyü seviyesi gözetilerek gerçekleştirilen doğrudan DİBS alımları ile
alakalı olarak salgın tedbirleri öncesindeki döneme dönülmüş ve bu kapsamda APİ portföyü nominal
büyüklüğü TCMB analitik bilanço aktif toplamının yüzde 5’i olarak tekrar belirlenmiştir.
 Salgın döneminde parasal aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek ve bankalara teminat ve likidite
yönetiminde sağlanan esnekliği artırmak amacıyla, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve
döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ile İpotek
Teminatlı Menkul Kıymetler teminat havuzuna dâhil edilmişti.
 4 Mart 2021tarihinde TCMB tarafından, APİ işlemlerinde işlem karşılığı kıymet olarak kabul edilen
kıymet seti genişletilmiştir. Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve HMVKŞ tarafından
kurumsal yatırımcılara ABD doları, avro ve altın cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin ve kira
sertifikalarının, TCMB tarafından açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen geri satım vaadi
ile alım (repo) işlemlerinde repo karşılığı kıymet olarak kullanılabilmesine imkan tanınmıştır.
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 25 Şubat 2021 tarihinde, katılım bankaları ile gerçekleştirilen swap ve vadeli döviz işlemlerinde, anılan
bankaların talepleri dikkate alınarak TCMB'ye tek taraflı olarak işlemden dönebilme olanağı
getirilmiştir.
 8 Kasım 2021 tarihinde, bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki operasyonel esnekliğin
artırılması amacıyla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası ve/veya Döviz Karşılığı Türk Lirası
Swap İhalelerinde (Geleneksel Yöntem) işlem yapan bankaların, talep etmeleri halinde, işlemlerini swap
yerine karşılıklı depolar şeklinde sonuçlandırabilmelerine imkân sağlanmıştır.
 27 Aralık 2021 tarihinde; TCMB tarafından BIST Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin, 2 hafta
vadeli geleneksel yöntemli swap ihalelerine kaydırılmasına karar verilmiştir. Geleneksel swap
ihalelerinde her bir bankanın ihalede verebileceği teklif tutarı toplam ihale tutarının maksimum yüzde
30’u ile sınırlandırılmış, ihaleler için belirlenen toplam swap pozisyonunun kullanılmayan kısmının
bankaların kotasyon yöntemiyle yapılan swap işlem limitlerine aktarılması sonlandırılmış ve vade
yapıları ölçülü bir şekilde kısaltılmaya başlanmıştır.
 Yine aynı tarihte, TCMB tarafından Bankalararası Para Piyasası (BPP)'nda gerçekleştirilen TL Depo
Satım, Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit işlemlerinde bankaların, borçlanmalarına karşılık,
borçlandıkları tutarın en az yüzde 30'u oranında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve/veya
Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMVKŞ) tarafından yurt içinde ihraç edilen kira
sertifikaları cinsinden teminat bulundurmasına karar verilmiştir. İlaveten, bankaların teminat
yönetiminde etkinlik ve operasyonel esnekliklerinin artırılması amacıyla, teminat döviz depolarının
aynı gün valör ile de tesis edilebilmesine karar verilmiştir.

3.1.4. Ödemeler Dengesi
Küresel ekonomik aktivite ve ticaret hacmindeki artışla birlikte ihracatta ciddi bir
yükseliş kaydedilmiştir. Buna ek olarak salgın önlemlerinin görece azaltılması sonucunda
uluslararası turizm faaliyetlerinin yeniden başlaması sonucunda cari işlemler dengesinde
iyileşme gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aksine net sermaye girişi cari açıktaki iyileşmeyle
birlikte rezervlerin artmasına katkı sağlamıştır.
2021 yılında ihracat, dış talepteki hızlı artış ve ihracatçı sektörlerin salgın sonrası
dönemin koşullarına hızlı uyumunun yanı sıra reel kurdaki değer kaybının da etkisiyle keskin
bir yükseliş sonrasında bir önce yıla göre yüzde 32,9 artmış ve 225,4 milyar ABD doları
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla, salgın sonrası dönemde küresel emtia
fiyatlarındaki artışın ithalat fiyatlarındaki artışı beraberinde getirmesi sonucunda altın
ithalatındaki düşüşe rağmen ithalat yüzde 23,6 artmış ve 271,4 milyar ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgını sonrasında durma noktasına
gelen uluslararası turizm faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla birlikte seyahat gelirleri artışının
da etkisiyle 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki açık
14,3 milyar ABD doları gerilemiştir.
2021 yılının Ocak-Kasım döneminde reel ihracat yüzde 22,1, reel ithalat yüzde 0,4
oranında artmıştır. Aynı dönemler itibarıyla ihracat ve ithalat fiyatları sırasıyla yüzde 10,0 ve
yüzde 23,4 oranlarında artmıştır.
Salgın sonrası AB ülkelerinde yaşanan ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak 2021
yılının ilk on bir ayında AB’ye ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 34,1 artmış ve
84,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ülkelere göre ithalatta ise Çin, Almanya ve
Rusya yüksek seviyelerini korumaktadır. 2021 yılının ilk on bir aylık döneminde Rusya’dan
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yapılan ithalatın payı artan enerji ithalatıyla birlikte artmıştır. Çin’in toplam ithalat
içerisindeki payı artarken, Almanya düşüş kaydetmiştir.
Şekil 3.7: Nominal ve Reel İhracat Gelişmeleri
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2021 yılının ilk on bir ayında seyahat gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 103 oranında artmış ve 19,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk on
bir ayında gelen turist sayısı ise yüzde 81,8 oranında artmış ve 220.287 bin kişi olarak
gerçekleşmiştir. Kişi başına ortalama harcama 2021 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla
göre artış göstermiştir.
2020 yılında sermaye girişleri ağırlıklı olarak doğrudan yabancı yatırımlar ile diğer
yatırımlar kaynaklı gerçekleşmiştir. 2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı 4,4;
diğer yatırımlar kaynaklı 12,9 milyar ABD dolarlık net giriş, portföy yatırımlarında ise 9,6
milyar ABD dolarlık net çıkış yaşanmıştır.
2021 yılının ilk on bir ayında net doğrudan yabancı yatırım girişleri bir önceki yılın
aynı dönemine göre 2,8 milyar ABD doları artmış ve 6,3 milyar ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde portföy yatırımlarından 2,8 milyar ABD doları
net giriş kaydedilmiştir. Diğer yatırımlardan ise 19,2 milyar ABD doları net giriş
gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde rezerv varlıklar ise 37,1 milyar ABD
doları artmıştır.
3.1.5. Finansal Sektör
Türkiye’de sermaye piyasası pandeminin etkisinin yoğun olarak görüldüğü 2020
yılında alınan önlemlerin de etkisiyle olumlu bir görünüm sergilemiş, bu tedbirlerin
uygulanmasına 2021 yılında da büyük ölçüde devam edilmiştir. 2021 yılında gerek şirketlerin
finansman ihtiyacının karşılanması, gerekse tasarruf sahiplerinin yatırım tercihleri
bakımından sermaye piyasalarına olan ilgide önemli derecede artış görülse de artan küresel
enflasyon ve gelişmiş ülke tahvil getirilerindeki artış risk iştahında dalgalanmalara sebep
olmuştur. BİST 100 Endeksi bu dalgalanmalara rağmen Ekim ayının ikinci yarısı ile Aralık
ayının ilk yarısı arasında göstermiş olduğu hızlı artışla işlem görmeye başladığı 1986 yılından
bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, 2021 yılının ilk çeyreğinde
yüzde 32,7 olarak gerçekleşen piyasa kapitalizasyonunun GSYH’ya oranı üçüncü çeyrekte
yüzde 26,2’ye gerilemiş; aynı dönemde, özel sektör borçlanma araçları nominal stokunun
GSYH’ya oranı ise yüzde 1,5 ile yatay bir görünüm sergilemiştir.
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2021 yılında halka arzlara olan ilgi ise artarak devam etmiştir. 2021 yılında 52 adet
birincil halka arz gerçekleşmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut verilerine göre en
yüksek seviyeye ulaşılmıştır. Bununla birlikte, halka arzdan elde edilen hasılat 21,6 milyar
TL’yi bulmuştur.
2020 yılında salgın nedeniyle hanehalkının ve nakit akışı bozulan firmaların
desteklenmesi amacıyla alınan makroihtiyati önlemler1 ve bankalarca açılan kredi paketleri
neticesinde TL krediler ivmelenmiştir. Ancak 2020 yılının son çeyreğinden itibaren söz
konusu önlemlerin kademeli olarak sonlandırılması ve sıkı para politikası duruşuna
geçilmesiyle birlikte kredi artışı yavaşlamaya başlamıştır. Böylece Eylül 2020’de yüzde 47,5
olan yıllık TL kredi artışı 2021 yılının aynı ayında yüzde 12,9’a gerilemiştir. Aynı dönemde
yıllık ticari TL kredi artışı yüzde 47,3’ten yüzde 9,8’e gerilerken yıllık tüketici kredileri artışı
da yüzde 57,2’den yüzde 10,6’ya gerilemiştir. Neredeyse tamamı ticari kredilerden oluşan
YP kredi artışı ise bu dönemde bir miktar toparlama kaydetse de negatif seyrini sürdürmüştür
(Şekil 3.8) 2.
Temmuz ayına kadarki dönemde tüketici kredilerindeki yıllık değişimin halen güçlü
seyretmesi ve salgın kısıtlamalarının kalkmasının bireysel kredi talebini canlı tutması
nedeniyle BDDK Temmuz ve Eylül aylarında bu kredilere yönelik bir dizi makroihtiyati
önlem3 açıklamıştır. Tüketici kredilerinde finansal koşulların sıkılaştırılmasına karşılık
TCMB Eylül ayı toplantısına ilişkin basın duyurusunda parasal duruştaki sıkılığın ticari
kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı bir etki yaptığını belirtmiş ve yılın son çeyreğinde
politika faizini 500 baz puan indirmiştir. Bu gelişmelerin ardından, 2021 yıl sonu itibarıyla
yıllık ticari TL kredi artışı yüzde 18,8’e, yıllık tüketici kredileri artışı da konut kredilerindeki
toparlanmanın etkisiyle yüzde 14,9’a çıkmıştır (Şekil 3.9).
Şekil 3.9: Yıllık TL Kredi Artışı (%)
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Şekil 3.8: Yıllık Toplam Kredi Artışı (%)

Kaynak: TCMB, BDDK ve SBB hesaplamaları

2019 yılı sonundan itibaren TL mevduatın yıllık artışı kur etkisinden arındırılmış yıllık
YP mevduat artışının üzerinde seyretmektedir. 2021 yılı sonunda 2020 yıl sonuna göre TL
Kredi borçlarının ertelenmesi konusunda bankalara kolaylık sağlanması, kredi kartı asgari ödeme oranlarının düşürülmesi,
salgından olumsuz etkilenen sektörlerin kredi kartı taksitlendirme sayılarının artırılması. Ayrıca, BDDK tarafından
uygulanan aktif rasyosu ve TCMB tarafından uygulanan kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulaması.
2
YP kredilerdeki negatif seyirde, 2018 yılında döviz kredilerine getirilen kısıtlama, artan döviz riski yönetimi farkındalığı
ve döviz cinsi kredi arzı/talebindeki zayıf görünüm etkili olmaktadır.
3
Temmuz ayında bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin risk ağırlıkları artırılmış, bazı mal ve hizmet gruplarına
yönelik tüketici kredilerinin vade sınırları azaltılmış, taşıt kredi-değer oranlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Eylül
ayında 50 bin TL üstü tüketici kredilerinin vade sınırı azaltılmıştır.
1
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mevduat artışı 334 milyar TL olurken YP mevduat yaklaşık 1 milyar ABD doları artmıştır.
Bununla birlikte, yurtiçi yerleşiklerin mevduat dolarizasyonu kurlardaki değerlenmenin de
etkisiyle son yıllarda artış göstermektedir ve 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 62,7 olarak
gerçekleşmiştir. TL mevduatın teşvik edilmesi amacıyla hâlihazırda bunlara daha düşük
zorunlu karşılık ve stopaj oranı uygulanmaktadır. Bunlara ilaveten, 21 Aralık tarihinde
kurlardaki artışı dizginleyip TL varlıklara olan talebi canlandırmaya yönelik bir dizi yeni
önlem açıklanmıştır (Tablo 3.4).
Tablo 3.4: TL Varlıklara Olan Talebi Canlandırmaya Yönelik Önlemler
Alınan
Önlem
Kur
Korumalı TL
Vadeli
Mevduat
YP
Mevduatın
TL’ye
Dönüşümü
Altın
Mevduatının
TL’ye
Dönüşümü
İhracatçı ve
İthalatçı
Firmalara
İleri Vadeli
Kur İmkânı
Vergi
Teşvikleri
Zorunlu
Karşılık
Teşvikleri

Açıklama
Gerçek kişilerce 3, 6, 9 veya 12 aylık vadelerde açılabilecek ve vade başlangıcı ile vade
sonundaki kur farkının ödenecek faizi aşması durumunda aşan kısım Hazine tarafından
karşılanacaktır.
20 Aralık itibarıyla mevcut olan YP mevduatların 3, 6 veya 12 aylık vadeli TL mevduatlara
dönüştürülmesi durumunda, vade sonu ile başlangıcı arasındaki kur farkının ödenecek faizi
aşması halinde aşan kısım bir sefere mahsus TCMB tarafından karşılanacaktır.
28 Aralık itibarıyla mevcut olan altın mevduatlarının 3, 6 veya 12 aylık vadeli TL
mevduatlara dönüştürülmesi durumunda, vade sonu ile başlangıcı arasındaki fiyat farkının
ödenecek faizi aşması halinde aşan kısım bir sefere mahsus TCMB tarafından
karşılanacaktır.
İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Merkez Bankası
tarafından ihale yoluyla ve 1 ve 3 ay vadeli olarak VİOP TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı
gerçekleştirilecektir.
- Kur korumalı TL mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
- DİBS ve kira sertifikasında yüzde 10’dan yüzde 0’a indirilen stopaj oranı, 2022 yılı sonuna
kadar elde edilecek kazançlarda uygulanacaktır.
- Temettü ödemelerinde stopaj yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilmiştir.
- YP mevduattan vadeli TL mevduat hesabına dönüşen tutarlar zorunlu karşılık kapsamından
çıkarılmıştır.
- YP mevduatın belli bir yüzdesini vadeli TL mevduat hesabına dönüştürmeyen bankalara
YP zorunlu karşılıkları üzerinden komisyon uygulanacaktır.

3.2. Orta Vadeli Makroekonomik Senaryo
OVP (2022-2024) ile 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile uyumlu olarak
ERP (2022-2024)’de temel amaç salgın sonrası toparlanma sürecinde yeşil dönüşümü dikkate
alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis etmektir.
Bu çerçevede makroekonomik istikrarın korunması, özel sektörü verimli alanlara yöneltecek
şekilde ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması esastır.
Program döneminde iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunmasının yanı sıra,
büyüme potansiyelinin istikrarlı bir biçimde artırılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir ve
kapsayıcı büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikaları tam
koordinasyon içerisinde yürütülecektir.
Salgının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika
tedbirleri sonucunda istihdam salgın öncesi seviyesinin üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki
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dönemde devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam oranlarında artış
öngörülmektedir.
Program döneminde para politikasının temel amacı güçlü bir para politikası duruşu ve
politika eşgüdümüyle para ve maliye politikası araçlarının etkin kullanımına devam ederek
finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak ve korumaktır.
Mal ve hizmet ihracatındaki güçlü seyrin Program döneminde devam etmesi ve ithalatta
dışa bağımlılığı azaltacak politika ve tedbirlerin uygulanması ile birlikte cari işlemler açığının
GSYH’ya oranının kademeli bir şekilde azalacağı öngörülmektedir. Cari işlemler
dengesindeki iyileşmeye paralel olarak dış finansman ihtiyacının azalması, dış finansman
kaynaklarından ise teknoloji transferi sağlayan uluslararası doğrudan yatırımlar başta olmak
üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlanmaktadır.
Program döneminde ekonominin dışsal ve geçici oynaklıklara karşı direncinin
artırılmasına yönelik olarak düzenleyici tedbirlerle finansal istikrarın güçlendirilmesi,
finansal sektörün aracılık faaliyetinin yüksek katma değerli ve ihracata katkı sunan sektörleri
desteklemesi sağlanarak dış finansman tarafındaki kırılganlıkların en aza indirilmesi
hedeflenmektedir.
Program döneminde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli
kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler
hayata geçirilecek, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH’ya oranı
kademeli olarak düşürülecek ve maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.
Stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası kapsamında borçlanma
ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacaktır. Yurt içi döviz ve altın cinsi borçlanmaların ise
piyasa koşulları çerçevesinde kademeli olarak azaltılması borçlanma politikasının temel
stratejik hedeflerinden birisi olacaktır.
ERP’nin orta vadeli makroekonomik senaryosu, Avrupa Komisyonu’nun Güz 2021
tahminleriyle genel olarak uyum içindedir. Bununla birlikte, temel farklılığın Program
dönemi enflasyon görünümüne ilişkin olduğu görülmektedir.
3.2.1. Büyüme
3.2.1.1. Büyümenin Kompozisyonu
Kovid-19 salgınını kontrol altında tutmaya yönelik olarak uygulanan kısıtlayıcı
tedbirler nedeniyle ekonomik faaliyet 2020 yılının ikinci çeyreğinde daralsa da yılın ikinci
yarısında ekonomik faaliyet hızla toparlanmış ve yıl geneli için yüzde 1,8’lik bir büyüme
kaydedilmiştir. 2021 yılında etkin bir şekilde uygulanan aşılama takvimiyle beraber
ekonomik koşullar hızla normalleşmiş ve ekonomik faaliyetteki canlanma sürmüştür. 2021
yılının ilk 9 ayında yüzde 11,7 oranında bir büyüme kaydedilmiştir.
Salgının olumsuz etkilerinin gerilemesiyle, Program döneminde ulaşım, turizm ve
ticaret faaliyetlerinin güçlenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede; turizm gelirlerindeki
toparlanma ve küresel talepteki artışla beraber mal ve hizmet ihracatında canlanmanın
büyümeye önemli düzeyde katkı vereceği öngörülmektedir. Tüketim harcamalarının da, özel
kesim tüketimi ağırlıklı olacak şekilde, büyümeyi desteklemesi söz konusu olacaktır.
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Tablo 3.5: Büyümenin Talep Bileşenleri
(2009=100 Zincirlenmiş Hacim, Yüzde Artış)
Tahmin
2020

2021

2022

2023

2024

3,0

6,9

4,0

4,3

4,5

Özel Kesim

3,2

7,9

4,8

4,7

4,9

Kamu Kesimi

2,2

2,6

0,3

2,3

2,5

Toplam Yatırım Harcamaları

22,0

2,0

4,0

7,2

7,4

Sabit Sermaye Yatırımları

7,2

9,0

5,4

6,5

7,0

Toplam Tüketim Harcamaları

3,2

-1,8

-0,4

0,1

0,0

Mal ve Hizmet İhracatı

Stok Değişmesi

-14,8

18,0

12,2

8,4

7,3

Mal ve Hizmet İthalatı

7,6

1,9

8,1

6,8

6,5

Gayri Safi Yurt içi Hâsıla

1,8

9,0

5,0

5,5

5,5

Yurt içi Talep

7,5

5,6

4,0

5,0

5,2

Yurt içi Nihai Talep

4,1

7,5

4,3

4,9

5,2

1

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

Disiplinli bir şekilde uygulanan aşılama takvimi neticesinde 2021 yılında hızlı bir
normalleşme sağlanmıştır. Bu durumun neticesinde güçlü bir ekonomik toparlanma sürecine
girildiği gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, mevcut yıl için büyüme tahminlerinde yukarı
yönlü riskler ağır basmaktadır. Güncel göstergeler ve son veriler ışığında 2021 yılı için yüzde
9’luk OVP tahmininin üzerinde bir büyüme gelmesi beklenmektedir.
Şekil 3.10: GSYH Büyümesine Katkılar
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Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve HMB

2022-2024 dönemi için büyüme oranının ortalamada yüzde 5,3 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmektedir. Özel tüketim ve toplam yatırım harcamalarının yıllık
ortalamada büyümeye, sırasıyla, 2,8 ve 1,6 puan katkı vermesi beklenmektedir. Kamu
tüketiminden ortalamada 0,2 puanlık katkı beklenmektedir. Hem dış talepteki toparlanma
hem de turizmdeki iyileşme ile net ihracat katkısının pozitif olması beklenmektedir.
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On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde kamu yatırımları öncelikle sanayi faaliyetini
destekleyecektir. Salgın dönemini büyüme ile kapatan sanayi sektörünün yanında
hareketlilikte artışla 2021 yılında hizmetler sektöründe de kuvvetli bir toparlanma
beklenmektedir. Salgının olumsuz etkilerine rağmen sanayi sektöründe büyüme gerçekleşmiş
olmakla birlikte 2021 yılında hizmetler sektöründe de kuvvetli bir toparlanma
beklenmektedir. Program döneminde ise tüm sektörleri kapsayan bir büyüme dinamiğinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, program döneminde, sanayi sektörünün yıllık
ortalamada yüzde 5,7 büyümesi beklenmekteyken; inşaat dahil hizmetler ve tarım
sektörlerinin, sırasıyla, yüzde 5,4 ve 3,8’lik bir büyüme kaydedeceği öngörülmektedir.
Şekil 3.11: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri
18.0

Tahmin

15.0

Yüzde Değişim

12.0
9.0
6.0
3.0

Tarım

Sanayi

Hizmetler (İnşaat Dahil)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-3.0

2010

0.0

GSYH

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

3.2.1.2. Yatırım-Tasarruf Dengesi
2021 yılında toplam sabit sermaye yatırımının GSYH’ye oranının yüzde 29,5 olması
beklenmektedir. Stok yatırımlarıyla uyumlu bir şekilde toplam yatırımların oranının ise yüzde
30 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının 2021 yılında yüzde 27,4 düzeyinde
gerçekleşmesi beklenmekte ve bu çerçevede dış tasarruf kullanımının yüzde 2,6 düzeyinde
gerçekleşmesi öngörülmektedir. Kamunun salgın döneminde uyguladığı ekonomiyi
destekleyici politikalar nedeniyle yurt içi tasarruf artışının özel sektör kaynaklı olması
beklenmektedir.
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Tablo 3.6: Yatırım Tasarruf Dengesi
(Cari Fiyatlarla GSYH’ye Oran, Yüzde)
Tahmin
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Sabit Sermaye Yatırımları

25,0
25,9

31,9
27,4

30,0
29,5

30,5
29,6

30,4
29,5

30,4
29,6

Stok Değişmesi

-0,8

4,5

0,5

0,9

0,9

0,8

Toplam Tasarruflar

25,0

31,9

30,0

30,5

30,4

30,4

Yurt içi Tasarruflar

26,1

26,9

27,4

28,3

29,2

29,7

Dış Tasarruflar

-1,1

5,0

2,6

2,2

1,2

0,7

Toplam Yatırımlar

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

OVP (2022-2024) çerçevesinde, yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının program
dönemi sonunda yüzde 29,7 düzeyine yükselmesi beklenmektedir. Özel tasarrufta beklenen
artışla beraber kamu sektöründe orta vadede uygulanacak stabilizasyon politikalarıyla kamu
sektörünün de yurt içi tasarruf artış oranına katkı vermesi beklenmektedir. Bu doğrultuda,
düşürülmesi amaçlanan cari açıkla uyumlu bir şekilde dış tasarruf akımında yavaşlama olması
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 29,6 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).
2020 yılı ilk aylarında güçlü seyrini sürdüren büyüme Mart ayında ilk Kovid-19
vakasının görülmesiyle beraber sekteye uğramıştır. Bu dönemde işyerlerinin faaliyetlerine
ara vermesi ve kapasite kullanım oranındaki düşük seyir büyümenin uzun dönem
ortalamasının altında kalmasına neden olmuştur. Bu eğilime rağmen zamanında alınan
tedbirlerin etkisiyle 2020 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ekonomik aktivitede toparlanma hız
kazanmış ve yıl genelinde yüzde 1,8 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. Yıl genelinde
düşük seyreden kapasite kullanım oranı etkisiyle sabit sermaye yatırımlarında artış
kaydedilmesine rağmen sermaye stoku büyümeye pozitif katkı sağlayamamıştır. Salgın
kısıtlamalarının olumsuz etkisi işgücü piyasasına da yansıyarak istihdam kaybına yol
açmıştır. Bu dönemde çalışan başına çıktı miktarı arttığından toplam faktör verimliliği
büyümeye pozitif katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, yıl genelinde yüzde 1,8 oranında
gerçekleşen büyümeye toplam faktör verimliliği yüzde 4,9 puan pozitif katkı sağlarken,
sermaye birikimi ve istihdam sırasıyla 0,3 puan ve 2,7 puan büyümeyi aşağıya çekmiştir.

34

Makroekonomik Görünüm

Tablo 3.7: Üretim Faktörlerindeki Gelişmeler
(2009=100 Zincirlenmiş Hacim, Yüzde)
Artış Oranları
Dönem
1998-2020
2002-2020
2002-2007
2010-2020
2022-2024

GSYH
4,3
5,2
7,2
5,4
5,3

Sermaye
Stoku
6,7
6,9
7,4
6,8
5,4

Sermaye
Stoku*
6,1
6,9
9,8
7,5
6,0

Büyümeye Katkılar
İstihdam

TFV

1,6
1,8
1,0
2,4
3,9

0,9
1,3
2,6
1,0
0,5

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamaları
* Kapasite kullanımı ile düzeltilmiş sermaye stoku artışıdır.

Sermaye
Stoku
57,1
53,7
54,8
55,0
45,2

İstihdam

TFV

21,9
21,1
8,1
26,8
44,5

21,0
25,2
37,1
18,2
10,3

2021 yılı ilk dokuz ayında, salgın kaynaklı baz etkisi, kademeli normalleşme adımları,
aşılamanın toplum geneline yayılması ve ertelenmiş talebin canlanmasıyla büyüme önemli
oranda artarak yüzde 11,7 seviyesine ulaşmıştır. Aşılama sayesinde salgından olumsuz
etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanması ve salgın kaynaklı tedarik
zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye pazarının ön plana çıkmasıyla hem iç talep
hem dış talep güçlü seyretmektedir. Talepteki bu güçlü seyrin yatırım ve istihdama olumlu
yansıması ve böylece yıl genelinde üretim faktörlerinin büyümeye pozitif yönde katkı
vermesi beklenmektedir.
Aşılamanın toplum geneline yayılmasıyla salgının olumsuz etkilerinin zayıflayacağı ve
böylece yatırımlar ve kapasite kullanımındaki artışa bağlı olarak 2022-2024 döneminde
sermaye stoku ve istihdamın ortalama yüzde 6,0 ve yüzde 3,9 oranında artacağı tahmin
edilmektedir. TFV’nin ise aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 0,5 artması beklenmektedir.
Bu dönemde öngörülen makroekonomik yapı çerçevesinde, sermaye stoku, istihdam ve
TFV’nin büyümeye katkılarının sırasıyla ortalama yüzde 45,2, yüzde 44,5 ve yüzde 10,3
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 şokları, finansal
piyasalardaki oynaklık, kredi faizlerindeki yükseliş 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. Salgının ilk dönemlerinde ise hem arz hem talep
koşullarında görülen zayıf seyir, 2021 yılı ikinci yarısı itibarıyla aşılamanın hızlanması ve
kademeli normalleşme adımlarıyla yerini güçlü arz ve talep seyrine bırakmıştır. 2021 yıl
geneline bakıldığında program dönemi makroekonomik yapı çerçevesinde üretim düzeyinin
potansiyel üretim düzeyinin altında seyrettiği ancak çıktı açığının 2020 yılıyla
karşılaştırıldığında önemli ölçüde kapandığı görülmektedir. 2021 yılı büyümesinin program
dönemi tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi halinde çıktı açığının kapanmasına yönelik
yukarı yönlü riskler bulunmaktadır.
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Şekil 3.12: Hasıla Açığı
6

Potansiyelden Yüzde Fark

Tahmin

4
2
0
-2
-4
-6

GAP_PF

GAP_HP

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 (2022-2024) döneminde ise yaygın aşılama sayesinde salgının hız keseceği ve
büyümenin dönem boyunca ortalama olarak yüzde 5,3 düzeyinde olacağı tahmin
edilmektedir. Üretim potansiyelinin korunmasını ve güçlendirilmesini 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 üretim düzeyinin 2023 yılı itibarıyla potansiyel
düzeyin bir miktar üzerinde gerçekleşeceği ancak artan bu talebin belirgin bir enflasyonist
baskıya neden olmayacağı tahmin edilmektedir (Şekil 3.12).
3.2.2. İşgücü Piyasası
İşgücü piyasasındaki gelişmelerde, salgının seyri ve ekonomi üzerindeki etkisi ana
belirleyici unsur olmaya devam etmektedir. Salgına yönelik tedbirlerin sona ermesiyle
istihdam salgın öncesi dönemin üzerine çıkmış, işgücüne katılım oranı ise kayıplarının büyük
bir kısmını telafi etmiştir.
2022-2024 döneminde tarım dışı istihdam artışının, salgın sonrası istikrarlı büyüme
ortamının etkisiyle uzun dönemli ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi beklenmekte ve yıllık
ortalama yüzde 4,5 olması öngörülmektedir. Tarım istihdamının ise önümüzdeki dönemde
artış hızının yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılından başlayarak bir düşüş sürecine
girmesi beklenen işsizlik oranının 2024 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. 2021 yılı sonunda yüzde 51,4 olması
beklenen işgücüne katılma oranının Program dönemi sonunda yüzde 53,6’ya ulaşması
beklenmektedir.
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Tablo 3.8: İşgücü Piyasasında Gelişmeler
(15+ Yaş)
Gerçekleşme

Tahmin

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

61.469
53,0
32.549

62.579
49,3
30.873

63.744
51,4
32.752

64.920
52,4
34.008

66.109
53,0
35.030

67.319
53,6
36.085

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

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

26.812
4.716
22.096
4.061
-4,5
-7,5
-3,9
42,8
13,2

28.641
4.923
23.718
4.111
6,8
4,4
7,3
44,9
12,6

29.918
5.024
24.894
4.090
4,5
2,1
5,0
46,1
12,0

31.036
5.079
25.957
3.995
3,7
1,1
4,3
46,9
11,4

32.152
5.079
27.072
3.933
3,6
0,0
4,3
47,8
10,9

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

3.2.3. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları
TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç
doğrultusunda TCMB, sahip olduğu tüm araçları kullanmaya devam edecektir. Para politikası
kararları, manşet ve çekirdek enflasyon gelişmeleri, enflasyon beklentileri, para politikasının
etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, fiyatlama davranışları ve enflasyonu
etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
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. Dolayısıyla enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere
rehberlik etmesi öngörülen değerler, kısa vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise
enflasyon hedefidir. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının
sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.
TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda
olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Yıl içinde enflasyon
gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla
paylaşılacaktır.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Zorunlu
karşılıklar da fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç
olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen
sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat
gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir. TCMB, parasal aktarım
mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri
sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz
ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak
herhangi bir hedefi gözetmemekte olup kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla
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herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir
şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna ilişkin risk faktörlerini yakından
takip etmeye ve bu kapsamda, gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanmaya devam
edecektir.
Fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları
içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç duyulmaktadır. Enflasyon hedeflerinin
tüm paydaşlarca sahiplenilmesi ve fiyat istikrarı yolundaki çabaların ortak bir anlayışla
toplumsal mutabakat içerisinde yürütülmesi, makro politikaların eşgüdüm içerisinde
belirlenmesi, para politikası etkinliğini güçlendirecektir. Bu kapsamda maliye politikası
duruşu ve para politikasıyla eşgüdümü büyük önem arz etmekte ve mali disiplinin
sürdürülmesi önemini korumaktadır.
3.2.4. Ödemeler Dengesi
Aşılama uygulamalarının dünya genelinde belirgin bir hız kazanmasıyla Kovid-19
salgınının iktisadi aktivite üzerindeki baskılayıcı etkileri hafiflemiş ancak tedarik
zincirlerindeki süregelen aksaklıkların etkileri hala devam etmektedir. Bu durum ise küresel
ticaret ve enflasyon gelişmelerini yakından etkilemektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle
baskılanan emtia fiyatları gelişmiş ülkelerdeki parasal ve mali gevşeme ve akabinde yaşanan
küresel ticaretin ivmelenmesiyle de birlikte artış eğilimine girmiş olup özellikle gelişmekte
olan ülkelerin cari işlemler hesapları aleyhine bir görünüm sergilemektedir. Buna rağmen,
rekabetçi fiyat avantajı, salgın sonrası dönemde Türkiye’nin küresel arz zincirindeki
konumunun sağlamlaşmasıyla reel sektörün artan rekabet gücü ve Türkiye’nin ticaret
ortaklarındaki yüksek aşılama oranları sayesinde kuvvetli seyreden dış talebin de katkısıyla
2021 yılında ihracat, OVP (2022-2024)’deki beklentinin üzerinde 225,4 milyar ABD doları
olarak gerçekleşmiştir.
Yıla 55 ABD doları seviyelerinde başlayan petrol fiyatları salgın sonrası talepteki hızlı
artışla 83 ABD doları seviyesine kadar çıkmış, yıl genelinde ortalama 70 ABD doları
seviyelerinde işlem görmektedir. Makro ihtiyati tedbirler ve piyasa düzenleyici önlemlerin de
katkısıyla düşüş kaydeden altın ithalatına karşın küresel emtia fiyatları, yurtiçi talep, enerji
ithalatındaki artış ve güçlü iktisadi aktivite toplam mal ithalatına artırıcı yönde etki etmekte
olup bu gelişmeler doğrultusunda ithalat 2021 yılında OVP (2022-2024)’de yer alan
beklentinin üzerinde 271,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Böylece, dış ticaret
açığı 2021 yılında 2020 yılına göre bir miktar iyileşme kaydetmiştir.
On Birinci Kalkınma Planının ve OVP (2022-2024)’nin temel vurgusu potansiyel
büyümenin artırılmasıyla yüksek katma değerli üretimi önceleyen, nitelikli istihdam
oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, üretim süreçlerinin sürdürülebilir ihracata
dönük, yeşil dönüşümü dikkate alan, uluslararası alanda rekabetçi, yenilikçi, istikrarlı ve
ithalat bağımlılığı azalmış dengeli bir büyüme yapısına dönüşümün sağlanmasına yöneliktir.
Cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedefine ulaşmada
küresel tedarik zincirindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm alanları dikkate alınarak
uluslararası arenada rekabet gücü yüksek sektörler desteklenecek, küresel ticaretten alınan
payın arttırılması çabaları öncelikler arasında bulundurulacaktır. Bahsedilen bu yapısal
dönüşüm çerçevesi yanında, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politika ve tedbirlerin
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uygulanması ve turizm gelirlerindeki kuvvetli toparlanmanın etkisiyle hizmet gelirlerinin
önümüzdeki dönemde yükselmesi sonucunda 2021 yılında cari açığın hasılaya oranının yüzde
2,6 olarak gerçekleşmesi, Program dönemi sonunda yüzde 1,0 seviyesine gerilemesi
öngörülmektedir.
On Birinci Kalkınma Planı hedefleri verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat
rol üstlendiği, ihracata dayalı, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme
modeli çerçevesinde belirlenmiştir. 2021 yılında güçlü seyreden iktisadi aktivitenin
devamlılığıyla ithalata daha az bağımlı bir üretim yapısının tesisini, daha fazla ihracat
yapılmasını sağlayacak ihracat odaklı dönüşümü serbest piyasa koşulları çerçevesinde
önceleyecek tedbirlere ve yapısal reform niteliğindeki düzenlemelere devam edilip hız
kazandırılacaktır. Buna ek olarak Yeşil Dönüşüm; istikrarlı, dengeli, ihracata yönelik bir
büyüme modelinin temel belirleyicilerinden birisi olacaktır. Program döneminde, Yeşil
Mutabakat Eylem Planı'nın hedef ve eylemleri dikkate alınarak, küresel değer zincirleri ile
entegrasyon ve daha fazla uluslararası yatırımın çekilmesi hedeflenecektir.
Salgının etkilerinin hafiflemesiyle birlikte küresel ekonomideki ve ticaret
ortaklarımızdaki hızlı toparlanmanın, tedarik zincirlerindeki aksamaların ortadan
kalkmasının, Türkiye ekonomisinin küresel arz zincirinde edinmekte olduğu konumunun
istikrar kazanması ve tarihi seviyelerde bulunan rekabetçi fiyatların da katkısıyla ihracatın
Program dönemi sonunda 255 milyar ABD dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca,
güvenli seyahat olanaklarının sağlanması, ertelenmiş tüketim arzusunun devamı, küresel
tedarik zinciri ile coğrafi konum avantajı ve 2023 Türkiye Turizm Stratejisinin bütüncül
katkılarıyla, seyahat gelirlerinin 2024 yılında 33 milyar ABD dolarına, hizmetler dengesinin
ise 40,2 milyar ABD dolarına ulaşarak cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlaması
beklenmektedir.
Tablo 3.9: Ödemeler Dengesi Tahminleri
(Milyar ABD Doları)
Gerçekleşme

Tahmin

2019

2020

2021*

2022

2023

2024

5,3

-35,5

-10,8

-18,5

-13,5

-10,0

-16,8

-37,9

-24,0

-36,6

-37,4

-36,4

182,2

168,4

202,6

231,8

241,7

254,8

180,8

169,6

203,1

230,8

242,0

255,0

199,0

206,3

226,6

268,5

279,1

291,2

İthalat (cif)

210,3

219,5

242,4

282,6

294,0

309,0

Hizmetler Dengesi

34,1

11,5

23,4

31,7

37,8

40,2

62,7

35,4

51,3

61,0

69,3

74,5

29,8

10,2

19,4

25,0

30,0

33,0

28,7

23,9

27,8

29,2

31,5

34,3

Birincil Gelir Dengesi

-12,8

-9,4

-11,1

-14,4

-14,8

-14,9

İkincil Gelir Dengesi

0,8

0,1

0,8

0,7

0,8

1,0

İşçi Gelirleri

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Cari İşlemler Hesabı
Dış Ticaret Dengesi
Toplam Mal İhracatı
İhracat (fob)
Toplam Mal İthalatı

Gelir
Seyahat Geliri
Gider

*: 2021 Ocak-Kasım dönemi
Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve HMB
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Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalar, sürdürülebilir enerji kaynaklarının
yaygınlaştırılması, doğal maden yönünden zengin olduğumuz kaynakların kullanımının
artırılmasına yönelik tedbirlerin ve döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm çabalarının da
etkisiyle enerji ithalatının dönem boyunca ortalama yüzde 2,4 artarak dönem sonunda 43,6
milyar ABD dolarına ulaşması tahmin edilmektedir.
Program dönemi boyunca dengeli bir büyüme görünümü altında yurtiçi taleple birlikte
turizmin önemli katkısıyla net ihracatın da büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir.
Ertelenmiş talebin devamı, güçlü iktisadi aktivite ve dış talep ile ithalatta sınırlı da olsa
yükseliş beklenmektedir. Üretim süreçlerinin ithalata bağımlılığının azaltılmasını
destekleyen politikaların neticesinde ithalatın, program döneminde yıllık ortalama yüzde 6,2
artarak dönem sonunda 309 milyar ABD dolarına ulaşması hedeflenmektedir.
Gelişmiş ekonomi merkez bankalarının tarihin en yüksek genişleyici para politikaları
uygulamalarıyla birlikte salgının ekonomik yaralarının sarılmaya başlandığı 2021 yılının ilk
yarısında finansal akımlar gelişmekte olan piyasalara tekrar yönelmiş ancak toparlanmanın
da etkisiyle enflasyon beklentileri yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile
küresel risk iştahına ilişkin görünüm yılın son çeyreğinden itibaren finansal akımlara ilişkin
riskleri canlı tutmaktadır.
2021 yılının ilk on ayında net sermaye girişi kaydedilmiştir. Resmi rezervler, azalan
cari açığın yanı sıra sermaye girişinin de etkisiyle artış göstermiştir. Öte yandan, küresel çapta
ekonomilerin 2021 yılında enflasyon sorunuyla yüzleşmeye başlaması sonucunda merkez
bankaları yükselen enflasyon beklentileri nedeniyle faiz artırım sinyalleri vermeye
başlamıştır. Bu durumun, 2022 yılında gelişmekte olan piyasalara yönelen sermaye akımları
açısından bir miktar olumsuz etki yaratabileceği değerlendirilmektedir.
Rekabet potansiyeli olan ve yüksek dış ticaret açığı verilen sektörlerin desteklenmesiyle
artırılacak ihracatın yanı sıra, artan turizm gelirlerinin de katkısıyla cari işlemler açığı ciddi
oranda azaltılacaktır. Bu çerçevede, Program dönemi sonunda cari açığın hasılaya oranının
yüzde 1’e gerilemesi beklenmektedir. Program dönemi boyunca makroekonomik istikrarın
korunması önceliğinde izlenecek makroekonomik ve makrofinansal 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 bir kırılganlık unsuru olarak ele alınmayacak
kadar düşük seviyelere gerileyeceği düşünülmektedir.
3.2.5. Finansal Sektör
3.2.5.1. Bankacılık Sektörüne Yönelik Riskler
Kredi Riski
Sektörün tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı, 2021 yılının başından itibaren kademeli
olarak düşüş göstermiştir. Salgın döneminde, kredilerin yakın izleme ve TGA olarak
sınıflandırma sürelerini uzatan düzenleme, kredi yapılandırmaları ve kredi taksit ertelemeleri
TGA bakiyesine geçişleri yavaşlatarak TGA oranındaki artışı sınırlandırmıştır. Ayrıca, bu
dönemde kredi hacmindeki artış da TGA oranını olumlu yönde desteklemiştir. Sektörün TGA
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oranı 2020 yılı Eylül ayındaki yüzde 4,1 seviyesinden Eylül 2021 itibarıyla yüzde 3,6’ya
kadar gerilemiştir. Aynı dönemde ticari TGA oranı yüzde 4,6’dan yüzde 4,1’e gerilerken
tüketici TGA oranı yüzde 1,9 ile yatay seyretmiştir. Eylül 2021 itibarıyla yakın izlemedeki
kredilerin brüt kredilere oranı yüzde 13,6, yeniden yapılandırılan kredilerin brüt kredilere
oranı yüzde 6’dır (TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2021).
BDDK, 16 Eylül 2021 tarihli Kurul kararında kredilerin sınıflandırılmasında esneklik
sağlayan düzenlemenin Eylül 2021 sonu itibarıyla sonlandırılacağını duyurmuş, ancak
kredilerin ilgili sınıflara aşamalı olarak alınmasını sağlayacak ek bir düzenleme de yapmıştır.
Böylece Eylül ayından itibaren TGA bakiyesine ilavelerin artmaya başladığı gözlenmektedir.
Bununla birlikte, iktisadi faaliyetteki canlılığın etkisiyle güçlü seyreden tahsilatlar ve kur
düzeylerinde görülen artışın etkisiyle TGA oranı gerilemeye devam ederek 2021 yıl sonu
itibarıyla yüzde 3,2’ye gelmiştir. Bu gerilemede ticari TGA oranı belirleyici olurken bireysel
kredi TGA oranında sınırlı bir artış izlenmiştir (Şekil 3.13). Ancak, konut ve taşıt kredilerinin
teminatlı yapıları ile tüketici kredilerine uygulanan geniş kapsamlı makroihtiyati
düzenlemeler tüketici TGA oranı artışını sınırlandırmaktadır.
Pandemi döneminde artan belirsizliklerin de etkisiyle bankalar ihtiyatlı bir şekilde tüm
kredi gruplarındaki karşılık oranlarını artırmışlardır. Kasım 2021 itibarıyla bankaların yakın
izleme ve TGA sınıfındaki krediler için karşılık oranları sırasıyla yüzde 17 ve 78 olarak
gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Eylül 2021 sonunda kredi sınıflama esnekliğinin kaldırılmasıyla
bankaların TGA oranlarında kademeli artış beklense de bankaların hâlihazırda ayırmış
oldukları karşılıkların etkisiyle kârlılık ve sermaye üzerinde ilave bir baskı olmayacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca, Temmuz 2021’de biten finansal yeniden yapılandırma
düzenlemesinin 2 yıl uzatılması, zarar niteliğindeki kredilerin kayıttan düşülmesine yönelik
BDDK düzenlemesi ve Ekonomik Reform Paketi kapsamında devreye alınan önlemlerin4
aktif kalitesi görünümünü desteklemesi beklenmektedir.
Şekil 3.13: Takipteki Alacak Oranları (%)
6.5

Şekil 3.14: Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
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Kaynak: TCMB, BDDK ve SBB hesaplamaları

Sermaye Yeterliliği
Salgın döneminde olumsuz etkilenen bankacılık sektörü kârlılığı, 2021 yılı ikinci
yarısında toparlanma eğilimine girmiş ve bu gelişme özkaynak kanalından sektörün sermaye
Kredi yaşam döngüsü projesi kapsamında Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber ve Sorunlu Alacak
Çözümleme Rehberi yayımlanmış; Kredi İşlemleri Yönetmeliğine sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin yeni
hükümler eklenmiştir.
4
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yeterliliğini desteklemiştir. Kasım 2021 itibarıyla sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR)
yüzde 17,8, çekirdek SYR ise yüzde 12,8 seviyesiyle sağlam bir sermaye yapısına işaret
etmektedir (Şekil 3.14). SYR, BDDK’nın salgın döneminde devreye soktuğu kredi riski
hesaplamasındaki sabit kur düzenlemesinin etkisiyle 2020 yılında yüzde 19 seviyesinin
üzerine çıkmıştır. Yıl sonunda sabit kur kullanımı, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş
gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması olarak değiştirilmiş; bu da
SYR’de kademeli olarak gerilemeye neden olmuştur. BDDK, 21 Aralık’ta SYR
hesaplamasına yönelik birtakım yeni kararlar açıklamıştır.5
Kâr ve ödenmiş sermaye, sektörün yasal özkaynaklarının yüzde 75’ini oluşturan en
önemli çekirdek sermaye kalemleridir. Sermaye benzeri borçlanma araçları yasal özkaynağın
önemli bir diğer bir unsurudur. 2017 yılından bu yana bankalar sermaye tabanını
güçlendirmek amacıyla sermaye artırımı yapmış ve sermaye benzeri borçlanma aracı
kullanımını artırmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında BDDK’nın tavsiye kararı ile bankalar kâr
dağıtımı yapmamıştır. Böylece 2017-2021 döneminde bankaların dönem kârı, yedek akçeleri
ve ödenmiş sermayeleri SYR’ye 7,7 yüzde puan, yeni sermaye benzeri borçlanmalar ise 0,2
yüzde puan katkı yapmıştır (TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2021).
Türk bankacılık sektöründe salgın döneminde de yasal sermaye oranlarının ihtiyatlı bir
şekilde uygulanmasına devam edilmiştir. Basel III düzenlemelerine uygun olarak ülkemizde
bankalar yüzde 8 yasal sermaye oranına ilave olarak sermaye koruma tamponu, döngüsel
sermaye tamponu ve sistemik banka tamponu oranlarına tâbidir. Sermaye koruma tamponu
sektörde tüm bankalar için yüzde 2,5 iken, sistemik önemli banka tamponu bankaların
sistemik önemlilik derecesine göre yüzde 1-3 arasında farklılaşmaktadır. Döngüsel sermaye
tamponu bankaların Türkiye pozisyonları için yüzde 0 olarak belirlenmiştir. Tüm bu oranlar
dikkate alındığında asgari sermaye yeterlilik rasyosu sistemik önemli bankalar için yüzde
11,5 ile 12,5 arasında değişirken diğer bankalar için yüzde 10,5’tir (TCMB, Finansal İstikrar
Raporu, Kasım 2021).
Likidite Riski
Bankaların kısa vadeli likidite pozisyonuna ilişkin bir gösterge olan ve likit varlıkların
likit yükümlülüklere oranını gösteren likidite yeterlilik oranı, Kasım 2020 itibarıyla yüzde
150,5 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün uzun vadeli likidite pozisyonuna ilişkin
göstergelerden biri olan kredi/mevduat oranı ise son yıllarda yüzde 100 seviyesine
yakınsamıştır. 2015-2017 yılları arasında sektörün kredi/mevduat oranı yüzde 120 civarında
hareket ederken kredi büyümesi mevduata ilave olarak yurtdışı borçlanmayla finanse
edilmiştir. 2018-2020 yılları arasında bankaların yurtdışı borçlarını azaltmalarıyla birlikte
kredilerin finansmanında mevduatın önemi artmıştır. Kasım 2021 itibarıyla kredi/mevduat
oranı tüm sektör için yüzde 92, mevduat kabul etmeyen kalkınma ve yatırım bankaları
dışarıda bırakıldığında yüzde 84,2’dir.

SYR kredi riski hesaplamasında 01.01.2022 tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe
ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine imkân tanınmıştır. 21.12.2021 itibarıyla
bankaların portföyünde bulunan menkul kıymetlerin negatif değerleme farklarının sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak
özkaynak tutarında dikkate alınmaması imkânı tanınmıştır.
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Uluslararası piyasalardan borçlanma temininde herhangi bir sorun yaşamayan sektörün
kısa vadeli dış borcunu karşılama kapasitesi oldukça yüksektir. Sektörün 1 yıl içerisinde
vadesi dolacak yurtdışı YP borcu 2021 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 49 milyar ABD doları
seviyesindedir. Bankaların serbest eurobond, ROM rezervleri, yurt dışı bankalar nezdindeki
serbest hesaplar ve nakit değerlerden oluşan YP likit aktif portföyü ise 41 milyar ABD doları
seviyesinde olup kısa vadeli YP dış borcu karşılama oranı yüzde 84’tür. Ayrıca, bankaların
TL temin etmek amacıyla yaptıkları para takası işlemleri kaynaklı olarak kısa vadeli yaklaşık
49 milyar ABD doları tutarında YP varlığı bulunmaktadır. Söz konusu YP varlık da dikkate
alındığında kısa vadeli YP dış borcu karşılama kapasitesi yüzde 184’e yükselmektedir.
Döviz likiditesinin fazla olması nedeniyle bankacılık sistemi, TL likidite ihtiyacını
yoğun olarak para takası işlemleriyle karşılamakta; bunun sonucunda sektörün bilanço içi YP
açık pozisyonu ve bilanço dışı YP pozisyon fazlası oluşmaktadır. 2020 yılı son çeyreğinden
itibaren YP pozisyon fazlasına geçen sektör, BDDK’nın net döviz pozisyonu hesaplamasına
ilişkin geçici esnekliğinin6 sona ermesine karşılık bu eğilimini 2021 yılı süresince
korumuştur. Sektörün YP net genel pozisyonu/özkaynak oranı, 2021 yıl sonu itibarıyla iki
yönlü standart yasal sınır olan yüzde 20’nin oldukça altında yüzde 6,4 olarak gerçekleşmiştir.
3.2.5.2. Özel Sektör Borçluluğu
Hanehalkı
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 hane halkının 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 2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye’de hane halkı
kredilerinin GSYH’ya oranı yüzde 15,9 ile yüzde 52 olan gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı
ortalamasının oldukça altındadır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye’de hane halkı
borçluluğu 0,8 puan düşerken gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı ortalaması 4,5 puan artmıştır.
Oran olarak bakıldığında hane halkı finansal varlıklarındaki artış, getiri arayışındaki
bireylerin hisse senetleri ve altına yönelme eğilimleri öncülüğünde gerçekleşmiştir. 2021 yılı
Aralık ayında uygulamaya konan kur korumalı mevduat uygulaması, hane halkı mevduat
getirilerinin kur riskine karşı korunmasını temin edecektir. Finansal yükümlülükler artışında
ise oran olarak taşıt kredileri ve bireysel kredi kartı harcamaları temel rol oynamıştır.
Reel Sektör
2021 yılı genelinde reel sektörün döviz pozisyonu yıl ortasına kadar artış kaydederken
Haziran ayından sonra azalış eğilime girmiştir. 2021 itibarıyla finansal kesim dışındaki
firmaların net döviz açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 milyar ABD doları azalarak
122,3 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Pandemi sebebiyle tüm dünyada etkisini gösteren
6 Mart 2020-Haziran 2021 döneminde uygulanan esneklik, bankaların 23 Mart 2020 itibarıyla bilançolarında bulunan menkul

kıymetlerdeki değer düşüş karşılıklarının YP net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmamasına imkan tanımıştır.
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küresel emtia fiyat artışları ve buna ilave olarak yurtiçinde meydana gelen döviz kuru atakları
reel sektörün yatırım iştahını kısıtlamıştır. Ayrıca döviz kurundaki oynaklığa bağlı olarak reel
sektör firmaları yükümlülük tarafında oluşabilecek risklere karşı kendini korumak için YP
kredi talebini azaltmış bu da YP kredilerin yavaş bir seyir izlemesine neden olmuştur. 2021
yılı Eylül ayı itibarıyla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 156 milyar ABD
doları, döviz yükümlülükleri ise 278,3 milyar ABD dolarıdır. Firmaların kısa vadeli net döviz
pozisyonu ise fazla vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu fazla Eylül 2021 itibarıyla 60,1
milyar ABD doları 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 2020 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren
yükseliş devam etmektedir. Böylece, özel-reel sektörün dış borcu 2021 yılı Haziran ayı
itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre 17,9 milyar ABD doları artarak 135,7 milyar ABD
dolarına yükselmiştir.
Uluslararası Ödemeler Bankası veri tabanına göre finansal kesim dışındaki firma
kredilerinin GSYH’ya oranında Türkiye, 2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 68,7 ile
düşük riskliliğe sahiptir. Aynı dönemde bu oranın gelişmekte olan ülke ağırlıklı ortalaması
yüzde 115,2’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:


Ortaya çıkan yeni virüs varyantları küresel ekonomi önünde ciddi risk kaynağı olup
yayılma hızı ve tehlike derecesiyle kalıcı toparlanmayı sınırlayabilecektir.



Öte yandan, aşıya karşı bazı ülkelerde görülen protesto eğilimleri sosyal huzursuzluk
riski oluştururken, hükümetlerin aşılanmayı teşvik eden pozitif ayrımcılık tedbirlerini
uygulamaya başlaması aşıya olan talebi artırarak salgının yayılma riskini
azaltabilecektir.



Salgın sonrası artan tüketim talebi ve oluşan arz kısıtları küresel emtia ve enerji
fiyatlarının yükselmesine yol açarken, tedarikte yaşanan gecikmeler birçok ürün
grubunda üretimin aksamasına ve fiyat artışlarına yol açmıştır. Bu durumun, yurt içi
enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturması ihtimali mevcuttur.



Küresel düzeyde, enflasyonun beklenenin aksine geçici karakterde ve kısa vadeli
olmadığının ortaya çıkması halinde ise küresel para politikalarında yeniden
ayarlamalar gündeme gelebilecektir. Bu durum, FED’in genişlemeci para
politikasından çıkış stratejisini hızlandırabilir ve küresel sermaye piyasalarında
oynaklığa yol açabilecektir. Küresel düzeyde daha sıkı dış finansman koşulları ve kur
geçişkenliği Türkiye ekonomisi üzerinde belirli düzeyde baskılar oluşturabilecektir.



Küresel ticaret gerilimlerinde uzlaşı arayışları, bölgesel ticari işbirlikleri, FED’in
genişleme politikasından dikkatli ve ılımlı hızda çıkacağı yönünde verdiği sinyaller,
Türkiye’nin güçlenen makro politikalarıyla birleştiğinde söz konusu risklerin
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yönetilebilir olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz reel sektör
firmalarının kısa vadeli döviz pozisyonu fazlası 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla 60,1
milyar ABD doları olup bir yıllık vadede kur riski bulunmamaktadır.


Salgın dünya üretim merkezlerinin farklı coğrafyalara dağılmasına yol açmaktadır.
Bu durum, coğrafi konum avantajı ve esnek üretim olanaklarıyla Türkiye’ye küresel
ekonominin yeni üretim merkezlerinden biri haline gelmesi için önemli bir fırsat
sunmaktadır.



Ayrıca, AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının mevcut problemleri çözecek şekilde
güncellenmesinin, asimetrik etkilerin ortadan kaldırılması yoluyla dış ticaretimize
olumlu yansımaları olabilecektir.



Salgının seyrine bağlı olarak seyahat kısıtlamalarının artması durumunda turizm
gelirlerinde ve ekonomik aktivitede olumsuz etki görülebilecektir.
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4. KAMU MALİYESİ
2022-2024 döneminde kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması
temel amaçtır. Bu bağlamda Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında etkin bir şekilde
kullanılan maliye politikası, Program döneminde ekonomik toparlanmayı destekleyecektir.
Maliye politikası, para politikası hedefleriyle uyumu da gözetecek şekilde, ülkemizin
büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın kapsayıcı biçimde bölüşümüne, cari
açığın sürdürülebilir seviyede tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı
verecek şekilde uygulanacaktır.
Program döneminde yatırımların ve harcama programlarının etkinliği artırılacak, kamu
gelir kalitesi iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir düzeylerde
tutulacaktır.
2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen program bütçe yapısının güçlendirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir. Kaynak tahsisinde etkinliği artırmak ve mali alan yaratmak
amacıyla harcama gözden geçirme faaliyetleri sürdürülecektir.
Kamu gelir politikaları, ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi,
ekonomik refahın kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde bölüşülmesi, ekonominin uluslararası
düzeyde rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yurt içi
tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi hedefleri
doğrultusunda yürütülecektir.
Kamu harcamalarının sağlıklı ve sürekli gelir kaynaklarıyla finanse edilmesi
çerçevesinde; vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek
vergi mevzuatının gözden geçirilmesi, verginin tabana yayılması, gönüllü uyumun artırılması
ve mükellef hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
2022 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programında yer alan genel devlet dengesi
ve merkezi yönetim bütçesine ilişkin büyüklükler, OVP (2022-2024) ve 2022 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan politika öncelikleri ile hedef ve eylemler esas
alınarak hazırlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 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,
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ancak toplam genel devlet dengesi değişmemektedir. Bu şekilde hesaplanan birimlerin
harcama ve gelir büyüklüklerinin toplulaştırılması sonucunda genel devlet toplam harcama
ve gelirleri ile genel devlet dengesine ulaşılmaktadır.
Genel devlet büyüklükleri hesaplanırken, benimsenen konsolidasyon yaklaşımı
çerçevesinde;


Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar ve
diğer transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından temizlenmekte ve ilgili
oldukları mahalli idare ya da fon dengesinde gösterilmekte,



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



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



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

Maliye politikası salgın sonrası toparlanma sürecinde para politikasıyla daha güçlü bir
eşgüdüm içerisinde makroekonomik istikrarın korunmasına, cari açığın kademeli olarak
düşürülmesine, sürdürülebilir ve yüksek büyüme ortamının oluşturulmasına, ekonomik
refahın kapsayıcı ve adaletli bir biçimde bölüşümünün sağlanmasına, yurt içi tasarrufların ve
yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, 2022-2024
döneminde uygulanacak temel politika öncelikleri şunlardır:
4.1.1. Gelir Politikaları


Mali disiplin kararlılıkla sürdürülerek kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısı
korunacaktır. Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı
etkin maliye politikasıyla mücadeleye devam edilecektir.



Kamu gelir politikaları kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın
sağlanması, ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi, ekonominin
uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının
iyileştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak
tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülecektir.



Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için
vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin
tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.



Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi
harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin, etkili ve verimli
olmayanlar kademeli olarak kaldırılacaktır.
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Vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve
sade bir yapıya kavuşturulması hedefi çerçevesinde temel vergi kanunlarının gözden
geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.



Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak kavranması ve vergilendirilmesine yönelik
çalışmalara devam edilecektir. Sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin
vergilendirilmesine yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında; sosyal içerik
üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası
düzenlemiş olup, söz konusu kazançlar sadece gelir vergisi tevkifatına tabi olacaktır.
Konuya ilişkin olarak tebliğ taslağı hazırlanmış olup yakın zamanda yayımlanacaktır.



Kamu gelirlerinde güçlü dijital altyapı desteğiyle tahsilat performansı artırılacak,
vergi denetiminde risk odaklı ve uzaktan denetim sistemleri kullanılarak vergi
denetim etkinliği artırılacaktır.



Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede paydaş kurumların işbirliğine dayalı kapsamlı bir
program uygulamaya konulacaktır.



Kamu maliyesine yönelik uygulama sonuçlarının şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde
paylaşılmasına yönelik çalışmalar kapsamında daha detaylı ve açıklayıcı vergi
istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Mükellef hizmetlerinin geliştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin etkin,
güncel ve hızlı bir şekilde merkezi olarak yönetilebilmesi için yeni nesil iletişim
kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli hizmet sunumu yapılması sağlanacaktır.
4.1.2. Harcama Politikaları



Program döneminde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli
kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal
değişiklikler hayata geçirilecek, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç
stokunun GSYH’ya oranı düşürülecek ve maliye politikasının sürdürülebilirliği
güçlendirilecektir.



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.



Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde
harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine
getirilecektir.



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



Harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla
odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren,
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şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran ve 2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen
performans esaslı program bütçe sistemi, paydaşlardan alınan geri dönüşler
doğrultusunda geliştirilecek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımlarının
yaygınlaşması sağlanacaktır.


Özel hesap uygulamaları hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla
sınırlandırılacak ve bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak
kaldırılacaktır. Döner sermaye işletmeleri aşamalı şekilde merkezi yönetim bütçesine
dâhil edilecektir.



KİT’ler; makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde
bulundukları piyasa şartlarını dikkate alarak kamu maliyesine en az yük getirecek
şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.



Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılması
sağlanacak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücü
yetiştirilmesi ve ülkenin beşerî sermayesinin güçlendirilmesi amacına yönelik
politikaların uygulanmasına devam edilecektir.



Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin
korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecektir.



Sosyal yardımlarda mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin
sağlanması amacıyla sosyal yardım verilerinin tamamı Bütünleşik Sosyal Yardım
Bilgi Sistemine entegre edilecek, sosyal yardımlarda bütüncül yapı güçlendirilecektir.



Sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengeyi bozucu uygulamalardan kaçınılacak,
sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.



Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek
üzere, ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.



Sağlık hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri
geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim
altyapısı güçlendirilecektir.



Sağlık hizmetlerinin geri ödemelerinde “Risk Paylaşım Modeli”ni destekleyen proje
çalışmalarına başlanacak ve kaynak kullanımında klinik kalitenin de
değerlendirilmesi sağlanacaktır.



Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte Sağlık Market Uygulamasının kapsamı
genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecektir.



Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek prim tabanı
genişletilecektir.



Taşıt bazlı masraf yönetim modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sisteminin
uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.
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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. Söz konusu
kanunda kamu borç ve risk yönetiminin ilkeleri:


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



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

Net borçlanma limiti, mali yıl içinde, ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen başlangıç
ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Kanunun aynı maddesi çerçevesinde borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak
net borçlanma limiti yıl içinde yüzde beşe kadar artırılabilmektedir. Bu miktarın da yeterli
olmadığı durumlarda ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak 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 2022 yılında;


Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması ve yurt içi döviz cinsi borç
stokunun azaltılması,



Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının
yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç 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 nakit
rezervinin güçlü tutulması hususları borçlanma politikasının ana unsurları olarak
uygulanacaktır.
4.2. 2021 Yılı Bütçe Uygulamaları
4.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla bütçe harcamaları 1.346,1 milyar TL,
bütçe gelirleri 1.101,1 milyar TL ve bütçe açığı 245 milyar TL olarak tahmin edilmiştir.
Bununla birlikte, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı ile yıl sonunda bütçe
harcamalarının başlangıç ödeneğinin 160,1 milyar TL, gelirlerinin ise bütçe tahmininin 175,1
milyar TL üzerine çıkarak sırasıyla 1.506,3 milyar TL ve 1.276,3 milyar TL olarak
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gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bütçe harcamalarında personel harcamaları, esnaf
destekleri, aşı alımları ve diğer ihtiyaçlara bağlı olarak bir artış görülmüştür. Bütçe
gelirlerindeki artışta ise 2021 yılında salgın önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması
sonucunda ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın gelir performansını olumlu bir şekilde
etkilemesi belirleyici olmuştur. Ayrıca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
bütçe gelirlerini artırmış ve ek gelir elde eden sosyal güvenlik sisteminin finansman ihtiyacını
azaltmıştır.
Bu çerçevede 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı ile yıl sonu bütçe açığı tahmini
230 milyar TL olarak revize edilmiştir. Öte yandan 2021 yılı bütçesi hazırlanırken GSYH
5.644 milyar TL olarak öngörülmüş iken 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı ile bu
tahmin 6.648 milyar TL’ye yükseltilmiştir. GSYH’de beklenen artışa paralel olarak 2021 yılı
için yüzde 4,3 olarak tahmin edilen bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3,5’e düşeceği
öngörülmüştür.
Bunun yanı sıra bütçe açığının GSYH’ye oranı istihdam ve üretim başta olmak üzere
reel ekonomiyi ve mükellefleri desteklemek amacıyla vergilere ilişkin alınan salgın
tedbirlerine ve salgınla mücadele kapsamında yapılan harcamalara rağmen tahminlerin
üzerinde bir performans göstermektedir. Ekonomideki normalleşme sürecine bağlı olarak
vergi gelirlerinin 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı ile revize edilen tahminlerinin de
üzerinde gerçekleşeceği ve böylece 2021 yıl sonunda bütçe açığı GSYH’ye oranının yüzde
3,5’in altında kalacağı öngörülmektedir.
2021 yılında, merkezi yönetim bütçesi harcamalarının bütçe ödeneğinin 160,1 milyar
TL üzerine çıkarak 1.506,3 milyar TL olacağı ve GSYH’ye oranının yüzde 22,7 düzeyinde
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Tablo 4.1: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
(Milyar TL)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

(GSYH'ya Oran, %)

Bütçe

GT

Bütçe

GT

1.346,1

1.506,3

23,8

22,7

1.166,6

1.326,7

20,7

20,0

179,5

179,5

3,2

2,7

PROGRAM TANIMLI HARCAMALAR

1.166,6

1.326,7

20,7

20,0

TOPLAM GELİRLER

1.101,1

1.276,3

19,5

19,2

GB VERGİ GELİRLERİ

922,7

1.057,9

16,3

15,9

DİĞER GELİRLER

178,4

218,4

3,2

3,3

1.042,7

1.201,9

18,5

18,1

BÜTÇE DENGESİ

-245,0

-230,0

-4,3

-3,5

FAİZ DIŞI DENGE

-65,5

-50,5

-1,2

-0,8

-123,9

-124,9

-2,2

-1,9

TOPLAM HARCAMALAR
FAİZ DIŞI HARCAMALAR
FAİZ ÖDEMELERİ

PROGRAM TANIMLI GELİRLER

PROGRAM TANIMLI DENGE

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

2021 yılında, merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamalarının ise bütçe ödeneğinin
160,1 milyar TL üzerine çıkarak 1.326,7 milyar TL olacağı ve GSYH’ye oranının yüzde 20
olacağı öngörülmektedir.
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2021 yılında personel giderleri ile sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet primi giderleri
toplamından oluşan personel harcamalarının, başlangıç ödeneğini 24 milyar TL aşarak 409
milyar TL olması beklenmektedir. Genel maaş artış oranı, toplu sözleşmede tespit edildiği
üzere, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 olarak uygulanmış, Ocak ayında yüzde 4,33 ve
Temmuz ayında yüzde 5,45 oranında enflasyon farkı verilmiştir.
2021 yılı bütçesinde 89,1 milyar TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin,
41,6 milyar TL artış göstererek 130,6 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Bu gelişmede, aşı alımları ile kurumların ilave ihtiyaçlarının karşılanmasının etkili olması
beklenmektedir.
2021 yılı bütçesinde 536 milyar TL olarak programlanan cari transferlerin yıl sonunda
bu tutarın 51,1 milyar TL üzerine çıkarak 587,1 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Vergi
gelirlerinde yaşanan güçlü performansa bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara ayrılan
paylarda yaşanan artış, cari transferlerde geçen yıla göre ortaya çıkan yükselişin temel
belirleyicisi olmuştur. Bunun yanı sıra, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkileriyle
mücadele kapsamında verilen esnaf destekleri, kamu bankaları kaynaklı görevlendirme
giderlerinde ortaya çıkan artış cari transferlerde ortaya çıkan yükselişin diğer belirleyicileri
olmuştur.
Sermaye giderlerinin yıl sonunda başlangıç ödeneğinin 21,3 milyar TL üzerine çıkarak
125,1 milyar TL olması beklenmektedir. Bu gelişmede, başta ulaştırma ve sulama altyapısının
güçlendirilmesine yönelik yatırımlar olmak üzere ilave taleplerin karşılanması etkili
olmuştur.
Tablo 4.2: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları

Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları
Faiz Harcaması
Faiz Hariç Harcama

Bütçe

(Milyar TL)
GT

1.346,1
179,5

1.506,3
179,5

23,8
3,2

22,7
2,7

1.166,6

1.326,7

20,7

20,0

326,6

351,4

5,8

5,3

54,5

57,7

1,0

0,9

Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları

(GSYH'ya Oran, %)
Bütçe
GT

89,1

130,6

1,6

2,0

Cari Transferler

536,0

587,1

9,5

8,8

Sermaye Giderleri

103,7

125,1

1,8

1,9

8,8

18,5

0,2

0,3

38,0

56,5

0,7

0,8

9,9

0,0

0,2

Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler

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

2021 yılında sermaye transferlerinin, başlangıç ödeneğinin 9,7 milyar TL üzerinde 18,5
milyar TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu gelişmede; Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projeleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) için ilave ödenek öngörülmesi temel belirleyici olmuştur.
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Borç verme kaleminin 2021 yılı bütçesinde belirlenen tutarın 18,5 milyar TL üzerinde
56,5 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu artışta, demiryolu
ulaştırması ile enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu sermayeli şirketlere yapılan sermaye
katkıları etkili olmuştur.
Faiz giderlerinin 179,5 milyar TL ile 2021 yılı bütçesinde öngörülen tutarla aynı
seviyede gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Tablo 4.3: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
(Milyar TL)
Bütçe
Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri
Genel Bütçe Gelirleri

GT

(GSYH'ya Oran, %)
Bütçe
GT

1.101,1

1.276,3

19,5

19,2

1.076,3

1.249,3

19,1

18,8

Vergi Gelirleri

922,7

1.057,9

16,3

15,9

Gelir Vergisi

195,3

200,5

3,5

3,0

Kurumlar Vergisi

105,2

151,2

1,9

2,3

Uluslararası Tic. Üzerinden Alınan Vergiler

220,0

270,0

3,9

4,1

71,6

108,5

1,3

1,6

Dahilde KDV
ÖTV

213,7

195,4

3,8

2,9

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri

75,7

31,2

1,3

0,5

Motorlu Taşıt Araçları

39,6

63,4

0,7

1,0

Alkollü İçkiler

17,9

20,8

0,3

0,3

Tütün Mamülleri

65,5

64,4

1,2

1,0

Kolalı Gazozlar

1,6

1,8

0,0

0,0

13,4

13,8

0,2

0,2

Diğer Vergiler

116,9

132,4

2,1

2,0

Vergi Dışı Gelirler

153,6

191,4

2,7

2,9

24,8

27,0

0,4

0,4

Dayanıklı Tüketim ve Diğ. Mallar

ÖB ve DDK

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

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2021 yılında bütçe hedefinin 175,1 milyar TL
üzerinde ve GSYH’ya oran olarak da yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ekonomik ve sosyal hayatta normalleşme sürecine geçişle birlikte ekonomik aktivitelerde
yaşanan toparlanmanın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği ve bu doğrultuda bütçe
gelirlerinin kademeli olarak iyileşeceği tahmin edilmektedir.
Vergi gelirlerindeki artışın temel olarak kurumlar vergisi, dâhilde alınan KDV ve
ithalde alınan KDV’den; vergi dışı gelirlerdeki artışın ise faizler, paylar ve cezalardan elde
edilen tahsilattan kaynaklanacağı öngörülmektedir. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin
hafiflemesi ve normalleşme sürecinin başlamasına bağlı olarak bazı vergi kalemlerinde
yaşanan yüksek oranda performans artışlarının vergi gelirlerinin bütçe öngörüsünün üzerinde
gerçekleşme beklentisini güçlendiren önemli bir etmen olarak görülmektedir.
Başlangıç bütçesine göre; genel bütçe vergi gelirlerinin 135,2 milyar TL artışla 1.057,9
milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise 40,0 milyar TL artışla 218,4 milyar TL olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir. GSYH’ya oran olarak vergi gelirlerinin yüzde 15,9, vergi dışı
gelirlerin ise yüzde 3,3 olacağı tahmin edilmektedir.
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Ekonomik aktivitedeki toparlanmaya bağlı olarak gelir vergisi ve kurumlar vergisi
tahsilatında artış yaşandığı görülmektedir. Gelir vergisi tahsilatının 2021 yılı bütçe hedefinin
5,2 milyar TL üzerine çıkarak 200,5 milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 3,0 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu artışta, Kovid-19 pandemisinin ekonomi
üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye yönelik alınan tedbirler ile faiz ve ücretlerde
yaşanan gelişmeler belirleyici olmuştur.
2021 yılı kurumlar vergisi tahsilatının bütçe tahmininin 46,0 milyar TL üzerine çıkarak
151,2 milyar TL olması ve GSYH’ya oranının yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Bu artışta, temel olarak kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 25’e
çıkarılması etkili olmuştur.
Dâhilde alınan KDV tahsilatının 2021 yılı bütçe tahmininin 36,9 milyar TL üzerine
çıkarak 108,5 milyar TL seviyesinde, GSYH’ya oranla yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. İş yeri kiralama ve bazı hizmetlerde KDV oranlarının düşürülmesinin
tahsilat üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, iç talepteki güçlü seyir, makroekonomik
göstergelerde yaşanan gelişmeler ile mali disiplinin sürdürülmesine yönelik olarak alınan
tedbir ve yapılandırma düzenlemeleri söz konusu artışta belirleyici olmuştur.
Kamu maliyesinde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ÖTV
tahsilatını önemli ölçüde düşürmüştür. Bu çerçevede, 2021 yılında petrol ve doğal gaz
ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 44,5 milyar TL altında kalarak
31,2 milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 0,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2018
yılında yürürlüğe girerek hâlihazırda kısmen uygulanmaya devam edilen ve ham petrol
fiyatları ile kurdaki artışların akaryakıt pompa satış fiyatına yansımasını sınırlandırmak
amacıyla akaryakıt satış fiyatında oluşan artış miktarının ÖTV indirimi yoluyla telafi edildiği
bir sisteme dayanan eşel mobil uygulaması, petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV
tahsilatını oldukça azaltmıştır. Motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe
tahmininin 23,8 milyar TL üzerinde 63,4 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Söz konusu gelişmede, pandemide bireysel otomobil talebinde yaşanan artış ile
fiyatlara bağlı olarak araçlardan alınan ÖTV tutarlarının artması etkili olmuştur. 2021 yılında
tütün mamullerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 1,1 milyar TL altında
64,4 milyar TL olacağı, alkollü içkilerden elde edilen ÖTV tahsilatının ise bütçe tahmininin
2,9 milyar TL üzerinde 20,8 milyar TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Enflasyonla
mücadelenin ve fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; sigaralarda nispi vergi oranı 2021
yılının başında yüzde 67’den 63’e düşürülmüş, tütün mamullerine yönelik ÖTV tutarlarında
yıl boyunca, alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında ise Temmuz ayında Yİ-ÜFE
güncellemesi yapılmamıştır.
2021 yılında, ithalde alınan KDV tahsilatının bütçe tahmininin 43,1 milyar TL üzerine
çıkarak 238 milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Bu artışta, 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle ithalde alınan KDV
gelirlerinde yaşanan düşük performansın ardından 2021 yılında ithalattaki güçlü
toparlanmayla birlikte kur ve emtia fiyatlarının yukarı yönlü seyrine bağlı olarak vergi
gelirlerinde yaşanan artış belirleyici olmuştur.
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Ekonomik aktiviteyi yansıtan önemli göstergelerden olan harçlardan elde edilen
gelirlerin, bütçe tahmininin 1,8 milyar TL üzerinde 36,1 milyar TL, damga vergisi gelirlerinin
ise bütçe tahmininin 4,2 milyar TL üzerinde 28 milyar TL olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir. 2021 yılında MTV, BSMV, şans oyunları vergisi, özel iletişim vergisi,
veraset ve intikal vergisi kalemlerinde de bütçe tahminlerine göre artışlar beklenmektedir.
2020 yılında tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisi, küresel bir sorun alanı olarak
nitelendirilebilecek olan dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunda önemli bir vergi
politikası aracı olarak uygulanmaktadır.
Tablo 4.4: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2018
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

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

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

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

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

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

20,4
16,5
3,5
0,2
0,2

19,2
15,9
2,9
0,1
0,2

0,0
-1,5
1,9

-0,6
-3,0
2,9

-0,8
-2,5
3,5

-0,8
-1,9
3,5

Faiz Dışı Fazla
Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla
Borçlanma Gereği

2020
23,9
21,2
5,7
1,0
1,9
9,9
1,9
0,3
0,6
0,0
2,7

2021
22,7
20,0
5,3
0,9
2,0
8,8
1,9
0,3
0,8
0,0
2,7

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

2021 yılında merkezi yönetim bütçesi vergi dışı gelirlerinin, bütçe hedefinin 40,0
milyar TL üzerine çıkarak 218,4 milyar TL ve GSYH’ya oranla yüzde 3,3 olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin tek
seferlik düzenlemeler kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunun
uygulanmasından; 945 milyon TL’si 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda
43,9 milyar TL gelir elde edilmiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun
kapsamında 2017-2020 yıllarında toplam 5,6 milyar TL ve 2021 yılı ilk dokuz ayında 169
milyon TL tahsilat yapılmıştır. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yapılandırma Kanunu
kapsamında ise 1,3 milyar TL’si 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda 27,4
milyar TL tahsilat elde edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılında yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun
kapsamında, 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde 21,2 milyar TL ve 2021 yılında uygulamaya
konulan 7326 sayılı Kanun kapsamında ise 22,7 milyar TL gelir elde edilmiştir. Yapılan beş
düzenleme kapsamında, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplamda 46,4 milyar TL
yapılandırma tahsilatı elde edilmiştir.
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Kutu 4.1: Merkezi Yönetim Bütçesi Geçici Gerçekleşmeleri (2021)
Bölüm başında da belirtildiği üzere, 2022 yılı Ekonomik Reform Programında yer alan merkezi yönetim bütçesine
ilişkin büyüklükler, OVP (2022-2024) ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınarak hazırlanmıştır. Öte
yandan, ERP (2022-2024) hazırlık sürecinin sonunda 2021 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ilan edilmiştir.
Ayrıca, 2021 yılı sonunda 7349 sayılı Kanunla getirilen geçici bir düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na 2021 bütçe yılında
merkezi yönetim idarelerinin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi verilmiştir. Ek ödenekler 2021 Merkezi Yönetim
Bütçesinde genel bütçe gelir tahminlerinin üzerinde gerçekleşen gelir gerçekleşmeleri ile sınırlıdır. Bu düzenleme
sayesinde merkezi yönetim harcamaları bütçe beklentilerinin üzerine çıkmıştır.
Bu çerçevede, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe harcamaları 1.599,6 milyar TL, gelirleri ise 1.407,4 milyar TL
olmuştur. 2021 yılı bütçesinde 245 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığı ise 192,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
İlan edilen geçici bütçe gerçekleşme sonuçlarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:
(Milyar TL)
1.599,6
1.418,8
346,3
57,4
130,1
626,7
130,9
25,5
102,0
180,9
1.407,4
1.369,5
1.164,8
55,5
17,9
121,2
8,8
1,3
28,9
9,0
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
Borçlanma Gereği
192,2
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

4.2.2. Genel Devlet Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler
Genel devlet gelirleri, GSYH’ya oranla 2020 yılında 2019 yılına göre 0,7 puan azalarak
yüzde 32,4 olmuştur. Vergi gelirlerindeki 0,9 puanlık artışa karşın, faktör gelirlerinde 0,9
puan, sosyal fonlarda 0,6 puan, vergi dışı normal gelirlerde ise 0,1 puanlık düşüş yaşanmıştır.
Genel devlet harcamaları 2020 yılında GSYH’ya oranla 2019 yılına göre 0,2 puan
artarak yüzde 36,4 olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu dönemde cari giderlerin GSYH payı
0,3 puan azalmıştır. Yatırım harcamalarının payı ise 0,1 puan azalmıştır.
Merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferler 0,1 puan, diğer genel devlet
unsurlarından yapılan transferler ise 0,5 puan artmıştır. Genel devlet gelir ve
harcamalarındaki bu gelişmelere paralel olarak, 2020 yılında genel devlet açığı GSYH’ya
oranla bir önceki yıla göre 0,9 puan artış göstermiş ve yüzde 3,9 olmuştur.
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2020 yılı Mart ayı sonrasında ülkemizde de hissedilmeye başlayan pandeminin etkileri
2021 yılında da devam etmektedir. 2021 yılı maliye politikası ihtiyatlı bir biçimde
kurgulanmış, bunun da genel devlet dengelerine yansıması gelir ve gider kalemlerinde azalış
şeklinde olmuştur. Bununla birlikte, nominal gelir büyümesinin program öngörülerinin
üzerinde gerçekleşmesi de bu gelişmede etkili olmuştur.
2021 yılında genel devlet gelirlerinin bir önceki yıla göre GSYH’ya oranla 1,8 puan
azalarak yüzde 30,7 olacağı öngörülmektedir. Genel devlet gelirlerindeki bu daralmanın 0,6
puanlık kısmının vergi gelirlerinden, kalan kısmının ise faktör gelirleri ve sosyal fonlardan
oluşması beklenmektedir. Gelir kalemlerinde öngörülenin üzerinde bir gerçekleşme olmasına
rağmen GSYH nominal büyümesinin yüksekliği oransal düşüşte etkili olmaktadır. Ayrıca
2021 yılında enflasyon artışını sınırlama ve talep koşullarının iyileştirilmesi amacına yönelik
olarak vergi uyarlamaları yapılmıştır. Vergi uyarlamaları sebebiyle vazgeçilen gelir
büyüklüğünün GSYH’ya oran olarak yüzde 1,5’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
Tablo 4.5: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 1
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
Vergiler

2018

2019

2020

2021

16,8

15,9

16,8

16,2

Vasıtasız

5,9

5,7

5,3

5,4

Vasıtalı

10,4

9,6

11,0

10,3

Servet

0,6

0,6

0,6

0,5

Vergi Dışı Normal Gelirler

2,2

1,9

1,8

1,9

Faktör Gelirleri

4,7

6,0

5,2

4,2

Sosyal Fonlar
Toplam
Özelleştirme Gelirleri
Toplam Gelir
Cari Harcamalar

9,0

9,2

8,6

8,4

32,8

33,0

32,3

30,6

0,2

0,1

0,1

0,1

32,9

33,1

32,4

30,7

15,8

16,5

16,2

15,0

Yatırım Harcamaları

3,8

2,7

2,6

2,6

Sabit Sermaye

3,8

2,6

2,5

2,6

Stok Değişmesi

0,0

0,0

0,0

0,0

Transfer Harcamaları

15,7

17,0

17,6

16,6

Cari Transferler

15,0

16,2

16,8

15,6

0,7

0,8

0,7

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toplam Harcama

35,3

36,1

36,4

34,3

Borçlanma Gereği

2,4

3,0

3,9

3,6

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği

2,5

3,2

4,0

3,7

33,2

33,7

33,6

31,4

0,2

0,5

1,1

0,7

-2,3

-3,5

-3,2

-2,1

Sermaye Transferleri
Stok Değişim Fonu

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

GSYH’ya oranla genel devlet harcamalarının 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,1
puan azalacağı ve yüzde 34,3 olacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde cari giderler ve cari
transferlerin 1,2’şer puan azalacağı, yatırım harcamalarının sabit kalacağı, sermaye
transferlerinin ise 0,3 puan artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, GSYH’ya oranla 2020
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yılında yüzde 3,9 olan genel devlet açığının 2021 yılında yüzde 3,6’ya düşeceği
öngörülmektedir.
2020 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 1,1 olan genel devlet faiz dışı borçlanma
gereğinin 2021 yılında yüzde 0,7 olması, aynı dönemde yüzde 3,2 olan program tanımlı genel
devlet açığının ise yüzde 2,1’e düşmesi beklenmektedir. Genel devlet kapsamına KİT’lerin
eklenmesiyle elde edilen kamu kesimi genel dengesinde 2020 yılında GSYH’ya oranla yüzde
3,9 açık verilmiştir. Söz konusu açığın 2021 yılında da aynı seviyede kalması beklenmektedir.
Aynı dönemde yüzde 3,2 olan program tanımlı kamu kesimi faiz dışı açığının ise yüzde
2,4’e düşmesi beklenmektedir. 2020 yılında GSYH’ya oranla yüzde 39,7 olarak gerçekleşen
AB tanımlı genel yönetim borç stokunun 2021 yılında yüzde 36,6’ya düşmesi
beklenmektedir.
4.2.3. Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü
Salgın ile mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görülmeye başlandığı andan
itibaren bir dizi tedbir uygulamaya alınmıştır. 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla uygulanan bu
tedbirlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 718 milyar TL’ye (GSYH’nin yüzde 14’ü)
ulaşmıştır. Bu tutarın merkezi yönetim bütçesi ve İşsizlik Sigortası Fonu başta olmak üzere
çeşitli fonlardan karşılanan kısmı yaklaşık 190 milyar TL’dir. Yıl sonuna kadar bu desteklerin
205 milyar TL’ye, milli gelire oranla ise yüzde 2,4’e ulaşması beklenmektedir. Vergi, sosyal
güvenlik prim ertelemeleri ile kullandırılan krediler ve ertelemeler yoluyla 529 milyar TL’lik,
diğer bir ifadeyle milli gelirin yüzde 10,5’i kadar bir kaynak harekete geçirilmiştir. 2020 ve
2021 yıllarında üretimde ve ticarette sürekliliğin sağlanmasında; kısa çalışma ödeneği,
işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi uygulamaların önemli
katkısının olduğu değerlendirilmektedir. Bu dört mekanizmayla 10 milyonun üzerinde
vatandaşımıza 63 milyar TL destek sağlanmıştır. Bunlara ilave olarak, Sosyal Destek
Programı kapsamında 4,4 milyar TL'si merkezi hükümet, 5,5 milyar TL’si fonlardan olmak
üzere toplam 7 milyonu aşkın haneye yardım sağlanmıştır.
2021 sonu itibarıyla aşılama oranındaki iyi gidişata bağlı olarak önümüzdeki yıl salgın
kaynaklı risklerin en aza ineceği öngörülmektedir. 2022 yılı için, Sağlık Bakanlığı tarafından
aşılama ve diğer tedbirlere yönelik gerekli aksiyonlar alınmış olup merkezi yönetim
bütçesinden gerekli kaynak sağlanmıştır. Bununla birlikte, salgın kaynaklı öngörülerimizin
aksine bir durumun oluşması halinde daha önce olduğu gibi etkilenmesi muhtemel tüm
alanlara geçici ve hedef odaklı destekler sağlanacaktır.
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Tablo 4.6: Kovid-19 Salgınına Yönelik Alınan Tedbirlerin Kamu Maliyesine Etkisi*
A) Merkezi Yönetim Bütçesinden Sağlanan
Destekler

Faydalanan
Kişi/Hane/
İşletme Sayısı

İlaç, Tıbbi Malzeme, Sağlık Personeli Ödemeleri
Tarımsal Üretici ve Esnafa Verilen Hazine Faiz
Destekli Kredilere Yönelik İlave Ödemeler(2)
Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin Uygulamasının SGK
Prim Etkisi
En Düşük Emekli Maaşının 1.500 TL Yapılması
Esnafa Hibe Ödemeleri(3)
KOSGEB Dünya Bankası ve JICA Kredisi
Sosyal Destek Programı(5)
Diğer
Ara Toplam
Vergi İndirimleri (Vazgeçilen gelir)(6)
Vergi ve SGK Prim Ertelemelerin finansman
maliyeti
Toplam (A)
B) İşsizlik Sigortası Fonu ve
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonundan
Yapılan Ödemeler
Nakdi Ücret Desteği(7)
Kısa Çalışma Ödeneği(8)
İşsizlik Ödeneği(9)
Normalleşme Desteği (10)
Sosyal Destek Programı(5)
Toplam (B)

2020-2021
Gerçekleşen
Tutar
(Milyar TL) (1)

İlave

Yılsonu

Planlanan

Tahmini

2020-2021
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini

27,3

11,5

24,6

38,8

-

1,7

0,6

1,0

2,3

-

29,2

0,0

13,0

29,2

645.823
2.548.968(4)
-

0,9
9,0
0,0
4,4
0,3
72,8
43,8

0,0
0,1
0,8
0,0
0,0
13,0
0,0

0,0
9,2
0,8
0,0
0,3
49,0
28,8

0,9
9,2
0,8
4,4
0,3
85,8
43,8

13,0

77,8

133,6
2020-2021

-

4,0
120,6
2020-2021

Faydalanan
Kişi/Hane/
İşletme Sayısı

4,0

Gerçekleşen

2021 İlave

Tutar

Planlanan

(Milyar TL) (1)

3.095.356
3.773.121
1.421.144
1.997.258
-

Kişi/Hane/
İşletme Sayısı

GENEL TOPLAM (A+B+C)

Tahmini

Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini

6,8
11,3
4,8
1,2

2,4

24,0

14,0
36,8
9,6
5,3
5,5
71,1

189,3

15,4

101,8

204,6

Gerçekleşen

2021 İlave

Tutar

Planlanan
70,2
143,2
315,1
528,5
717,8

Kaynak: HMB, ÇSGB, TB, ASHB, GİB

Yılsonu

0,0
0,1
1,8
0,5

(Milyar TL) (1)

2.300.000
9.503.881

2021

14,0
36,7
7,8
4,8
5,5
68,8

2020-2021

Faydalanan

Vergi, Sosyal Güvenlik Prim Ertelemesi
Kredi Ertelemeleri
Kullandırılan Kredi toplamı
Toplam

2021

-

Toplam (A+B)

C) Kullandırılan ve Ertelenen Krediler

2021

2021
Yılsonu
Tahmini

Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini

7,9

70,2
143,2
315,1
528,5

109,7

733,1

7,9

15,4

2020-2021

*2020 GSYH verisi kullanılmıştır.
(1) Ekim 2021 itibarıyladır.
(2) Salgın döneminde değişen piyasa koşulları nedeniyle tarımsal üretici ve esnafa verilen hazine faiz destekli kredi talebindeki artıştan, bu dönemde yapılan kredi ertelemelerinden ve
2021 öncesi kullandırılan kredilerde olan faiz artışından kaynaklanan faiz yükünün Hazinece karşılanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı’ndan kaynaklanan ilave ödemeleri
göstermektedir.
(3) Esnafa hibe olarak yapılan kira desteği, nakdi destek ve ciro kaybı ödemelerini içermektedir. Kira ve nakdi destek hibesi 14 Aralık 2021; Ciro Desteği 6 Şubat 2021; Esnafa Hibe
Desteği 17 Mayıs 2021 tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuştur.
(4) 2021 Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen "Gelir, Kira ve Ciro Kaybı ve Yeni Hibe" bilgilerini içermektedir. Gelir Kaybı Desteği için onaylanan başvuru sayısı 1.077.506; Kira Desteği
için onaylanan başvuru sayısı 171.203; Ciro Kaybı Desteği için 8.232 başvuru; Yeni Esnaf Desteği için ise onaylanan başvuru sayısı 1.292.027'dir. Gelir Kaybı desteği ve ciro kaybı
desteği aynı anda ödenmemekte olup, gelir kaybı desteğinden faydalanan varsa ciro kaybı desteğinden mahsup edilerek ödenmektedir.
(5) Salgınla mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan Salgın Sosyal Destek Programı Faz I,II, III, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası,
Tam Kapanma Sosyal Destek Programı ve Kovid-19 kapsamında aktarılan ek periyodik paylar çerçevesinde toplamda 11,96 Milyar TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 4,4 Milyar TL'sini
hazine desteği, 2,1 Milyar TL'sini Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası kapsamında toplanan bağışlar oluşturmakta olup geriye kalan 5,5 Milyar TL SYDT Fonundan kullanılmıştır.
22.10.2021 tarihi itibarıyla Salgın Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Destek Programı kapsamında yardımlardan faydalanan tekil
hane sayısı 7,2 Milyondur.
(6) Vergi oran indirimlerinden toplumun tüm kesimleri yararlanmıştır.
(7) Mevcut yasal çerçevede Fesih Kısıtı 30/6/2021 tarihinde sonlanmıştır. Yıl sonu tahmini bu varsayım çerçevesinde yapılmıştır.
(8) Mevcut yasal çerçevede salgın gerekçesiyle uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği 30/6/2021 tarihinde sonlanmıştır. Yıl sonu tahmini bu varsayım çerçevesinde yapı
(9) Fesih Kısıtı ve Kısa Çalışma uygulamasının 30/6/2021 tarihinde sonlanmasının ardından aylık İşsizlik Ödeneği tutarının pandemi öncesi olağan trendin bir miktar üzerinde
gerçekleşeceği varsayılmıştır.
(10) Sigortalı bazında tekleştirilmemiş toplam destek alan kişi sayısı 6.191.391 olup tekleştirme sonucu yararlanan kişi sayısı 1.997.258'dir. Yararlanan sayısı sigortalı bazında
tekleştirilmemiş toplam sayıyı ifade etmektedir. Normal çalışma düzenine dönen bir sigortalı 6 ay süreyle bu destekten yararlanılabilmekteydi.
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4.3. 2022 için Bütçe Planı
2022 yılı merkezi yönetim bütçe harcamalarının 2021 yıl sonu gerçekleşme tahminine
göre yüzde 16,2 artarak 1.751 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Merkezi
yönetim bütçe harcamalarının GSYH’ye oranının ise bir önceki yıl gerçekleşme tahmininin
0,5 puan altında ve yüzde 22,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Tablo 4.7: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları
(Milyar TL)
2021 GT
2022

% Artış

(GSYH'ya Oran, %)
2021 GT
2022

Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları
Faiz Harcaması

1.506,3
179,5

1.751,0
240,4

16,2
33,9

22,7
2,7

22,2
3,1

Faiz Hariç Harcama

1.326,7

1.510,6

13,9

20,0

19,2

351,4

424,8

20,9

5,3

5,4

57,7

69,1

19,9

0,9

0,9

Mal ve Hizmet Alımları

130,6

128,1

-1,9

2,0

1,6

Cari Transferler

587,1

657,3

12,0

8,8

8,3

Sermaye Giderleri

Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi

125,1

132,3

5,8

1,9

1,7

Sermaye Transferleri

18,5

10,0

-45,7

0,3

0,1

Borç Verme

56,5

61,6

9,1

0,8

0,8

0,0

27,4

0,0

0,3

Yedek Ödenekler

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

2022 yılında toplam personel giderleri, genel maaş ve ücret artış oranının toplu
sözleşmede tespit edildiği üzere Ocak ayında yüzde 5, Temmuz ayında ise yüzde 7 olarak
uygulanacağı ve makro tahminlere göre enflasyon farkı verileceği dikkate alınarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede, personel giderleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet primi
giderleri ile personele ilişkin yedek ödeneğin toplamından oluşan toplam personel
harcamalarının 499,9 milyar TL, GSYH’ye oranının ise yüzde 6,3 olacağı tahmin edilmiştir.
2022 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar TL ödenek öngörülmüştür.
Söz konusu tutar GSYH’ye oranla bir önceki yıl gerçekleşme tahminine göre 0,3 puan düşük
bir harcama düzeyine tekabül etmektedir. Bu düşüşte OVP hedefleriyle uyumlu olarak
kurumların cari harcamalarına yönelik tasarruf politikası uygulanacak olması etkili olmuştur.
2022 yılında cari transferlerin 657,3 milyar TL ile GSYH’ye oran olarak yüzde 8,3
olması öngörülmektedir. Salgının etkisinin hafiflemesine de bağlı olarak cari transferlerin
GSYH’ye oranında salgın dönemine göre bir azalış öngörülmektedir.
Sermaye giderlerinin ise 132,3 milyar TL ile GSYH içindeki payının yüzde 1,7
seviyesinde olması programlanmıştır.
Sermaye transferlerinin GSYH’ye oranının, 2022 yılında yüzde 0,1 olacağı tahmin
edilmektedir. Bu kapsamda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) için
1,8 milyar TL, Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) için 1 milyar TL,
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için 166 milyon TL, kalkınma ajansları
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için 374 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Ayrıca, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 2,4 milyar
TL kaynak ayrılmıştır.
2022 yılında borç verme kaleminin 61,6 milyar TL ile GSYH’ye oran olarak yüzde 0,8
olacağı öngörülmektedir. Ödeneğin 41,5 milyar TL’sini KİT’lere yapılacak sermaye
transferleri, 9,3 milyar TL’sini öğrenim ve harç kredileri oluşturmaktadır. Kredi Garanti
Fonuna ise 6,2 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir.
2022 yılı faiz giderlerinin GSYH’ye oranla yüzde 3,1 düzeyinde olması
beklenmektedir.
2022 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1.472,6 milyar TL olması hedeflenmiş,
bütçe harcamaları ise 1.751 milyon TL olarak programlanmıştır. Söz konusu gelir tahmini ve
öngörülen harcama büyüklüğü sonucunda bütçe açığının 278,4 milyar TL ve GSYH’ya oranla
yüzde 3,5 olacağı öngörülmektedir.
Tablo 4.8: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
(Milyar TL)
2021 GT
2022

% Artış

(GSYH'ya Oran, %)
2021 GT
2022

Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri
Genel Bütçe Gelirleri

1.276,3

1.472,6

15,4

19,2

18,7

1.249,3

1.442,9

15,5

18,8

18,3

Vergi Gelirleri

1.057,9

1.258,3

18,9

15,9

16,0

Gelir Vergisi

200,5

257,2

28,3

3,0

3,3

Kurumlar Vergisi

151,2

172,4

14,1

2,3

2,2

Uluslararası Tic. Üze. Alınan Vergiler

270,0

328,7

21,7

4,1

4,2

Dahilde KDV

108,5

123,9

14,1

1,6

1,6

ÖTV

195,4

219,4

12,3

2,9

2,8

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri

31,2

31,5

1,0

0,5

0,4

Motorlu Taşıt Araçları

63,4

72,1

13,7

1,0

0,9

Alkollü İçkiler

20,8

26,2

26,0

0,3

0,3

Tütün Mamülleri

64,4

70,6

9,7

1,0

0,9

Kolalı Gazozlar

1,8

2,3

23,9

0,0

0,0

Dayanıklı Tüketim ve Diğ. Mallar

13,8

16,7

21,5

0,2

0,2

Diğer Vergiler

132,4

156,7

18,4

2,0

2,0

Vergi Dışı Gelirler

191,4

184,6

-3,5

2,9

2,3

27,0

29,7

10,1

0,4

0,4

ÖB ve DDK

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

2022 yılında merkezi yönetim bütçesi toplam gelirlerinin GSYH’ya oranının, 2021 yılı
gerçekleşme tahmininin 0,5 puan altında ve yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Bu kapsamda, vergi dışı gelirler 0,6 puan düşerken, vergi gelirlerinin 0,1 puan
artması beklenmektedir.
2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ülkemiz ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz
şekilde etkileyen pandeminin 2021 yılının ikinci yarısından itibaren etkilerinin hafiflemeye
başladığı ve söz konusu gelişmelerin bütçe gelir performansına da yansıdığı görülmektedir.
2022 yılında Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin daha belirgin bir biçimde ortadan
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kalkması beklenmekte olup bu gelişmelerin vergi tahsilatını olumlu etkileyeceği tahmin
edilmektedir.
2022 yılına yönelik maliye politikası amaç ve hedefleri kapsamında bütçe gelirleri
yönünden gerçekçi ve orta vadeli projeksiyonlarla uyumlu bir tahmin seti oluşturulmuş olup
pandemi sürecinden çıkışta ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler hedefin de üstünde bir
gelir performansının yakalanabileceği yönünde ayrıca olumlu sinyaller barındırmaktadır.
2022 yılında gelir ve kurumlar vergisinden oluşan gelir vergileri tahsilatı toplamının
GSYH’ya oranla 2021 yılı gerçekleşme tahminine göre 0,2 puan artması ve yüzde 5,5 olması
beklenmektedir. Bu gelişmede, 2021 yılında yüzde 25 olarak uygulanan kurumlar vergisi
oranının 2022 yılında yüzde 23’e düşecek olmasına rağmen, vergi indirimlerine bağlı oluşan
baz etkisi ile ücret, faiz ve diğer gelir vergisi kaynaklarında beklenen gelişmelerin etkili
olacağı tahmin edilmektedir.
Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında KDV oranlarında yapılan bazı geçici
indirimlerin sonlandırılması ile pandemi sonrası normalleşme sürecinde iç talepte ve
makroekonomik göstergelerde beklenen olumlu gelişmelerin KDV tahsilatını artırması
beklenmektedir. Bununla birlikte, 2021 yılında yapılandırma uygulamalarından sağlanan
yüksek miktardaki gelirin oluşturduğu baz etkisi sonucunda, 2022 yılında dâhilde alınan
KDV tahsilatının GSYH’ya oranının 2021 yılı seviyesinin 0,1 puan altında kalması
beklenmektedir.
2022 yılında, ÖTV tahsilatının GSYH’ya oranının, bir önceki yıl gerçekleşme
tahmininin 0,2 puan altında kalarak yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Böylece, 2021 yılında yüzde 20 seviyesinin altına inmesi beklenen ÖTV gelirlerinin toplam
vergi gelirleri içindeki payının 2022 yılında yüzde 17,4 olması beklenmektedir. Söz konusu
azalışta 2022 yılında da uygulanmaya devam edileceği öngörülen bazı akaryakıt ürünlerine
yönelik eşel mobil sistemi kaynaklı gelir kaybının temel belirleyici olması beklenmektedir.
2022 yılında, bütçe kapsamında diğer bir önemli gelir kaynağı olan ithalde alınan KDV
tahsilatının GSYH’ya oranının ise 2021 yıl sonu gerçekleşme beklentisine göre 0,1 puan
artarak yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2022 yılında şans oyunları
vergisi tahsilatının GSYH’ya oran olarak yüzde 0,1 seviyesinde ve 6,9 milyar TL tutarında
olması beklenmektedir.
2020 yılında uygulamaya giren dijital hizmet vergisi tahsilatının ise 2,7 milyar TL
seviyesine ulaşması beklenmektedir. Sektörde yaşanan yapısal değişim ve gelişmelere bağlı
olarak GSYH’ya oranı sürekli olarak azalan, ancak 2018 yılı itibarıyla tek oranlı vergilemeye
geçilmesi sonrası istikrarlı bir seyir izlemeye başlayan özel iletişim vergisi tahsilatının ise 6,8
milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
2022 yılında merkezi yönetim bütçesi vergi dışı gelirlerinin, GSYH’ya oran olarak,
2021 yılı gerçekleşme tahmini olan yüzde 3,3’ten yüzde 2,7 seviyesine gerileyeceği tahmin
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edilmektedir. Bu azalışta temel olarak devletin temettü gelirleri ile faiz ve ceza gelirlerinde
öngörülen gelişmelerin etkili olması beklenmektedir.
Bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin, vergi gelirleri içerisinde de doğrudan vergi
gelirlerinin payının artıyor olması, 2022 yılında kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli
kaynaklardan elde edilmesine yönelik politikalarla uyumlu bir gelir bütçesi öngörüldüğünü
göstermektedir.
4.4. Orta Vadeli Perspektif
2022-2024 dönemi için genel devlet gelir ve harcama tahminleri OVP (2022-2024)’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 2022 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 5 ve
yüzde 7 olarak belirlenmiştir.



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.



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.

2022 yılında genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan
azalarak yüzde 29,8 olması beklenmektedir. Ekonomik faaliyette beklenen toparlanmaya
bağlı olarak vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre 0,1 puan artacağı, sosyal fonların ise aynı
seviyede kalacağı, buna karşın faktör gelirlerinin 0,8 puan azalacağı öngörülmektedir.
Genel devlet harcamalarının 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla GSYH’ya oranla 1
puan azalarak yüzde 33,3 olması beklenmektedir. Bu dönemde yatırım ve transfer
harcamalarının 0,1 puan, cari harcamaların ise 0,7 puan azalacağı öngörülmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda, GSYH’ya oranla genel devlet açığının 2022 yılında 0,1
puanlık bir düşüşle yüzde 3,5’e gerileyeceği öngörülmektedir. Genel devlet faiz dışı açığının
0,5 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 0,3’e gerilemesi; program tanımlı genel devlet açığının ise
yüzde 1,2 olması beklenmektedir.
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Tablo 4.9: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 2
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
Vergiler

2021

2022

2023

2024

16,2

16,2

16,3

16,3

Vasıtasız

5,4

5,5

5,6

5,6

Vasıtalı

10,3

10,2

10,2

10,2

Servet

0,5

0,5

0,5

0,5

Vergi Dışı Normal Gelirler

1,9

1,7

1,7

1,6

Faktör Gelirleri

4,2

3,4

3,2

2,8

Sosyal Fonlar

8,4

8,4

8,4

8,4

30,6

29,7

29,6

29,1

0,1

0,1

0,1

0,0

30,7

29,8

29,7

29,2

Toplam
Özelleştirme Gelirleri
Toplam Gelir
Cari Harcamalar

15,0

14,3

14,3

13,7

Yatırım Harcamaları

2,6

2,5

2,5

2,2

Sabit Sermaye

2,6

2,5

2,4

2,2

Stok Değişmesi

0,0

0,0

0,0

0,0

Transfer Harcamaları

16,6

16,5

16,4

15,8

Cari Transferler

15,6

15,6

15,6

15,2

1,0

0,9

0,8

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Toplam Harcama

34,3

33,3

33,1

31,7

Borçlanma Gereği

3,6

3,5

3,4

2,6

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği

3,7

3,6

3,5

2,6

31,4

30,1

29,7

28,5

0,7

0,3

0,0

-0,7

-2,1

-1,2

-0,8

0,3

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 amaçlanmaktadır.
2020 yılında, Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin, fiili ve yapısal
dengeler üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Söz konusu yılda, bütçe tarafında, faiz
ödemelerindeki artış ile gelir vergisindeki gerileme etkili olurken, sosyal güvenlik
kurumlarının gelirleri düşmüştür. Ayrıca, gelirleri düşerken, salgında uygulanan istihdamı
desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle giderleri artan işsizlik sigortası fonunun dengesi
açığa dönmüştür. Bütün bu gelişmeler sonucunda, önemli oranda açık vermeye devam
etmekle birlikte, bir önceki yıla göre, fiili genel devlet açığının GSYH’ya oranı 0,8 puan,
yapısal genel devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranı ise 1,9 puan gerilemiştir.
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Tablo 4.10: Genel Devlet Denge Analizi 1

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Hasıla
Açığı
(Y/Yp) 2
1,59
2,19
0,29
2,32
0,83
-2,14
-4,69
-0,54
-0,13
0,45
0,70

Genel Devlet Dengesi / GSYH
Fiili Denge
Yapısal Denge 3
-1,62
-2,28
-1,77
-2,62
-3,14
-3,58
-2,94
-4,03
-4,20
-4,58
-5,71
-4,87
-4,92
-2,95
-4,02
-3,61
-3,43
-3,23
-3,34
-3,37
-2,21
-2,41

Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet
Dengesi / GSYH
Fiili Denge
Yapısal Denge 3
0,89
0,28
0,57
-0,23
-1,14
-1,57
-1,02
-2,07
-2,09
-2,45
-3,21
-2,42
-2,11
-0,26
-1,17
-0,77
-0,23
-0,04
0,03
0,01
1,05
0,87

Devresel
Denge /
GSYH
0,62
0,79
0,43
1,00
0,34
-0,73
-1,83
-0,40
-0,20
0,02
0,19

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

Hayatı olumsuz etkileyen salgının ekonomik ve sosyal etkileri 2021 yılında da devam
etmiştir. Hem salgının hem de yıl içinde yaşanan doğal afetlerin olumsuz etkilerini
sınırlandırmak amacıyla, gelir kaybı yaşayan hanehalkı ve firmalara verilen mali destekler,
vergi indirim ve ertelemeleri gibi tedbirler alınmaya devam edilmiş, ayrıca uygun koşullu
kredi imkânları sağlanmıştır. İstihdamı desteklemek amacıyla uygulamaya konulan kısa
çalışma ödeneği ise 2021 yılı Haziran ayında sona erdirilmiştir. 2018 yılında başlanan ve
akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatını azaltan eşel mobil sistemi uygulamasına ERP dönemi
boyunca da devam edileceği dikkate alınmıştır. İmar barışı, vergi barışı, TCMB karı gibi
gelirlerin etkisi de eklendiğinde, bütçenin bir defalık gelirlerinin GSYH’ya oranı yüzde 0,6;
destek ödemeleri ve deprem gibi bir defalık giderleri ise yüzde 0,5 seviyesine ulaşmaktadır.
Bunlara ek olarak, 2021 yılında, özelleştirme fonunun GSYH’nın yüzde 0,1’si kadar
özelleştirme geliri elde etmesi, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının etkisinin
ise GSYH’nın yüzde 0,3’ü kadar olması beklenmektedir. 2021 yılında, salgının da olumsuz
etkisiyle, ekonomik dalgalanmaların genel devlet dengesini daraltıcı etkisinin azalarak da
olsa devam ettiği görülmektedir.
2021 yılında, ekonomik aktivitedeki toparlanmaya bağlı olarak, kurumlar vergisi,
dahilde alınan KDV, ithalde alınan KDV gibi bütçe gelir kalemlerinde artışlar yaşandığı
görülmektedir. Diğer taraftan, GSYH’ya oran olarak, bütçenin personel giderleri gerilerken,
faiz ödemeleri bir önceki yıl seviyesinde kalmış, kamu sermayeli şirketlere yapılan sermaye
katkılarının da etkisiyle borç verme kaleminde artışlar meydana gelmiştir. Mahalli idarelerin
gelirleri, faktör gelirlerindeki reel azalmaya bağlı olarak düşerken, giderleri gelirlerinden
daha fazla düşen SGK ve işsizlik sigortası fonunun dengeleri bir miktar iyileşmektedir.
SGK’nın prim gelirlerindeki düşüşe rağmen, sigorta ödemeleri ve sağlık giderlerindeki
gerileme ile kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi
programların bitmesiyle azalan işsizlik sigortası fonu giderleri bu gelişmede etkili olmuştur.
Böylece, özellikle MYB dengesinin de etkisiyle, yapısal genel devlet açığının potansiyel
GSYH’ya oranının, bir önceki yıla göre, 0,7 puan artarak yüzde 3,6 seviyesinde olması,
yapısal faiz dışı açığın ise 0,5 puan kötüleşerek yüzde 0,8 olması beklenmektedir.
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Tablo 4.11: Mali Duruş ve Çıktı Açığı 1
(Bir Önceki Yıla Göre Değişim )

Potansiyel GSYH’ya Oran Olarak
Hasıla Açığı
(Y/Yp)
-0,18
0,61
-1,90
2,03
-1,49
-2,97
-2,55
4,14
0,41
0,58
0,25

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Faiz Dışı Yapısal Genel Devlet
Dengesi
0,05
-0,51
-1,34
-0,50
-0,39
0,03
2,16
-0,51
0,73
0,05
0,86

Yapısal Genel Devlet Dengesi
0,38
-0,34
-0,97
-0,45
-0,54
-0,29
1,92
-0,66
0,38
-0,14
0,96

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

2022-2024 döneminde, yapısal denge ve milli gelir açığının bir önceki yıla göre
değişimi arasındaki ilişki incelendiğinde, 2022 ve 2024 yıllarında, uygulanması öngörülen
politikaların ekonomik dalgalanmaların etkisini azalttığı görülmektedir. 2023 yılında ise, söz
konusu ilişki negatif olmakla birlikte, faiz dışı yapısal denge sıfıra yakın olduğu için
uygulanması öngörülen maliye politikasının nötr olduğu ifade edilebilir.
2022-2024 döneminde, borçlanma gereğinin düşürülerek sürdürülebilir bir maliye
politikasının uygulanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, kaynakların en verimli alanlarda
kullanılmasını sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Böylece, ERP döneminde, genel devlet dengesinin düzelme eğilimine girmesi ve fiili ve
yapısal genel devlet açığının, GSYH’ya ve potansiyel GSYH’ya oranlarının, aynı seviyede
ve ortalama yüzde 3 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir (Şekil 4.1).
Şekil 4.1: Genel Devlet Dengesi
10

1.10

6

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

2024

2023

2022

0.88
2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

-12
-14

0.92

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

-10

2017

Yüzde

1.08

Tahmin

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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Fiili ve yapısal genel devlet dengeleri faiz giderleri hariç olarak incelendiğinde, alınan
tedbirlerin de etkisiyle dengelerin 2023 yılından itibaren fazlaya döndüğü görülmektedir
(Şekil 4.2). Böylece, bir önceki ERP döneminde, GSYH ve potansiyel GSYH’ya oran olarak,
sırasıyla ortalama yüzde -1,4 ve yüzde -1 olarak tahmin edilen faiz dışı fiili ve yapısal genel
devlet dengelerinin, 2022-2024 döneminde, aynı seviyede ve ortalama yüzde 0,3 olması
öngörülmektedir.
Şekil 4.2: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi
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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. ERP dönemi incelendiğinde, devresel hareketlerin fiili genel devlet
açığını artırıcı etkisinin sınırlı olacağı öngörülmektedir (Şekil 4.3).
Şekil 4.3: Devresel Genel Devlet Dengesi
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Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
GDD: Genel Devlet Dengesi, Pot. GSYH: Potansiyel GSYH
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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 76,1 seviyesinden 2020 yılı sonunda yüzde 39,7 seviyesine gerilemiştir.
Merkezi yönetim borç stoku, 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre
yaklaşık 455,9 milyar TL artarak 2.268,7 milyar TL seviyesine çıkmıştır. 2021 Ekim sonu
itibarıyla sabit faizli borçların stoktaki payı 2020 yıl sonuna göre 2,3 puan azalarak yüzde
67,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Tablo 4.12: AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
AB Tanımlı Genel
Yönetim Borç Stoku

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

32,4

31,1

28,4

27,3

27,9

27,9

30,1

32,6

39,7

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Merkezi yönetim iç borç stoku, 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla, 2020 yılı sonuna
göre yaklaşık 144,6 milyar TL artarak 1.205,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
stokun GSYH’ye oranının ise 2019 sonundaki yüzde 17,5 seviyesinden 2020 yılı sonunda
yüzde 21,0 seviyesine yükseldiği görülmektedir.
Tablo 4.13: Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku
(GSYH’ya Oran, Yüzde)
İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku
Toplam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

24,4

22,1

20,2

18,7

17,8

17,1

15,6

17,5

21,0

9,3

10,0

9,6

10,1

11,1

10,9

12,8

13,3

14,9

33,7

32,1

29,8

28,8

28,9

28,0

28,4

30,8

35,9

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Merkezi yönetim dış borç stoku ise 2021 Ekim sonu itibarıyla 1.063,8 milyar TL
seviyesindedir. Dış borç stokunun faiz kompozisyonu incelendiğinde, 2021 Ekim sonu
itibarıyla sabit faizli borçların dış borç stoku içerisindeki payının yüzde 85,8 olduğu
görülmektedir.
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Tablo 4.14: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Faiz Yapısı
(Milyon TL)
İç Borç Stoku
Sabit Değişken

Dış Borç Stoku
TÜFE'ye
Endeksli

Toplam Borç Stoku

Sabit Değişken

Sabit Değişken

TÜFE'ye
Endeksli

Toplam

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

591.666

217.790

250.897 679.760

72.735

1.271.427

290.525

250.897 1.812.849

2021 Ekim

626.857

292.482

285.627 912.697

151.063

1.539.554

443.546

285.627 2.268.726

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

Dış Borç Stoku
TÜFE'ye
Endeksli

Toplam Borç Stoku

Sabit Değişken

Sabit Değişken

TÜFE'ye
Endeksli

Toplam

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

32,6

12,0

13,8

37,5

4,0

70,1

16,0

13,8

100,0

2021 Ekim

27,6

12,9

12,6

40,2

6,7

67,9

19,6

12,6

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, 2012 sonu itibarıyla 4,6 yıl olan merkezi yönetim borç stokunun vadeye kalan
ortalama süresi, 2021 Ekim sonu itibarıyla 5,3 yıla yükselmiştir.
Tablo 4.15: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi

İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku
Toplam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
6,4

3,9
9,6
6,4

3,0
8,9
5,5

2,8
8,3
5,1

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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4.6.2. 2022-2024 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. 2020 yılı sonunda yüzde 39,7 oranında gerçekleşen Avrupa Birliği Tanımlı Genel
Yönetim Borç Stokunun, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da 2024 yılı
sonunda yüzde 34,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Tablo 4.16: AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Tahminleri
2020

2021

Gerçekleşme
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

39,7

(GSYH’ya Oran, Yüzde)
2022
2023
2024
Tahmin*

36,6

35,8

35,4

34,7

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
* OVP (2022-2024)

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. Hazine ve Maliye Bakanlığının 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 2022 yılı için 4,5 milyar ABD doları
olarak belirlenmiştir. Garantili ve ikrazlı 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
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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.
Eylül 2021 itibarıyla, Hazine geri ödeme garantili borç stoku 15,2 milyar ABD
dolarıdır. 2020 yıl sonu itibarıyla 25,2 milyon ABD doları olan Hazine geri ödeme
garantilerinden yapılan üstlenim miktarı ise Kasım 2021 itibarıyla 20,1 milyon ABD doları
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sağlanan garantiler kapsamında oldukça şeffaf bir süreç
yürütmekte 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. 2022 yılı için borç
üstlenim taahhüt limiti, 4,5 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir.
4.6.4. Geri Ödeme Garantisi
2020 yılı sonu itibarıyla 15,24 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşen Hazine geri
ödeme garantili borç stoku 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 15,21 milyar ABD doları olarak
yatay bir seyir izlemiştir. Kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına sağlanan
Hazine garantileri, toplam garantilerin içinde en büyük paya sahiptir.
Tablo 4.17: Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu*

2021
2022
2023
2024+

Anapara
998
2.075
3.615
11.120

Faiz
137
306
293
1.281

(Milyon Avro)
Toplam
1.135
2.381
3.908
12.401

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
*Kullanım bazında; Haziran 2021 itibarıyla, geçici

2007 yılından bu yana Hazine geri ödeme garantili borç stoku seviyesinde görülen
artışa rağmen, bu dönemde üstlenim oranı düşük seviyelerde seyretmiş ve 2021 yılı Kasım
ayı itibarıyla yüzde 0,8 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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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
2021 yılı Kasım ayı itibarıyla yedi KÖİ projesi için sağlanan toplam 17,2 milyar ABD
doları tutarındaki dış krediye Hazine tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmiştir.
Pandemiye rağmen bahse konu taahhütler kapsamında herhangi bir fesih talebi veya üstlenim
gerçekleşmemiştir.
Tablo 4.18: Borç Üstlenimine Tabi Kredi Anlaşmaları
Proje Adı
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy
Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)
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

KÖİ Modeli

Borç
Üstlenim
Anlaşması
Tarihi

Toplam Proje
Maliyeti
(Milyon ABD
Doları)

Yap-İşlet-Devret

11.12.2012

1.239,9

Yap-İşlet-Devret

13.5.2014
11.3.2016

3.456,2

Kredi Tutarı
(Milyon ABD
Doları)
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 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 20,6 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Alacak stokunun dağılımı; mahalli idareler için yüzde 50,8, KİT’ler için
yüzde 26,7 ve diğer kuruluşlardan olan alacaklar için yüzde 22,5 şeklindedir.
Tablo 4.19: Hazine Alacak Stoku
Mahalli İdareler
KİT'ler
Diğer Kuruluşlar
Toplam

(Milyon TL)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021*
14.519 13.036 11.349 12.163 12.329 11.605 11.750 11.029 10.328 10.471
3.282 3.168 2.129 2.375 2.432 2.744 3.307 3.520 4.209 5.507
3.970 3.789 3.221 3.197 2.831 3.151 3.479 3.452 3.382 4.644
21.771 19.994 16.699 17.734 17.593 17.500 18.536 18.001 17.919 20.622

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
* Kasım 2021 itibarıyla, geçici

Ocak-Kasım 2021 döneminde Hazine alacakları için gerçekleştirilen tahsilatın,
kaynaklarına göre dağılımında yüzde 65 ile Kuruluşların nakit olarak yaptıkları ödemeler ilk
sırada yer almaktadır. Belediyelerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş.
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tarafından vergi gelir paylarından yapılan kesintiler yoluyla yapılan tahsilatlar ise yüzde 34
seviyesinde olmuştur.
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 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 2020 yılı stok yapısı dikkate alındığında yalnızca 1,0 puan
artırmaktadır. Faizlerde oluşabilecek 500 baz puanlık artış ise 2002 yılında stok/GSYH
oranını 1,4 puan artırırken 2020 yılında yalnızca 0,9 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. Söz konusu şok altında büyüme oranı 2 puan azaldığında, stok/GSYH oranı
2002 yılında 1,3 puan artarken, bu artış oranı 2020 yılında 0,7 puana gerilemiştir.
Tablo 4.20: 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

2020
+/- 1,0 puan
+/- 0,9 puan
+/- 0,7 puan

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

4.8. Kamu Maliyesinin Kalitesi
Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi ve gelir kalitesinin artırılmasına yönelik
olarak On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), OVP (2022-2024) ve Cumhurbaşkanlığı
Yıllık Programında (2022) birçok tedbir ve eylem bulunmaktadır. Bu tedbirlerden en
önemlileri program bütçe yapısına geçilmesi, harcama gözden geçirmelerinin yürütülmesi,
kayıt dışılığın azaltılması, verginin tabana yayılması ve vergiye uyumun artırılması, vergi
adaletinin ve eşitliğinin artırılması ile vergileme hizmetlerinin etkinleştirilmesidir.
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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.
2022 yılı başından itibaren 2008 yılında uygulanmaya başlanan asgari geçim indirimi
kaldırılarak yerine daha etkin bir uygulama devreye alınmıştır. Yeni uygulama kapsamında
tüm ücretlilerin ödeyeceği vergiden asgari ücrete tekabül eden vergi tutarı kadar istisna
uygulanacaktır. Ayrıca, tüm çalışanlara asgari ücret tutarı kadar ücret gelirinden damga
vergisi istisnası sağlanmıştır. Uygulama ile asgari ücret elde eden bir çalışanın aldığı ücret
gelir ve damga vergisinden istisna edilmiş olmaktadır.
4.9. Mali Yönetişim ve Bütçesel Çerçeve
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının merkezi uyumlaştırma rolü
çerçevesinde, kamu harcama sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik stratejik planlama,
performans programı ve faaliyet raporlamasına ilişkin ikincil mevzuat ile diğer
düzenlemelerin tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
16 Ekim 2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda yapılan değişikliklerle program bütçe sistemine geçiş süreci
tamamlanarak kamu idarelerinin performans programlarını program bütçeye uygun olarak
hazırlamasına yönelik düzenlemeler yasal altyapıya kavuşturulmuştur.
7254 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler doğrultusunda düzenlenen Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanmıştır. Ayrıca program bütçe sistemine uyum çalışmaları kapsamında stratejik
yönetime ilişkin kılavuz ve rehberlerde güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.
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.
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2021 yılı Aralık ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde Strateji ve Bütçe Başkanlığı
tarafından merkezi kamu idaresi, devlet üniversitesi ve KİT’lere ait olmak üzere toplam 52
adet stratejik plan değerlendirilmiştir.
Stratejik yönetim arşivinin zenginleştirilmesini sağlamak üzere kamu idarelerinin
stratejik yönetime ilişkin tüm belgelerinin eksiksiz şekilde teminine yönelik çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda, kamu idarelerince hazırlanan stratejik yönetime ilişkin belgeler
kamuda stratejik yönetim internet sitesinde (www.sp.gov.tr) arşivlenerek kamuoyuyla
paylaşılmaktadır.
Türkiye’deki iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Hazine ve
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) kamu idarelerinin iç
denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere 5018
sayılı Kanunun 67 inci maddesinde belirtilen görevlerini yürütmektedir.
İDKK tarafından iç denetim mesleki uygulama çerçevesinin uluslararası standartlarla
uyumlu bir şekilde oluşturulması için her düzeyde gerekli mevzuat çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca, Kurul tarafından, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere 5018 sayılı
Kanun kapsamındaki kamu idareleri itibarıyla iç denetçi sayıları belirlenmiş ve bu kapsamda
ilgili kamu idareleri için iç denetçi kadroları oluşturulmuştur. İç denetçi insan kaynağı
kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki kamu idarelerinin ihtiyacının karşılanması için iç
denetçi aday belirleme sınavlarının yaptırılması ve bu sınavlar sonrasında da iç denetçi
adaylarının sertifika eğitimi almaları sağlanmıştır. İDKK, sürekli mesleki gelişim
kapsamında iç denetçilerin meslek içi eğitim süreçlerini de desteklemektedir.
İDKK iç denetim alanında önümüzdeki dönemde mesleki değişim ve ilerlemeleri de
göz önünde bulundurarak daha etkin işleyen bir iç denetim sistemini oluşturmak için
mevzuatın güncellenmesine, iç denetçi insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına, iç
denetçilerin mesleki yetkinliklerinin artırılmasına ilişkin meslek içi eğitim faaliyetlerine ve
iç denetim çalışmalarının kalitesinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi amacıyla da dış
değerlendirme faaliyetlerine ağırlık verecektir.
4.10. Kamu Finansmanının Sürdürülebilirliği
4.10.1. Kamu Maliyesi Riskleri
2022-2024 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
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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 program dönemi için 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 2022-2024 döneminde
nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin sürdürülebilirlik analizleri aşağıda yer almaktadır.
Şekil 4.4’te, ele alınan senaryolar altında orta vadede AB Tanımlı Genel Yönetim Borç
Stoku/GSYH oranlarının seyri görülmektedir. Yapılan senaryo analizlerinde, döviz kuru, reel
büyüme ve piyasa faiz oranlarına çeşitli şoklar uygulanarak borç stokunun bu şoklara karşı
tepkisi ölçülmeye çalışılmaktadır. Yapılan senaryolarda 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 2022 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
enflasyon üzerindeki etkileri analize yansıtılmıştır. Belirtilen senaryolar incelendiğinde; borç
yükünün 2024 yılında baz senaryodaki seviyesinin döviz kuru şoku altında 1,0 puan, büyüme
şoku altında 2,1 puan, faiz şoku altında 0,6 puan, toplu şok senaryosunda ise 5,3 puan üzerine
çıkabileceği öngörülmektedir. Faiz dışı fazlaya yönelik şokun eklenmesi durumunda ise 2024
yılında borç stokunda yaşanacak artışın 6,6 puana yükselebileceği tahmin edilmektedir.

76

Kamu Maliyesi

Şekil 4.4: Sürdürülebilirlik Senaryoları*
49
46
43

36.6

34

35.8

35.4

2023

37

2022

Yüzde

40

31

41.3
40.0
36.8
35.7
35.3
34.7

Baz Senaryo
Büyüme Şoku (2 puan)
Toplu Şok

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

25

2015

28

Kur Şoku (%10)
Faiz Şoku (500 bp)
Toplu Şok + Tek Seferlik FDF şoku (GSYH'nin %1'i)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
*OVP(2022-2024) varsayımları kullanılmıştır.
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5. YAPISAL REFORM ALANLARI
5.1. Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyümenin Önündeki Temel Zorluk Alanları
Türkiye ekonomisi salgınla mücadele çerçevesinde üretimin ve tedarik zincirinin
kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin
sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atarak önemli ölçüde başarılı olmuştur. 2020 yılı
ikinci yarısı itibarıyla güçlü bir toparlanma ivmesi yakalayan iktisadi faaliyet güçlü büyüme
performansını halen korumaktadır. Ancak salgın sonrası dönemde yeniden şekillenen iş yapış
şekilleri, değişen tedarik zincirleri ülke ekonomilerinde yeni bir denge arayışını da beraberinde
getirmektedir. Türkiye ekonomisinin bu fırsatlardan azami oranda faydalanması, daha rekabetçi
ve kapsayıcı bir büyüme yapısına ulaşabilmesi adına Avrupa Komisyonu tarafından iletilen
rehberle uyumlu bir biçimde 3 temel zorluk ön plana çıkarılmaktadır. Salgın sonrası toparlanma
sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye
ekonomisi için; nitelikli istihdam oluşturmak, eğitim sisteminin kalitesini yükseltmek ve
yüksek katma değerli üretim payını artırmaya yönelik çabalar ön plana çıkmaktadır.
Temel Zorluk 1: İşgücünün kalitesi ile istihdamının artırılması ve kayıt dışı istihdamın
azaltılması
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.
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.
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi sürecinde
halihazırda yürütülen mücadeleler ile önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bu kapsamda ulusal
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ölçekte Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının
sorumluluğunda kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planları yürütülmektedir. Eylem
Planlarında, denetim kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması, elektronik uygulamaların hayata
geçirilmesi, mevzuat güncellemeleri, toplumsal farkındalığın ve mükellef uyumunun
artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesine
yönelik eylemler yer almaktadır. 2019-2021 uygulama yıllarını içine alan son eylem planı
tamamlanmış olup yeni dönem 2023-2025 eylem planı 2022 yılı içinde hazırlanacaktır.
Kayıt dışı istihdam boyutuyla ele alındığında 2002 yılında yüzde 52’ler seviyesinde olan
kayıt dışı istihdam oranı, 2021 Ekim ayı itibarıyla yüzde 29,5 seviyelerine gerilemiştir. Tarım
dışı sektörlerde ise bu oran aynı dönem itibarıyla yüzde 18,1 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 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. Ülke genelinde denetim yapan Sosyal Güvenlik
Denetmenlerinin daha verimli çalışabilmeleri için “Denetmen Otomasyon Programı”
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tamamlanmış olup kayıt dışı istihdamla mücadelede denetim kapasitesinin etkinliği
yükseltilebilecektir.
b) Reform tedbirleri
Tedbir 1: “İş Kulüpleri” (ERP (2021-2023) Tedbir 19)
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. Hâlihazırda Türkiye
genelinde 72 il 80 birimde İş Kulübü faaliyetleri devam etmektedir.
On Birinci Kalkınma Planında Tedbir 569.3’te “Özel politika gerektiren gruplara daha
nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi maksadıyla İş Kulüpleri ve bu kulüplerden
yararlanan kişi sayısı artırılacaktır.” maddesi bulunmaktadır.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında “İstihdam ve Çalışma Hayatı”
başlığında Tedbir 569.3’de ise “Özel politika gerektiren gruplara daha nitelikli danışmanlık
hizmeti sunulabilmesi maksadıyla İş Kulüpleri ve bu kulüplerden yararlanan kişi sayısı
artırılacaktır” maddesi 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.
2022 yılı itibarıyla İş Kulüplerinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması hedeflenmekte
olup 2023 ve 2024’te de yaygınlaştırma çalışmaları devam edecektir.
ERP (2021-2023)’te, İş Kulüplerinin 81 ilde yaygınlaştırma çalışmalarının yürütüleceği
ve bu kapsamda 2021 yılında 9 yeni İş Kulübü açılacağı (2020 yılında 75 İş Kulübü)
belirtilmiştir. 2021 yılında 5 yeni İş Kulübü açılarak Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türkiye
genelinde 72 il ve 80 birimde İş Kulübü faaliyetleri devam etmektedir. Aynı minvalde 2021
yılında 100 İş ve Meslek Danışmanına (İMD) “İş Kulübü Liderlik Eğitimi” verilmesi
hedeflenmiş, 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 50 İş ve Meslek Danışmanına İş Kulübü Liderlik
Eğitimi verilmiştir.
Pandemi öncesinde yüz yüze düzenlenen İş Kulübü faaliyetleri pandemi ile birlikte
çevrimiçi ortamda da düzenlenmeye başlanmış ve çevrimiçi hizmet sunumunun önemi
artmıştır. Çevrimiçi hizmet sunumunun sağlık ile ilgili önlemlere ek olarak Kurum
hizmetlerinin erişilebilirliğinin artması, İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezi bulunmayan yerlerde
de danışmanlık hizmetlerinin sunulabilmesi gibi faydaları da bulunmaktadır.
Çalışmalar kapsamında 6-15 kişilik gruplar halinde bireyin kendini tanıması, kariyer
hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri ve
grubun ihtiyacı olan diğer konularda uygulamalı eğitimler verilmektedir. Grup üyeleri
arasındaki etkileşimi artırmak, iş arayanların iş arama ağının gelişmesine de yardımcı
olmaktadır. Ayrıca katılımcılara ödevler verilerek sürecin içinde aktif kalması sağlanmaktadır.
2020 yılı Haziran ayından itibaren çevrimiçi olarak düzenlenen İş Kulüplerinden toplam
31.219 kişi faydalanmıştır. Çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, Kadın Konukevleri,
Çocuk Destek Merkezleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri ve sivil
toplum kuruluşları gibi kurum/kuruluşlarla yoğun iş birliği yapılmıştır. Pandemi sürecinde ve
sonrasında çevrimiçi olarak düzenlenen İş Kulübü eğitimlerine devam edilecektir.
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i. 2022 için planlananlar: İş Kulüplerinin 2022 yılı içerisinde ihtiyaç doğan birimlerde
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. Ayrıca çevrimiçi ortamda düzenlenen İş Kulüpleri eğitimlerine
devam edilecektir.
ii. 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. Ayrıca çevrimiçi ortamda düzenlenen İş Kulüpleri
eğitimlerine devam edilecektir.
iii. 2024 için planlananlar: İş Kulüplerinin 2024 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
2024 yılında 5 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 planlanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi ortamda
düzenlenen İş Kulüpleri eğitimlerine devam edilecektir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

5*

10

10

5

30.969**

78.750

86.250

86.250

Yeni Açılan İş Kulübü Sayısı
İş Kulübü Katılımcı Sayısı

* 2021 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsamaktadır.
** Katılımcı sayısı 2021 yılı Ocak Ekim döneminde Türkiye çapında 80 İş Kulubünde verilen hizmetlerden faydalananları 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
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iş olduğu fikri oluşturulmakta, iş arayanlara nasıl iş bulunabileceği gösterilmekte, kişilerin
özgüveni yükseltilmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 63.780 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2023: 61.544 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2024: 59.324 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 2021 Ekim sonuna kadar ise toplamda 114.660 kişi faydalanmıştır.
Katılımcıların 74 bin 277’sinin kadın olduğu dikkate alınarak bu hizmetten kadınların yoğun
olarak yararlandığını söylemek mümkündür.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına
ilişkin bu kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
7.Potansiyel riskler:
Risk
Personel yetersizliğinden kaynaklı İş Kulübü Liderlerine verilen ek işler
nedeniyle işlerin aksaması
İş Kulüpleri faaliyetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik kurum ve
kuruluşların ortak çalışma ve iş birliği kültürüne uzak olması
İş Kulüplerinin iyi tanıtılamaması nedeniyle talebin düşük kalması

Olasılık
Düşük
Düşük
Düşük

Tedbir 2: “Geleceğin Meslekleri” (ERP (2021-2023) Tedbir 22)
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
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.
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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. İŞKUR
tarafından “Geleceğin Meslekleri” olarak belirlenen 100 meslekte uygulanmakta olan işbaşı
eğitim programlarında diğer işbaşı eğitim programlarından farklı olarak 18-29 yaş aralığındaki
katılımcılar için dokuz aya kadar program düzenlenebilmekte ve katılımcılara 115 TL günlük
cep harçlığı (2021 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. 2021 Ocak-Kasım döneminde
Geleceğin Mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 1.760 kişi yararlanmıştır.
Aynı şekilde bu mesleklerde düzenlenen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi
(NBUY)’nden ise 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 806 kişi yararlanmıştır.
2021 yılı sonuna kadar Geleceğin Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az 2.000 gencin İşbaşı
Eğitim Programlarından yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme (NBUY)
Projesi kapsamında en az 1.000 kişinin Mesleki Eğitim Kurslarından yararlandırılması
hedeflenmiştir. 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. 2022 için planlananlar: 2022 yılı sonuna kadar geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş
arası en az 2.000 gencin işbaşı eğitim programlarından yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim
Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Projesi kapsamında en az 1.500 kişinin mesleki eğitim
kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir.
ii. 2023 için planlananlar: 2023 yılı sonuna kadar geleceğin mesleklerinde 18-29 Yaş
Arası En Az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim
Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Projesi kapsamında en az 1.500 kişinin mesleki eğitim
kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir.
iii. 2024 için planlananlar: 2024 yılı sonuna kadar geleceğin mesleklerinde 18-29 Yaş
Arası En Az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim
Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Projesi kapsamında en az 1.500 kişinin mesleki eğitim
kurslarından yararlandırılması hedeflenmektedir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge
Geleceğin Mesleklerinde 18-29 Yaş Arası
Gençlerin İşbaşı Eğitim Programlarından
Yararlananların Sayısı
Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme (NBUY)
Projesi’nden Yararlananların Sayısı

Mevcut Durum*

2022

2023

2024

1.760

2.000

2.000

2.000

806

1.500

1.500

1.500

*Ocak-Kasım 2021
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3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: 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:
2022: 1.869.698 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2023: 1.962.903 Avro (Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları)
2024: 2.041.588 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
istihdamlarına katkı sunulması ve doğru nitelik ve becerilerle işverenlerin açık iş
pozisyonlarının sağlıklı bir şekilde eşleştirilmesine katkı sunulması beklenmektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasına ilişkin
bu kapsamda bir etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Olasılık

Risk
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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Tedbir 3: “Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilerek genç istihdamının artırılması”
1. Tedbirin tanımı: Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olan ve kalfalık/ustalık
belgesine sahip olup istihdam edilen mezunların oranı yüzde 90’a yakındır. Yine mesleki eğitim
merkezlerinde eğitim gören çırakların eğitimleri sırasında sözleşme imzaladıkları işyerlerinde
mezun olduktan sonra usta olarak aynı işyerlerinde istihdam edilme oranı yüzde 80’e yakındır.
Mevcut mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin sayısının artırılması
sağlanacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokolle cezaevlerinde mesleki eğitim
merkezleri artırılacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokolle ilk defa mesleki ve
teknik Anadolu liselerinde İngilizce, Rusça ve seçmeli bir dil olmak üzere 3 dilde eğitim
verilecek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokolle OSB’ler bünyesinde mesleki
eğitim merkezi irtibat büroları açılacaktır. ILO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla
uygulanmakta olan protokoller ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri sayıları artırılarak çocuk
işçiliği ile mücadele edilecek ve Türkiye’deki yabancı uyrukluların mesleki eğitim
merkezlerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece, kayıt dışı işgücü ile mücadele edilerek
istihdam artırılması sağlanacaktır.
i. 2022 için planlananlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, UNICEF ve ILO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokoller
kapsamında Turizm Bölgeleri, Cezaevleri ve OSB’lerin bulunduğu bölgelerde mesleki eğitim
merkezlerinin sayılarını artırmak ve böylelikle bu okullardan mezun olan kalfaların ve ustaların
sayısını artırarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamak ve istihdamın
artırmak. 2021 yılı itibarıyla 150 bini aşkın öğrenci sayısını 200 binin üzerine çıkarmak.
ii. 2023 için planlananlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, UNICEF ve ILO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokoller
kapsamında Turizm Bölgeleri, Cezaevleri ve OSB’lerin bulunduğu bölgelerde mesleki eğitim
merkezlerinin sayılarını artırmak ve böylelikle bu okullardan mezun olan kalfaların ve ustaların
sayısını artırarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamak ve istihdamın
artırmak. 2022 yılı itibarıyla 200 bini aşkın öğrenci sayısını 250 binin üzerine çıkarmak.
iii. 2024 için planlananlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, UNICEF ve ILO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokoller
kapsamında Turizm Bölgeleri, Cezaevleri ve OSB’lerin bulunduğu bölgelerde mesleki eğitim
merkezlerinin sayılarını artırmak ve böylelikle bu okullardan mezun olan kalfaların ve ustaların
sayısını artırarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamak ve istihdamın
artırmak. 2023 yılı itibarıyla 250 bini aşkın öğrenci sayısını 300 binin üzerine çıkarmak.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

%88

%89

%90

%91

MEM’den mezun olan gençlerin istihdam
oranı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören
çırak öğrenciler haftada 4 gün işletmede beceri eğitimi yapmaktadır. Bu işletmeler çırak
öğrencilere asgari ücretin 1/3'ünden az olmamak üzere ücret öderler. 12'nci sınıf öğrencilerine
ise asgari ücretin en az yarısı kadar işletmelerce ücret ödenir. İşletmelerin ödediği bu ücretler
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“devlet katkısı” olarak işletmelere devlet tarafından geri ödenmektedir. Bu sebeple çırak
öğrenciler işletmeler açısından avantajlıdır. Dolayısıyla çırak öğrenci yetiştirmek isteyen
işletmelerin sayısında artış olması ve bu işletmeler arasındaki rekabetçiliğin pozitif olarak
etkilenmesi beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Maliyetler tahmini değerleri
göstermektedir.
2022: 18.222.830 Avro (Merkezi Bütçe ve Diğer Hibeler)
2023: 18.463.056 Avro (Merkezi Bütçe ve Diğer Hibeler)
2024: 18.644.676 Avro (Merkezi Bütçe ve Diğer Hibeler)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilerin istihdam oranı çok yüksektir.
Dolayısıyla öğrenci sayısı arttıkça istihdam oranı da artacaktır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Çevre ve iklim değişikliğine
yönelik bir etki bulunmamaktadır.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim
görmek
isteyen
potansiyel
öğrencilerin ilgi azlığı, çeşitli
nedenlerle
mesleki
eğitim
merkezlerine
kayıt
olmak
istememeleri

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Sebepleri belirlemek için uzman personel
görevlendirilecek. 81 ilde saha araştırması
yapılacak. Yereldeki sorunlara göre genel bir
analizin yapılacak ve bu soruna yönelik bakanlık
tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Yüksek

Tedbir 4: “Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak
kayıt dışı istihdamın azaltılması” (ERP (2021-2023) Tedbir 9)
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
2015-2017 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
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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 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 2021 yılında 50 kişilik denetim elemanı alımı yapılmıştır. Denetim
aşamasında kullanılmak üzere tamamlanan yazılım programları (KADİM PERİ ve Denetmen
Otomasyon Programı) ülke genelinde kullanıma açılmıştır.
i. 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.
ii. 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
Alımı Yapılması Planlanan Denetmen Sayısı

Mevcut Durum*

2022

2023

50

400

400

* 2021 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 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.
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4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: Mesleğe yeni başlayacak
denetmen yardımcılarına sunulacak ücret ödemeleri, ürün ve hizmetler kapsamında ortaya
çıkacak maliyet merkezi bütçeden karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunda halihazırda
çalışan Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı sayısı 2.744’tür.
2021 yılı için mesleğe yeni başlayan bir denetmen yardımcısının vergi ve prim ödemeleri dahil
olmak üzere brüt olarak 621 Avro’dur. Maaş artışı ve zamlar düşünülerek 2022 yılı için 335.300
Avro ve 2023 yılı için 351.677 Avro yeni alınan personel gideri olacağı tahmin edilmiştir.
2022: 335.300 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 351.677 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 ve iklim değişikliği 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:
Olasılık

Risk
Alımı yapılacak denetim personelinin sınav sürecinin uzaması nedeniyle
yetiştirilme sürecinin aksaması
İhtiyaç duyulan yazılımın tamamlanması sürecinde yaşanabilecek
gecikmeler
Mal alım sürecinde yaşanabilecek fiyat artışları
Veri paylaşımı yapılacak kurum kuruluşlarla protokol imzalanması ve
teknik altyapı çalışmalarının uzun sürmesi
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Temel Zorluk 2: Eğitim sisteminin kalitesinin artırılması
a) Temel engellerin analizi
Son yıllarda Türkiye’de eğitime erişimde önemli mesafe kat edilmiş olup 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.
Pandeminin olumsuz etkisi neticesinde 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2020-2021
eğitim-öğretim döneminde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda önümüzdeki
dönemde, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olmasının sağlanması ve niteliğinin
artırılmasına yönelik ortak kalite standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Erken
çocukluk eğitimine erişimde karşılaşılan temel engeller maddi yetersizlik, kapasite yetersizliği,
ülkemizin coğrafi yapısının çeşitli olmasıdır.
Dünyadaki başarılı eğitim sistemleri incelendiğinde izleme, değerlendirme ve denetim
süreçlerindeki farklılaşmanın odağında, öğretimin iyileştirilmesine yönelik öğretmen ve okul
temelli rehberlik yer almaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda teftiş sisteminin okul
geliştirme amaçlı rehberlik boyutu öne çıkarılacaktır. MEB Stratejik Planı kapsamında
kurumsal rehberlik ile teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak
şekilde yeniden yapılandırılacak ve Bakanlığın hukuk hizmetlerine yönelik etkin çalışmalarına
devam edilecektir (Hedef 2.4).
6 Temmuz 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 78 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde, her derece ve türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme,
inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere eğitim müfettişi ve eğitim
müfettiş yardımcısı istihdam edilmesine olanak sağlanmıştır.
Tedbir 5: “Fırsat eşitliği temelinde, okul öncesi eğitim kademesinde eğitime erişim
sağlanacaktır” (ERP(2021-2023) Tedbir 14)
1. Tedbirin tanımı: 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”, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında “Erken çocukluk
eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk
eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.” 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.
Tedbir revize edilmiş, “Bir Şeyden Çok Şey” ile “İlk Arkadaşım” etkinlik kitaplarının
dağıtımı ile ilgili faaliyet çıkarılmıştır. Bunun yerine “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi”
adlı yeni bir faaliyet tedbire eklenmiştir.
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Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve
alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave
derslikler yapılacaktır (On Birinci Kalkınma Planı, 548.1).
i. 2022 için planlananlar:
1.1. Ev Temelli Model Uygulaması: Ev temelli erken çocukluk eğitim modelinin bir
parçası olan “Benim Oyun Sandığım” kapsamında, özellikle erken çocukluk eğitimi
hizmetlerine erişimi sınırlı olan veya hiç olmayan elverişsiz koşullarda yaşayan 5 yaşındaki
çocuklara ve ailelerine odaklanmaktadır. Şartları elverişsiz bölgelerde yaşayan yaklaşık 9000
ailenin çocuğuna Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi
öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecektir.
1.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Donatım ve Materyal Desteği: Yabancı uyruklu
çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk eğitimi merkezi
oyun odalarına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki
öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecektir.
1.3. Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi: Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi
kapsamında 40.000 yeni ana sınıfı açılacaktır. Ayrıca mevcut okulların fırsat eşitliği
kapsamında iyileştirilmesi yapılacaktır.
1.4. Okul Öncesinde Sınıf Kitaplığı Kurulması: Erken çocukluk döneminden başlanarak
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, onların kelime hazinesini artırmak, dinleme ve
konuşma yeteneklerinin gelişimlerini desteklemek ve erken çocukluk eğitimi alanındaki öykü
türü kitapların eksikliğini giderebilmek adına MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 365
Gün Öykü çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda 53 öykü kitabının yazım ve çizin çalışmaları
tamamlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 53 kitaptan oluşan set, kitaplık ile birlikte
1350 ana sınıfına gönderilecektir. Ayrıca 650 ana sınıfına 365 Gün Öykü seti gönderilecektir.
1.5. Yerel Yönetici Toplantıları: Üst politika belgelerinde yer alan 5 yaşın zorunlu olması
hedefi, okul öncesi eğitimde kalitenin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı politikaları,
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları, alanda yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak için başlatılan Temel Eğitimde 10.000 Okul
Projesi bilgilendirme çalışmalarını istişare etmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla
yerel yönetici bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
ii. 2023 için planlananlar: Benim Oyun Sandığım seti dağıtımına devam edilecektir.
Okul öncesi eğitim kurumlarına donatım ve eğitim materyali desteği verilecektir. Temel
Eğitimde 5.000 Okul Projesine devam edilecektir.
iii. 2024 için planlananlar: Benim Oyun Sandığım seti dağıtımına devam edilecektir.
Okul öncesi eğitim kurumlarına donatım ve eğitim materyali desteği verilecektir.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

58,53

80

100

100

600

1 800

2 000

2 000

3 200

9 000

5 000

5 000

Destek verilen ana sınıfı sayısı

0

10 000

1 000

1 000

Bilgilendirme toplantılarına alınan yönetici
sayısı

0

150

150

150

5 yaş net okullaşma oranı %
Eğitime alınan öğretmen sayısı
Benim Oyun Sandığım seti dağıtılan aile sayısı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Kanıtlar, yüksek kaliteli erken öğrenme
programlarına erişimin artmasının, bireylere ve topluma kısa ve uzun vadeli faydalar
sağladığını göstermektedir. Üç ila beş yaşındaki çocuklara yönelik yüksek kaliteli okul öncesi
programları, okul için güçlü bir beceri temeli oluşturmanın yanı sıra çalışan ebeveynlerin çocuk
bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilir. Çocukların okul öncesi eğitim alarak tüm
gelişim alanları desteklenmiş bir birey olarak yetişmesi ve dezavantajlı bölgelerde bulunan
çocukların gelişimine katkı sağlayarak eğitime erişimdeki eşitsizliğin giderilmesi sağlanacaktır.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 1.1 nolu faaliyet için tahmini 10.000.000 TL; 1.2 nolu faaliyet için tahmini
3.235.000 TL; 1.3 nolu faaliyet için tahmini 3.000.000.000 TL, 1.4. nolu faaliyet için tahmini
1.000.000 TL; 1.5 nolu faaliyet için tahmini 325.650 TL. Toplam tahmini maliyet 274.669.135
Avro’dur.
2023: Toplam tahmini maliyet 1.318.790 Avro (Merkezi bütçe ve bütçe dışı)
2024: Toplam tahmini maliyet 1.271.228 Avro (Merkezi bütçe ve bütçe dışı)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Yeni ana sınıflarının açılması ile birlikte öğretmen ve yardımcı personel istihdamında
artış olacağı öngörülmektedir. Daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimi alması çalışan kadın ve
erkek sayısının artmasını, hane gelirinin artmasını ve sonuç olarak çocukların daha kaliteli
eğitim ve bakım almasını sağlayabilir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Reform tedbirinin çevre
üzerinde doğrudan bir etkisi öngörülmemektedir. Bu sebeple tedbir çevre açısından tarafsızdır.
Ancak çocukların erken yaşlarda eğitim almaya başlaması sosyal yaşamlarında kurallara
uymasını ve içinde bulunduğu çevreyi koruma davranışı kazanmasını olumlu etkileyebilir.

91

Yapısal Reform Alanları

7. Potansiyel riskler:
Risk

Olasılık

Yardımcı personel desteğinde sorunlar
yaşanması

Yüksek

Kalabalık illerde derslik yapımı için
uygun arsa bulunamaması

Yüksek

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
İŞ-KUR tarafından MEB’e verilen personel sayısı
artırılmalıdır. Verilen personelin çalışma süresi
yaz aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmalıdır.
Belediyeler, kamu kurum/kuruluşları, STK’lar ile
iş birliği çalışmaları yapılmalıdır. Atıl binalardan
uygun olanların eğitim kurumuna dönüştürülmesi
sağlanmalıdır.
Mevcut
eğitim
kurumları
bünyesinde ana sınıfları açılmalıdır.

Tedbir 6: “Okul ve program türlerine bağlı ihtisaslaşmış kurumsal rehberlik ve teftiş
dalları kurulacaktır”
1. Tedbirin tanımı: Okul türlerine göre öğretim programlarının uygulanma durumu ile
öğrencilerin öğretim programlarındaki kazanımlara ulaşma durumunun yerindelik ilkesi
doğrultusunda hızlı ve sürekli bir şekilde görülüp izlenmesi, sapmaların tespit edilerek
durdurulması ve sona erdirilmesi, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gerekli olan rehberlik
hizmetlerinin yapılması gibi çalışmalar yürütülecektir. Kurumlara yapılan rehberlik neticesinde
ilerleme durumları takip edilecek ve kurumların gelişimleri desteklenecektir.
2020 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetimi yapılan, il-ilçe millî eğitim
müdürlükleri, resmî ve özel okul sayısı, resmî ve özel ortaöğretim kurum sayıları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6

Denetlenen Okul/Kurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Anaokulu (Resmi/Özel)
İlkokul (Resmi/Özel)
Ortaokul (Resmi/Özel)
Ortaöğretim Kurumları (Resmi/Özel)
Toplam

Sayısı
32
285
154
358
338
316
1.483

2020 yılında; İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Karaman, Kars,
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa,
Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli ve Van il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri olmak üzere toplam
32 il millî eğitim müdürlüğü ve 285 ilçe millî eğitim müdürlüğü ile ülke genelinde; 154
anaokulu, 358 ilkokul, 338 ortaokul, 316 ortaöğretim okulu olmak üzere toplam 1483
resmi/özel okulda rehberlik hizmetleri ve denetim çalışmaları yapılmıştır.
Teftiş sistemimizin kurumsal rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma bileşenleri
ayrılarak okul gelişimine yönelik kurumsal rehberlik, özel bir uzmanlık alanı olarak
yapılandırılacaktır. Mevcut durumda, merkezden tüm okulların denetlenmesi hem zaman hem
de iş gücü açısından birçok zorluğu içinde barındırmaktadır. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde,
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme,
denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere eğitim
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müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilmesi ve elektronik tabanlı denetim
sisteminin kurulmasıyla hem yüz yüze hem de uzaktan denetim çalışmaları yürütülmesine
olanak sağlanacaktır. Hibrit yöntemle gerçekleştirilecek bu denetim çalışmaları sayesinde
zamandan, mekândan ve iş gücünden tasarruf sağlanması ile etkili ve verimli bir denetim
sisteminin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
i. 2022 için planlananlar:
 Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki, sorumlukları, mesleğe
giriş koşulları ve yükselmelerine ilişkin mevzuat (yönetmelik) düzenlemeleri
tamamlanması,
 750 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi,
 Elektronik tabanlı denetim altyapı çalışmalarının başlatılması,
 1.950 eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,
 Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının meslek içi yetiştirme sürecine yönelik
saha ziyaretleri ve iş başında yetiştirme programının oluşturulması
ii. 2023 için planlananlar:
 Elektronik tabanlı denetim ve izleme faaliyetlerinin geliştirilmesi, bununla birlikte
okul/kurumların uygunluk denetiminin merkezden kontrol edilerek iş gücü, zaman
kaybı vb. durumların minimize edilmesi, öğretim programlarındaki sapmaların tespit
edilerek durdurulması ve kontrol altına alınması, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda
gerekli olan rehberlik hizmetlerinin yapılması,
 750 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi
 2.700 eğitim müfettişi/ müfettiş yardımcısı için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,
 Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının meslek içi ve iş başında yetiştirme
sürecinin yürütülmesi kapsamında Bakanlık maarif müfettişlerinin refakat için
görevlendirilmesi,
iii. 2024 için planlananlar:
 Okul/kurumların yüzde 35’inin (7.000 okul/kurum) elektronik tabanlı denetim
yoluyla izlenerek denetlenmesi,
 500 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi
 3.200 eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,
 Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının meslek içi ve iş başında yetiştirme
sürecinin yürütülmesi kapsamında Bakanlık maarif müfettişlerinin refakat için
görevlendirilmesi,
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

0

1.950

2.700

3.200

1.500

5.000

10.000

20.000

İllerde görev yapan müfettiş sayısı
Denetlenen okul/kurum sayısı
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3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Sunulan hizmet kamusal bir hizmet niteliği
taşıdığından rekabetçilik üzerinde etkisi bulunmamakla birlikte eğitim kalitesinin uzun vadede
artırılması hedeflenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 750 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi – 8.200.274 Avro (12 aylık
maaşların toplam maliyeti) – Merkezi Bütçe
1.950 personele verilecek hizmet içi eğitim – 266.509 Avro– Merkezi Bütçe
Elektronik tabanlı denetim sisteminin oluşturulması (yazılım, yazılım kullanım rehberi
ve altyapı harcamaları dâhil) – 72.891 Avro – Merkezi Bütçe
2023: 750 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi – 8.862.267 Avro (12 aylık
maaşların toplam maliyeti) – Merkezi Bütçe
2.700 personele verilecek hizmet içi eğitim – 356.073 Avro – Merkezi Bütçe
2024: 500 eğitim müfettiş yardımcısının istihdam edilmesi – 6.378.513 Avro (12 aylık
maaşların toplam maliyeti) – Merkezi Bütçe
3.200 personele verilecek hizmet içi eğitim – 406.793 Avro – Merkezi Bütçe
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Eğitimin kalitesinin artırılması yoluyla istihdamın artırılması hedeflenmektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Elektronik tabanlı denetim
yapılması yoluyla müfettişlerin seyahatlerinin azaltılarak karbon salınımının minimize edilmesi
hedeflenmektedir.
7. Potansiyel riskler:
Risk

Mevzuat değişikliklerinin gecikmesi

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Eğitim müfettiş ve müfettiş yardımcılarının
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin
hazırlanacak yönetmelik taslağı en kısa sürede
onaya gönderilecektir.

Orta
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Temel Zorluk 3: Sanayide yüksek katma değerli üretim payının artırılması
a) Temel engellerin analizi
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 Fabrikaların uygulamaya geçmesi ile verimlilik ekosisteminin
bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
İşletmelerin verimlilik alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti almak konusunda
motivasyonunun ve farkındalık seviyesinin yetersiz olması, aynı zamanda finansal destek
mekanizmasının kurulmamış olması imalat sanayindeki işletmelerin yaşadığı engeller olarak
görülmektedir.
KOSGEB tarafından Model Fabrikalardan hizmet alacak işletmeler için bir destek
programı oluşturulmuştur. Model Fabrika Desteği kapsamında KOSGEB tarafından şimdiye
kadar 34 farklı işletmeye 1.618.360 TL tutarında destek sağlanmıştır. Bu desteğin amacı,
işletmelerin yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeye katkı sağlamaktır.
KOBİ’lerin küresel ölçekte yaşanmakta olan ekonomik krize bağlı olarak artan
hammadde ve enerji fiyatları ile yüksek enflasyona bağlı olarak beklenmeyen ödemeler, kredi
maliyetleri ve kredi alma koşullarının ağırlaşması şeklinde yaşadıkları finansal sorunlar
nedeniyle kurumsallaşma, dijitalleşme ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konuların arka
plana atılması söz konusu olmaktadır.
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. 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.
Günümüzde, teknolojik ve yenilikçi girişimcilerin fikirlerini ürün ve hizmete
dönüştürmek için gerekli olan en önemli iki faktör finansman kaynağı bulmak ve ihtiyaç
duydukları ağlara erişim sağlamaktır.
Finansman kaynağı bulmak için; devlet teşvikleri, 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 geçirilmesi ve ürün/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.
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Girişimci ve işletmelerin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşmaları ve
ürün/hizmetlerini geliştirmeleri gerek rekabetçi işletmeler olarak büyümesi gerekse de ülke
ekonomisinin büyümesi anlamına gelmektedir. Bu sayede gelişen işletmelerin istihdama da
olumlu etki yaratacağı değerlendirilmektedir.
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.
Türkiye, gerek dijital devlet hizmetlerinin kullanımı ve gerekse dijital teknolojilerin kamu
kurum ve kuruluşlarında kullanımı hususunda önemli başarılar elde etmiştir. Ancak gerçek ve
tüzel kişilere yönelik katma değerli hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumlar arası veri
paylaşımı konusunda birlikte çalışabilirlik görece zayıftır. Mevzuat açısından belirsizlikler
olmakla birlikte veri yönetişiminin sağlanmasındaki güçlükler ön plandadır. Veriye dayalı karar
alma süreçlerinin etkinleştirilmesi ve veri ekonomisinin güçlendirilmesi için kamu verisinin
paylaşılabilmesi kritik öneme sahiptir. Sektörler içi ve sektörler arasında oluşan veri asimetrisi,
rekabetin gelişmesini ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını engellemektedir.
Tedbir 7 : “KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması” (ERP (2021-2023)
Tedbir 11)
Tedbir 7a : “KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Olan Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve Ar-Ge Projelerinin
Ticarileşmesine Destek Sağlanması”(Tedbir 11a)
1. Tedbirin tanımı: KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Ar-Ge/yenilik
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta - yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer
alan cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak
amacıyla işletmelerin yatırım projeleri desteklenmesi planlanmaktadır.
Programın Amacı ve Kapsamı:
(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesini
(b) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı
sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce
gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
 Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve
ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda verilecek desteklerin üst limiti;
 Düşük ve orta-düşük teknoloji alanlarında, geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz
300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri
ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.
 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı
sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda
desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere
toplam 6.000.000 TL’dir.
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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.
Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinin belirlenme yöntemleri;
 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından tebliğ ile belirlenen öncelikli ürünler listesindeki ürünler,
 Kalkınma Planı, Yeni Ekonomik Program ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programında belirtilen öncelikli sektörler gözetilerek ilgili kamu kurum/kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversitelerin belirlemiş oldukları ve
KOSGEB’e bildirdikleri ürünler,
 Kalkınma planı, Yeni Ekonomik Program ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programında belirtilen öncelikli sektörler gözetilerek KOSGEB’in yapacağı
değerlendirme sonucunda belirlediği ürünler arasından Başkanlık Makam Olur’u ile
belirlenir ve www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.
2021 Yılında Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesindeki Konular:
 Kimya Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Eczacılık Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Bilgisayar, Elektronik ve Optik Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Elektrikli Teçhizat Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
 Ulaşım Araçları Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi
Tedbirin Ulusal Üst Politika Dokümanlarıyla İlişkisi:
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (2023)
3. Ar-Ge'de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmelliyet Merkezleri (3.5 Ar-Ge ürünlerinin
markalaşması ve küresel pazara açılmasına yönelik destek sağlanması.)
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.)
10. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (10.1 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı kapsamında yatırımların desteklenmesi.)
11. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi (11.5 Tamamlanmış
Ar-Ge projelerinin ticarileşme adımlarının hızlandırılması.)
i. 2022 için planlananlar: KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı ile 2022 yılında
94 tane KOBİ'nin projesinin desteklenmesi planlanmaktadır. Destek programı çağrı esaslı
olmayıp başvuruya sürekli açıktır.
ii. 2023 için planlananlar: KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı ile 2023 yılında
106 tane KOBİ'nin projesinin desteklenmesi planlanmaktadır. Destek programı çağrı esaslı
olmayıp başvuruya sürekli açıktır.
iii. 2024 için planlananlar: KOBİ Teknolojik Yatırım Destek Programı ile 2024 yılında
118 tane KOBİ'nin projesinin desteklenmesi planlanmaktadır. Destek programı çağrı esaslı
olmayıp başvuruya sürekli açıktır.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum*

2022

2023

2024

79

80

90

100

15

14

16

18

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

Teknoyatırım Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı=proje sayısı=ürün sayısıdır.
*2 Aralık 2021 itibarıyla 2021 yılı gerçekleşmeleridir.

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ArGe 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 aktivitenin maliyeti ve finansmanı: KOSGEB destek bütçesinden geri
ödemesiz ve geri ödemeli olarak KOBİ’lere aktarılacaktır.
2022: 24.145.250 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 25.496.601 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 25.424.558 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 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 ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: KOBİ Teknoyatırım Destek
Programı kapsamında orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler de desteklenmektedir. Bu
sektörler yeşil ekonomiye geçiş için önemli sektörlerdir. Kısa vadede etkisi olmasa da özellikle
karbon salınımının yüksek olduğu sektörlerde yenilenebilir enerji kullanımını ön plana çıkaran
çevre dostu üretim stratejilerinin benimsenmesini orta vadede etkileyeceği düşünülmektedir.
Uzun vadede ise karbon emisyonlarının azalacağı düşünülmektedir.
Tedbirin yeşil büyüme yaratmaya katkısının olacağı beklenmekte olup tedbirin çevresel
anlamda doğrudan bir etkisi olacağı öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Olasılık

Risk
Piyasalardaki ekonomik dalgalanmalar

Düşük

Üretim girdilerinin maliyetinde yükselme olması

Düşük
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Tedbir 7b: “Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorlük
ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilerek
uygulanması”( ERP(2021-2023) Tedbir 11b)
1. Tedbirin tanımı: KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması amacıyla;
teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorluk 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.
TÜBİTAK tarafından özel sektöre yönelik yürütülen destek programları arasından en
fazla başvuru aldığı 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılında çağrılı programlara
dönüştürülmüştür. Sadece KOBİ’lerin desteklenebileceği çağrılar yılda iki kez açılmaktadır.
2021 yılında her bir program özelinde iki adet çağrıya çıkılmıştır ve önümüzdeki dönemde de
yeni çağrıların açılması planlanmaktadır.
Desteğin başladığı 2020 yılından bugüne kadar Arayüz kuruluşları mentorluk hizmetine
ilişkin altyapıyı oluşturmuş, hizmet sağlayacakları KOBİ’leri belirlemiş ve KOBİ mentor
eşleşmesini tamamlamışlardır. Böylece 319 KOBİ’nin mentorluk süreci başlamıştır. Bununla
birlikte TÜBİTAK mentor havuzuna 156 yeni mentorun eklenmesi sağlanmıştır. Böylelikle
TÜBİTAK mentor havuzundaki kişi sayısı 1462 olmuştur. 2022 yılında destek süreci
tamamlanacak olan BiGG+ çağrısının yenisine 2022 yılında çıkılması planlanmaktadır.
2018 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 konsorsiyum oluşturacaktır. Bu mekanizma ile oluşturulacak
konsorsiyumlar, pazar için katma değeri yüksek ürünler ve teknolojileri ortak-iş modeliyle
ürünleştirebilme imkanına sahip olacaktır. 2018 yılında açılan SAYEM çağrısı iki aşamadan
oluşmaktaydı: İlk aşamada verilen destek, bir iş modelini içeren “ürün geliştirme yol haritasına”
dayanan işbirliği modellerinin ve konsorsiyumun kurulmasına yönlendirilmiştir. İkinci
aşamada, konsorsiyum ortakları tarafından ortaya konan stratejik kilometre taşlarına dayalı
ticarileşme aşamasını da içeren ürünleştirme yol haritasındaki projeler için destek sağlanacaktır.
SAYEM Faz 1 desteği alan 23 konsorsiyum Faz 1 kapsamında hazırlamış oldukları
Ürünleştirme Yol Haritalarını 2020 yılında yapılan panel değerlendirmesine sunmuşlardır. Bu
paneller neticesinde başarılı bulunan konsorsiyumlar 21 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan
SAYEM Faz 2 Çağrısına başvurmaya hak kazanmışlardır. 30 Haziran 2021 tarihinde kapanan
SAYEM Faz 2 Çağrısına Arçelik A.Ş., Netaş Telekomünikasyon A.Ş., Aselsan Elektronik San.
ve Tic. A.Ş., Vsy Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. ve Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.
yürütücülüğündeki 5 konsorsiyum başvurusunu iletmiştir. Destek almaya hak kazanan
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konsorsiyumlar 4 yıl boyunca Ürünleştirme Yol Haritası kapsamında sundukları faaliyetleri
uygulayacaklardır.
Ülke 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, çağrı kapsamında, TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve Hazine ve Maliye
Bakanlığı, kaynak taahhüdünde bulunulması amacıyla protokol süreçlerinin başlatılmasını
uygun gördüğü 5 fona ilişkin kararını ilan etmiştir. Bu kapsamda, 4 fon ile Hazine ve Maliye
Bakanlığı arasında fona katılım protokolü imzalanmış ve fonların kurulum işlemleri
tamamlanmıştır. Söz konusu fonlar tarafından, Türkiye’de yerleşik erken aşama teknoloji
tabanlı girişimlerin Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesi amacıyla yatırımlara başlanmış ve 28
firmaya yatırım yapılmıştır. 5. fon da yeni SPK Tebliği kapsamında kurulum işlemlerini
tamamlamış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı ile protokol imzalaması beklenmektedir. Bu fon
tarafından da, kurulum işlemlerinin tamamlanmasını takiben yatırımlara başlanacaktır.
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. 2021 yılında 2 Çağrıya çıkılmıştır. 25 Ocak 2021
tarihinde, 30.000.000 TL (Yaklaşık 2,7 Milyon Avro) bütçe ile açılan ilk çağrıya 21 proje
başvurusu alınmıştır. Bu başvuruların 18 tanesi desteklenmeye başlanılmıştır. Yine 30.000.000
TL (Yaklaşık 2,7 Milyon Avro) bütçe ile ikinci çağrı 12 Temmuz 2021 tarihinde açılmış olup
29 Kasım tarihine kadar alınmaya devam edecektir. Her iki çağrıda da projenin, Avrupa Birliği
Yeşil Mutabakat çerçevesinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması
durumunda destek oranına yüzde 15 ilave edilmektedir.
2020 yılında uygulamaya konulan 1707 Sipariş Ar-Ge programında, müşteri
gereksinimlerini karşılayacak çözümlerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir
çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Programda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek
ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu nedenle potansiyel
müşterisi mevcut olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin destekleneceği bir yapı kurgulanmıştır.
Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacaktır. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi
Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine destek verecektir. Proje çıktısının mümkün olduğunca yaygın
bir ekonomik etki sağlaması beklenmektedir. 2021 yılında açılan çağrılarla birlikte proje
çıktısını Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş ticarileştirebilecektir. 2021 yılı ikinci
döneminde Sipariş Ar-Ge çağrımız çeşitlendirilerek mevcut çağrımıza ek olarak İhracat Odaklı
ve BİGG ortaklı olmak üzere iki yeni çağrı da eklenmiş ve üç çağrıya aynı anda çıkılmıştır.
İhracat Odaklı Sipariş Ar-Ge (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021) çağrısı ile müşteri
gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile
ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması
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hedeflenmektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt
dışındaki pazar paylarının artması ile ülkemizin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin
olması beklenmektedir.
BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge (1707 Sipariş Ar-Ge-b) çağrısı ile Müşteri gereksinimlerini
karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge
yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 Sipariş Ar-Ge-b
çağrısı kapsamında BİGG ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği almış tedarikçi kuruluşa ön
ödeme yapılabilmesinin önü açılmıştır. BİGG ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği almış
tedarikçi kuruluşa yüzde 10 genel gider desteği verilebilecektir. Bu çağrı sayesinde Müşteri
Kuruluşlar ile 1512-BiGG Programı ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kuruluşlar
arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlanabilecektir.
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.
Program kapsamında ilk çağrı olan Makine Sektörü Çağrısı 2019 yılında yayımlanmıştır.
Makine Sektörü Çağrısı kapsamında 20 adet yatırım projesinin desteklenmesi kararlaştırılmış
olup bunlardan 11 adeti için Ar-Ge desteği tanımlanmıştır.
2021 yılı içerisinde katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip
sektörler olan "Kimya", "Eczacılık", "Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı",
"Bilgisayar, elektronik ve optik", "Elektrikli teçhizat", "Makine" ve "Ulaşım araçları"
sektörlerine yönelik çağrılar planlanmıştır. Bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan
diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi çağrı planında
yayımlanmıştır.
2021 yılının ilk çağrısı olan Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihinde açılmıştır. 110 adet
proje başvurusu alınmış olup bu projelerden 91 adeti Ar-Ge projesidir. Üretimde Yapısal
Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihinde açılmıştır. 66 adet proje başvurusu alınmış olup
bu projelerden 41 adeti Ar-Ge projesidir. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021
tarihinde açılmıştır. 179 adet proje başvurusu alınmış olup bu projelerden 105 adeti Ar-Ge
projesidir. 2021 yılının son çağrısı olan Dijital Dönüşüm Çağrısı ise 30 Eylül 2021 tarihinde
açılmış olup ön başvuru süreci devam etmektedir.
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Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum ve sanayide yeşil üretimi artırmak için gerekli
teknolojilerin belirlenmesi, belirlenecek teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge
çalışmalarının desteklenmesi, teknolojilerin yaygınlaştırılması ve transferine yönelik
çalışmaların yapılması konusunda hazırlıkların sürdürülmektedir.
i. 2022 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı açılarak
projeler/faaliyetler desteklenecektir.
ii. 2023 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı açılarak
projeler/faaliyetler desteklenecektir.
iii. 2024 için planlananlar: TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı açılarak
projeler/faaliyetler desteklenecektir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge
Proje Başvurularında
KOBİ’lerin Payı (%)
KOBİ Desteklenen Proje
Sayısı (adet)

Mevcut Durum

2022

86
1.295

2023

2024

86

86

86

1490

1700

1950

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

2022-2023-2024 hedefleri belirlenirken;
 Proje başvurularındaki KOBİ oranının değişmeyeceği öngörülmüştür.
 Desteklenen projelerin sayısının her yıl yaklaşık yüzde 15 artacağı beklenmektedir.
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 aktivitenin 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.
Tüm bu maliyetler merkezi bütçe tarafından karşılanmaktadır. TEYDEB Destek
Programları kapsamında verilen destek tutarı hibe olarak verilmektedir.
2022: 119.139.989 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 132.271.633 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 165.370.763 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
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artıracaktır. Bununla birlikte, KOBİ'lerin araştırma ve inovasyonunun daha etkin bir şekilde
desteklenmesi, nitelikli kadınların araştırma ve inovasyon faaliyetlerine daha fazla katılımına
yol açması dışında, toplumsal cinsiyet meseleleri üzerinde olumlu bir doğrudan etki
beklenmemektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: 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:
Olasılık

Risk
Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri
Ekonomik dalgalanmaların
TÜBİTAK destek bütçesine olumsuz
etkileri
KOBİ’ler ve diğer kuruluşlar
(kamu/özel) arasında işbirliği
zorlukları

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Yüksek

Kovid-19 ile mücadele kapsamında KOBİ'lerin
ve startup'ların Ar-Ge projelerinin daha
fazla sayıda finanse edilmesi.

Yüksek

Yüksek katma değerli projelere öncelik
verilmesi.

Orta

Firmalar ve diğer kuruluşlar (kamu/özel)
arasında farkındalık etkinlikleri yapılabilir.

Tedbir 8: “Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında
performans esaslı olarak desteklenmesi” (ERP (2021-2023) Tedbir 12)
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.
Araştırma Destek Programlarımızdan ARDEB 1001 Programı kapsamında 2021 yılı 1.
döneminde sunulan projelerden 'Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve
Yenilik Konuları' ile doğrudan ilişkili olanlara ek puan imkânı sağlanmıştır.
i. 2022 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı sayısının
artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda Üniversite Rektörlüklerince
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yapılacak başvuruları takiben Üniversitelerdeki araştırma birimlerinin 6550 Kanunu
kapsamında yeterlik değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
ii. 2023 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı sayısının
artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda Üniversite Rektörlüklerince
yapılacak başvuruları takiben Üniversitelerdeki araştırma birimlerinin 6550 Kanunu
kapsamında yeterlik değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
iii. 2024 için planlananlar: Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısı
sayısının artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda Üniversite
Rektörlüklerince yapılacak başvuruları takiben Üniversitelerdeki araştırma birimlerinin 6550
Kanunu kapsamında yeterlik değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

7

3

3

3

6550 sayılı Kanun kapsamına alınacak yeni
araştırma altyapılarının sayısı

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 aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 21.867.396 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 35.167.725 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 42.374.263 Avro (Merkezi Bütçe)
Yukarıda sunulan tutarların yaklaşık yüzde 75’i cari giderler (elektrik, su, akaryakıt,
personel ücretleri, hizmet alımları, bakım onarım vd. kalemler) için tahsis edilmekte; yüzde
25’i yatırım için tahsis edilmektedir.
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 ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin çevre üzerine
beklenen etkisi bulunmamaktadır.
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7. Potansiyel riskler:
Risk

Olasılık

Araştırma altyapısında, nitelik ve nicelik açısından yeterli
araştırmacıların olmaması

Yüksek

Girdi maliyetlerindeki artışlar

Yüksek

Ticarileştirme ile ilgili hususlar

Yüksek

Tedbir 9: “KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak
amacıyla Model Fabrikaların (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulması” (ERP
(2021-2023) Tedbir 5 )
1. Tedbirin tanımı: Bu reform tedbirinin gerçekleştirilmesi konusu Türkiye Cumhuriyeti
Yatırım Programı tarafından finanse edilmektedir. Tedbir kapsamında, KOBİ’lerin
verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrikalar
(Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulmuş olup ve KOSGEB tarafından Model
Fabrikalara yönelik destek programı başlatılmıştır. Model Fabrikalarda farkındalık artırıcı
seminerler, deneyimsel eğitimler, öğren-dönüş programları ve üniversite-sanayi işbirliği
projelerinin geliştirilmesi alanlarında hizmet sunulmaktadır. Merkezde görev yapacak
eğitmenlere 2 aşamalı eğiticilerin eğitimi ve pilot olarak seçilen firmalara eğitim ve danışmanlık
çalışması yapılmaktadır. Model Fabrika kurulum süreci inşaat işleri, makine-donanım teçhizat
satın alımı ve atölyelerde öğrenme hattının kurulumu olarak sürdürülmektedir. Öğrenme hattı
kurulduktan sonra eğitim müfredatı oluşturulmaktadır. 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 yapılandırılmaktadır. Prensip olarak, model fabrikanın kâr amacı
gütmeyen bir yapıya sahip olduğu ve kamu, özel sektör kuruluşları, üniversite ve sivil toplum
örgütlerinin temsil edildiği bir yapıyla yönetilmektedir.
Reform tedbiri On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) içerisinde 206 ve 207 numaralı
ilkeler ile 309.1, 309.3, 309.9, 345.4, 345.5 numaralı tedbirler ile örtüşmektedir.
Reform tedbiri Orta Vadeli Program (2022-2024) içerisinde “KOBİ'ler başta olmak üzere
firmaların modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasiteleri geliştirilecek,
verimlilikleri artırılacak, bölgesinde veya sektöründe rekabetçi olan ve hızlı büyüyen
KOBİ’lerin kurumsal gelişim projeleri önceliklendirilecek, salgın sonrası dönemdeki yeni
düzene uyumlarını hızlandırmak için KOBİ’lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecektir”
eylemi ile örtüşmektedir.
i. 2022 için planlananlar7: 4 ilde Model Fabrika kurulması (tesis inşaatı, makineekipman alımı, personel istihdamı, eğitim-danışmanlık için hizmet alımı). KOSGEB tarafından
40 işletmenin Model Fabrika desteği kapsamında desteklenmesi.

7

7 ilde (Eskişehir, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Denizli, Malatya ve Trabzon) Model Fabrika kurulması için planlama çalışmaları 2022
yılında başlatılacak olup kurulum işlemleri 2022 ve 2023 yılları boyunca sürecektir.

105

Yapısal Reform Alanları

ii. 2023 için planlananlar: 3 ilde Model Fabrika kurulması (tesis inşaatı, makineekipman alımı, personel istihdamı, eğitim-danışmanlık için hizmet alımı). KOSGEB tarafından
48 işletmenin Model Fabrika desteği kapsamında desteklenmesi.
iii. 2024 için planlananlar: KOSGEB tarafından 58 işletmenin Model Fabrika desteği
kapsamında desteklenmesi.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

8

12

15

15

250

500

750

1000

34

40

48

58

Faaliyete geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezi (Model Fabrika) Sayısı
Faaliyete geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezinden (Model Fabrika) hizmet alan
işletme sayısı
KOSGEB tarafından desteklenen firma sayısı

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: KOBİ’lerin yalın üretim ve dijital dönüşüm
konularında bilinç ve yetkinliklerinin artırması, verimliliklerinin artması ve rekabet güçlerinin
artması öngörülmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 3.899.686 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 3.812.181 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 2.039.050 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Kurulacak olan model fabrikalarda ve proje ortaklarında projenin gerektirdiği
personelin istihdam edilmesinden dolayı istihdamın artması öngörülmektedir. Ayrıca orta ve
uzun vadede verimlilik artışı sağlanmasıyla imalat sanayinde istihdam artışı beklenmektedir.
Reform tedbirine ilişkin cinsiyet ayrımına gidilmemiş olup, söz konusu tedbir toplumsal
cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Model Fabrikalarda öğrenilen
yalın ve verimli üretim teknikleri ile firmaların kaynak kullanımı ve atık üretiminde ciddi
iyileştirmeler olması öngörülmektedir. Model Fabrika faaliyetleri ile sürdürülebilir üretim için
yeni teknolojiler geliştirilmesi de mümkün olacaktır.
7. Potansiyel riskler:
Risk
İşletmelerden eğitim ve danışmanlık
hizmetlerine olan talebin yetersiz
kalması
Proje
ortaklarının
faaliyetlerin
yürütülmesindeki yetkinlikleri ve ülke
genelindeki konjonktürel durumların
bütçe ve sürdürülebilirlik üzerindeki
olumsuz etkileri

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Orta

İşletmelere
yönelik
farkındalık
etkinlikleri düzenlenmesi

Orta

Proje otaklarının kamu özel sektör, uluslararası
kuruluşlar, üniversiteler vb. farklı yapılarda
olması yetkinlik ve risk yönetimi açısından
projeyi güçlendirmektedir.
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5.2. Diğer Reform Alanları
i. Kamu Mali Yönetimi
a) Temel engellerin analizi
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 hazırlanmasını,
uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Bu kapsamda 2021 yılı bütçesi ile birlikte performans esaslı program bütçe sistemi
uygulamaya konulmuştur. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de performans
esaslı program bütçe sistemine uygun olarak hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilmiştir. 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
edilmektedir. Kamu idareleri stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu hazırlamayı
sürdürmektedir.
ii. Yeşil Dönüşüm
a) Temel engellerin analizi
Türkiye Cumhuriyeti küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına hız
vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'ndaki konuşmasının ardından başlatılan yeşil kalkınma politikası eylemleri kapsamında
önemli adımlar atılmıştır.
Bu kapsamda, Paris Anlaşması 7 Ekim 2021 tarihinde onaylanmış ve 10 Kasım 2021
tarihi itibarıyla ülkemiz söz konusu anlaşmaya taraf olmuştur. 29 Ekim 2021 tarih ve 85 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden
yapılandırılmış olup bu alanda daha kapsamlı ve etkin çalışmalar yapmak amacıyla Çevre,
Bakanlığa bağlı kuruluş olarak İklim Değişikliği Başkanlığı (İDB) kurulmuştur. İDB’nin
kurumsal yapılanma süreci devam etmektedir. Başkanlık bünyesinde 200'ün üzerinde teknik ve
idari personelin görevlendirilmesi öngörülmektedir.
Diğer bir nokta ise Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefi ilan
etmiş olmasıdır. UNDP projesi desteğiyle Uzun Vadeli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal
İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanacaktır. Söz konusu proje kapsamında ayrıca Türkiye'nin
Niyet Edilen Ulusal Katkısı (NDC) da güncellenecektir.
İDB koordinasyonunda Ocak 2022'de üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum
ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla İklim Şurası düzenlenecektir. Şuranın
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temel amacı, emisyonları azaltacak sektörlere yönelik orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve
politikaları belirlemektir.
Türkiye ayrıca, 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde “Yeşil
Mutabakat Eylem Planı” aracılığıyla AB Yeşil Mutabakat gerekliliklerini titizlikle çalışmaya
devam etmektedir. Bu eylem planı, ilgili tüm politika alanlarında Türkiye'nin yeşil dönüşümünü
desteklemeyi amaçlayan 2021'den 2027'ye kadar olan süreci belirleyen bir çerçeve
oluşturmaktadır. Eylem planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.
Söz konusu ana başlıklar (1) sınırda karbon düzenlemeleri (2) yeşil ve döngüsel ekonomi, (3)
yeşil finans, (4) temiz, ekonomik ve güvenli olarak enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6)
sürdürülebilir akıllı hareketlilik, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa
Yeşil Anlaşması bilgi ve bilinçlendirme faaliyetleri olarak belirlenmiştir. Eylem Planı,
Türkiye'nin mevcut entegrasyonunu koruyacak ve ileriye taşıyacak şekilde daha sürdürülebilir,
kaynakları verimli kullanan ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkıda bulunmak için Yeşil
Mutabakat kapsamında kabul edilen düzenleme ve ilkelere uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
b) Reform tedbirleri
Tedbir 10: “Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması” (ERP (2021-2023)
Tedbir 4)
1. Tedbirin tanımı: Bu reform tedbirinin gerçekleştirilmesi konusu “Türkiye’de Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT)”
Projesi’nin bileşenlerinden biri olarak belirlenmiş ve bu konuda çalışmalar yürütülmüştür.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP Türkiye iş birliğinde yürütülen TEVMOT, 2017 –
2022 dönemini kapsayan 5 yıllık bir proje olup, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse
edilmektedir. Proje, imalat sanayiinde üretim kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkı
sağlaması suretiyle sürdürülebilir üretime 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 ve bu
motorlarla teçhiz edilen makine ve ekipmanların da verimli olmasını sağlayacak faaliyetler
yürütülmektedir.
Reformun amacı sanayi işletmelerinde kullanılan mevcut verimsiz elektrik motorların
verimlileri ile değiştirilmesinin teminini sağlamak üzere finansal bir destek mekanizmasının
oluşturulması ve pilot projelerle oluşturulan mekanizmanın uygulanmasının ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Tedbirle, sanayinin enerji verimli üretim yapmasına ve
karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere destek mekanizması oluşturulmuş, 7
pilot OSB’de faaliyet gösteren KOBİ’lerde bu mekanizma kullanılarak motor değişim süreci
başlatılmıştır. Pilot projenin etkisinin artırılması için finans mekanizmasının
sürdürülebilirliğinin sağlanması, piyasaya giren motorların enerji verimli olmasını sağlamak
üzere AB mevzuatına uyum çalışmaları; motorların mevzuata uyumu konusundaki ölçüm ve
test çalışmalarının yürütülmesi, son kullanıcılara yönelik farkındalık artırma çalışmaları
yürütülmektedir. Söz konusu tedbir, 2021-2023 döneminde Tedbir 4 olarak yer almış ve pilot
proje ile iki yıllık bir finans destek mekanizması kurulmuştur. 2022 - 2024 döneminde ise
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KOSGEB tarafından üzerinde çalışılan sürdürülebilir finans destek mekanizması
uygulanacaktır.
- Destek Mekanizmasının Oluşturulması ve Uygulama Süreci
“Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” adı ile modellenen mekanizma 2 Ocak
2020 tarihinde yürürlüğe girerek, KOSGEB İşletme Geliştirme Destekleri arasındaki yerini
almıştır. Söz konusu finansal destek mekanizması, proje kapsamında seçilen 7 pilot OSB’de
yürütülen projelerde uygulanmaktadır. KOBİ başına destek üst limiti 80.000 TL olmak üzere
yerli motorda yüzde 75, ithal motorda yüzde 60 destek sağlanacaktır. Motor değişimi ile
doğrudan elektrik enerjisi tasarrufu ve sera gazı (GHG) salımı azaltımı hedeflenmektedir.
Kasım 2021 itibarıyla, 6 OSB’de 29 KOBİ’de 214 motor değişimi gerçekleşmiştir. Pilot
projenin Temmuz 2022’de sona ermesinin ardından sürdürebilirlik çalışmalarının bir sonucu
olarak geliştirilmekte olan KOSGEB desteğinin yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
- Tedbirin üst politika belgeleri/ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi
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” ve
 “Tedbir 380.1. Sanayi tesislerinde kullanılan enerji verimsiz motorların, daha verimli
motorlar ile değişimi desteklenecektir”
şeklinde ifade edilen tedbirlerle örtüşmektedir.
Ayrıca proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Elektrik
Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair
Tebliğ’in (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16) uygulanmasına katkı sağlamaktadır.
Düşük verimli motorların verimlileriyle değiştirilmesi için finans destek mekanizmasını
oluşturularak, imalat sanayiinde enerji verimli motorların kullanılmasının teşvik edilmesinin,
enerji yoğunluğunun düşürülmesine ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
kapsamında, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefine
katkı sağlaması beklenmektedir. Reform ile çözülebilecek sorun AB Yeşil Mutabakatı
gereksinimlerine uygun şekilde; sanayi altyapısında enerji verimliliği dönüşümünü sağlamaktır.
Reform ile sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorları verimlileri ile değiştirilerek,
KOBİ’lerde, birim ürün başına enerji maliyetleri düşürülmesi, rekabet avantajı sağlanması ve
sanayinin enerji verimli alt yapısı güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca 2021 Ortak Sonuç Bildirgesinde yer alan politika önerilerinden 4. maddeye uygun
şekilde elektrik motorları konusunda iş ortamının geliştirilmesi amacıyla EMOSAD “Elektrik
Motorları Sanayicileri Derneği” kurularak sektörün sorunlarının tek çatı altında ele alınması
için alt yapı oluşturulmuştur. Proje kapsamında söz konusu dernek ile iş birliği süreci devam
etmektedir. Bildirgede yer alan politika önerilerinden yaşam boyu öğrenme hedefine uygun
olarak ise hem Enerji Verimliliği Derneklerine hem de OSB’lerde yer alan Enerji Yönetim
Birimlerine enerji verimliliği ve motor etütleri konusunda eğitimler verilerek hedef grupların
enerji verimliliği konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanmıştır.
i. 2022 için planlananlar: 7 OSB’de yürütülen motor değişim faaliyetlerinin
tamamlanması, buradan elde edilen deneyimle KOSGEB tarafından yaygın ve sürdürülebilir
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yeni finans mekanizması üzerinde çalışılması (Pilot projenin süresi 2022 Temmuz ayında
dolmaktadır).
ii. 2023 için planlananlar: KOSGEB tarafından yeni bir elektrik motorları değişim
desteğinin başlatılması. Bu kapsamda KOBİ’lere etüt desteğinin yanı sıra motor değişim
desteğinin de verilmesi planlanmaktadır.
iii. 2024 için planlananlar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yeni enerji verimli
motorların uygulamaya konmasının hızlandırılması ve mevcut elektrik motoru stokunun
değiştirilmesi yoluyla piyasa dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır. Bu dönüşüm için etüt
ve motor değişim destekleri devam edecektir.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge
Değiştirilen motor sayısı

Mevcut Durum**

2022

2023

2024

214

2000

3500

5000

*Bütün göstergeler kümülatif olarak verilmiştir. **02.12.2021 tarihi itibarı ile gerçekleşmeler

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler:
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.
Proje kapsamında gerçekleştirilen farkındalık artırma çalışmaları ve finans destek
mekanizmasının katkıları ile işletmelerin enerji yoğunluğunu düşürerek kaynak tasarrufu
sağlaması ve rekabet güçlerinin arttırılması ile rekabetçilik ve büyüme üzerinde de olumlu katkı
yapacağı değerlendirilmektedir.
Verimsiz motorların pilot projede değiştirilmesinin ve mevzuat değişikliğinin etkilerinin
piyasaya yansımalarının orta vadeli bir süreçte gerçekleşmesi beklenmektedir.


4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: Devam eden pilot proje için maliyet ve finansman 45.557 Avro’dur. Bu meblağ
sadece motor değişimi için kullanılacaktır. KOSGEB tarafından başlatılması planlanan yeni
finans mekanizması için ayrılan bütçe ise 911.142 Avro’dur. Bu tutarın hem motor etütleri, hem
de motor değişimleri için kullanılması planlanmakta olup, bu tutarın 455.571 Avro’sunun
Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) tarafından, diğer yarısının ise merkezi bütçeden karşılanması
öngörülmektedir.
2023: 1.538.588 Avro merkezi bütçeden karşılanması planlanmakta olup, motor etütleri
ve değişimleri için kullanılacaktır.
2024: 2.118.713 Avro merkezi bütçeden karşılanması planlanmakta olup, motor etütleri
ve değişimleri için kullanılacaktır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Finans mekanizmasının deneneceği pilot projelerde işbirliği yapılacak OSB’lerin

110

Yapısal Reform Alanları

Enerji Yönetim Birimindeki personelinin iş yükü artacağından istihdam artışı gereksinimi
ortaya çıkabilecektir. Motor etüdü yapacak Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmalarında da
istihdam artışı öngörülmektedir.
Reform tedbiri, toplumsal cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: 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:
Risk
Başvuruların beklenen düzeyde
olmaması

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Düşük

Desteğe ilişkin tanıtım faaliyetlerinin arttırılması
ve hedef kitle ile görüşmeler sağlanarak alınan
geri
bildirimler
doğrultusunda
destek
programında revize çalışmalarının yapılması

Tedbir 11: “Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın etkin ve katılımcı şekilde uygulanması”
1. Tedbirin tanımı: Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan
Avrupa Yeşil Mutabakatının ardından Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
katılımıyla Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu çalışmaları
sonucunda ise Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlanmış ve Eylem Planına ilişkin 2021/15
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Eylem Planı, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3)
yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6)
sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil
Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında toplam 32 hedefi ve
80 eylemi kapsamaktadır.
Pek çok alanı içeren Eylem Planı’nın başarıya ulaşması ilgili tüm kurum ve kuruluşlar,
özel sektör ve diğer kuruluşları arasında etkin işbirliği, karşılıklı bilgilendirme faaliyetleri ve
farkındalık ile mümkün olacaktır.
Bu çerçevede, Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na Yönelik Teknik Destek Projesi,
konferanslar, seminerler ve çalıştaylar aracılığıyla kilit paydaşlar için Avrupa Yeşil Mutabakatı
ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca
Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olan aktörler
için çalışma grubu toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu araçlarla farkındalık
düzeyinin artırılması ve bu aktörlerin yeşil ekonominin gelişmesinde daha aktif ve bilinçli bir
rol üstlenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca önümüzdeki dönemde, Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın işleyişinin takip
edilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla çeşitli konularda ilgili kamu
kurumlarının koordinasyonunda ihtisas çalışma grupları kurulacaktır. Söz konusu ihtisas
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çalışma grupları arasında yer alan ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki AB Sınırda Karbon
Düzenlemesi, Sürdürülebilir Tüketim Eylem Planı ve Tekstil Sektörü İhtisas Çalışma
Gruplarına yönelik toplantılar gerçekleştirilecek ve çıktıları, durum değerlendirmesi ve ileri
çalışmalarda yararlanılması amacıyla kilit paydaşlar ile paylaşılacaktır.
Bu faaliyetlere ek olarak, projenin amacı, Türkiye'nin yeşil geçiş sürecine katkıda
bulunmak üzere ulusal ve uluslararası finansal kaynaklarına ilişkin bilgilerin derlenmesidir.
Böylece finansal kaynakların farkındalığı ve etkinliği artırılacak; aktörlerin iklim değişikliği ile
mücadelede somut adımlar atması teşvik edilecektir.
i. 2022 için planlananlar: Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndaki eylemlerin takibi
amacıyla mevcut Çalışma Grubu üyeleriyle toplantılar düzenlenecek ve toplantıların ardından
diğer etkinliklere katkı sağlaması amacıyla raporlama yapılacaktır.
Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda olan AB Sınırda Karbon Düzenlemesi, Sürdürülebilir
Tüketim Eylem Planı ve Tekstil Sektörü İhtisas Çalışma Gruplarının toplantıları düzenlenecek
ve çıktıları kilit paydaşlar ile paylaşılacaktır.
Ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına ilişkin bilgiler derlenecektir.
ii. 2023 için planlananlar: Eylem Planı’ndaki eylemlerin takibi ve bilgilendirilmesi
amacıyla Çalışma Grubu ve ihtisas çalışma gruplarının toplantıları düzenlenecektir.
Toplantıların ardından diğer etkinliklere katkı sağlaması amacıyla raporlama yapılacaktır.
Eylem Planı kapsamında yer alan faaliyetlere yönelik bilgi verilmesi ve farkındalığın
artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’ların katılımı ile 1000
kişilik genel konferans düzenlenecektir.
Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, meslek
birlikleri ile üniversitelerin katılım sağlayacağı tematik seminer ve çalıştaylar düzenlenecektir.
Söz konusu etkinliklerin 250 kişilik olması öngörülmektedir. Çalıştaylar sonrasında,
verimliliğin ölçülmesi amacıyla raporlama çalışması yapılacak ve raporlama sonuçları
paydaşlar ile paylaşılacaktır.
iii. 2024 için planlananlar: Eylem Planı’ndaki eylemlerin takibi ve bilgilendirilmesi
amacıyla Çalışma Grubu ve ihtisas çalışma grubu toplantıları düzenlenecektir.
Eylem Planı kapsamında yer alan faaliyetlere yönelik bilgi verilmesi ve farkındalığın
artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’ların katılımı ile 1000
kişilik genel konferans düzenlenecektir.
Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, meslek
birlikleri ile üniversitelerin katılım sağlayacağı tematik seminer ve çalıştaylar düzenlenecektir.
Söz konusu etkinliklerin 250 kişilik olması öngörülmektedir. Çalıştaylar sonrasında,
verimliliğin ölçülmesi amacıyla raporlama yapılacak ve raporlama sonuçları paydaşlar ile
paylaşılacaktır.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı

8

10

15

15

Etkinliklerin Raporlanması ve Paydaşlarla
Paylaşılması

-

-

5

5

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin hayata geçirilmesiyle, kamu
sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki
değişiklikler ile Türkiye’deki yeşil dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi ve farkındalıklarının
büyük ölçüde artması beklenmektedir. Bu sayede, yeşil dönüşüm yatırımlarının artması ve bu
alandaki rekabetçiliğe olumlu katkı sağlaması öngörülmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 364.457 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 615.435 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 593.240 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbirin istihdam ve cinsiyet bağlamında doğrudan bir etkisi öngörülmemektedir. Bu
sebeple tedbir istihdam ve toplumsal cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbir ile çevre ve iklim
değişikliği ile mücadele kapsamındaki politika ve uygulamalara yönelik bilgi ve farkındalık
seviyesi önemli ölçüde artacaktır.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin
fiziki gerçekleştirilmemesi

Olasılık
Yüksek
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iii. Dijital Dönüşüm
a) Temel engellerin analizi
Türkiye, gerek dijital devlet hizmetlerinin kullanımı ve gerekse dijital teknolojilerin kamu
kurum ve kuruluşlarında kullanımı hususunda önemli başarılar elde etmiştir. Ancak gerçek ve
tüzel kişilere yönelik katma değerli hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumlar arası veri
paylaşımı konusunda birlikte çalışabilirlik görece zayıftır. Mevzuat açısından veri
yönetişiminin sağlanmasındaki güçlükler ön plandadır. Veriye dayalı karar alma süreçlerinin
etkinleştirilmesi ve veri ekonomisinin güçlendirilmesi için kamu verisinin paylaşılabilmesi
kritik öneme sahiptir. Sektörler içi ve sektörler arasında oluşan veri asimetrisi, rekabetin
gelişmesini ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını engellemektedir.
b) Reform tedbirleri
Tedbir 12: “Yeni veri stratejisi ile kamu sektörü verisinin güvenli paylaşımını ve
erişilebilirliğini artırmak”
1. Tedbirin tanımı: Avrupa Birliği çalışmaları ve diğer ülke örnekleri referans alınarak
kamu sektörü veri yönetişimi ilkeleri doğrultusunda merkezi kamu veri alanı oluşturulacaktır.
Bu proje kapsamında teknik, idari ve hukuki birlikte çalışabilirliği sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılacaktır. Avrupa Birliği örneği dikkate alınarak Merkezi Kamu Veri Alanı
oluşturulacaktır. Yürütülen çalışmaları önceliklendirmek ve yaygınlaştırmak üzere ulusal
ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda Ulusal Veri Stratejisi hazırlanacaktır.
Strateji doğrultusunda kamu kurumlarında veri analitiği becerileri artırılacaktır. Genel olarak,
kamu sektörü verilerinin erişilebilirliği ve güvenli paylaşımı, veriye dayalı bir ekonomiye ve
topluma geçişte kolaylaştırılacaktır. Bu kapsamda, özel sektör ve akademi ile ortak projeler
önceliklendirilecektir.
i. 2022 için planlananlar: Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlamaya
ve veri odaklı çalışmaların hayata geçirilmesini desteklemeye yönelik Veri Yönetişimi Çalışma
Grubu kurulacaktır.
Kamu, özel sektör ve üniversiteler başta olmak üzere tüm tarafların veri yönetişimine
yönelik faaliyetlerini düzenlemek, gelişen teknolojiler ve eğilimler doğrultusunda ülkemizin
veriden değer üretmesi politikasını hayata geçirmek üzere Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem
Planının hazırlanması için ulusal mevcut durum ve uluslararası eğilimleri kapsayan ihtiyaç
analizi gerçekleştirilecektir.
Teknik, idari ve yasal birlikte çalışabilirlik ve yönetişim mekanizmasını sağlamak üzere,
AB veri yönetişim ilkeleri dikkate alınarak Veri Yönetişimi Çerçevesi taslağı oluşturulacaktır.
ii. 2023 için planlananlar: İleri veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını desteklemek
üzere Merkezi Kamu Veri Alanının oluşturulması kapsamında pilot çalışmalar yürütülecektir.
Pilot çalışmalar kapsamında kamu kurumlarından veri kümeleri ileri analitik ve yapay zekâ
uygulamalarında kullanılabilmek üzere derlenecektir.
Veri Yönetişimi Çerçevesi test edilecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilecektir.
Kamu kurumlarının Ulusal Veri Sözlüğü çalışması doğrultusunda güvenli veri paylaşımını
sağlamak üzere teknik ihtiyaçlar belirlenecektir.
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Kamu kurumlarının, özel sektörün ve üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni Veri
Yönetişim Çerçevesi, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, uluslararası eğilimler ve AB veri stratejisi
dikkate alınarak Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
Veri yönetişimi, ileri analitik ve yapay zekâ konularında pilot eğitimler düzenlenecektir.
iii. 2024 için planlananlar: AB veri alanı birlikte çalışabilirlik çerçevesi ve Veri
Yönetişim Çerçevesi dikkate alınarak Merkezi Kamu Veri Alanı oluşturulacaktır.
Veri yönetişimi, ileri analitik ve yapay zekâ konularındaki eğitimler tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına yaygınlaştırılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının veri kümelerinin paylaşmaları ve ileri analitik ve yapay
zekâ konularında çözüm geliştirebilmeleri için danışmanlık sağlanacaktır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

Merkezi Kamu Veri Alanında paylaşılan veri
kümesi sayısı

0

0

5

100

Veri yönetişimi, ileri analitik ve yapay zekâ
konusunda eğitim alan kamu çalışanı sayısı

0

0

100

300

Veri yönetişimi, ileri analitik ve yapay zekâ
alanlarında merkezi yönetimin yeni işe alım
sayısı

250

100

200

150

Merkezi Kamu Veri Alanında sektör bazlı
rekabetçi proje çağrılarının sayısı.

0

0

0

15

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Özel sektör, üniversiteler ve araştırma
merkezlerinin standartlaştırılmış bir çerçeve ile kamu verisine kolayca erişimi sağlanacaktır.
Merkezi Kamu Veri Alanı’nın sektörlerde ortak projeleri kolaylaştırması beklenmektedir. Veri
Yönetişimi Çerçevesinin de sektörel veri alanlarının oluşturulmasını desteklemesi
beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Tedbirin yürütülmesi kapsamında ilk
yıl gerekli ihtiyaçların tespit edilmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına odaklanılacak
olup sonraki yıllarda maliyet ve finansman türü değişikliği söz konusu olabilecektir.
2022: Çalışma gruplarının teşkil edilmesi, ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi ve Veri
Yönetişimi Çerçevesi taslağının hazırlanması (173.117 Avro)
2023: Merkezi Kamu Veri Alanı için pilot çalışmaların yürütülmesi, Ulusal Veri
Stratejisinin hazırlanması ve alan uzmanlığına yönelik eğitimlerin verilmesi (378.053 Avro)
2024: Merkezi Kamu Veri Alanın oluşturulması, yeni uzmanların istihdam edilmesi, alan
uzmanlığına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kamu kurumlarında kapasitenin
iyileştirilmesine yönelik danışmanlık ve proje çağrılarının sağlanması (805.111 Avro)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Tedbir toplumsal cinsiyet ayrımı açısından tarafsızdır. Özellikle veri uzmanlığı
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konusunda kamu kurumlarında istihdam artışını destekleyecektir. Yeni dijital becerilerin
kazandırılmasına yönelik talebi artıracaktır. Kamu verisinin paylaşımı sayesinde üniversite ve
özel sektör kuruluşları ile veri odaklı iş birliklerinin artması ve farklı sektör sorun alanları için
çözüm sağlanması konusunda fırsatlar oluşacaktır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin hayata geçirilmesiyle
birlikte çevre ve iklim odaklı veri kümelerine araştırmacıların ve ilgili kamu kurumlarının
erişimi kolaylaşacaktır. Farkındalığın artırılması ve farklı politika alanları ile çevre ve iklim
ilişkisinin araştırılması için önemli bir altlık sağlanacaktır.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Veri yönetişimi mevzuatının kamu
kurumları
haricindeki
taraflara
yönelik
veri
paylaşımını
düzenlememesi

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Veri yönetişimi ve güvenli veri paylaşımı
konusundaki risk ve fırsatların ilgili kurum ve
kuruluşlar ile paylaşılması
Kamu kurumları dışındaki tarafların ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve değer önerisinin teşvik edilmesi

Orta
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iv. İş Ortamı
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.
Ulusal ölçekte yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kurulan ve kamu ile özel
sektör temsilcilerinden (TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK) oluşan yapısıyla
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına 2021
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.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel sektör
paydaşlarıyla işbirliği halinde Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi
(2021- 2023) hazırlanmış ve 22 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. Strateji belgesiyle ekonomi için
öncelikli olarak ihtiyaç duyulan nitelikli yatırım profilleri tanımlanmış ve bu yatırımları
Türkiye’ye kazandırmak için temel hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Stratejinin temel
hedefi, On Birinci Kalkınma Planına uyumlu olarak, Türkiye’nin küresel UDY pastasından
aldığı payı nitelikli UDY profilleri özelindeki performansını artırarak yüzde 1,5’e çıkarmak
olarak belirlenmiştir. Bu temel hedefe yönelik 11 alt strateji ve 72 eylem tasarlanmıştır.
Sekiz ana sektörde yatırımlara ilişkin izin, onay ve lisans işlemlerini içeren bürokratik
süreçlerin her birine ilişkin süre, maliyet, gerekli bilgi/belge, başvuru merciiyle ilgili
bilgilerin yer aldığı Yatırım Süreç Kılavuzları çalışması tamamlanmış olup YOİKK üyesi
özel sektör temsilcilerinden sadeleştirme önerileri toplanmıştır.
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 verilmekte, çalışmalara devam edilmektedir. 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.
Bu faaliyetlerden finans konularından kaynaklı uyuşmazlıkların ihtisaslaşmış
mahkemeler eliyle çözümlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak 30 Kasım 2021
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna ek olarak, 25 Kasım 2021 tarihinde vergi
suçları, bilişim suçları ve mali suçlar ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Arabuluculuğun
geliştirilmesi anlaşma oranlarının artırılması amacıyla ticaret hukuku, tüketici hukuku, banka
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ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor
hukuku, sigorta hukuku ve inşaat hukuku alanlarında uzman arabuluculuk uygulamasına
başlanmıştır. 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunla iflas ve konkordato hükümlerinde etkinliği artırmak üzere değişiklikler
yapılmıştır. Mahkeme kararlarının erişime açılıp şeffaflığın artırılması için kararların
elektronik ortamda yayımlanmasına devam edilmiştir. 2019 yılı içerisinde toplam 55.173
adet, 2020 yılı içerisinde 56.297, 2021 yılı başından 19 Ekim 2021 tarihine kadar toplam
57.980 adet karar, kişisel verilerden arındırılarak elektronik ortamda kamunun erişimine açık
olacak şekilde yayımlanmıştır.
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v. 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.
Ülkemizin 22 STAsı (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas,
Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya,
Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela ve Birleşik Krallık) yürürlüktedir.8
Bununla beraber Lübnan, Sudan ve Katar STA’ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını
müteakip yürürlüğe girecektir.
Mevcut STA’ların güncellenmesi ve kapsamlarının genişletilmesi çerçevesinde ise,
Sırbistan STA’sının güncellenmesine yönelik imzalanan protokoller 1 Haziran 2019, TürkiyeBosna Hersek revize STA 1 Ağustos 2021, Türkiye-EFTA revize STA 1 Ekim 2021 tarihlerinde
yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber, Türkiye-Karadağ STA’sını revize eden Protokollerin ise
onay süreçleri devam etmektedir. Ayrıca, Gürcistan ve Malezya ile yürütülen müzakerelerin
yakın zamanda sonuçlandırılması, Moldova ve Kuzey Makedonya ile ise kısa zamanda
müzakerelere başlanması hedeflenmektedir
Diğer taraftan; 17 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri
kapsamında 4 ülke (Ukrayna, Japonya, Tayland, Endonezya) ile müzakereler aktif bir şekilde
sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grupları (Meksika, Peru,
Kolombiya, MERCOSUR, Ekvator, Somali, 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 Birliği’nin Güncellenmesi” (ERP (2021-2023)
Tedbir 13)
1. Tedbir 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 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
Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. Türkiye-Ürdün
Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
8
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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.
Tedbirin amacı, Taraflar arasında daha kapsamlı ve derin bir ticari entegrasyon ile
asimetrileri giderilmiş bir ortaklık yapısı kurmaktır.
i. 2022 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. 2023 için planlananlar: Müzakereler sürdürülecek ve mümkünse bitirilecektir.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin yürütülmesinden sorumlu kuruluş Ticaret
Bakanlığı ile birlikte diğer ilgili kamu kuruluşlarıdır.
iii. 2024 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 üzerinde beklenen etkiler: Tarım, hizmetler ve kamu alımlarında
sağlanacak pazar açılımlarının Türkiye ekonomisinin rekabetçilik düzeyini arttırması
beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 45.557 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 52.752 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 61.019 Avro (Merkezi Bütçe)
Maliyet, önceki yıllardaki personel giderleri, ulaşım ve konaklama gibi harcamalar dikkate
alınarak hesaplanmıştır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: İşgücünün tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne kayması beklenmektedir.
Cinsiyet eşitliği üzerine etkisi yoktur.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: AB mevzuatına daha fazla
uyum nedeniyle çevre üzerine olumlu etki beklenmektedir.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Müzakerelerin
başlatılması
için
Avrupa
Komisyonu’nun
Konsey’den
yetki
alması
beklenmektedir. Müzakerelerin doğası gereği kesin bir
zaman çizelgesi sunulması mümkün değildir.

Olasılık

Yüksek
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Riski azaltmaya yönelik planlananlar
AB kurumları ve üye ülke temsilcileri ile mevcut
sorunların çözümünün sağlanması ve güncelleme
sürecinin başlatılabilmesi için görüşmeler
gerçekleştirilmektedir.
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vi.Enerji Piyasası Reformları
a) Temel engellerin analizi
Türkiye enerji sektörü, iki ana faktör ile tanımlanmaktadır: Hızlı talep artışı ve ithalat
bağımlılığı. Bu çerçevede, öncelikli politikamız ithal bağımlılığımızın azaltılması için arz
güvenliğimizin geliştirilmesi ile yerli ve yenilenebilir enerjinin maksimum derecede, çevreye
duyarlı bir biçimde kullanılmasıdır.
Kovid-19 salgınının enerji talebi üzerinde etkileri olmuş ve özel sektör yatırımlarının da
askıya alınmasına neden olmuştur. Elektrik üretiminde kurulu güç açısından özel sektör
yatırımlarının payı 2018 yılında yüzde 85 iken 2020 yılında yüzde 77,6 olarak gerçekleşmiştir.
Örneğin, 2.000 MW’lık yeni rüzgar ön-lisans başvurularının Nisan 2020’de yapılması
planlanmakta iken Kovid-19 sebebiyle ertelenmiş; yaklaşık bir yıl sonra 25 Şubat 2021 tarihli
ve 10045-17 sayılı Kurul Kararıyla başvuru alınmamasına karar verilmiştir. 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. AB Yeşil Mutabakatının gerekliliklerine uyum da Türkiye’nin önünde
önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. Bu çerçevede, yeşil enerji dönüşümünün
sağlanması için, endüstri, binalar ve enerji üretimi ile iletiminde enerji verimliliğinin
artırılması; enerji sepetinde yenilenebilir enerjinin payının artırılması; hidrojen kullanımının
desteklenmesi, enerji sistemlerinin, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı ve esnek bir
piyasasının temin edilmesi için dijitalleşmesi ve entegrasyonu Türk enerji piyasasının temel
hedefleri arasında yer almaktadır.
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 Yönetmeliğinde 8 Mart 2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan değişiklik ile birden fazla kaynaktan elektrik üretimi sağlayan elektrik
üretim projelerine onay verilmiştir. Buna ilaveten, EPDK tarafından hazırlanan Elektrik
Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup üretim veya tedarik şirketleri tarafından elektrik depolama ünitesi/tesisi
kurulabilmesine olanak tanınmıştır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik
enerjisinin ispat, ifşa ve takip edilmesi esasına dayalı YEK-G sistemi ve Organize YEK-G
Piyasası Haziran 2021’de EPİAŞ tarafından açılmıştır. Bu çerçevede elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji payının artması ve karbon emisyon seviyesinin azalması temin edilecektir.
1 Aralık 2019 itibarıyla üretim ve tedarik lisans sahiplerine, kendi önlisans ve lisans
başvurularına ilişkin işlemler ve değişiklikler kapsamında EPDK’ya dijital platform üzerinden
başvuru yapma zorunluluğu getirilmiştir.
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Ocak 2021 itibarıyla serbest tüketici limiti 1.200 kWh/yıl’a düşürülmüştür. Talep
tarafında teorik piyasa açılımı ise yüzde 97,2’ye 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 Piyasası 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 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 desteklenmiş olacaktır. Vadeli Elektrik Piyasası 1
Haziran 2021 tarihinde EPİAŞ tarafından açılmış olup bu kapsamdaki vadeli işlemler programı
Türkiye elektrik piyasasını güçlendirmeye devam etmektedir.
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 itibarıyla başlatılmıştır. EPDK Kurul Kararı ile uyumlu olarak, EPİAŞ da haftalık
doğalgaz ürünlerinin piyasaya haftalık fiziksel teslimatını 1 Haziran 2020 itibarıyla
başlatmıştır. Vadeli Doğal Gaz Piyasası 1 Ekim 2021 tarihinde devreye alınmıştır.
19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de Spot Boru Gazı İthalatına İlişkin
Usul ve Esaslar yayımlanmış ve spot boru hattı gazının yıllık, çeyreklik ve aylık anlaşmalar ile
ithal edilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturularak yeni tedarikçilerin piyasaya girişine ve daha
düşük fiyatların oluşmasına fırsat sağlanmıştır.
Tüketicilere sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası,
lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası çerçevesinde
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz
tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki
sağlanamayan tüketicilere Kurul tarafından belirlenen yöntem çerçevesinde yetkilendirilen
lisans sahiplerince gaz arzı sağlanmasını öngören “Son Kaynak Tedarik ve Tarife
Mekanizması”nın devreye alınmasına yönelik Doğal Gaz Piyasası Kanunu değişiklikleri, 2
Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili ikincil mevzuat
çalışmalarının 2022 yılı içerisinde Kurul tarafından kabul edilerek yayınlanması
planlanmaktadır.
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama
Tevsii projesiyle; mevcut durumda 3,84 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 360 milyon m3/gün'ü aşmıştır.
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Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma 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, Boru Hatları ve
Petrol Taşımacılık A.Ş.(BOTAŞ) tarafından Şubat 2018’de devreye alınmıştır. Böylece,
terminallere yapılan iyileştirmelerle birlikte LNG gazlaştırma kapasitesi 130 milyon m3/gün'ü
aşmıştır. Ayrıca Saros körfezinde 28 milyon m3/gün kapasiteli Türkiye’nin üçüncü FSRU
terminalinin inşaatı devam etmekte olup 2022 yılı içerisinde işletmeye alınması
planlanmaktadır.
TANAP üzerinden Türkiye'ye doğal gaz arzı 2018 Haziran ayında başlatılmış olup, 2019
Kasım ayında ise inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla Avrupa'ya gaz verilebilecek seviyeye
gelinmiştir. Ayrıca Azeri doğal gazını TANAP sonrasında Avrupa'ya taşıyacak olan Trans
Adriyatik Projesi 15 Kasım 2020 itibarıyla tamamlanmış olup 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
ilk ticari gaz teslimi gerçekleşmiştir. Rus doğal gazını Karadeniz'in altından ülkemize ve
ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattının inşası
tamamlanarak 1 Ocak 2020 itibarıyla işletmeye alınmıştır.
BOTAŞ doğal gaz taşıma ve depolama faaliyetlerinden kaynaklı emisyonların
azaltılmasına büyük önem vermektedir. Bu çerçevede daha verimli ve daha çevreci çözümlerin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Hidrojen teknolojilerine yönelik Türkiye’de akademik ve endüstriyel düzeyde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. BOTAŞ’ın geniş doğal gaz iletim altyapısı ve yeraltı depolama tesisleri,
hidrojenin taşınması ve depolanması açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
Akkuyu Nükleer Santral Projesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde
Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine
İlişkin Anlaşma” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya istinaden, 4800 MW
toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 adet nükleer reaktör kurulacaktır. Akkuyu Nükleer
Santral Projesi’ni hayata geçirmek amacıyla %100 Rus sermayeli ve Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına tabi olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. (Proje Şirketi) 2010 yılında kurulmuştur.
İşletmeye alındığında yılda 35 milyar kWh elektrik üretmesi planlanan santral için çalışmalar
devam etmektedir.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018’de atılmış ve ilk
reaktör için inşaat faaliyetleri başlamıştır. 26 Ağustos 2019 tarihinde ikinci reaktör için inşaat
lisansı verilmiştir. İnşaat lisansı koşullarının sağlanması için Proje Şirketi’nin yürüttüğü
çalışmaların tamamlanmasını takiben 29 Haziran 2020’de ikinci ünitenin de temel döşemesi
betonlama çalışmaları tamamlanmıştır. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından, 13 Kasım 2020
tarihinde üçüncü ünite için inşaat lisansı alınmıştır. 10 Mart 2021’de üçüncü ünite reaktör binası
için temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihinde NDK tarafından dördüncü
ünite için sınırlı çalışma izni ve 28 Ekim 2021’de de inşaat lisansı verilmiştir.
Sinop NGS Projesi kapsamında ise teknik ve ticari fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve
2018 yılında fizibilite raporu ETKB’ye sunulmuş ve ETKB tarafından fizibilite raporunun
incelenmesi tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, Sinop NGS Projesi’ne Japonya ile devam etmeme

123

Yapısal Reform Alanları

kararı alınmıştır. Diğer taraftan, proje ile ilgili 11 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı
verilmiş ve ÇED süreci tamamlanmıştır.
702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis ve faaliyetler üzerinde düzenleyici ve
denetleyici kontrol yetkisine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Nükleer Düzenleme Kurumu
kurulmuştur. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 28 Mart 2020 tarihli ve 31082 No’lu
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. Ayrıca
kararnamede; nükleer güvenlik, emniyet ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili genel hükümler
belirlenmiştir. "28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile
Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki
Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol (Paris 2004 Protokolü)" ile "Kullanılmış Yakıt
İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme" 17 Ekim 2021
tarihli ve 31631 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin kişi başı enerji tüketimi gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmakla birlikte,
enerji yoğunluğunun yüksek olması Türkiye’nin önemli miktarda enerji tasarrufu potansiyeli
olduğunu göstermektedir. 2019 yılında Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu 2015 yılı
fiyatlarıyla 1000 ABD doları başına 0,145 TEP’dir. Bu değer dünya ortalaması olan 0,172’den
düşük olmakla birlikte OECD ortalaması olan 0,105 değerine göre yüksek kalmaktadır. 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 ABD doları 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, Mayıs 2019’da başlatılmış ve Ekim 2020’de tamamlanmıştır. Proje ile
Türkiye'de sürdürülebilir bir enerji verimliliği finans mekanizmasının oluşturulması için temel
gereksinimlerin belirlenmesi AB ve diğer ülkelerdeki ulusal/bölgesel enerji verimliliği
finansman mekanizmaları ile rekabetçi enerji verimliliği ihale mekanizmalarına ait en iyi
uygulamalarının gözden geçirilmesi bu mekanizmaların Türkiye için geçerli olup olmadığının
değerlendirilerek Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Yol Haritasının
hazırlanması ve Türkiye’de enerji verimliliği rekabetçi ihale mekanizmasının oluşturulması
konuları çalışılmıştır. Proje, Ekim 2020’de tamamlanmıştır. Projede ayrıca, enerji verimliliği
finansman kaynaklarının daha etkin ve yaygın biçimde kullanılması ve yeni finansal
kaynakların oluşturulması için model geliştirilmiştir.
IPA programlaması kapsamında, 2018 programlama yılı “Binalarda ve Hane Halkında
Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Kamuda Sürdürülebilir Satın Almaya yönelik Kapasite
Geliştirme için Danışmanlık Hizmeti Projesi” ile enerjinin verimli kullanımına ilişkin olarak
hane halkına (ev kadınları ve çocuklar gibi) yönelik düzenlenecek kampanya yoluyla bina
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yalıtımı, aydınlatma, ulaşım, yüksek verimli elektrikli cihazların kullanımı, ısıtma-soğutmada
ve iş yaşamında enerji verimliliği, enerji verimliliğinde dijitalleşme ve modernizasyon,
okullarda enerji verimliliği konularında bilincin artırılması öngörülmektedir. Bu kampanya
kapsamında yürütülecek faaliyetler ile hane halkının enerjiyi nasıl daha verimli kullanacağına
ve böylece ne düzeyde maddi kazanım elde edilebileceğine ilişkin farkındalığın ve
bilinçlenmenin artırılarak uzun vadede davranış değişikliğinin yaratılması hedeflenmektedir.
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 1.000 MWe kurulu gücündeki Karapınar YEKA
Güneş Enerjisi Santrali (GES)-1, 1.000 MWe gücündeki YEKA Rüzgar Enerjisi Santrali
(RES)-1, 1.000 MWe gücündeki YEKA RES-2 ve 1.000 MWe YEKA GES-3 olmak üzere 4
adet yarışma yapılmıştır. Karapınar YEKA-1 GES’in toplam 408,17 MWe’lik kısmı işletmeye
alınmıştır. YEKA RES-1 ve YEKA RES-2 ön lisans çalışmaları devam etmektedir.
Toplam 2.500 MWe kurulu gücündeki YEKA GES-4 ve 5 ile 2.000 MWe gücündeki
YEKA RES-3 yarışma başvurularının 2022 yılı içerisinde alınması planlanmaktadır.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2015 “Belediyeler İçin Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik” projesi kapsamında kurulu gücü 2,3 MW olan
1 adet hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi ile toplam kurulu gücü 5,3 MW olan 5 adet
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulması hedeflenmiştir. Tesis maliyetlerinin
yüzde 85’i Avrupa Birliği’nden geri kalanı ise eş-faydalanıcılardan ulusal katkı olarak
karşılanmıştır. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri Ağustos 2020 itibarıyla devreye
alınmıştır. Hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesisinin ise kurulumu tamamlanmış olup
kabul işlemlerine devam edilmektedir.
IPA 2015 “Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliği
Teknik Yardım” projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda
belediyeler ve üniversiteler için eğitim dokümanları hazırlanmış, eğitimler verilmiş, saha
ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve proje çalışmaları yürütülmüştür.
Aynı şekilde; IPA 2018 “Belediyeler için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı” ile IPA
2018 “BOTAŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) için Yenilenebilir Enerji
Ekipman Alımı” projesi kapsamında BOTAŞ için (Diyarbakır, Kahramanmaraş, İdil/Şırnak,
Silopi/Şırnak, ve Aksaray) 8 MW ve TEMSAN için (Ankara ve Diyarbakır) 1 MW kurulu
gücünde olmak üzere toplam 9 MW gücünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin
kurulmasına yönelik olarak saha seçimi, fizibilite çalışmaları, lisanssız üretim başvuruları
tamamlanmış olup gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Söz konusu tesislerin kurulabilmesini
teminen ekipman tedariki için şartnameler hazırlanmış ve AB Delegasyonunun onayına
sunulmuştur.
IPA 2019 “Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Saha Araştırmaları” projesi hakkında Dünya
Bankası’yla ihale öncesi hazırlıkların tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, Danimarka Krallığı’yla Stratejik Sektör İş Birliği kapsamında “Deniz Üstü
Rüzgâr Yol Haritası” projesi yürütülmekte olup projeye ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
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vii. Ulaştırma Piyasası Reformları
a) Temel engellerin analizi
Türkiye’de karayolu odaklı büyüyen ulaştırma sistemi, kaynakların yoğunlukla
karayoluna tahsis edilmesine sebep olmuş ve hâlihazırda büyük bölümü yüksek hizmet
seviyesinde bulunan karayolu ağında arz fazlası oluşmuştur. Bu çerçevede ulaşım maliyetleri,
erişilebilirlik ve trafik güvenliği gibi unsurları temel alan ve türler arasında dengeli ve birbirini
tamamlayıcı bir ulaştırma sisteminin oluşturulmasını amaçlayan Ulusal Ulaştırma ve Lojistik
Ana Planının güncellenerek uygulamaya konulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye’deki karayolu trafik güvenliği konusu önemli bir sosyoekonomik sorun alanı
oluşturmakta ve ülkemizde trafik kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler önemini
korumaktadır. Bu kapsamda 3 Şubat 2021 tarihinde Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi
(2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/2 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
Türkiye’deki mevcut demiryolu ağı 2020 yılı sonu itibarıyla 1.213 km’si hızlı tren hattı,
9.194 km’si konvansiyonel ana hat, 2.396 km’si tali hat ve istasyon yolları olmak üzere toplam
12.803 km’dir. Toplam ağın yüzde 53’ü sinyalli, yüzde 46’sı ise elektrikli olup 2021 ve 2022
yıllarında tamamlanacak projelerle elektrikli ve sinyalli hat uzunluklarının önemli ölçüde artış
göstermesi beklenmektedir.
Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde 2020 yılı sonu itibarıyla 11,6
milyon TEU konteyner ve toplam 496 milyon ton yük elleçlemesi yapılmıştır. 2021 yılında
toplam konteyner elleçleme miktarının yaklaşık yüzde 4,3 artış ile 12,1 milyon TEU, toplam
yük elleçleme miktarının ise yaklaşık yüzde 1,8 artışla 505 milyon ton olması beklenmektedir.
Türkiye’deki küçük ölçekli, verimsiz ve dağınık liman altyapısı lojistik maliyetleri
yükseltmekte, bununla birlikte sektörde aşırı rekabete yol açarak liman işletmecilerinin
kârlılığını azaltmakta ve kaliteli liman altyapısının önüne geçmektedir. Bu çerçevede
ülkemizdeki liman yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilecektir. Ayrıca denizcilik
sektöründen kaynaklı sera gazının azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesine yönelik
çalışmalar da devam etmektedir.
2020 yılında pandemi etkisiyle havalimanlarındaki yolcu trafiği, bir önceki yıla göre dış
hatlarda yüzde 70,6 azalarak 31,9 milyon, iç hatlarda yüzde 50,2 azalarak 49,7 milyon ve
toplamda ise yüzde 60,8 azalarak 81,6 milyon yolcu olarak gerçekleşmiştir. Havayolu yolcu
trafiğinin yaklaşık yüzde 84’ü İstanbul, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes,
Muğla Dalaman, Muğla Bodrum-Milas, Adana, Trabzon ve İstanbul Sabiha Gökçen
havalimanlarında gerçekleşmektedir. Mevcut meydanların kapasitelerinin artırılmasına yönelik
yatırımlar ile hizmet standartlarının yükseltilmesi, uçuş emniyetinin artırılması ve hava trafik
yönetimiyle ilgili projeler sektör açısından önceliğini korumaktadır. Diğer taraftan, Çukurova
Bölgesel, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane, Tokat ve Yozgat havalimanları projelerinin
yapımına devam edilmektedir.
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viii. Tarım ve Hizmetler Sektörü
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 ve güncel veri toplama
metodolojisi 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 kapasite geliştirme
ve farkındalık artırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bununla birlikte, son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de 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 tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan kapsamlı veri
setlerinin oluşturulmasının, veri toplanması konusunda kullanılan metotların, sistemlerin
güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi ve çalışan personelin nitelik ve kapasitesinin
artırılmasının oldukça önemli bir rolü olacağı açıktır.
Turizm Sektörü
Turizm sektörü; mevsimselliğe bağlı oluşu, çok farklı sektörleri bir arada tutan yapıda
olması, sektör bileşenlerinin karşılıklı bağımlılığı, emek yoğun bir yapıda olması, sosyo-politik
ve ekonomik krizler, doğal afetler ve öngörülemeyen pandemilerden etkilenmesi nedenleriyle
oldukça kırılgan bir sektördür. 2019 yılında turizm sektöründe yaşanan büyümenin ardından
2020 yılına olumlu beklentilerle başlayan turizm sektörü, tarihte ilk defa ülke sınırlarının
kapanması, hava yolu seferlerinin durdurulması ve seyahatin yasaklanmasına neden olan
Kovid-19 pandemisinden dolayı büyük bir darbe almıştır. Uluslararası pazarlara en çok bağımlı
olan turizm destinasyonları ise en fazla etkilenenler olmuştur. Mevcut kriz, hükümetlerin ve
turizm sektörünün krizlere hazırlıklı olma ve müdahale kapasitesindeki boşlukları ortaya
çıkarmıştır. Uluslararası turizm pazarının 2019 yılı seviyelerine geri dönmesinin 2,5 ile 4 yıl
arasında süreceği tahmin edilmekle beraber; toparlanma süresi turistin güven algısının
iyileşmesine, seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına ve ekonomik koşulların
düzelmesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.
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Ülkemiz turizm planlaması açısından özellikle son 20 yılda turizmin negatif
dışsallıklarının azaltılması, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik temel ilkeler haline gelmiş olmakla
birlikte pandemi sürecinde turizm işletmelerinin ayakta kalabilmesi açısından turizmde
ekonomik dayanıklılık konusunun önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu gelişmelere ek olarak
turizmde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve dijitalleşmeye duyulan ihtiyaç pandemi sürecinde
oldukça artmıştır. Turizm talebi az temasla hizmet alma ve hijyen koşullarının tesisler ve
araçlarda sağlanması ekseninde artmıştır. Bu kapsamda 1 Haziran 2020 tarihinde yürürlük
kazanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının kapsamı diğer öngörülemeyen salgın ya da
bulaşıcı hastalıklar için de geçerli olacak şekilde genişletilmesi, sürekli ve kalıcı hale getirilmesi
önem taşımaktadır.
Ülkemiz ağırlıklı olarak 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 rekabetçiliğini, sürdürülebilirliğini ve hizmet
kalitesini olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan, ülkemizin sahip olduğu eşsiz tarihi, kültürel
ve doğal değerleri çeşitlilik arz etmesine rağmen; ülkemizde sunulan turizm ürün çeşitliliği ve
bunun coğrafi bölgelerimize dağılımı henüz istenen düzeye ulaşamamıştır. Bu durum ise
ortalama geceleme sayısı ve ziyaretçi başı harcama düzeyini düşürmekte ve bölgesel düzeyde
turizmden elde edilen gelirlerin düşük kalmasına neden olmaktadır.
b) Reform tedbirleri
Tedbir 14: “Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve
değerlendirme kapasitesinin artırılması” ( ERP(2021-2023) Tedbir 3)
1. Tedbirin tanımı: Rekabetçiliğin artırılmasına 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 olumsuz etkilemekte ve politikaların uygulanmasında aksaklıklara neden
olmaktadır. Söz konusu reform tedbiri kapsamında, uluslararası standartlar ile uyumlu olarak
tarımsal veri toplama ve değerlendirme yöntemlerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Üst politika belgeleri ve ulusal stratejik dokümanlarla ilişkisi açısından bu tedbir; On
Birinci Kalkınma Planı’nın 2.2.2.1 ve 2.1.4 başlığı altındaki ilgili politika ve tedbirler, Tarım
ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023), Türk Tarımsal İstatistik Sisteminin
Geliştirilmesi Stratejisi (Taslak) ile ilişkilendirilebilir.
2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler;
Tedbir kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerden kapasite
geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da Kovid-19 salgınının
etkileri sebebiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bitkisel üretim, hayvancılık,
maliyet ve fiyat istatistikleri kapsamında 1 adet çevrimiçi olmak üzere toplam 4 adet eğitim
düzenlenmiştir. Düzenlenen bu eğitim faaliyetleri ile toplamda yaklaşık 250 veri toplama ve
sisteme giriş sorumlusuna eğitim verilmiştir. Eğitim faaliyetlerine 2021 yılının kalan
döneminde ve 2022 yılında da devam edecektir. Bunların yanı sıra, tarım istatistiklerinin
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oluşturulması için veri girişlerinin yapıldığı sahadan merkeze veri akışını sağlayan bilgi
sistemlerinin iyileştirilmesi, girilen verinin doğruluğunu artırması ve veri standardı oluşturma
çalışmaları yapılmıştır. Tarım istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik metodoloji iyileştirme
çalışmalarına ise 2021 yıl sonunda başlanacaktır ve 2022 yıl sonuna kadar tamamlanması
planlanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde istatistiklerin iyileştirilmesine yönelik yol haritası
belirlenecektir. Daha sonraki yıllarda bu yol haritasının izlenmesine yönelik uygulama projeleri
ile istatistiklerin iyileştirilmesi faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.
i. 2022 için planlananlar:
 Tarımsal İstatistik Alanında Mevcut Durum Araştırılması ve Tespiti,
 Türkiye’de Örnek Olabilecek Uygulamaların Tespiti ve İncelenmesi,
 Uluslararası Yükümlülüklerimiz Çerçevesinde AB ve Diğer Ülkelerdeki İyi
Uygulamaların Araştırılması ve Tespiti
 Veri Toplama Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Metodoloji
Tespit Çalışmaları
o Veri Toplama Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik
Akademisyenlerle Metodoloji Tespit Çalıştayları
o Veri Toplama Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik
Paydaşlarla Metodoloji Çalıştayları
 Metodolojinin Oluşturulması ve Metodolojiye Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi
ii. 2023 için planlananlar: 2022 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
neticesinde istatistiklerin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ve yol haritası belirlenecektir.
Daha sonraki yıllarda bu yol haritasının izlenmesine yönelik uygulama projeleri ile
istatistiklerin iyileştirilmesi faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge
Proje çıktı raporu
Bakanlığın
taşra
teşkilatındaki
personele
verilecek
eğitim/seminer sayısı
Eğitim verilecek veri toplama ve sisteme veri girişinden sorumlu
personel sayısı

Mevcut Durum

2022

0

1

4

10

250

1000

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 süreçlerinin iyileştirilmesi ile güncel ve güvenilir bilgiler edinilebilecek ve tüm
sektörün veya sektördeki herhangi bir paydaşın rekabet gücü daha iyi analiz edilebilecektir.
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4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı:
2022: 227.785 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Kısa dönemde doğrudan bir etki beklenmemektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Kısa dönemde doğrudan bir
etki beklenmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Kovid-19 salgınının toplantı, eğitim
vb. etkinlikleri üzerindeki olumsuz
etkisinin devam etmesi
Bilgi işlem birimi ve diğer ilgili
birimlerin desteğinin olmaması

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Yüksek

Video konferans yönteminin yaygınlaştırılması

Düşük

İlgili birim ile daha iyi koordinasyon sağlanması
amacıyla sıklıkla toplantılar yapılması

Tedbir 15: “Turizm pazar payı ve marka değerinin artırılması” (ERP(2021-2023)
Tedbir 6)
1. Tedbirin tanımı: Bu tedbir, Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz tarihi, kültürel ve doğal
değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesi, marka değerinin artırılması ve farklı pazar
ülkelerdeki hedef kitleye ulaştırılmasına yönelik çok yönlü tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile
turizmi 12 aya yaymayı ve daha yeşil ve sürdürülebilir turizm yaratmayı kapsamaktadır. Bu
tedbirin uygulanmasına yönelik olarak çeşitli tüketici tercihlerine hitap edecek marka değeri
taşıyan turizm ürünlerinin geliştirilmesi yanında hedef kitleye uygun etkili dijital tanıtım
(sosyal medya, seyahat medyası, vb.) ve bunun yanı sıra geleneksel tanıtım kampanyaları
yürütülmektedir. Ana pazarlarımıza ve yükselen pazarlarımıza yönelik tanıtım çalışmalarında,
dijital tanıtım kampanyaları yanında ağırlama, özel etkinlik ve faaliyetler organize
edilmektedir.
Tanıtım kampanyalarında deniz-kum-güneş odaklı kitlesel turizm ürünlerinin yanı sıra
farklı turizm ürünleri ön plana çıkarılmakta ve turizm ürünlerinde çeşitlilik sağlanmasına önem
verilmektedir. Böylelikle, turizm sezonunun 12 aya ve ülke geneline yayılmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmak, alternatif pazarlar oluşturmak
amacıyla Almanya, Rusya ve İngiltere gibi ana pazar ülkelerin yanı sıra turizm harcamaları gün
geçtikçe artan İskandinav Ülkeleri ile yükselen pazar ülkeleri olan Çin, Japonya, Güney Kore,
Hindistan gibi ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapmak öncelikli olarak
belirlenmiştir.
Kovid-19 pandemi döneminde ülkemizin pazar payı ve marka değerinin artırılması için
tanıtım çalışmaları hijyen ve sağlık odaklı hizmet anlayışı odağında ve ağırlıklı olarak dijital
mecralarda gerçekleştirilmiştir. Küresel salgının etkisiyle oluşan sınır ve uçuş durumları ana
pazarlarımız ile yükselen pazarlara yönelik olarak düzenli olarak takip edilmekte ve iletişim
faaliyetleri ana pazarlarımız odaklı yürütülmektedir. Küresel salgın nedeniyle uluslararası
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin dijital platformlarda yoğunluk kazanmasına paralel olarak,
uluslararası sanal fuarlara katılım sağlanmıştır.
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Bunlara ilaveten, ülkemizde turizm hizmet kalitesinin ve becerilerinin yüksek
standartlarda tutulmasına yönelik olarak turizm eğitimi faaliyetleri yapılmaktadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından konaklama ve yeme-içme
tesislerinde görev yapan personelin mesleki niteliklerinin geliştirilerek hizmet kalitesinin
artırılması amacıyla ulusal ve “İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar” gereğince uluslararası düzeyde
tecrübe paylaşımı kapsamında ücretsiz iş başı turizm eğitimi kursları düzenlenmiştir (Ön Büro,
Yiyecek-İçecek Servisi, Kat Hizmetleri, Yiyecek Üretimi, Yöneticileri Eğitici Olarak
Yetiştirme, Ev Pansiyonculuğu Eğitimi).
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
“Mesleki Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü” ile “Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,
Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri” alanlarında öğrenim gören öğrencilere
yönelik olarak aşağıda yer alan hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir:
 İşletmelerde gerçek hizmet ve üretim ortamında beceri eğitimi ve staj uygulamaları
yapması,
 En az iki yabancı dil konuşarak mezun olmaları,
 Öğrencilere burs verilmesi,
 Mezunlara istihdam sağlanması,
 Okul eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri gerçekleştirmelerine
destek verilmesi.
2018 yılında 11 okul ile başlatılan bu çalışma 2021 yılında 54 okula ulaşmıştır.
Kültür turizminin alt yapısının güçlendirilmesi kapsamında ise müze ve ören yerlerinin
yönetim sistemlerinin günümüz koşullarına göre yeniden modellenmesi ve hizmet kalitesinin
yükseltilerek yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
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. 2022 için planlananlar: 2020 ve 2021 yıllarında ortaya konan güvenli turizm algısı ve
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 ihtiyaçlarına göre farklılaşan yenilikçi, deneyim ve destinasyon
odaklı tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir. Hedef pazarlar çeşitli turizm türlerine göre
çeşitlendirilecek; ağırlama ve özel etkinlikler düzenlenecek, uluslararası fuar ve çalıştaylara
katılım sağlanacaktır. Ana hedef pazarlarımız yanında, Baltık Ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerine
yönelik özelleştirilmiş tanıtım kampanyaları hayata geçirilecektir.
Kruvaziyer, 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 2023
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Türkiye Turizm Stratejisinin uygulaması çalışmaları devam edecektir. Farklı turizm türleri için
ayrı rotalar, yol haritaları ve tanıtıcı içerikler oluşturulacaktır.
GoTürkiye dijital platformunda yer alan ürünlerin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlaması
çalışmalarında büyük verinin toplanması ve analizi çalışması yürütülecektir. Platform güncel
teknolojik gelişmeler ve kullanıcı deneyimi bakımından beklentiler doğrultusunda
geliştirilecektir. Türkiye bölgeleri ve illerinin tanıtımını yapmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde başlatılan İl Tanıtım ve
Geliştirme Programı katılımcı bir yaklaşımla yürütülmeye devam edilecektir. Bu çalışma
kapsamında elde edilen görseller, videolar ve metin içerikleri, GoTürkiye dijital platformunda
yer alan sayfaların zenginleştirilmesi çalışmalarında kullanılmaya devam edecektir.
Küresel eğilimlere bağlı olarak, sürdürülebilirlik kavramının yeni turizm ürünü geliştirme
ve turist tercihlerinde belirgin bir şekilde ön plana çıkması ile birlikte, 2020 yılında uygulamaya
geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı güncellenerek "Green&Safe Turizm"
konsepti olarak hayata geçirilecektir. Bu kapsamda yeni konseptin uluslararası bir programa
dönüştürülmesi ve yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yürütülecektir.
Hedef Pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu
turistik bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik
uluslararası havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde
bulunulacaktır.
Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında iş birliği yapılacak paydaşlar Türk Hava Yolları,
Turizm Sektör Kuruluşları, Medya Kuruluşlarıdır.
ii. 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 çalışmaları sürdürülecektir. Yurt dışı
hedef pazarlara ve o pazarda hedeflenen kitlenin ihtiyaçlarına göre farklılaşan yenilikçi,
deneyim ve destinasyon odaklı tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir. Hedef pazarlar çeşitli
turizm türlerine göre çeşitlendirilecek; ağırlama ve özel etkinlikler düzenlenecek, uluslararası
fuar ve çalıştaylara katılım sağlanacaktır.
Teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihlerindeki değişimlere uygun olarak; geceleme
sayısı, turist başına ortalama harcamayı artırmak ve turizmin tüm yıla ve ülke geneline
yayılmasını sağlamak amacıyla kruvaziyer, gastronomi, inanç, kongre, kültür, kıyı, sağlık, kış,
spor, yayla vb. turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. GoTürkiye
dijital platformunda yer alan ürünlerin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlaması çalışmalarında
büyük verinin toplanması ve analizi çalışması yürütülecektir. Platform güncel teknolojik
gelişmeler ve kullanıcı deneyimi bakımından beklentiler doğrultusunda geliştirilecektir.
Türkiye bölgeleri ve illerinin tanıtımını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde başlatılan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı
katılımcı bir yaklaşımla yürütülmeye devam edilecektir. Bu çalışma kapsamında elde edilen
görseller, videolar ve metin içerikleri, GoTürkiye dijital platformunda yer alan sayfaların
zenginleştirilmesi çalışmalarında kullanılmaya devam edecektir.
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2020 yılında uygulamaya geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının yeni
ihtiyaç ve taleplere uygun olarak güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek; Green&Safe
turizm konseptinin uluslararası bir programa dönüştürülmesi ve programın yurt dışında
tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Hedef Pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu
turistik bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik
uluslararası havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde
bulunulacaktır.
Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında iş birliği yapılacak paydaşlar Türk Hava Yolları,
Turizm Sektör Kuruluşları, Medya Kuruluşlarıdır.
iii. 2024 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 çalışmaları sürdürülecektir. Yurt dışı
hedef pazarlara ve o pazarda hedeflenen kitlenin ihtiyaçlarına göre farklılaşan yenilikçi,
deneyim ve destinasyon odaklı tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir. Hedef pazarlar çeşitli
turizm türlerine göre çeşitlendirilecek; ağırlama ve özel etkinlikler düzenlenecek, uluslararası
fuar ve çalıştaylara katılım sağlanacaktır.
Teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihlerindeki değişimlere uygun olarak; geceleme
sayısı, turist başına ortalama harcamayı artırmak ve turizmin tüm yıla ve ülke geneline
yayılmasını sağlamak amacıyla kruvaziyer, gastronomi, inanç, kongre, kültür, kıyı, sağlık, kış,
spor, yayla vb. turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. GoTürkiye
dijital platformunda yer alan ürünlerin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlaması çalışmalarında
büyük verinin toplanması ve analizi çalışması yürütülecektir. Platform güncel teknolojik
gelişmeler ve kullanıcı deneyimi bakımından beklentiler doğrultusunda geliştirilecektir.
Türkiye bölgeleri ve illerinin tanıtımını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde başlatılan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı
katılımcı bir yaklaşımla yürütülmeye devam edilecektir. Bu çalışma kapsamında elde edilen
görseller, videolar ve metin içerikleri, GoTürkiye dijital platformunda yer alan sayfaların
zenginleştirilmesi çalışmalarında kullanılmaya devam edecektir.
Küresel eğilimlere bağlı olarak, sürdürülebilirlik kavramının yeni turizm ürünü geliştirme
ve turist tercihlerinde belirgin bir şekilde ön plana çıkması ile kavram tanıtım kampanyalarında
ön plana çıkarılacaktır.
Hedef Pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu
turistik bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik
uluslararası havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde
bulunulacaktır.
Planlanan faaliyetlerin uygulanmasında iş birliği yapılacak paydaşlar Türk Hava Yolları,
Turizm Sektör Kuruluşları, Medya Kuruluşlarıdır.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge
Türkiye'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı
Kişi Başı Ortalama Harcama

Mevcut Durum
28 Milyon*
(Ocak - Eylül 2021
21,5 Milyon**)
$800*
$830 (Ocak - Eylül)**

2022

2023

2024

47
Milyon

65
Milyon

75
Milyon

$840

$876

$923

*Tahmin, ** Gerçekleşme

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Bu tedbirin küresel turizm sektöründen elde
edilen turizm gelirini 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 aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Faaliyetler Türkiye Turizm Tanıtım
ve Geliştirme Ajansı bütçesi tarafından karşılanmakta olup bütçeye herhangi bir yük
getirmemesi planlanmaktadır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Bu tedbir, istihdamı artırması ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasına katkı
sağlayacaktır. İlave olarak turizm sektörünün kadınların istihdam edilmesine elverişli olması
nedeniyle cinsiyet ayrımcılığının azaltılmasına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Sağlık
hizmetleri açısından bu tedbir tarafsızdır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Sürdürülebilirlik kavramı
turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve tüketici destinasyon tercihlerinde önem kazanmıştır.
Ülkemiz tanıtım kampanyalarında kavramın vurgulanmasının turizm sektörünün planlanması
ve arz oluşturma sürecine de olumlu katkı sağlayacağı ve turizm kaynaklı oluşan çevresel
baskının azalmasına katkı sağlayacaktır.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Ülkemizde
ve
dünyada
yaşanabilecek
jeopolitik
gelişmeler
Salgının devam etmesi veya diğer
öngörülemeyen pandemiler nedeniyle
havayolu trafiğindeki azalma, sınırların
kapatılması

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Orta

Krize karşı hazırlıklı olmak için Acil Eylem Planlarının
Hazırlanması
Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının kapsamı
diğer öngörülemeyen salgın ya da bulaşıcı hastalıklar
için de geçerli olacak şekilde genişletilmesi, sürekli ve
kalıcı hale getirilmesi

Orta
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ix. Eğitim ve Yetenekler
a) Temel engellerin analizi
Kovid-19 pandemisi sağlık, ekonomi ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği kadar pek çok
ülkenin eğitim sistemine de büyük darbe vurmuştur. Ülkemizde alınan ilk tedbirlerden bir
tanesi eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçmek olmuştur. Bu süreçte uzaktan eğitimin önemi
ve dijital içeriğin kalitesi toplumun tüm kesimi tarafından fark edilmiştir.
MEB Stratejik Planı kapsamında öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve
beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit
öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasının
sağlanması hedeflenmiştir.
On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının
içeriği öğretim programıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirileceği ve portalın etkin
kullanımı yaygınlaştırılacağı (551.6) belirtilmiştir. Aynı zamanda hayat boyu öğrenme
programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacağı, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacağı
ifade edilmiştir. 2023 Eğitim Vizyon belgesinde öğrenme süreçlerinde dijital içeriğin önemi
vurgulanmıştır. Bahsedilen belgede Ulusal Dijital İçerik Arşivi oluşturulacağı, içerik
çeşitliliğini desteklemek için ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi oluşturulacağı, dijital
materyaller ile basılı materyaller ilişkilendirileceği, dijital materyallerin ana öğretim
materyali olarak kullanılmasının yaygınlaştırılacağı, dijital içerikler kullanılarak,
kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği platformlar hazırlanacağı
belirtilmiştir. Öte yandan hayat boyu öğrenme süreçlerinde farklı hedef kitlelere ulaşmak ve
öğrenmeye erişimi artırabilmek için uzaktan eğitim teknolojilerinden yüksek düzeyde
yararlanılacağı vurgulanmıştır.
Belirtilen hedefler kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
çalışmalar yürütülmektedir. Açık Öğretim Okulları öğrencileri için etkileşimli ve zengin
dijital içerikler üretilmektedir. Bu kapsamda;






Dijital içerik üretimi ve içerik arşivi oluşturulması,
Dijital ve basılı materyallerin ilişkilendirilmesi,
Mobil uygulama geliştirme,
Açık Öğretim Okulları ders kitaplarının hazırlanması ve
Basım ve dağıtım süreçleri ile sunulan hizmetlerin e-Devlet platformu
üzerinden erişebilir hale getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim Okulunda kurs/sertifika/yetki belgesi programları düzenlenmektedir.
Programlara ilişkin eğitimler uzaktan veya gerektiğinde uygulamalı (yüz yüze) eğitim
şeklinde yürütülmektedir. Uzaktan eğitim programlarının dijital içeriklerinin üretilmesi adına
çalışmalar planlanmaktadır. Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi için ibraz ettiği evrakları kabul
edilenler ile kurs programlarında kayıtlı olduğu programın eğitimlerini tamamlayan adaylar
e-sınav yöntemiyle sınavlara katılması ve e-sınav süreçlerinin e-Devlet kapısı ve e-Yaygın
sistemi üzerinden yürütülerek; sınavlarda başarılı olanlara kurs/sertifika/yetki belgesi
verilmesi planlanmaktadır.
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b)

Reform tedbirleri

Tedbir 16: “Açık Öğretim Okullarında okutulan derslere ait dijital içeriklerin
hazırlanarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu üzerinden öğrencilere sunulması ve
hayat boyu öğrenme kapsamında bireyler için düzenlenen kurs-sertifika-yetki belgesi
programlarının dijital içeriklerinin hazırlanması”
1. Tedbirin tanımı: Açık öğretim okulları öğrencileri için uzaktan eğitim kapsamında
EBA platformu üzerinden dijital içerik geliştirme, senaryo oluşturma, hazır olan derslere ait
ünitelerin EBA platformuna aktarılması çalışmaları yapılarak öğrencilerin kullanımına
sunulması ayrıca bununla birlikte Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunda en az ilkokulu
bitiren bireylere uzaktan eğitim yöntemiyle verilen kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının
dijital içeriklerinin geliştirilerek bireylerin meslek kazanmaları ve hayata hazırlanmalarının
sağlanması.
i. 2022 için planlananlar:
 EBA platformuna yüklenen içeriklerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve
denetlenmesi.
 Kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının ve dijital içeriklerinin üretilmesi ve
kursiyerlerin kullanımına sunulması.
ii. 2023 için planlananlar:
 EBA platformuna yüklenen içeriklerin geliştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi.
 Kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının ve dijital içeriklerinin zenginleştirilmesi
ve yaygınlaştırılması.
 Müfredat değişikliği doğrultusunda hazırlanan dijital içeriklerin güncellenmesi
iii. 2024 için planlananlar:
 EBA platformuna yüklenen içeriklerin geliştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi.
 Kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının ve dijital içeriklerinin zenginleştirilmesi
ve yaygınlaştırılması.
 Müfredat değişikliği doğrultusunda hazırlanan dijital içeriklerin güncellenmesi.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

Açık Öğretim Liseleri
öğrencileri için hazırlanan
senaryo yazımlarının ve
dijital içerik üretimi
tamamlanma oranı

Açık Öğretim
Liselerinde
okutulan derslere
ait senaryo
yazımlarının ve
dijital içerik
üretiminin (9. ve
10. Sınıflar için)
%82’si
tamamlanmıştır.

2022
9. ve 10.
Sınıflar için
%100
11. ve 12.
Sınıflar için
%30
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%75

2024
11. ve 12.
Sınıflar için
%100
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Hayat boyu öğrenme
kapsamında Mesleki ve
Teknik Açık Öğretim Okulu
üzerinden düzenlenen kurs/
sertifika/ yetki belgesi
programlarına ait dijital
içeriklerinin üretiminin
tamamlanma oranı

Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim
Okulu üzerinden
düzenlenen 15
kurs/ sertifika/
yetki belgesi
programının dijital
içeriklerinin
üretimi
planlanmaktadır.

Dijital içerik
üretiminin
%25’nin
tamamlanması

Dijital içerik
üretiminin
%65’nin
tamamlanması

Dijital içerik
üretiminin
%100’nin
tamamlanması

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Sunulan hizmet kamusal bir hizmet
niteliği taşıdığından rekabetçilik üzerinde etkisi bulunmamakla birlikte eğitim kalitesinin orta
ve uzun vadede artırılması hedeflenmektedir.
4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: Toplam maliyet 129.404 Avro’dur.
2022: 87.498 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 20.340 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 21.567 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitimin kalitesinin artırılması yoluyla
istihdamın artırılması ve hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Çevre ve iklim değişikliği
üzerinde bir etki öngörülmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Mevcutta
hazırlanan
dijital
içeriklerinin süreç içerisinde
güncelliğini yitirmesi ve/veya
müfredat değişikliği

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar

Düşük

Hazırlanan dijital içeriklerin program değişikliği
doğrultusunda
güncellenebilir
formatta
hazırlanması
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Tedbir 17: “Okul ve kurumlarda hijyen, sağlıklı beslenme, doğayı koruma, gıda israfını
önleme farkındalığının artırılması” (ERP (2021-2023) Tedbir 18)
1. Tedbirin tanımı: Öğrencilerin ve çalışanların eğitim ortamlarında hijyen
memnuniyetinin arttırılması ve enfeksiyon riskinin azaltılması amacıyla kriterler ve kontrol
yöntemi oluşturulmuştur. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü iş
birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon
Önleme Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda “Okulum Temiz” belgelendirme programı
yürütülmektedir. 2021 yılı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yüzde 96’sında
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 5.200 tetkik görevlisi ile faaliyetler
sürdürülmektedir.
Eğitim kurumlarında sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla “Eğitim
Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Geliştirilmesi
Kontrol kılavuzu” hazırlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında öğrenciler,
öğretmenler, çalışanlar ve diğer tüm paydaşlar için sağlıklı beslenme ortamlarının
oluşturulması, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi ile doğru beslenme
alışkanlıklarının kazandırılması, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda
zehirlenmeleri ve bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların
(obezite, diyabet, kalp damar hastalıları vb.) önlenmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim kurumlarında doğayı koruma, iklim değişikliği ve sıfır atık farkındalığının
arttırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum
kuruluşları ile işbirlikleri geliştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı okullarında gıda israfını
önlemek, gıdayı doğal kaynakları, tarımı, ekonomiyi, çevreyi ve doğal dengeyi korumak ve sıfır
atık amaçlarına yaklaşarak karbon emisyon oranlarını azaltmak amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde farkındalığın
arttırılması için dijital içeriklerin oluşturulması, eğitim ve bilgilendirme yapılması, doğa
atölyeleri ile öğrencilere tarım ürünlerinin oluşum süreci, mutfak atölyeleri ile de öğrencilerde
gıda israfı oluşturmadan yemek hazırlama bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Eğitim kurumlarında gıda israfını önleme, gıda okuryazarlığı konularında Tarım ve
Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirlikleri
geliştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı okullarında doğayı tanıyan koruyan, çevrenin
önemini bilen yaptığı her hareketin doğada olumlu ya da olumsuz sonuçları olduğunu bilen,
israftan ve gereksiz tüketimden kaçınan öğrenciler yetiştirmek ayrıca okullarımızın fiziki
imkânlarını iyileştirerek çevre ve iklim dostu okullar oluşturmak amaçlanmaktadır. Türkiye
İklim Değişikliği Stratejisi ekseninde;
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin tüm okullarımızda etkin bir şekilde kurulması ve takibi ile
Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaları sağlanacaktır. İlgili Bakanlıklar ve belediyelerle
işbirliği içerisinde ‘Tabiat Okulları’ kurularak, öğrencilere israfın önlenmesi, geri dönüşüm,
doğa okuryazarlığı, bitki ve hayvan sevgisi ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Bu tedbir, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programında da yer almaktadır. On Birinci Kalkınma Planında; “552.3 Öğrenme ortamlarının
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fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme
uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir.” şeklinde ifade
edilmektedir.
2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ise “Okullarda sağlıklı ve güvenli ortamlarda
eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkların
kazandırılması ve sağlıklı beslenme şartları ile sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine
katkı sunulması, ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerine uygun belgelendirilme
çalışmalarının yapılması” şeklinde yer almaktadır.
i. 2022 için planlananlar:








Kovid-19 pandemisi sürecinde Okulum Temiz Belgesi alan okulların 2022 yılı
belge yenileme tetkikleri gerçekleştirilecektir.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde
Eğitim Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve Sağlıklı Beslenme
Alışkanlığının Geliştirilmesi Kontrol kılavuzu hazırlanacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde öğrencilerde
gıda israfı farkındalığın arttırılması için dijital içerikler oluşturulacaktır.
Öğrencilerin doğayı tanıması ve koruması, çevre ve iklim bilincinin arttırılması,
israf ve gereksiz tüketimin zararları hakkında farkındalığın arttırılması
amacıyla eğitim içerikleri hazırlanacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin tüm
okullarımızda etkin bir şekilde kurulması ve takibi ile Temel Seviye Sıfır Atık
Belgesi alınması sağlanacaktır.

ii. 2023 için planlananlar:
 Kovid-19 pandemisi sürecinde Okulum Temiz Belgesi alan okulların 2023 yılı
belge yenileme tetkikleri gerçekleştirilecektir.
 Eğitim Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve Sağlıklı Beslenme
Alışkanlığının Geliştirilmesi Kontrol kılavuzu kapsamında uygunluk
değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
belgelendirme programını oluşturulması, tetkik görevlilerinin yetiştirilmesi
sağlanacaktır.
 Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde öğrencilerde
gıda israfı farkındalığın arttırılması eğitim ve bilgilendirme yapılarak doğa
atölyeleri ve mutfak atölyeleri kurulumlarına başlanacaktır.
 Öğrencilerin doğayı tanıması ve koruması, çevre ve iklim bilincinin arttırılması,
israf ve gereksiz tüketimin zararları hakkında farkındalığın arttırılması
amacıyla okullarımızın fiziki imkânları iyileştirilerek çevre ve iklim dostu
okullar oluşturulacaktır.
 Sıfır Atık Yönetim Sisteminin tüm okullarımızda etkin bir şekilde kurulması ve
takibi ile Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınması sağlanacaktır.
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iii. 2024 için planlananlar:
 Kovid-19 pandemisi sürecinde Okulum Temiz Belgesi alan okulların 2024 yılı
belge yenileme tetkikleri gerçekleştirilecektir.
 Eğitim Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve Sağlıklı Beslenme
Alışkanlığının Geliştirilmesi Kontrol kılavuzu doğrultusunda sistem kurulan
okullarda belgelendirme tetkikleri gerçekleştirilecektir.
 Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde öğrencilerde
gıda israfı farkındalığın arttırılması amacıyla doğa atölyeleri ve mutfak
atölyeleri kurulacaktır.
 Öğrencilerin doğayı tanıması ve koruması, çevre ve iklim bilincinin arttırılması,
israf ve gereksiz tüketimin zararları hakkında farkındalığın arttırılması
amacıyla okullarımızın fiziki imkânları iyileştirilerek çevre ve iklim dostu
okullar oluşturulacaktır.
 Sıfır Atık Yönetim Sisteminin tüm okullarımızda etkin bir şekilde kurulması ve
takibi ile Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınması sağlanacaktır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

50.000

50.000

50.000

50.000

0

1.000

5.000

10.000

0

3

5

10

Çevre ve iklim dostu okulların oluşturulması

0

10

20

30

Temel seviye sıfır atık belgesi alan okulların
sayısı

10.000

15.000

20.000

25.000

Okulum Temiz belge yenileme tetkiklerinin
sayısı
Güvenilir Gıdaya Erişim ve Sağlıklı Beslenme
Alışkanlığının Geliştirilmesi Kontrol kılavuzu
uygulamaları
Gıda israfı farkındalığın arttırılması amacıyla
doğa atölyeleri ve mutfak atölyelerinin
kurulması

3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve
kurumlarda; öğrenci, öğretmen, çalışan ve diğer tüm paydaşların çalışma ve eğitim ortamlarının
ulusal/uluslararası kriterlere uygun olarak hijyen ve sağlıklı beslenme imkânlarının sağlanması
israfın önlenmesi, çevre ve iklim farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.
Planlanan faaliyetler sonucunda, okullarda sağlıklı ve güvenli alanların kapasitesinin
artırılması, alınan tedbirlerin yönetilebilmesi, hizmet kalitesinin görünürlüğün ve eğitim
faaliyetlerindeki etkisinin artırılması sağlanacaktır. Sağlıklı, güvenli ve doğa dostu 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 başlayarak, bireysel ve toplumsal sağlık ve güvenlik
yaklaşımının tesis edilmesi beklenmektedir. Bireylerin aynı zamanda eğitim ve çalışma
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ortamlarının sağlık, güvenlik ve beslenme 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:
2022: Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Doğayı Koruma, Gıda İsrafını Önleme Farkındalık
Eğitimlerinin yapılması, doğa atölyeleri ve mutfak atölyelerinin projelendirilmesi ile diğer
giderler için merkezi bütçeden 546.685 Avro finansman sağlanacaktır.
2023: Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Doğayı Koruma, Gıda İsrafını Önleme Farkındalık
etkinlikleri ile doğa atölyeleri ve mutfak atölyelerinin fiziki altyapının oluşturulması için
merkezi bütçeden 1.142.951 Avro finansman sağlanacaktır.
2024: Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Doğayı Koruma, Gıda İsrafını Önleme Farkındalık
etkinlikleri ile doğa atölyeleri ve mutfak atölyelerine ekipman ve malzeme alımları için merkezi
bütçeden 2.118.713 Avro finansman sağlanacaktır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: Bu alanda bir etki beklenmemektedir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Bu alanda bir etki
beklenmemektedir.
7. Potansiyel riskler:
Risk
Mali kaynak yetersizliği

Yetkin personel yetersizliği

Olasılık

Riski azaltmaya yönelik planlananlar
Faaliyetler için gerekli cihaz, ekipman ve eğitim
giderlerinin temini amacıyla çeşitli iş birliklerinin
geliştirilmesi.
Planlanan faaliyetlerin uygulanması konusunda
görev alacak personellerin eğitim ihtiyacının
karşılanması

Orta

Düşük
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x. Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme
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 18 yılda önemli oranda
azalmıştır.
Türkiye’de yaşanılan ekonomik büyüme ile birlikte sosyal yardım alanında hayata
geçirilen reformlarla sosyal yardımlarda hizmet sunumu geliştirilmiştir. Söz konusu gelişim
süreci sosyal yardım harcamalarına ayrılan kamu kaynaklarının artırılması ile desteklenmiştir.
Yoksullukla mücadele politikalarında önemli bir yere sahip olan sosyal yardım sistemi,
sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde yoksulluk riski altındaki hanelerin sosyal
yardımlarla desteklenmesinin yanında, sürdürülebilir gelir elde ederek istihdama
kazandırılmasını hedefleyen bütüncül politikaları hayata geçirmiştir.
Sosyal yardımlar alanında elde ettiğimiz ilerlemelerin yanı sıra ülkemiz insani gelişmede
de çağ atlamıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre 2002 yılında
ülkemiz “Orta İnsani Gelişme” seviyesinde iken; 2009 yılından itibaren “Yüksek İnsani
Gelişme” seviyesine ulaşmış, 2019 yılında açıklanan verilere göre de ülkemiz tarihinde ilk defa
“Çok Yüksek İnsani Gelişme” seviyesine ilerlemiştir. 2020 yılına geldiğimizde ise ülkemiz üst
üste ikinci kez “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sınıfında yer alma başarısını göstermiştir. İnsani
gelişmedeki ilerlemenin ölçütü olan endekste, Türkiye son 18 yılda yüzde 21'lik artış
kaydetmiştir.
Yoksulluğun nesiller arası aktarımını engellemek için, özellikle eğitim ve sağlık
alanındaki sosyal yardımlara önem verilmiştir. Sosyal yardımların GSYH içindeki payı son 18
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 ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı (ASHB), Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğü ve belediyeler gibi kuruluşlar tarafından 2020 yılında yapılan kamu sosyal yardım
harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 1,37 olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal yardım alanında bilişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaya devam
etmektedir. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile başvurudan ödemeye kadar olan tüm
adımlar elektronik ortamda gerçekleşmekte, izlenebilmekte, ölçülebilmekte ve
raporlanabilmektedir. 28 farklı kurumun entegre olduğu bu sistem ile kişiler kimlik kartları ile
sosyal yardım başvurusu yapabilmektedir.
Güçlü bilişim sistemi salgın sürecinde de sağladığı veri alt yapısı sayesinde hızlı ve etkin
karar alınmasını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların ivedilikle ulaşmasını
sağlamıştır. Tüm dünyanın mücadele ettiği, küresel ekonomik ve sosyal sorunları da
beraberinde getiren Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye’de çok kapsamlı tedbir ve
programlar sürecin en başından itibaren hızlı ve etkin bir şekilde devreye sokulmuştur.
Türkiye salgın sürecine güçlü ve şoklara cevap verebilir bir sosyal yardım sistemi ile
girmenin avantajlarını yaşamış ve sosyal yardım sistemini Kovid-19 ile mücadeleye adapte
etmiştir. Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı 5 faz (Faz I-II142
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III, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı) halinde
tasarlanmıştır.
İlk fazda hâlihazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülmekte olan düzenli
ve merkezi sosyal yardım programlarından yararlanan hanelere 1.000 TL nakdi destek
verilmiştir. Böylelikle ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan engelli, yaşlı, öksüz, yetim, eşi vefat
etmiş kadınların yaşadığı ihtiyaç sahibi hanelerin salgın sürecinden olumsuz etkilenmelerinin
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Destek programının ikinci fazında; ilk fazın dışında kalıp son bir yıl içerisinde Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan süreli sosyal yardım programlarından faydalanan,
evde bakım aylığı alan veya Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sonucu G0
olan (sigorta pirimi devlet tarafından ödenen-eski adıyla yeşilkartlılar) hanelerden ihtiyaç
sahipliği yerelde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca belirlenenlere 1.000
TL nakdi destek verilmiştir.
Bununla birlikte yine Faz II kapsamında; Açık Kapı, Sosyal Ekonomik Destek başvurusu
gibi farklı platformlardan alınmış elektronik başvurular ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
kapsamında İşsizlik Ödeneği sona eren vatandaşlara Diğer Kuruluş Başvurusu kapsamında
hane başı 1.000-TL nakdi destek sağlanmıştır.
Salgın Sosyal Destek Programı-Faz III kapsamında ise elektronik ortam üzerinden alınan
başvurular, öncelikle belirlenen objektif kriterler çerçevesinde sistemsel ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş, bu değerlendirmeden geçen başvurular nihai değerlendirmenin yapılması için bilişim
sistemi üzerinden SYD Vakıflarına iletilmiştir. Bu faz kapsamında yapılan destek ödemeleri
esnasında da salgın önlemleri dikkate alınarak 1.000’er TL ihtiyaç sahibi kişilerin adına Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) şubelerine veya tercih etmeleri halinde beyan etmiş
oldukları IBAN numaraları kullanılmak suretiyle banka hesaplarına yatırılmıştır. Başvurular eDevlet Kapısı üzerinden alınmaya devam etmektedir.
Ayrıca salgınla mücadele kapsamında başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası”
kapsamında toplanan kaynak yine SYD Vakıflarınca dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen
hanelere 1.000’er TL nakdi yardım aktarılması şeklinde kullanılmıştır.
Tam kapanma süreci kararının verilmesi ile birlikte, vatandaşlarımıza hızlı şekilde
yardımların ulaştırılması ihtiyacı ve hâlihazırda son bir yıl içinde SYD Vakıflarının muhtaçlık
değerlendirmesi yaparak hak sahipliği kararı verdikleri hanelerin güncel bilgilerinin,
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde kayıtlı olması hususları göz önünde bulundurularak
yeniden başvuru alınmadan ve SYD Vakıfları tarafından yeniden hak sahipliği
değerlendirilmesi yapılmadan, hâlihazırdaki söz konusu hak sahiplerinden hak sahipliği
kriterlerinin devam ettiği SGK, İŞKUR, Mernis vb. merkezi veri tabanı sorguları ile tespit
edilenlerin hanelerine Tam Kapanma Sosyal Yardımı adı altında merkezi yardım ödemesi
gerçekleştirilmiştir.
Bu yardım programı ile salgın döneminde e-devlet kapısından alınan Salgın Sosyal
Destek Programı başvurularına göre, SYD Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç
sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, hane başı
1.100-TL tutarında tek seferlik ödeme yapılmıştır.
Böylelikle salgının başladığı günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından Faz I-II-III kapsamında 6 milyardan fazla, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası
kapsamında 2 milyardan fazla ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2
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milyardan fazla olmak üzere yaklaşık 10,9 Milyar TL yardım 7,2 milyon tekil haneye
ulaştırılmıştır.
Salgın sürecinde izlenen yöntemlerden biri de sosyal yardım tutarlarının artırılmasıdır.
Nitekim Türkiye belirli sosyal yardım programlarının tutarlarını artırarak salgın sürecinden
etkilenme ihtimali daha yüksek olan kırılgan grupları korumaya yönelik adım atmıştır.
Bu süreçte Türkiye toplumun en dezavantajlı grupları için uygulanan ve eğitime devam
ile sağlık muayenelerinin düzenli yapılmasını şart koşan şartlı nakit transferlerini de içeren
belirli düzenli sosyal yardım tutarlarını yüzde 18 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarla
artırmıştır.
Türkiye’de 9 Nisan 2020 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
(SYDTF) kapsamındaki sosyal yardımlara ilişkin Acil Durum Kararı alınmıştır. Böylelikle
Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak
durumda olmadığı SYD Vakıflarınca tespit edilen haneler için bu durum “acil durum hali”
olarak değerlendirilerek sosyal yardım ihtiyaçları değerlendirilmiştir.
Bununla birlikte Türkiye’de sosyal yardım programlarının yereldeki uygulayıcısı olan
SYD Vakıflarına sosyal yardım faaliyetlerini icra edebilmeleri için her ay düzenli olarak
SYDTF kaynakları kullanılarak “periyodik pay” adı altında kaynak aktarımı yapılmaktadır.
SYD Vakıflarının Kovid-19 salgını nedeniyle maddi olarak zor durumda kalan vatandaşlara
ivedilikle müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla, 81 ildeki 1003 adet SYD Vakfına her ay
gönderilen periyodik paylar 135 milyon TL’den 188 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Bununla
birlikte Kovid-19 salgınının ve etkilerinin halen devam ediyor olması sebebiyle 188 milyon TL
periyodik pay tutarı Ekim 2021 dönemi itibarıyla 225 milyon TL’ye çıkartılmıştır.
Bununla birlikte SYD Vakıflarına biri öncelikle eğitim yardımlarında kullanılmak üzere
ilave 7 (yedi) periyodik pay, salgın nedeniyle dönemsel yoksulluk yaşayan hanelerin acil ve
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere aktarılmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve PTT arasında yapılan protokol gereği 2022 sayılı
Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin ödeme işlemleri kişilerin TC kimlik
numaraları üzerinden PTT tarafından yapılmaktadır. Ödemeleri yatırılan kişilere SMS ile
bildirim yapılmakta ve yardımı ve ödeme bilgileri e-Devlet portalı üzerinden
sorgulanabilmektedir. Salgın dönemi tedbirleri kapsamında yaşlı ve engellilerin evlerinde
sağlık ve refahını korumak üzere 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenen yaşlı ve engelli aylığı
ödemeleri salgın nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde Vefa Sosyal Destek
Gruplarınca kişilerin konutlarında yapılmıştır. Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının
olmadığı dönemlerde ise talep edilmesi halinde söz konusu ödemeler kişilerin konutlarında
yapılabilmektedir.
Salgın döneminde kırılgan gruplara yönelik sıcak yemek hizmeti faaliyetinde bulunan
SYD Vakıfları tarafından gerekli tedbirler alınmış ve sıcak yemeklerin hanelerin kapılarına
kadar götürülmesi usulüne geçilerek riskli grupların dışarı çıkma zorunluluğu minimize
edilmiştir. Ayrıca bazı Vakıflar tarafından Kovid-19 nedeniyle karantina altına alınan hanelere
de bu dönemde sıcak yemek hizmetinin ulaştırılması sağlanmıştır. Öte yandan, hane
ziyaretlerinde esneklik getirilerek sosyal yardımların değerlendirilmesi süreci kısaltılmış ve
temas kaynaklı bulaş riski azaltılmıştır. Zorunlu hallerde yapılan hane ziyaretlerinde de hane
bireylerinin ve SYD Vakfı personelinin sağlığını riske etmeyecek şekilde Kovid-19 salgınına
ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır.
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Sosyal yardım programlarının yanı sıra sosyal destek projeleri ile de salgının etkilerinin
en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Vefa Projesi ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle
evinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların
talepleri karşılanmıştır.
Kış aylarında evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilere yönelik olarak 2016 yılından beri
uygulanan “Evsiz Konaklama” projesi kapsamında bu kişilerin Kovid-19’un en çok
etkileyebileceği kesimler arasında yer alması sebebiyle uygulama dönemi gözetilmeksizin
salgın tehdidi ortadan kalkıncaya değin konaklatılmaları sağlanmıştır.
Güçlü bilişim sistemimiz olan ve sosyal yardım alanında tüm SYD Vakıflarınca ortak
kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, salgın sürecinde de hızlı ve etkin karar
alınmasını ve hanelere sosyal yardımların ivedilikle ulaşmasını sağlamıştır. Fazlar kapsamında
yapılan sosyal yardım ödemelerinin her biri için başta Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi
olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim altyapısından azami düzeyde
faydalanılmıştır.
2021 yılında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen
4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Geçici
İşgücü Desteği uygulaması kapsamında “Geçici İşgücü Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve
Esaslar” İŞKUR ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce
ortak çalışma yapılarak belirlenmiş olup, ödemeleri İŞKUR tarafından yapılan destek
programına ilişkin e-devlet üzerinden alınan başvurular sistemsel olarak il ve ilçelerde bulunan
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına iletilmiş ve ilgili Vakıflarca Kovid-19 salgını
kapsamında acil durum hali çerçevesinde kişilerin başvuruları değerlendirilerek İŞKUR’a
iletilmiş söz konusu kişilerin destek ödemeleri İŞKUR tarafından yapılmıştır.
Ayrıca engelli aylığı alan yaşlılar da dâhil olmak üzere, süreli engelli sağlık kurulu raporu
bulunan ve süresi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra dolan kişilerin raporları 31 Aralık 2021 tarihine
kadar geçerli kabul edilmektedir. Bu süreçte; rapor süresi dolan ancak geçerli kabul edilen
engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkların
ödenmesine devam edilmektedir.
Engelli bireylere yönelik hizmetler; evde bakıma destek, evde bakım yardımı, gündüz
yaşam merkezleri, umutevleri gibi toplum temelli hizmetlerle çeşitlendirilerek birey odaklı
hizmet anlayışı geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Temel hedef engelli bireyin kendi
alışık olduğu ortamda bakımıdır. Ancak, evde bakımı mümkün olmayan engellilere kurum
bakımı seçeneği de sunulmaktadır. Engellilere yönelik yatılı bakım hizmetleri, ASHB’ye bağlı
engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak karşılanmaktadır. ASHB
tarafından ruhsatlandırılan özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bakım hizmeti
ise belirlenen kriterler doğrultusunda, Bakanlıkça karşılanmaktadır.
Birleşmiş Milletler‘in de hemfikir olduğu uygulamaya paralel olarak hizmetlerin
kurumsal bakımdan yaşlının yerinde ve kendi mekânında bakımına doğru dönüşümüne ağırlık
verilmektedir. Bu kapsamda aile yanında bakımı destekleyen uygulamalarla Bütünleşik Bakım
Hizmetleri Modeli hayata geçirilmiştir. Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli ile kurumsal
bakım ile evde destek ve gündüz bakım anlayışı birlikte ve birbirini tamamlayacak şekilde yer
almaktadır.
Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm
yaşlı bireylere hizmet verilmektedir. Düşük ücretler uygulanmakta ya da koşullara bağlı olarak
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ücretsiz bakım hizmeti sunulmaktadır. Ekonomik durumu iyi olan ancak sosyal yönden
yoksunluk içinde bulunan yaşlı bireyler bu hizmetten uygun ücretlerle yararlanırken, ekonomik
ve sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan kişiler Kanun gereği ücretsiz olarak
faydalanabilmektedir. Geliri olmayan ve kuruluşlarda ücretsiz kalan yaşlı bireylere ASHB
bütçesinden aylık harçlık verilmektedir.
Kovid-19 salgının sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik yukarıda sıralanan
uygulamalar yanında, 1 Ocak 2012 itibarıyla yürürlüğe konan Genel Sağlık Sigortası (GSS)
uygulaması ile salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde
ulaşılması sağlanmıştır. Söz konusu sağlık sigortası kapsamında sadece sigorta primlerini
ödeyen kişilerin değil, SYD Vakıfları tarafından gerçekleştirilen gelir tespitleri ile sağlık primi
ödeme gücü olmadığı anlaşılan kişilerin de, sağlık primleri Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Bu
uygulamalar ile salgın dönemi ihtiyaç duyulan en temel kamusal hizmet olan sağlık
hizmetlerine kesintisiz ulaşılması sağlanmıştır.
Yine bu dönemde çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en büyük ayni yardım
operasyonu hayata geçirilmiştir. Üreticilerin elindeki arz fazlası gıda maddesi Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından alınarak İl SYD Vakıfları aracılığıyla
ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Salgın döneminde başlatılan ve başarı ile uygulanan yardım programının katkıları da göz
önüne alınarak günümüzün Dijitalleşen Türkiye vizyonu kapsamında hızlı ve etkin bir hizmetin
sunulabilmesi adına sosyal yardım programlarına başvuruların elektronik ortamda sunulması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce 3294 sayılı Kanun hükümleri
doğrultusunda ülkemizdeki her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD)
Vakıfları aracılığı ile yürütülen sosyal yardım programlarına yönelik başvuruda bulunabilmesi
için gerekli çalışmalar yapılmış ve 15 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal
yardım başvuruları alınmaya başlamıştır.
Ülke genelinde başlayan aşı uygulamasına öncelik verilen grupta yer alan engelli ve yaşlı
bireyler için aşılama çalışmalarına başlanmıştır. Tüm bakım kuruluşlarımızda, kurumda kalan
kişiler ve personelle birlikte toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulanmıştır. Aşı süreci başlamamış
olanlara ise aşı sürecine ilişkin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve
rehberlik hizmeti verilmektedir. Kuruluşlarda normalleşmeye gidilmiş ve vardiya
uygulamasına son verilmiştir.
Bakım kuruluşlarının Kovid-19 salgını konusunda yüksek hassasiyette olması
nedeniyle, kuruluşlarda kalan engelli ve yaşlı kişiler ile çalışan tüm personelin korunması için
kuruluşa giriş yapan Kovid-19 aşısı olmayan tüm çalışanlarından, aile bireylerinden istisnasız
bir şekilde negatif PCR testi istenmektedir. Normalleşmesinin sağlanması için kuruluş içi toplu
yaşam alanlarının kullanımlarının teşvik edilmesi yapılması planlanan kuruluş içi ve dışı
etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirilmesine öncelik
verilmektedir.
Yaşlıların, bağımsız yaşam becerilerini arttırmak, sosyal ve ekonomik yaşama
katılımlarını sürdürmeye yönelik olanakların geliştirilmesini sağlamak ve yaşamlarını
kolaylaştırmak için dijital ve teknolojik araçların kullanımı özellikle de pandemi sürecinde
temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, eğitim içerikleri ve programların belirlenmesi
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için, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep illerindeki kurumsal yaşlı
bakım merkezlerinde bakım hizmeti almakta olan yaşlılara ulaşılmış; hazırlanan anket ile cep
telefonu, bilgisayar kullanımı, genel anlamda dijital ve finansal okuryazarlık bilgileri
ölçülmüştür. Alınan cevaplara göre eğitimlerin ve programların içeriği hazırlanmıştır.
60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi uygulamasının yaygınlaştırılması ile hayat boyu
öğrenim, dijital dönüşümün desteklenmesi ile toplumsal hayata katılım desteklenerek aktif ve
sağlıklı yaşlanma olgusunu güçlendirecek mekanizmaların temelleri atılmıştır. Literatürde
üçüncü yaş üniversitesi olarak anılan, ülkemizde de farklı üniversitelerin kampüsleri
bünyesinde Tazelenme Üniversitesi gibi farklı isimler altında faaliyet göstermekte olan eğitim
yapılanmaları ile 60 yaş ve üzeri bireylerin ihtiyaçlarına özgü oluşturulmuş eğitim programları
çerçevesinde yaşlı bireylere eğitim verilmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son yıllarda hizmet sunumunda yaptığı değişiklikle
kuruluş bakım odaklı hizmetler yerine aile bakım odaklı hizmetlere ağırlık ve öncelik
vermektedir. Bu kapsamda, Bakanlığının korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik temel hizmet
politikası, çocukların kuruluş bakımına alınmadan aile odaklı hizmet modellerinden
yararlandırılmasıdır.
Bu amaçla, çocuk koruma mekanizmasının en önemli hizmet modellerinden olan Sosyal
ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ve Koruyucu Aile Hizmeti sunulmaktadır.
SED hizmeti ile çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı gelişimlerinin
sağlanması, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek güçlendirilmesi yoluyla aile
birliğinin korunması ile çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmeleri
amaçlanmaktadır. 1 Ekim 2021 itibarıyla 138.271 çocuk SED hizmetinden
yararlandırılmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti ile ise, korunma ihtiyacı olan çocukların öz ailesinin koşulları
düzelinceye kadar psiko-sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sosyal
ve maddi gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmaktadır. 1 Ekim 2021 itibarıyla 8.319
çocuğun koruyucu aile yanında bakımı sağlanmaktadır.
b) Reform tedbirleri
Tedbir 18: “Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması” (ERP(20212023) Tedbir 24)
1. Tedbirin tanımı: Kurum bakımındaki çocuk sayısının azaltılması amacıyla SED ve
Koruyucu Aile Hizmetinden yararlanan çocuk sayısı artırılacak ve aileleri güçlendirmek ve
çocukların biyolojik ailelerine dönmelerini desteklemek için ailelerle birlikte çalışmalar
yürütülecektir.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve
desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç
duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik
destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet
kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya
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eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde
muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin
ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak
durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya
vefat eden kişilerin çocukları yararlanmaktadır.
Bu nedenle yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda yer alan başvuru şartlarına sahip olan
ve gerekli mesleki çalışmalarla uygun olduğu değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları
SED hizmetinden yararlandırılmaktadır.
i. 2022- 2024 için planlananlar: 2022, 2023 ve 2024 yıllarında SED Hizmeti ve
Koruyucu Aile Hizmetinin etkinliğinin artırılması ve ailelerin güçlendirilmesine yönelik
çalışmalara devam edilecektir. Bu doğrultuda;
• SED Hizmetinden yararlanan çocuk sayısı her yıl artırılacaktır.
• Koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayısı her yıl artırılacaktır.
2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

SED Hizmetinden Yararlanan Çocuk
Sayısı
Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlanan
Çocuk Sayısı

Mevcut Durum*

2022

2023

2024

138.271

145.000

150.000

155.000

8.319

9.000

9.500

10.000

*1 Ekim 2021

SED hizmeti ülkemizde aktif olarak uygulanmakta olan bir hizmet modelidir. Bu
bağlamda 81 il müdürlüğündeki SHM müdürlüklerimizce gerekli yapılanma sağlanmış, ihtiyaç
gruplarına erişebilirlik artmış ve hizmet zaman içerisinde yaygınlaşmıştır. Bu nedenle SED
hizmeti kapsamında ihtiyaç gruplarının geneline ulaşılabilmek için bütçe kaynaklarına göre
hizmet hedefleri yeniden revize edilmiştir.
Diğer taraftan tüm dünyayı saran pandemi sebeplerinden dolayı illerde sokağa çıkma
yasağının olması, ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularının sınırlanması, yasaklardan dolayı
meslek elemanlarının incelemelerinde meydana gelen sınırlamalardan dolayı hedef planlarında
revizyona gidilmesine sebep olmuştur.
Benzer şekilde yürütülen mesleki çalışmalarla kuruluş bakımında korunma ve bakım
altında bulunan çocuklar arasında biyolojik aile yanına döndürülebilen çocuk sayısındaki artış,
koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısındaki artış ve kuruluştan koruyucu aile yanına
yerleştirilebilecek çocuk sayısındaki azalma yıllık hedeflerin tekrar revize edilmesini
sağlamıştır.
3. Rekabetçilik üzerinde beklenen etkiler: SED Hizmeti: Çocuklarının temel
ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken
ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi
amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir. Bu
nedenle rekabetçiliğe etkisi olmayan bir hizmet türüdür.
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4. Planlanan aktivitenin maliyeti ve finansmanı: SED Hizmeti ekonomik yoksunluk
sebebiyle çeşitli risklerle karşılaşması olası çocukların, sosyal risklere karşı korunması
amacıyla, sosyal destek yardımı şeklinde doğrudan ailenin hesabına aktarılarak gerçekleştirilen
nakdi destektir. Bu nedenle transfer harcamaları içerisinde yer almaktadır.
2022: 250.563.916 Avro (Merkezi Bütçe)
2023: 283.313.743 Avro (Merkezi Bütçe)
2024: 303.579.901 Avro (Merkezi Bütçe)
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkiler: SED Hizmeti ile kendi aileleri tarafından bakılan çocukların ve koruyucu aile
hizmetinden yararlanan çocukların; desteklenerek, sosyal ve finansal ihtiyaçları karşılanarak
ve geleceğe hazırlanarak yetişkinliklerinde mesleklerinde desteklenerek istihdama katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. SED ve Koruyucu Aile Hizmeti cinsiyet konusunda ayrım
yapmamaktadır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: SED Hizmetinin çevresel
politikalara ve iklim değişikliklerine etkisi bulunmamaktadır.
7. Potansiyel riskler: SED Hizmeti ve Koruyucu Aile Hizmeti Devlet tarafından
desteklendiği için tedbirin uygulanmasında risk bulunmamaktadır.
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xi. Sağlık Hizmetleri
a) Temel engellerin analizi
Aşı geliştirme çalışmaları klinik öncesi (preklinik) ve klinik çalışmaların yapıldığı farklı
aşamalardan oluşur. Preklinik çalışmalar, araştırma ve geliştirme çalışmalarını içeren
laboratuvar ve hayvan deneyleri süreçlerini kapsar. Normalde, yeni bir aşının geliştirilmesi, test
edilmesi ve lisanslanması on yıl veya daha fazla sürerken Kovid-19 bu süreci önemli ölçüde
hızlandırılmıştır. Başarılı olmak için, hızla yeni işbirliğine dayalı bilim modelleri ve küresel
üretim ve dağıtım ortaklıkları oluşturulması gerekmektedir.
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 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.
Yüzyılın küresel halk sağlığı krizi olarak adlandırılan Kovid-19 pandemisinin olumsuz
etkisi sadece sağlık sektörü ile sınırlı kalmayıp makro düzeyde küresel ekonomi de olumsuz
etkilemiştir. Bu bağlamda Türkiye Kovid-19'a karşı gereken önlemleri almış ve vaka tespit
çalışmalarına yönelik çalışmaları başlatmıştır.
Vaka tespitinde kullanılmakta olan hızlı antijen testleri, ihtiyaç duyulan ekipmanın
basitliği, yüksek vasıflı operatörlerin daha düşük talepleri, fiyat ve sonuçların güncelliği
açısından RT-PCR testlerinin kullanımını tamamlamaktadır. Bu testler kullanımı kolay ve hızlı
sonuç verdiği için sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Hızlı
test, Avrupa Komisyonu tavsiyeleri ve DSÖ ile birlikte düşük ve orta gelirli ülkelere toplam
120 milyon test sunan nüfus temelli bir halk sağlığı tarama aracı olarak da itibar kazanmaktadır.
IMF modeline dayalı son analizler, daha yaygın ve hızlı testlerin virüsün yayılmasını daha iyi
kontrol altına almak için hayati bilgiler sağlayabileceğini ve herkese, özellikle de yoksullara
fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Kitlesel bir test stratejisi tüm salgınları önlemese de,
genel olarak pandeminin yayılmasını azaltabilmekte ve özellikle maske takma, el yıkama ve
fiziksel mesafe ile birleştirildiğinde kontrol altına alabilmektedir.
Aynı örnekte birden fazla faktörün araştırılmasına olanak sağlayan ve Kovid-19
hastalarını diğer viral enfeksiyonu olan hastalardan ayırmak için hastalığın kaynağını hızlı,
doğru ve etkili bir şekilde belirleyebilen kombine antijen kitlerinin kullanılması büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca laboratuvarların maliyet, zaman ve iş yükünü azaltması nedeniyle de
antijen kitleri tercih edilmektedir.
150

Yapısal Reform Alanları

Türkiye, Ulusal Gözetim sistemine moleküler, laboratuvar tabanlı bir gözetim bileşeni
geliştirme ve genomik ile ilgili verileri bulaşıcı hastalıklar ve ilgili patojenler için vaka tabanlı
gözetim verileriyle ilişkilendirme konusunda eşsiz bir kapasiteye ve şimdi de fırsata sahiptir.
Bu nedenle, ortaya çıkan ve yeniden ortaya çıkan sağlık tehditlerinin artan sınır ötesi niteliği
göz önüne alındığında, bu kapasite yalnızca Türkiye için değil, AB dâhil komşuları için de
önemli olacaktır.
Son yıllarda ön plana çıkan konulardan biri de göçmenlerin entegrasyonudur. Hâlihazırda
ülkemiz, Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilerin (GKAS) yanı sıra farklı uyruk ve statüdeki
yabancılar ile düzensiz göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Göçmen sayısının fazlalığı, farklı
uyruk ve statüler, kalış süreleri, dil ve kültür farklılıkları, nüfus hareketliliği gibi faktörler, bu
kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında zaman zaman güçlüklere yol
açabilmektedir.
Sağlık Bakanlığının, geliştirdiği hizmet modelleriyle bu sorunları aşmanın ve söz konusu
kişilere ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini zamanında ve etkili bir şekilde sunmanın gayreti
içerisindedir. Bu bakış açısıyla ülkemizdeki göçmenlere sunulan sağlık hizmetlerinin, kapsam
ve model olarak dünyaya örnek olabilecek niteliklere haiz olduğu DSÖ ve benzeri kuruluşlarca
da dile getirilmektedir.
Büyük oranda devletimizin imkânları ile sunulan sağlık hizmetleri, çeşitli uluslararası
kuruluşlar ve duyarlı ülkeler tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda oluşturulan projelerle
bir yandan hizmet kapasitesi geliştirilirken diğer yandan hizmet çeşitliliği artırılmaktadır.
SIHHAT projesinin 1 Aralık 2016 tarihinde başlatılmasıyla Suriyeli göçmenlerin acil
sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek yeni müdahaleler planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
SIHHAT proje ile 29 ilde 46’sı Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkezi, 9’u Toplum Ruh
Sağlığı Merkezi olmak üzere 178 Göçmen Sağlık Merkezi kurulmuştur. 3.181 Suriyeli sağlık
personeli istihdam edilmiş, 3.436 adet tıbbi cihaz ve 163 mikroskop 113 ikinci basamak sağlık
tesisleri için tedarik edilmiştir. 5 kanser tarama tırı kanser taramaları için satın alınmış ve
aşılama programı hayata geçirilmiştir. Ayrıca SIHHAT Projesi kapsamında GKAS’ler için acil
sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 430 ambulans temin edilmiştir.
Ayakta tedavi, aşılama, gebe takibi, bebek/çocuk izleme, kronik hastalık takibi, bulaşıcı
hastalık tanı ve tedavisi, EMHCs ağız ve diş sağlığı takibi, tıbbi müdahale, kan testleri, emzirme
danışmanlığı, tanı-tedavi-acil durum, hamileler için D-vitamini ve demir takviyeleri, üreme
sağlığı danışmanlığı, tıbbi giyim ve kanser taraması SIHHAT proje sırasında sağlanan
hizmetlerden bazılarıdır. Öte yandan Göçmen Sağlık Merkezlerine olan yüksek talep ve grubun
mevcut sağlık riskleri, ek hizmet ve araçlarla hizmetlerin sürdürülmesini elzem kılmıştır.
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b) Reform tedbirleri
Tedbir 19: “Aşı ve İlaç Klinik Araştırmalarının Desteklenmesi” (ERP(2021-2023)
Tedbir 25)
1. Tedbirin tanımı: 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-20142020) kapsamında Rekabetçilik ve Yenilikçilik Sektörel Operasyonel Programı altında
TÜBİTAK ile Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu TÜSEB tarafından aşı ve ilaç alanında Ar-Ge ve
klinik araştırmaların desteklenmesine yönelik “Kovid-19'a Karşı Bilimsel Yanıt Projesi”nin 30
aylık uygulama dönemi 8 Temmuz 2021 tarihinde başlamıştır.
2. Sonuç göstergeleri: Kovid-19 Platformu altında yer alan 7 aşı ve 9 ilaç olmak üzere
toplamda 16 bilimsel çalışmadan klinik araştırma Faz-III aşamasına geçenlerinin TÜSEB
tarafından desteklenmesi beklenmektedir. 2021 yılında faaliyete geçen projede 30 aylık sürenin
sonunda 3 aşı ve 3 ilaç çalışmasının Faz-III’e geçerek desteklenmesi beklenmektedir.
Gösterge
Desteklenen Klinik Araştırma Sayısı

Mevcut Durum

2022

2023

25

3

3

3. Rekabetçilik üzerine beklenen etkiler: Tedbirin yerli aşı üretiminde rekabetçiliğe
olumlu katkı yapması beklenmektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: 30 ay şeklinde planlanan projenin
toplam bütçesi 8 milyon Avro olup, 4 milyon Avrosu TÜBİTAK tarafından aşı ve ilaç alanında
Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için, 4 milyon Avrosu TÜSEB tarafından aşı ve ilaç
alanında klinik araştırma safhasına geçmiş çalışmaların desteklenmesi için kullanılacaktır.
Çalışma sürecinde ara yıllık hedefler belirlenmediği için yıllık maliyetlendirmeler
yapılmamıştır. Proje sonunda 4 milyon Avro bütçe ile 6 projenin TÜSEB tarafından finansmanı
sonuç odaklı yaklaşımla izlenecektir. Projenin başında 2021 yılında toplam bütçeden
5.306.659,74 Avro avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.
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 ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkiler: Tedbirin çevreye olumsuz bir
etkisi bulunmamaktadır.
7. Potansiyel
öngörülmemektedir.

riskler:

Tedbirin

uygulamasına
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Tedbir 20: “Kovid-19 ile Mücadelede Sağlık Bakanlığı Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
(ERP(2021-2023) Tedbir 26)
1. Tedbirin tanımı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) (20142020) kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bakanlık adına faydalanıcı konumdadır.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde de antiserum üretim kapasitesi ve tüm genom
dizileme/analizi kapasitesi güçlendirilmesi planlanmaktadır. 22 Aralık 2020 tarihinde
sözleşmeye bağlanan proje altında genom sekanslama cihazı ve 600.000 adet hızlı antijen test
kiti temin edilmiştir.
2. Sonuç göstergeleri: Projede TÜSEB tarafından indikatif olarak 1.000.000 hızlı antijen
test kiti üretimi planlanmaktadır. 2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen projede bu gösterge
yıllık bazda bölünmemiştir.
Gösterge

Mevcut Durum

2022

Satın alınan hızlı antijen test kiti sayısı

600.000

0

Kullanılan Hızlı Antijen test kiti sayısı

0

600.000

200

200+800

Yapılan virüs sekanslama sayısı

3. Rekabetçilik üzerine beklenen etkiler: Tedbirin uygulamasın ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: 24 ay şeklinde planlanan proje için
tahsis edilen bütçe 5.353.000 Avrodur. Çalışmanın başladığı Aralık 2020 yılından bu güne
3.753.000 Avro harcama yapılmıştır. Çalışma sürecinde ara yıllık hedefler belirlenmediği için
yıllık maliyetlendirmeler yapılmamıştır.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: Her vatandaşın eşit sağlık hizmetine erişimi ilkesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği
düzleminde tarafsız bir konumda yer almaktadır.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkileri: Tedbirin çevreye olumsuz bir
etkisi bulunmamaktadır.
7. Potansiyel riskler: Tedbirin uygulamasına ilişkin herhangi bir risk
öngörülmemektedir.
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Tedbir 21: “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin
Artırılması”
1. Tedbirin tanımı: Sağlık Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında
15 Aralık 2021 tarihinde imzalanan “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” çerçevesinde hayata
geçirilen, kısa adı SIHHAT-2 olan Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi
(Supporting Migrant Health Services in Turkey) Projesi 1 Şubat 2021 tarihinde faaliyetlerine
başlamıştır. Projenin faaliyet alanlarını aşağıda özetlenmiştir:
 SIHHAT Projesi kapsamında devam eden faaliyetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve
sürdürülmesi
 Üreme sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapasitesinin ve ulaşılabilirliğinin
arttırılması
 Kanıta dayalı politika üretim araçlarının aktif olarak kullanılması amacıyla ulusal,
uluslararası, akademik, paydaş temelli çalışmaların yapılması
 Sağlık personelinin hizmet sunum kapasitelerinin arttırılması yönelik eğitim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 Sunulan sağlık hizmetleri ile göçmenlerin sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık
arama davranışlarının iyileştirilmesidir.
Diğer taraftan “Herkes için Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi Strengthening Healthcare Infrastructure for All (SHIFA)” Projesi, Sağlık Bakanlığı ile Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu arasında akdedilen sözleşme gereğince Facility for Refugees in
Turkey (FRIT-2) kapsamında hayata geçirilmiştir. Proje, Avrupa Birliği (AB) kaynakları ile
fonlanacaktır. Fonlama hususunda aracı kuruluş, AB ile CEB arasında imzalanan yetkilendirme
anlaşması gereği Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’dır (Council of Europe Development
Bank – CEB).
Projenin genel hedefi, Türkiye'deki ikincil korumaya uygun mültecilerin ve kişilerin
sağlık durumunu artan fiziki altyapı ve hizmet kapasitesi ile iyileştirmektir.
Projenin özel hedefleri ise:
i) Yeni altyapı inşası ve mevcut altyapının yenilenmesi ve ekipman, tıbbi cihaz ve tıbbi
teçhizat tedariki yoluyla Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu illerdeki kaliteli sağlık
hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmaya devam etmek.
ii) Politika çerçevesinin yanı sıra ikincil korumaya uygun mültecilere ve kişilere yönelik
sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesini desteklemek.
Projenin öngörülen sonuçları:
 En fazla 65 Genişletilmiş/Göçmen Sağlığı Merkezinin inşası,
 En fazla 52 Genişletilmiş/Göçmen Sağlığı Merkezi’nin yenilenmesi,
 Kamu hastanelerindeki 110 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) ünitesinin yenilenmesi
ve iyileştirilmesi,
 Hastaneler ve Genişletilmiş/Göçmen Sağlığı Merkezleri için tıbbi ekipman ve malzeme
alımı,
 100 000 doğum kitinin ve 50 000 temel hijyen kitinin alımı ve teslimi.
 Sağlık Bakanlığı altında Proje Teknik Destek Ofisinin kurulmasıdır.
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2. Sonuç göstergeleri:
Gösterge

Mevcut Durum

2022

2023

2024

178

31

34

0

Yenilenen GSM sayısı

0

30

22

0

Yenilenen FTR ünitesi sayısı

0

110

0

0

Yenilenen hastane sayısı

--

3

1

0

3436

0

3436

0

İnşa Edilen Göçmen Sağlığı
Merkezi (GSM) Sayısı

Hastaneler ve GSM’ler için
FRIT’ten alınan Tıbbi Cihaz
sayısı

3. Rekabetçilik üzerine beklenen etkiler: Tedbir uygulamasına ilişkin bu kapsamda bir
etki öngörülmemektedir.
4. Planlanan aktivitelerin maliyeti ve finansmanı: SHIFA Projesinin fonlanması için
CEB ile Sağlık Bakanlığı arasında “Hibe Sözleşmesi” ve “Destek Hibe Sözleşmesi olmak üzere
iki adet sözleşme imzalanacaktır. “Hibe Sözleşmesi” Projenin yatırım bileşenlerine dönüktür
ve bütçesi 79.319.500 Avrodur. “Destek Hibe Sözleşmesi” ise yardımcı teknik proje ekibi
kurulmasına yönelik olup bütçesi 1.300.000 Avrodur. Projenin uygulama süresi 48 ay olup,
bitiş tarihi 30 Kasım 2024’tür. SIHHAT-2 Projesinin bütçesi de 210.000.000 Avro olarak
belirlenmiştir.
5. İstihdam, yoksulluk, eşitlik, cinsiyet ve sağlık hizmetleri üzerinde beklenen
etkileri: GSM’lerde, çoğunluğu Suriyeli olan sağlık çalışanları ile Arapça-Türkçe bilen Hasta
Yönlendirme Personeli (HYP) "geçici süreli işçi" olarak istihdam edilmektedir. 1 Ekim 2021
itibarıyla SIHHAT Projesi kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısı 3906’dır. Sağlık
Bakanlığı, kapasite eksikliklerini giderebilmek, dil ve kültür engeline çözüm üretebilmek için
Suriyelilerin yoğun oldukları yerlerde Göçmen Sağlığı Merkezleri (GSM) açmaktadır. 2015
yılından itibaren teşekkül ettirilen GSM’ler, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Bağlı Birimi
olarak tescil edilmekte ve ASM asgari standartlarını taşımaktadır.
Suriyeli nüfusunun 15.000’in üzerinde olduğu ilçelerde/mahallerde ise içerisinde KadınDoğum, Çocuk, Dahiliye Uzmanları ile Diş Tabiplerinin olduğu Güçlendirilmiş GSM’ler
oluşturulmaktadır. Bu merkezlerde verilen hizmetler, psiko-sosyal ve görüntüleme
hizmetleriyle desteklenmektedir. Bu merkezler bölgesel bazlı hizmet vermekte olup bölgede
yerleşik GKAS nüfus GSM hizmetlerinden kayıt olmaksızın faydalanabilmektedir. Bu
çalışmalar neticesinde GKAS’ların sağlık hizmetlerine erişimleri arttırılacak ve bu grup
içerisindeki sağlık personelinin kendi meslekleriyle istihdam piyasalarında kalmaları
desteklenecektir.
6. Çevre ve iklim değişikliği üzerinde beklenen etkileri: Tedbirin çevreye olumsuz bir
etkisi bulunmamaktadır.
7. Potansiyel riskler: Tedbirin uygulamasına ilişkin herhangi bir risk
öngörülmemektedir.
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5.3. Yapısal Reform Tedbirleri Özeti
Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyümenin Önündeki Temel Zorluk Alanları
Reform Tedbiri

Uygulayıcı Kuruluş

Dayanak

ERP (2021-2023) Tedbir
Numarası

Temel Zorluk 1: İşgücünün kalitesi ile istihdamının artırılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılması
1. İş Kulüpleri

On Birinci Kalkınma Planı, Ulusal
İstihdam Strateji Belgesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İŞKUR

19

2. Geleceğin meslekleri

On Birinci Kalkınma Planı, Ulusal
İstihdam Strateji Belgesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İŞKUR

22

3. Mesleki eğitim merkezlerinin
güçlendirilerek genç istihdamının
artırılması

On Birinci Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

4. Tarım dışı sektörlerde denetim
kapasitesinin artırılmasına
odaklanarak kayıt dışı istihdamın
azaltılması

On Birinci Kalkınma Planı, OVP,
SGK Stratejik Plan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, SGK

9

5. Fırsat eşitliği temelinde, okul
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
öncesi eğitim kademesinde eğitime
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
erişimin sağlanması

Milli Eğitim Bakanlığı

14

6. Okul ve program türlerine bağlı
ihtisaslaşmış Kurumsal Rehberlik 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
ve Teftiş dallarının oluşturulması

Milli Eğitim Bakanlığı

YENİ

YENİ

Temel Zorluk 2: Eğitim sisteminin kalitesinin artırılması

Temel Zorluk 3: Sanayide yüksek katma değerli üretim payının artırılması
7. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinin artırılması

On Birinci Kalkınma Planı, Sanayi
ve Teknoloji Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB, TÜBİTAK

11

On Birinci Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

12

On Birinci Kalkınma Planı, OVP

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB

5

10. Sanayide kullanılan verimsiz
elektrik motorlarının verimli
olanlarla değiştirilmesine yönelik
destekleme mekanizmasının
oluşturulması

On Birinci Kalkınma Planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB

4

11. Yeşil Mutabakat Eylem
Planı’nın Etkin ve Katılımcı
Şekilde Uygulanması

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Ticaret Bakanlığı

YENİ

On Birinci Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

CB Dijital Dönüşüm Ofisi

YENİ

Ticaret Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı

13

8. Yeterlik alan araştırma
altyapılarının, 6550 sayılı Kanun
kapsamında performans esaslı
olarak desteklenmesi
9. KOBİ’lerin verimliliğini
artırmak ve dijital dönüşümlerini
sağlamak amacıyla Model
Fabrikalar ile Yenilik Merkezleri
kurulması

Diğer Reform Alanları
Yeşil Dönüşüm

Dijital Dönüşüm
12. Yeni veri stratejisi ile kamu
sektörü verisinin güvenli
paylaşımını ve erişilebilirliğini
artırmak

Ekonomik Entegrasyon Reformları
13. Türkiye-AB Gümrük Birliğinin
Brüksel Mutabakat Zaptı
güncellenmesi
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Tarım ve Hizmetler
14. Tarımsal istatistikleri veri
toplama süreçlerinde iyileştirme ve On Birinci Kalkınma Planı, Tarım ve
Tarım ve Orman Bakanlığı
değerlendirme kapasitesinin
Orman Bakanlığı Stratejik Planı
artırılması
15. Turizm pazar payı ve marka
Turizm Tanıtım ve Geliştirme
On Birinci Kalkınma Planı
değerinin artırılması
Ajansı

3

6

Eğitim ve Yetenekler

16. Açık Öğretim Okullarında
okutulan derslere ait dijital
içeriklerin hazırlanması..

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı

YENİ

Milli Eğitim Bakanlığı

18

On Birinci Kalkınma Planı

Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

24

On Birinci Kalkınma Planı

Sağlık Bakanlığı

25

OVP

Sağlık Bakanlığı

26

Sağlık Bakanlığı

YENİ

17. Okul ve kurumlarda hijyen,
sağlıklı beslenme, doğayı koruma,
On Birinci Kalkınma Planı
gıda israfını önleme farkındalığının
artırılması

Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme
18. Aile odaklı sosyal hizmet
modellerinin yaygınlaştırılması

Sağlık Hizmetleri
19. Aşı ve ilaç klinik
araştırmalarının desteklenmesi
20. Kovid-19 ile mücadelede
Sağlık Bakanlığı kapasitesinin
güçlendirilmesi
21. Geçici Koruma Altındaki
Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine
Erişimlerinin Artırılması
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6. YAPISAL REFORMLARIN MALİYET VE FİNANSMANI
ERP (2022-2024) döneminde toplamda 21 yapısal reform tedbiri hayata geçirilecektir.
Uygulanacak bu tedbirler için yaklaşık 2,1 milyar Avro tutarında ek maliyet öngörülmektedir.
Maliyet kalemleri incelendiğinde en yüksek payı yaklaşık 1,5 milyar Avro ile sübvansiyon ve
transferlerin aldığı görülmektedir. Maliyet kalemlerinin yüzde 69’u sübvansiyon ve transfer
kaleminden, yüzde 14’ü sermaye harcamalarından, yüzde 9’u ürün ve servislerden ve son olarak
yüzde 8’i ücretlerden oluşmaktadır. Finansman kaynaklarına bakıldığında ise bu ilave maliyetin
yüzde 84,4 oranında merkezi bütçeden, yüzde 15,6 oranında ise diğer ulusal kamu finans
kaynakları, IPA fonları ve kuruluşlardan alınacak hibelerden karşılanması planlanmaktadır
(Şekil 6.1).
Şekil 6.1. Yapısal Reform Tedbirlerinin Planlanan Maliyet ve Finansmanı (Avro)

14%

8%
9%

0.2%

15.0%

0.3%

84.4%
69%

Merkezi Bütçe
Yerel Bütçe
Diğer Ulusal Kamu Finans Kaynakları
IPA Fonları
Diğer Hibeler
Proje Kredileri
Belirlenecek

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 18 numaralı “Aile
odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması” ile 7 numaralı “KOBİ’lerin Ar-Ge 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 (Avro)
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2024
Sermaye Harcamaları
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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,
sektör temsilcileriyle 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 (2022-2024), 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 (20222024)’de yer alan makroekonomik denge ve politikalarla kamu maliyesi çerçevesi, aynı
dönemi kapsayan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya konulan OVP (2022-2024) ve
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ve TBMM’ye sevk edilen 2022 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 OVP (2022-2024) yayımlanmasının ardından ERP (2022-2024)
hazırlıkları başlatılmıştır. 19 Ekim 2021 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve CEF
ortaklığıyla ERP ve IPA sürecinde çalışan uzmanların da dahil olduğu çevrimiçi açılış
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ardından temel ulusal politika dokümanlarıyla uyumlu olacak
şekilde ilgili kurum ve kuruluşların katkıları talep edilmiştir. Bu dönemde hem güncel
rehberdeki değişiklikler hem de hazırlık sürecine yönelik soruların cevaplanarak etkinliğin
artırılması adına ilgili her Bakanlıkla çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir. Yapısal reformlar
bölümü katkılarının toplanmasının ardından 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak
“Yapısal Reformların Maliyetlendirilmesinde Bilgi Paylaşımı” çalıştayı ilgili Bakanlıkların
ERP koordinatörleri, tedbirlerden sorumlu uzmanlar ve IPA koordinatörü katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Tedbirlerin kapsamı ve güncel rehbere uygunluğu açısından öneriler
sunularak tedbir çerçevesi iyileştirilmiştir. Toplantı sonrasındaki süreçte kurumların
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ERP’deki tedbirlere yönelik iyileştirme çalışmaları Strateji ve Bütçe Uzmanları ile karşılıklı
iletişim halinde yürütülmüştür.
ERP (2022-2024)’nin makro bölümlerine yönelik katkılar ise en güncel verilerin
programda içerilmesi açısından Ocak 2022 itibarıyla toplanarak nihai hale getirilmiştir.
OVP (2022-2024) hazırlık döneminde ekonomi politikalarına yönelik farklı gruplarla
istişare çalışmaları Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı
koordinasyonuyla yürütülmüştür.
Böylece, kurumların geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeleri ve temel politika
dokümanları çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin taahhütlerini içeren katkıları ERP
koordinatörü olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 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

2020
2020
2021
2022
2023
2024
Düzey
Yüzde Değişim
(Milyar TL)
1.803,90
1,8
9,0
5,0
5,5
5,5
5.046,88

38,1

31,7

18,5

14,7

13,8

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

P3

1.074,85

4. Kamu Kesimi Tüketim Harcamaları

P3

5. Toplam Sabit Sermaye Oluşumu

P51

6. Stok Değişmesi*

3,2

7,6

4,5

4,6

4,8

261,2

2,2

2,6

0,3

2,3

2,5

471,2

22,2

9,0

5,4

6,5

7,0

3,1

-1,8

-0,4

0,1

0,0

P52+P53

---

7. Mal ve Hizmet İhracatı

P6

384,2

-14,8

18,0

12,2

8,4

7,3

8. Mal ve Hizmet İthalatı

P7

396,6

7,6

1,9

8,1

6,8

6,5

9. Yurt içi Nihai Talep

GSYH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan)
----4,0

10. Stok Değişmesi

P52+P53

11. Toplam Net Mal ve Hizmet İhracatı
Dengesi

-----

B11

7,4

4,3

4,7

5,0

3,1

-1,8

-0,4

0,1

0,0

-5,3

3,4

1,1

0,6

0,5

* Büyümeye katkı

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

ESA Kodu

2020

2021

2022

2023

1. GSYH Deflatörü

---

14,8

20,9

12,9

8,8

2024
7,9

2. TÜFE

---

12,3

19,6

12,2

8,4

7,6

Tablo 1.c: İşgücü Piyasasında Gelişmeler
2020

ESA
Kodu

Düzey

1. Nüfus (Bin Kişi, Yıl Ortası)

---

83.385

2. Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi)

---

3. İşgücüne Katılım Oranı (%)*

---

4. İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)**

2020

2021

2022

2023

2024

Yüzde Değişim
1,0

1,2

1,2

1,2

1,1

62.579

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

49,3

-3,6

2,0

1,0

0,6

0,6

---

26.812

-4,5

6,8

4,5

3,7

3,6

5. İşsizlik Oranı (%)*

---

13,2

-0,6

-0,6

-0,5

-0,6

-0,5

6. Emek Verimliliği Artışı

---

6,6

2,0

0,5

1,7

1,8

ESA Kodu
---

2020
-5,0

2021
-2,6

2022
-2,2

2023
-1,5

2024
-1,0

- Dış Ticaret Dengesi

---

-5,3

-5,9

-6,1

-5,6

-5,4

- Hizmetler Dengesi

---

1,6

2,7

3,7

4,1

4,0

- Birincil Gelir Dengesi

---

-1,3

-1,5

-1,7

-1,6

-1,5

- İkincil Gelir Dengesi

---

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

2. Sermaye ve Finans Hesabı (Rezerv Dâhil)

---

-5,5

-2,6

-2,2

-1,5

-1,0

Net Hata Noksan

---

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

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

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

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
B1*g

2020
5046,9

2021
6648,1

2022
7879,7

2023
9040,9

2024
10287,5

---

31,9

30,0

30,5

30,4

30,4

Sektörel Katma Değerler (Zincirlenmiş Hacim, Yüzde değişim)
5,9
2,9
3,5
---

4,0

4,0

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

---

3,1

14,3

5,4

6,0

5,6

3. Hizmetler

---

-0,5

8,3

5,1

5,5

5,7

ESA Kodu
2020
2021
Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği*
S13
3,9
3,6
S1311
2,0
2,9
S1311
0,1
-0,2
S1313
0,0
0,1
S1314
1,4
0,5
S1311
-0,1
0,0
--0,6
0,3

2022

2023

2024

3,5
3,0
-0,2
0,2
0,6
0,0
0,0

3,4
2,8
-0,2
0,3
0,4
0,0
0,0

2,6
2,6
-0,1
0,0
0,2
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

32,4
36,4
3,9

30,7
34,3
3,6

29,8
33,3
3,5

29,7
33,1
3,4

29,2
31,7
2,6

2,8
1,1

2,9
0,7

3,2
0,3

3,4
0,0

3,3
-0,7

16,8
8,6
5,2
1,9
32,4

16,2
8,4
4,2
1,9
30,7

16,2
8,4
3,5
1,7
29,8

16,3
8,4
3,3
1,7
29,7

16,3
8,4
2,9
1,6
29,2

16,2
7,3

15,0
7,9

14,3
6,6

14,3
6,5

13,7
6,4

2,8

2,9

3,2

3,4

3,3

0,5
2,6
6,9
36,4

0,4
2,7
5,4
34,3

0,4
2,5
6,2
33,3

0,4
2,5
6,1
33,1

0,4
2,2
5,7
31,7

* (+) açığı (-) fazlayı ifade eder
(1) Tarımsal destekleme, KIT görev zararı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu kapsamaktadır.
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Tablo 2c: İhtiyari Mali Tedbirler, KGF
Düzenleme

Bütçe Etkisi

Tarihi

(% GSYH içindeki payı- önceki yıla göre fark)

Tedbirler
2020
Geçici
Tedbirler

Hazine Destekli Kefalet
Sistemi kapsamında
kullandırılan
kefaletlerin bütçe yükü9

30.03.2020 /
31.12.2023

2021
2022
2023
GSYH İÇİNDEKİ PAY

0,059%

0,038%

0,079%

2024

0,077%

0,068%

Tablo 3: Genel Devlet Borç İstatistikleri
ESA Kodu

2020

2021

2022

2023

2024

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

---

39,7

36,6

35,8

35,4

34,7

2. Borç Stokundaki Değişme

---

---

-3,1

-0,8

-0,4

-0,7

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

---

1,1

0,7

0,3

0,0

-0,7

EDP D.41

2,8

2,9

3,2

3,4

3,3

5. Nominal GSYH Artışı

---

-6,7

-11,6

-6,6

-5,2

-4,8

6. Borç Stokunu Etkileyen Diğer Faktörler

---

9,9

5,0

2,3

1,4

1,5

4. Faiz Ödemeleri

Tablo 4: Devresel Gelişmeler*
2020

2021

2022

2023

2024

1,8

9,0

5,0

5,5

5,5

3. Faiz Ödemeleri / GSYH (%)

3,9
2,8

3,6
2,9

3,5
3,2

3,4
3,4

2,6
3,3

4. Bir Defalık ve Diğer Geçici Tedbirler / GSYH2

1,0

0,4

0,0

0,0

-0,3

5. Potansiyel GSYH Büyümesi (%)

4,5

4,5

4,6

4,9

5,2

-4,7
1,8

-0,5
0,4

-0,1
0,2

0,5
0,0

0,7
-0,2

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

2. Borçlanma Gereği / GSYH (%) **

6. Üretim Açığı
7. Devresel Bileşen / GSYH (%) **
8. Devresel Düzeltilmiş Denge / Potansiyel GSYH (2-7)**
9. Devresel Düzeltilmiş Faiz Giderleri Hariç Denge / Pot. GSYH (8-3)**
10. Yapısal Denge / Potansiyel GSYH (8+4)

2,0

3,2

3,3

3,4

2,8

-0,7

0,3

0,1

0,0

-0,5

2,9

3,6

3,2

3,4

2,4

* 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.

9

Tablo 7a’da yer alan paketlerin tümünü kapsamaktadır.
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Tablo 5: Önceki Güncellemeden Farklılıklar

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme
Fark

2020
2021
GSYH Büyümesi (Yüzde Artış)
0,3
5,8
1,8
9,0
1,5
3,2

2022

2023

2024

5,0
5,0
0,0

5,0
5,5
0,5

--5,5
---

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme
Fark

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

3,6
3,4
-0,2

--2,6
---

41,8
35,4

--34,7

-6,4

---

Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYH’ya Oran, Yüzde)
Önceki Güncelleme
41,1
40,8
41,6
Son Güncelleme (AB Tanımlı)
39,7
36,6
35,8
Fark
-1,4
-4,2
-6,2

* Gerçekleşme

Tablo 6: 2022 Yılı Ekonomik Reform Programı Hazırlıklarında Kullanılan Dış Ekonomik Gelişmelerle
İlgili Varsayımlar
2020
2021
Döviz Kurları
Parite ($/€)
1,14
1,18
Reel Kur (Yüzde Değişim)*
-18,4
-23,07
GSYH Artışı
Avro Bölgesi (Reel, Yüzde Değişim)**
-6,3
5,0
AB (Reel, Yüzde Değişim)**
-5,9
5,1
Dünya Ticareti (Reel)**
Dünya Ticaret Hacmi Artışı (Yüzde)
-8,2
9,7
Uluslararası Fiyatlar
AB Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)**
-0,3
2,9
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)**
1,6
5,1
Petrol Fiyatları ($/Varil)
41,8
70,68
* (+) değerlenmeyi, (-) değer kaybını göstermektedir.
** IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2021
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2022

2023

2024

1,13
23,9

1,18
1,7

1,18
1,7

4,3
4,4

2,0
2,3

1,6
1,9

6,7

4,5

3,8

1,4
2,6
68,3

1,5
2,6
65,1

1,6
2,6
61,8
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Tablo 7a: Koşullu Yükümlülükler, KGF
Tedbir

Düzenleme Tarihi

Kullandırılan Kefalet Tutarı
TL (Onay Tarihli Kur)

İşe Devam Destek Paketi
Opex Kredi Destek
Paketi
Çek Ödeme Destek
Paketi
Eximbank Kredi Destek
Paketi
TOBB Nefes Kredisi
Eximbank Stok Destek
Kovid-19 ile ilgili
Paketi
olanlar
TKYB Kredi Destek
Paketi
Finansman
(Sanayi)
Destek Paketi
Turizm Destek Paketi
Mikro İşletmeler Destek
Paketi
2021 Nefes Kredisi
Bireysel Krediler

30.03.2020 / 31.12.2020

115.478.621.240

30.03.2020 / 31.12.2020

28.149.766.822

30.03.2020 / 31.12.2020

6.890.351.935

30.03.2020 / 31.12.2020

2.642.378.024

23.04.2020 / 31.12.2020

2.381.784.158

27.04.2020 / 31.12.2020

12.960.000

14.07.2020 / 31.12.2020

1.170.472.916

27.08.2020 / 5.02.2021

6.462.041

27.09.2020 / 31.10.2021

3.689.319.297

23.10.2020/ 1.11.2021

1.261.668.038

31.05.2021 / 31.07.2021
30.03.2020 / 31.12.2020
Toplam

3.392.024.915
33.496.037.526
198.571.846.910

İlave İstihdam Destek
Paketi
İmalata Dayalı İthal
İkamesi Destek Paketi
Soğuk Hava Ünitesi
Frigofrik Araç Destek
Paketi
Turwib

24.09.2021 / 01.07.2022

5.564.852.187

24.09.2021 / 31.12.2023

61.746.700

24.09.2021 / 31.12.2022

0

30.03.2020 / 30.03.2022
Toplam

62.930.720
5.689.529.607

Diğerleri
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Azami Koşullu
Yükümlülükler
(GSYH içindeki payı
%)
1,7370%
0,4234%
0,1036%
0,0397%
0,0358%
0,0002%
0,0176%
0,0001%
0,0555%
0,0190%
0,0510%
0,5039%
0,0837%
0,0009%
0,0000%
0,0009%
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Tablo 8a: Sosyal Puan Tablosu Göstergeleri
Veri
Kaynağı
Eşit Fırsatlar
1. Yetişkinlerin eğitime katılımı, son 12 ay
boyunca, 25-64 yaş
2. Eğitim ve öğretimden erken ayrılanların
payı, 18-24 yaş
3. Ortalama veya daha yüksek temel dijital
becerilere sahip nüfusun payı, 16-74 yaş
4. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler
(NEET oranı), 15-29 yaş
5. İstihdam oranındaki cinsiyete dayalı fark,
20-64 yaş
6. Hanehalkı kullanılabilir gelire P80/P20 oranı
Çalışma koşulları
7. İstihdam oranı, 20-64 yaş
8. İşsizlik oranı, 15-74 yaş
9. Uzun vadeli işsizlik oranı, 15-74 yaş
10. Kişi başına hanehalkı gayri safi harcanabilir
reel geliri
Sosyal koruma ve içerme
11. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski
(AROPE)
12. Çocuklar için yoksulluk veya sosyal
dışlanma riski (0-17)
13. Sosyal transferlerin (emekli aylıkları hariç)
yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisi
14. Engelli istihdam açığı, 20-64 yaş
15. Konut maliyeti aşırı yük oranı
16. Resmi çocuk bakımında 3 yaşından küçük
çocuklar

2017

2018

2019

2020

---

---

---

---

---

32,5

31,0

28,7

26,7

---

---

---

---

---

---

TÜİK

27,5

27,6

29,5

32,0

---

TÜİK

41,6

40,8

38,8

38,1

---

TÜİK

8,68

8,66

8,35

9,20

---

TÜİK
TÜİK
TÜİK

55,3
10,9
21,8

55,6
10,9
22,3

53,8
13,7
23,5

51,0
13,2
25,0

-------

---

---

---

---

---

41,3

39,8

39,8

41,5

---

48,7

48,0

48,0

48,9

---

8,64

7,88

8,94

9,45

---

20,3
9,5

19,4
9,7

---

18,9
10,2
553
(kuruluş
bakımı
altındaki)
635
(koruyucu
aile
yanındaki)

-----

---

19,5
10,5
806
(kuruluş
bakımı
altındaki)
746
(koruyucu
aile
yanındaki)

2,6

2,9

3,0

1,9

---

--TÜİK
---

--TÜİK
TÜİK
TÜİK
Eurostat
Eurostat
Aile
ve
Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı

17. Tıbbi bakım için kendi kendine bildirilen Eurostat
karşılanmamış ihtiyaçlar
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2021

---
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Tablo 8b: Diğer Seçilen Göstergeler
Veri
Kaynağı
Diğer sosyal ve sağlık göstergeleri
1. Kamu sosyal koruma harcamalarının GSYH’ya
oranı*1
2. Kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı
3. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam
içindeki payı
4. Sigortalı olmayan nüfusun yüzdesi
5. 1000 kişi başına doktor oranı
6. 1000 kişi başına hemşire oranı
Çevre
7. Vergi ve sosyal katkılardan elde edilen toplam
gelirlerin payı olarak toplam çevresel vergi
gelirleri
8. Kişi başına sera gazı emisyonları
9. Büyük maden atıkları hariç atık üretimi

2017

2018

2019

2020

2021

TÜİK

12,2

11,9

12,6

13,0

---

TÜİK

3,5

3,4

3,6

3,9

---

TÜİK

17,1

17,3

16,7

16,0

---

SGK
Sağlık Bakanlığı
- TÜİK Nüfus

12,9

14,4

15,0

13,0

---

1,86

1,87

1,93

---

---

Sağlık Bakanlığı
- TÜİK Nüfus

2,06

2,32

2,28

---

---

---

---

---

---

---

---

6,5 ton
CO2
eşdeğeri

6,4 ton
CO2
eşdeğeri
77 770
595(ton)
*2

6,1 ton
CO2
eşdeğeri

---

---

---

---

---

78

82

88

90

92

67

73

75

79

83

76

72

69

70

---

0,169

0,168

0,161

0,160

---

6,40

7,09

7,08

7,13

---

13,03

13,16

13,24

13,24

149

151

150

157

---

6,9

6,4

7,1

7,5

11,1

17,9

17,0

16,7

16,2

49,3

49,1

49,0

49,1

TÜİK
TÜİK

---

Dijital ekonomi
Eurostat: 201710. Geniş bant erişimi olan hanelerin yüzdesi
2020,
(mobil ve sabit)
TÜİK:2021
Eurostat: 201711. İnternet kullanan toplam nüfusun payı [nüfus
2020,
16-74]
TÜİK:2021
Enerji
Türkiye Ulusal
12. Enerji ithalatı bağımlılığı (%)
Enerji
Denge
Tablosu
(tep/bin 2015€)
13. Enerji yoğunluğu: bin Avro başına kilogram Enerji ve Tabii
petrol eşdeğeri
Kaynaklar
Bakanlığı
Türkiye Ulusal
14. Yenilenebilir enerji kaynaklarının nihai enerji
Enerji
Denge
tüketimindeki payı (%)
Tablosu
Ulaşım
15. Demiryolu ağının yoğunluğu (km2 arazi
başına metre hat)
16. Motorizasyon oranı (1000 kişi başına binek
otomobil)
Tarım
17. Katma değerdeki payı (Tarım, Ormancılık ve
Balıkçılık)
18. Toplam istihdamdaki payı (Tarım,
Ormancılık ve Balıkçılık)

TCDD
TÜİK
TÜİK

---

TÜİK

19. Kullanılan tarım alanlarının toplam arazi TÜİK
alanına oranı
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--49,1
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Sanayi (İnşaat hariç)
20. Katma değerdeki payı
21. Toplam istihdamdaki payı

TÜİK
TÜİK

23,3

24,9

24,2

25,6

19,5

20,2

20,3

20,9

Hizmetler
22. Katma değerdeki payı
23. Toplam istihdamdaki payı

TÜİK
TÜİK

69,8
55,0

68,7
55,7

68,6
57,4

66,9
57,0

62,3
---

Dünya Ekonomik
Forumu

61,42

61,6

62,14

---

---

---

---

---

---

---

0,95
90,8

1,03
83,5

1,06
88,1

1,09
81,8

-----

24,8
29,3

31,2
31,4

32,6
30,0

28,7
32,5

33,9
32,0

İş Ortamı
24. Küresel rekabetçilik endeks skoru

25. Kayıt dışı ekonominin GSYH içindeki
IMF
tahmini payı
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik
26. Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı
TÜİK
27. Ar-Ge harcamaları, kişi başı Avro
TÜİK
Ticaret
28. Mal ve hizmet ihracatının GSYH’ya oranı
29. Mal ve hizmet ithalatının GSYH’ya oranı
30. Dış ticaret dengesinin GSYH’ya oranı

TÜİK
TÜİK
TCMB
(Ödemeler
Dengesi)

-6,8

-5,1

-2,2

-5,3

26,6
---

---

*1Sosyal koruma harcamaları verisi merkezi ve yerel devlet harcaması, sosyal güvenlik kuruluşları ile STK harcamalarını kapsamaktadır.
Toplam sosyal koruma harcamaları verisinde bulunan STK düzenlemesi merkezi devlet katkılarını da içerdiğinden çıkarılması uygun
görülmemiştir. Bu sebeple “sosyal koruma harcamaları toplamı” verisi kullanılmıştır.
*2Veri belediyelerden, sağlık kuruluşlarından, imalat sanayi işyerlerinden, termik santrallerden, organize sanayi bölgelerinden ve maden ve taş
ocakçılığı işletmelerinden derlenmektedir. Büyük hacimli mineral atıklar, tarama çamurları ve kontamine toprak hariç olmak üzere ilgili
sektörlerin toplam atık miktarıdır.
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1.962.903
2.041.588

2023

2024

4.615.764
4.661.169

4.615.764

4.661.169

2023

2024

4.661.169

4.615.764

4.555.708

4.661.169

4.615.764

4.555.708

335.300

351.677

2022

2023

“Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt dışı istihdamın azaltılması”

4.555.708

4.555.708

2022

“Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilerek genç istihdamının artırılması”

1.869.698

2022

351.677

335.300

18.644.676

18.463.056

18.222.830

2.041.588

1.962.903

1.869.698

59.324

59.324

2024
“Geleceğin Meslekleri”

61.544

Toplam

61.544

Sermaye Harcamaları

2023

“İş Kulüpleri”

Sübvansiyon ve Transferler

63.780

Ürün ve Servisler

63.780

Ücretler

2022

Yıl

Tablo 9a: Yapısal Reform Tedbirinin Maliyeti (Avro)
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Sübvansiyon ve Transferler

Sermaye Harcamaları

1.271.228

2024
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356.073
406.793

8.862.267

6.378.513

2023

2024

6.785.306

9.218.340

8.539.674

1.271.228

1.318.790

274.669.135

Toplam

25.496.601

2023

25.496.601

24.145.250

2024

2023

132.271.633
165.370.763

132.271.633
165.370.763

25.424.558
25.424.558
“Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilerek
uygulanması”
119.139.989
119.139.989
2022

2024

24.145.250

2022

“Kobi’lerin teknoloji seviyesini ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik olan teknolojik ürün yatırımlarına öncelik verilmesi ve ar-ge projelerinin ticarileşmesine destek
sağlanması”

339.400

8.200.274

2022

“Okul ve program türlerine bağlı ihtisaslaşmış Kurumsal Rehberlik ve Teftiş dallarının oluşturulması”

1.318.790

2023

273.342.454

“Fırsat eşitliği temelinde, okul öncesi eğitim kademesinde eğitime erişim sağlanması”

Ürün ve Servisler

1.326.681

Ücretler

2022

Yıl
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Ürün ve Servisler

Sübvansiyon ve Transferler

Sermaye Harcamaları

21.867.396
35.167.725
42.374.263

35.167.725
42.374.263

Toplam

21.867.396

“Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında performans esaslı olarak desteklenmesi”

Ücretler

175

3.812.181
2.039.050

2023

2024

2.039.050

3.812.181

3.899.686

364.457

615.435

593.240

2023

2024

593.240

615.435

364.457

2.118.713

2.118.713

2024

2022

1.538.588

1.538.588

2023

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın etkin ve katılımcı şekilde uygulanması”

956.699

956.699

2022

“Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması”

3.899.686

2022

“ KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla Model Fabrikaların (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulması”

2024

2023

2022

Yıl
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Sübvansiyon ve Transferler

Sermaye Harcamaları

39.564

63.561

45.557

52.752

61.019

2023

2024

2022

2023

2024

“Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi”

296.620

338.489

154.894
444.930
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227.785

61.019

52.752

45.557

805.111

378.053

173.117

Toplam

21.567

21.567

2024

1.142.951
2.118.713

364.457
791.274
1.610.222

182.228

351.677

508.491

2022

2023

2024

546.685

20.340

20.340

2023

“Okul ve kurumlarda hijyen, sağlıklı beslenme, doğayı koruma, gıda israfını önleme farkındalığının arttırılması”

87.498

19.162

2022

68.336

“Açık Öğretim Okulları öğrencileri için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim materyalleri sağlanması ve hayat boyu öğrenme kapsamında
bireyler için düzenlenen kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının dijital içeriklerinin hazırlanması”

227.785

“Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması”

18.223

2022

Ürün ve Servisler

“Yeni veri stratejisi ile kamu sektörü verisinin güvenli paylaşımını ve erişilebilirliğini artırmak”

Ücretler

2022

Yıl
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Sübvansiyon ve Transferler
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71.720.992
26.526.289

43.190.403

41.632.753

2023

2024

*2022 yılı için geri ödemesiz 137.250.000 TL, geri ödemeli 127.750.000 TL bütçe planlanmaktadır.

74.327.211

44.759.869

“Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin arttırılması”

2.272.135

2022

2022

68.159.042

114.911.395

119.087.080

2.272.135

800.000

2024
“Kovid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı kapasitesinin güçlendirilmesi”

900.000

993.340

2023

2022

303.579.901

303.579.901

2024
“Aşı ve ilaç klinik araştırmalarının desteklenmesi”

283.313.743

283.313.743

Toplam

2023

Sermaye Harcamaları

250.563.916

“Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması”

Ürün ve Servisler

250.563.916

Ücretler

2022

Yıl
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Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

178

335.300

351.677

2022

2023

14.407.250

“Geleceğin Meslekleri”

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

4.237.426

4.395.966

4.555.708

Belirlenecek

“Tarım dışı sektörlerde denetim kapasitesinin artırılmasına odaklanarak kayıt dışı istihdamın azaltılması”

14.067.090

2024

2024

13.667.123

2.041.588

2023

2023

1.962.903

2022

2022

1.869.698

2024

“İş Kulüpleri”

IPA Fonları

“Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilerek genç istihdamının artırılması”

61.544
59.324

2023

63.780

Merkezi Bütçe

2022

Yıl

Tablo 9b: Yapısal Reform Tedbirinin Finansmanı (Avro)

351.677

335.300

18.644.676

18.463.056

18.222.830

2.041.588

1.962.903

1.869.698

59.324

61.544

63.780

Toplam

Ek Tablolar
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6.785.306

2024

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

635.614

659.395

1.326.681

Belirlenecek

6.785.306

9.218.340

8.539.674

1.271.228

1.318.790

274.669.135

Toplam

25.496.601

25.424.558

2023

2024

25.424.558

25.496.601

24.145.250

119.139.989

132.271.633

165.370.763

2022

2023

2024

165.370.763

132.271.633

119.139.989

“Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi, mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilerek
uygulanması”

24.145.250

2022

“Kobi’lerin teknoloji seviyesini ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik olan teknolojik ürün yatırımlarına öncelik verilmesi ve ar-ge projelerinin ticarileşmesine destek
sağlanması”

8.539.674

9.218.340

635.614

2024

2023

659.395

2023

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

“Fırsat eşitliği temelinde, okul öncesi eğitim kademesinde eğitime erişim sağlanması”

Yerel Bütçe

“Okul ve program türlerine bağlı ihtisaslaşmış Kurumsal Rehberlik ve Teftiş dallarının oluşturulması”

273.342.454

2022

2022

Merkezi Bütçe

Yıl

Ek Tablolar

Yerel Bütçe

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları
IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

Belirlenecek

35.167.725
42.374.263

42.374.263

2024

180

2.039.050

2023

2024

501.128

1.538.588

2.118.713

364.457

615.435

593.240

2022

2023

2024

2022

2023

2024

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın etkin ve katılımcı şekilde uygulanması”

455.571*

593.240

615.435

364.457

2.118.713

1.538.588

956.699

2.039.050

3.812.181

3.899.686

“Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması”

3.899.686

3.812.181

2022

“KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak amacıyla Model Fabrikaların (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulması”

21.867.396

35.167.725

2023

Toplam

21.867.396

“Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında performans esaslı olarak desteklenmesi”

Merkezi Bütçe

2022

Yıl

Ek Tablolar

181

52.752

61.019

227.785

2023

2024

2022

IPA Fonları

Diğer Hibeler

Proje Kredileri

“Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi”

317.807

149.463

136.671

Belirlenecek

227.785

61.019

52.752

45.557

805.111

378.053

173.117

Toplam

20.340
21.567

20.340

21.567

2023

2024

546.685
1.142.951
2.118.713

546.685

1.142.951

2.118.713

2022

2023

2024

“Okul ve kurumlarda hijyen, sağlıklı beslenme, doğayı koruma, gıda israfını önleme farkındalığının arttırılması”

87.498

87.498

2022

“Açık Öğretim Okulları öğrencileri için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim materyalleri sağlanması ve hayat boyu öğrenme kapsamında
bireyler için düzenlenen kurs/sertifika/yetki belgesi programlarının dijital içeriklerinin hazırlanması”

45.557

2022

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

“Yeni veri stratejisi ile kamu sektörü verisinin güvenli paylaşımını ve erişilebilirliğini artırmak”

Yerel Bütçe

“Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması”

2023

487.304

36.446

228.590

2022

2024

Merkezi Bütçe

Yıl

Ek Tablolar

182
68.159.042

* Küresel Çevre Fonu’ndan karşılanması planlanmaktadır.

114.911.395

68.159.042

114.911.395

119.087.080

“Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin artırılması”
119.087.080

2022

2024

2.272.135

“Kovid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı kapasitesinin güçlendirilmesi”
2.272.135

2022

2023

800.000

900.000

900.000
800.000

2024

993.340

2023

“Aşı ve ilaç klinik araştırmalarının desteklenmesi”
993.340

2022

250.563.916
303.579.901

“Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması”

303.579.901

Toplam

2024

Belirlenecek

283.313.743

Proje Kredileri

283.313.743

Diğer Hibeler

2023

IPA Fonları

250.563.916

Diğer Ulusal
Kamu Finans
Kaynakları

2022

Yerel Bütçe

Merkezi Bütçe

Yıl

Ek Tablolar

5

Yenilenebilir enerji teşvik mekanizmasının güncellenmesi kapsamında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda
ve ikincil mevzuatta düzenlemeler yapılmıştır.

Yenilenebilir enerji teşvik mekanizması güncellenerek, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kanunu ve ikincil mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

183

için

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış

2021
Planlanan
Aktiviteler

4

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıran ve uluslararası finansmanı da kapsayan Türkiye için enerji verimliliği finansman mekanizmalarının kurulması, UEVEP
İYK’nun 28 Eylül’de gerçekleştirilen 2020 yılı ikinci toplantısında 12 ay süreyle çalışmalar yapmak üzere oluşturulan Ulusal Enerji Verimliliği Finansman
Mekanizması Önerisi Geliştirilmesi Çalışma Grubunda (ÇG) çalışılmaktadır. Bu ÇG; 10 Kasım 2020, 8 Aralık 2020, 5 Ocak 2021, 2 Şubat 2021, 2 Mart 2021

Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Önerisinin Geliştirilmesi Çalışma Grubunun 16 Kasım 2021 tarihinde
yapılan 7. toplantısında nihai halini alacak olan Türkiye’de uygulanacak finansman destek mekanizmaları iş modeli,
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı- İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun (UEVEP-İYK) Aralık ayında yapılacak 2021
yılı ikinci toplantısında sunulacaktır. Bu enerji verimliliği finansman mekanizmalarının geliştirilmesi önlemine ilişkin
olarak İYK toplantısında Ülkemizde Uygulanacak Finansman Destek Mekanizmasına karar verilmesi beklenmektedir.
Mekanizmanın uygulanmasının 2022 yılı başında başlayabileceği değerlendirilmektedir.

ERP (2021-2023) Tedbir 2: Enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaların geliştirilmesi

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 1: Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi kurulu gücündeki payının
artırılması

Tablo 10: ERP (2021-2023)’de yer alan Yapısal Reform Tedbirlerinin Raporlanması

Ek Tablolar

Çalışma Grubunun 23 Kasım 2021 tarihindeki 7. ve son toplantısında; dünyadaki finansman uygulamalarından aynen yararlanmak yerine Türkiye’ye özgü bir iş
modeli hazırlanarak ve UEVEP İYK’nun Aralık ayında yapacağı 2021 yılı ikinci toplantısına sunulacaktır.
Tüm bunlardan sonra, önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmasının eylemler ve ilgili maliyetler cinsinden temel direkleri bu yapılacak UEVEP
İYK’nda şekillendirilecektir.

1. Kamu otoriteleri tarafından düzenleme ve denetlemenin yapıldığı ayrıca mali açıdan teşvik, hibe, faiz indirimleri ya da vergi indirimi/artırımı sağlanan model
ve
2. Kamu otoriterlerince düzenlenen ve denetlenen fakat mali açıdan kamunun hiçbir şekilde müdahil olmadığı, finansmanın sadece varlığa dayalı menkul
kıymetler ve kredi garantileri yoluyla karşılanmasını içeren modeldir.

ve 1 Nisan 2021 tarihlerinde 6 toplantı yapmış ve 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme
Kurulu toplantısında önerilen model için 2 farklı yaklaşım içeren bir ara rapor sunmuştur. Bunlar:

184

için

Proje kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

1
3
3

4
5

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

 Kapasite geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri
 İlgili bakanlıklar ve kurumlar (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜİK, Ticaret Bakanlığı vb.) ile veri toplama ve
değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi yönelik toplantılar
 Veri toplama ve değerlendirme metotları kapsamında diğer ülke örnekleri incelenmesi
 Bilgi sistemlerinin iyileştirmesi çalışmaları
 İş zekâsı, karar destek ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi

ERP (2021-2023) Tedbir 3: Tarımsal istatistikleri veri toplama süreçlerinde iyileştirme ve
değerlendirme kapasitesinin artırılması

*: 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

veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

Ek Tablolar

185

4

4

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

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.

Konya Kayseri, İzmir, Mersin, Gaziantep, Adana illerindeki Model Fabrika ve Yenilik Merkezlerinin (Mersin, Adana,
İzmir) kurulum faaliyetleri tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 5: “ KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerini sağlamak
amacıyla Model Fabrikaların (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulması

Oluşturulan finans modelinden pilot proje kapsamında, 7 OSB’de belirlenen KOBİ’ler faydalanmaktadır. Uygulama halen devam etmektedir. İyi uygulama
örneklerinin proje web sitesinde, proje e-bülteninde yayınlanması ve ulusal ve uluslararası platformlarda anlatılması ile motor değişimi konusunda motivasyon
artmaktadır. Finans desteği ile ilgili oluşan talep karşılığında da destek mekanizmasının sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar sürmektedir. Pilot projenin
Temmuz 2022’de tamamlanmasının ardından KOSGEB tarafından üzerinde çalışılmakta olan destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Finans modelinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 4: Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla
değiştirilmesine yönelik destekleme mekanizmasının oluşturulması

Ek Tablolar

186

için

Sınır açılış/kapanış durumu, uçuş durumları ve vize uygulamaları nedeniyle Uzakdoğu Ülkelerinden ülkemize yönelik yabancı ziyaretçi sayısı açısından
hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır. Bu ülkelerde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı duyuru ve tanıtımları dijital tanıtım platformları aracılığı ile yapılmaya
devam edilmiştir. Uzakdoğu pazarına yönelik yapılan ağırlama faaliyetlerine ek olarak, Güney Kore ve Japonya'da dijital reklam faaliyetlerine devam edilmiştir.

4

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

 Değişen trendler çerçevesinde çeşitli kullanıcı profilleri ve dijital tüketim alışkanlıklarına uygun içeriklerde ülkemiz
turizm ürün çeşitliliğini vurgulayan GoTürkiye dijital platformu, sağlık turizmi, golf turizmi, müzeler, kültür rotaları,
bisiklet rotaları, inanç turizmi, gastronomi, eğlence, yürüyüş, alışveriş, vb. olmak üzere 49 deneyim odaklı başlık
içeriğine sahiptir. GoTürkiye dijital platformunda bulunan tüm içerikler 10 farklı dile çevrilmiştir.
 Yeni Türkiye logosu ve marka kimliği ile İstanbul'a özel marka çalışması yapılmıştır. Ayrıca destinasyon bazında
Turkaegean ve Türk Rivierası-Doğu Akdeniz filmleri ile Ege ve Akdeniz Bölgeleri için markalaşma çalışmaları
yapılmıştır.
 Başta ana ve yükselen pazar ülkelerden olmak üzere, kanaat önderleri ve basın mensuplarından oluşan 900 kişi
ülkemizde ağırlanmıştır.
 Turizmde dijital dönüşüm trendleri ve fırsatları konusunda araştırmalar yapılmış ve örnek projeler incelenmiş; dijital
dönüşüm konusunda Türkiye'nin duruma yönelik değerlendirme yapılmıştır.
 1 Haziran 2020'de yürürlüğe giren Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında 9 Kasım 2021 tarihine kadar 5998'i
konaklama tesisi olmak üzere 11.644 tesis ve araç belgelendirilmiştir. Turizm tesisleri, TGA koordinasyonunda,
Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış firmalarca, uluslararası standartlarda denetlenmektedir.
Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin güvenli bir şekilde tatillerini yapabilmeleri için Kovid-19 Turist Koruma Sağlık
Sigortası ve Ekstra Konaklama Maliyet Garantisinin özel sigorta şirketlerince tek bir pakette hizmete sunulmuştur.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde, Türkiye bölgeleri ve illerinin
tanıtımını yapmak üzere katılımcı bir yaklaşımla İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında çalışmalar
yapılmıştır. Elde edilen görseller, videolar ve metin içerikleri doğrultusunda GoTürkiye dijital platformunda yer alan
sayfalar zenginleştirilmiştir.
 Yurt dışında, Türkiye turizm ürünlerini ve destinasyonlarını pazarlayıp satacak tur operatörleri ve turizm
profesyonelleri için "All in Türkiye Dijital" isimli bir eğitim platformu hazırlanmıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 6: Turizm pazar payı ve marka değerinin artırılması

Ek Tablolar

187
3

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

Paydaşlarımız özellikle bağlayıcı karar mekanizmasına sahip bir yatırım ombudsmanlığı kurulması ve Bakanlıklarda Yatırım Koordinasyon Birimi kurulması
konularında olumsuz görüş bildirmişlerdir. Gelen itirazlar ışığında taslak mevzuatın yeniden hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

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.

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.

ERP (2021-2023) Tedbir 8: Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması
yapılması

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

5

KOBİ’lerin, KOSGEB destekleri kapsamında yararlanacakları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla KOBİ Rehberliği ve
Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 5 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu çerçevede; finansman, uluslararasılaşma,
teknoloji, yenilik, dijitalleşme ve büyüme alanlarında işletmelere teknik danışmanlık hizmeti sunacak kişilerin yetkilendirilmesi ve teknik danışmanlık hizmetleri
hakkında esasları düzenlemek amacıyla usul ve esaslar hazırlanarak 5 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanmış olup başvurular alınmaya başlanmıştır. İşletmelerin
yetkilendirilmiş Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programına Teknik Danışmanlık
Desteği eklenmiştir. Tedbir 2021 yıl sonu itibarıyla tamamlandığı için ERP (2022-2024) kapsamında yer verilmemiştir.

KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanlar yetkilendirilerek, bu kişilerin sundukları hizmetlerden yararlanan KOBİ’lerin
desteklenmesi planlanmıştır.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 7: KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi’nin kurulması

Ek Tablolar

için

188

için

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme

2021
Planlanan
Aktiviteler

4

 Denetim Kapasitesinin arttırılması kapsamında 2020 yılında 400 kişilik Sosyal Güvenlik Denetmeni alımı yapıldı, 2021 yılında da ise 50 kişilik Sosyal
Güvenlik Denetmeninin alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınavlar tamamlanmıştır.
 “Denetmen Otomasyon Programı” tamamlanarak tüm ülke çapında kullanımına açılması sağlandı. Denetim raporlarının da elektronik ortamda yazılacağı faz
çalışmaları ise devam etmektedir. “Performans ve İstatistik Programı (PERİ)” hali hazırda taşrada bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde bulunan
servisler tarafından kullanılmaktadır. Elektronik ortamda alınan veri sayısının arttırılması için teknik uyumlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir.
 Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin iş ve işlemlerinde kullanılması için şimdiye kadar toplam 2.240 adet dizüstü bilgisayar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 Ortalama 400 kişilik denetim elemanı alımı yapılması,
 Denetimlerin teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılmasının sağlanması,
 Kurum kaynaklarının uygun olması durumunda yazılım altyapısı ile uyumlu dizüstü bilgisayar alımı (3.500 adet)
yapılması.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

5

İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında TEKMER başvuruları kontrol, inceleme ve değerlendirme süreçleri
devam etmektedir. Ekim 2021 itibarıyla 14 başvurunun desteklenmesine karar verilmiş olup 9 TEKMER kurularak
faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılında 4 TEKMER için 2.841,700 TL destek ödemesi yapılmıştır.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında 2021 yılında 1 kuluçka merkezine
1.741.069,80 TL destek ödemesi yapılmıştır. Pandemi nedeniyle hızlandırıcı programı başvurusu yapılmamıştır.

KOSGEB, TEKMER’lerin kurulması ve işletilmesi için mobilya-donanım, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım, personel, eğitim, danışmanlık,
tanıtım ve organizasyon giderleri için 3.800.000 TL’ye varan destek ödemeleri sağlamakta olup bu yapılar kurulan işletici kuruluşlar vasıtasıyla tüzel kişiler
tarafından yönetilmektedir. KOSGEB, TEKMER yapılarının yönetiminde doğrudan yer almamakta ve faaliyetlerine doğrudan müdahil olmamaktadır. Kurulan
işletici kuruluşlar kar amacı güderek kendi gelir-gider dengelerini sağlamakta ve yenilikçi girişimlere hizmet sunmaktadır.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

ERP (2021-2023) Tedbir 10: Yenilikçi Girişimciliği Desteklemek Amacıyla İş Geliştirme, Kuluçka ve
Hızlandırıcı Gibi Merkezlerin Sayısının ve Etkinliğinin Artırılması

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

ERP (2021-2023) Tedbir 9: Tarım Dışı Sektörlerde Denetim Kapasitesinin Artırılmasına
Odaklanarak Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması

Ek Tablolar

189

- Tedbir, KOSGEB’in sürekli uygulamakta olduğu rutin destek programı olması ve “reform tedbiri” niteliğini taşımaması,
- ERP’de yer alan bir tedbirin ancak tamamlandığında, hükümetin bir önceliği olmaktan çıktığında veya bir sorunu ortadan kaldırmaktaki anahtar rolünü etkin
olarak yerine getiremediğine karar verildiğinde ERP programı içerisinden takip eden yıllarda çıkarılabileceği,
- ERP 2022-2024 çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı/Strateji Bütçe Başkanlığından iletilen Bilgi Notunda ERP(2021-2023) dokümanında da yer alan bu
tedbirin 2021 yıl sonu itibarıyla biteceğinin belirtildiği ve bu noktada tedbirin tekrar gözden geçirilmesinin ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bilgi verilmesinin
faydalı olacağı iletilmiş olup ayrıca planlanan aktiviteler bölümünde ise aynı kurallar çerçevesince destek sağlanmaya devam edilecekse reform niteliği
taşımayacağı ve ERP tedbirlerinden çıkarılabileceğinin belirtilmesi
hususlarında tedbirin kaldırılması talep edilmektedir.

Söz konusu tedbir planlanırken ERP (2021-2023) dokümanında 2021 yıl sonu itibarıyla tamamlanacağı belirtilmiş olup tedbirin ERP (2022-2024) çalışmaları
kapsamında ERP dokümanından çıkarılmasına ilişkin gerekçeler aşağıda yer almaktadır:

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı yeniden yapılandırılacaktır. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı için desteklenen 2 kuluçka
merkezinin 5 yıllık destek süreci tamamlanmış olup yeni çağrıya çıkılmayacaktır. Hızlandırıcıların desteklenmesine yönelik yeni model geliştirilmesi
planlanmaktadır.

TEKMER Destek Programı kapsamında başvurular değerlendirilerek kuluçka merkezlerinin kurulması ve işletilmesine destek sağlanmaktadır. İŞGEM/TEKMER
Destek Programı İŞGEM Destek Programı ve TEKMER Destek Programı olmak üzere iki ayrı programa ayrılarak aynı destekler sağlanmaya devam edilecektir.

*: 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

yok ise bununla
ilgili açıklama

Ek Tablolar

Destek Programı uygulanmasına devam edilmektedir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile KOBİ’lerin teknoloji alanlarında yatırım yapmaları ve cari işlemler hesabına
katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi desteklenmiştir. Projelere ilişkin olarak
02.12.2021 tarihi itibarıyla 94 KOBİ desteklenmiş ve 88.359.983- TL destek ödemesi yapılmıştır.
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5

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509 - TÜBİTAK Uluslararası
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, BiGG+ Mentor Çağrısı, SAYEM Çağrısı, 1707-Sipariş Ar-Ge Çağrısı, 1702- Patent Tabanlı Teknoloji Transferi
Destekleme Çağrısı, 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR), 1511 Programı ve HAMLE Çağrıları ile KOBİ’ler desteklenmiştir.

TÜBİTAK’ın ilgili programları kapsamında çağrı açılarak projeler/faaliyetler desteklenecektir.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 11b: Teknoloji tabanlı ve yenilikçi KOBİ’lerin finansmana erişimi,
mentorlük ve işbirliği ağlarına katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilerek
uygulanması

4

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 11a: KOBİ’lerin Teknoloji Seviyesini ve İhracat Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Olan Teknolojik Ürün Yatırımlarına Öncelik Verilmesi ve Ar-Ge Projelerinin
Ticarileşmesine Destek Sağlanması

Ek Tablolar

için
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2

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi müzakerelerinin 2021 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. Öte yandan, AB Konseyinin Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sonuçlarında Komisyon’dan güncelleme sürecine yönelik
çalışmalara başlanılması istenmiştir. Resmi müzakerelerin Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den yetki almasını müteakip başlatılması beklenmektedir.

Türkiye, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin 2021 yılında başlatılmasını hedeflemiştir.

ERP (2021-2023) Tedbir 13: Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

2021 yılı içerisinde yapılması planlanmakla birlikte, pandemi süreci dolayısıyla aktif saha ziyaretleri gerektiren yeterlik değerlendirme panelleri
gerçekleştirilememiştir. Bunun haricinde tedbirler kapsamındaki çalışmalar plan dâhilinde yürütülmüştür.

4

1. Kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının yıllık performans izlemeleri yapılmıştır ve ödenekleri transfer edilmiştir.
2. Yeterlik süreci devam eden iki yeni araştırma altyapısının daha Kanun kapsamına alınmasına ilişkin süreç çalışmaların
sonuna gelinmiş olup, 2021 sonu itibarıyla Komisyon onayına sunulacaktır.
3. 2017 yılında yeterlik alan 4 araştırma altyapısının yeterlik yenileme süreci başlatılmıştır.
4. Pandemi dolayısı ile yoğun saha çalışmaları gerektiren değerlendirme panelleri ertelenmiştir. Bununla birlikte, Kovid19 salgınının hafiflemesini takiben, 2021 son çeyreğinde Üniversite Rektörlüklerinden gelen yeni başvurulara ilişkin
yeterlik değerlendirme süreçlerinin (saha ziyaretlerinin) planlaması yeniden başlatılmıştır.

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

ERP (2021-2023) Tedbir 12: Yeterlik alan araştırma altyapılarının, 6550 sayılı Kanun kapsamında
performans esaslı olarak desteklenmesi

Ek Tablolar

için

192

Tüm faaliyetler başarıyla tamamlanmıştır.

5

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

Uygulamanın durumu hakkında bilgi,
uygulama tamamlanmamış veya hiç
gelişme yok ise bununla ilgili
açıklama

2021 için Planlanan Aktiviteler

Reformun Uygulanma Durumunun
Değerlendirilmesi (0-5)*

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.
4
“Kütüphanem Cepte” uygulamasının kullanımı yaygınlaşacaktır.
Kütüphane etkinlikleri ile kütüphanelerin kullanım oranı artacaktır.
İşbirliği yapılan kurum sayısı artırılacaktır.
-12.09.2021 tarihinde imzalanan "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında eğitim işbirliği protokolü" gereği, 64
eser e-kitap olarak yayımlanmak Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
-e-kitabim.ktb.gov.tr web sitesi ve e-kitabım mobil uygulaması 2021 yılında hizmete açılmıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 15a: Okuma kültürünün artırılması

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

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
edilmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde “Bir Şeyden Çok Şey”, “İlk Arkadaşım” ve boya seti 11.000 çocuğa
dağıtılmıştır. Kovid-19 salgın dönemi ve okul öncesi eğitim konulu 4 adet poster tüm resmî okul öncesi eğitim
kurumlarına basılı olarak dağıtılmıştır. Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu 156 kurumun yönetici, öğretmen ve
aile eğitimleri tamamlanmış, bu kurumlara donatım, kırtasiye materyal desteği sağlanmıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 14: Fırsat eşitliği temelinde, okul öncesi eğitim kademesinde eğitime erişim
sağlanacaktır

Ek Tablolar
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Planlanan

Uygulamanın
durumu
hakkında bilgi, Uygulama
kısmi
veya
tamamen
kalktıysa nedenleri

2021
için
Aktiviteler

Reformun Uygulanma
Durumunun
Değerlendirilmesi *

1.Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, okuma kültürü kazandırmak amacıyla sosyal, sanatsal ve kültürel
etkinlikler yapabilecekleri z-kütüphanesi olan okul sayısının artırılması
3
2.Okul kütüphanesinin okuma kültürüne katkısını artıracak çalışmalar yürütülmesi
3.Okul kütüphanesinin sosyal ve kültürel etkinlik tabanlı kullanımının yaygınlaştırılması
Milli Eğitim Bakanlığınca 2021 yılında 15.000.000,00TL kullanılarak 168 okulda z-kütüphane kurulum ve donatımı gerçekleştirilmiştir. Projenin
başlangıcı 2014 yılından bu yana toplam z-kütüphane sayısı 1896’ya ulaşmıştır.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane
Projesi 05.10.2021 tarihli Makam Oluru ile sonlandırılarak kütüphanesi olmayan okullarımızın tamamına kütüphane kazandırmak amacıyla
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi”ne dönüştürülmüştür.
Bu kapsamda; 175 milyon TL ödenek kullanılarak z-kütüphanelerle birlikte toplam 16.484 kütüphanesi olmayan okulda okul kütüphanesi kurulumu
sağlanmış ve kütüphanesiz okul bırakılmamıştır.
Ayrıca Projenin kapsayıcılığını genişletmek amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalan protokol ile PİKTES (Suriyeli Çocukların
Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) kapsamındaki kütüphanesi olmayan ve en az 10 yabancı uyruklu (Suriye, Afgan, Irak)
öğrencinin olduğu 1754 okulda kütüphane kurulumu için 3.000.000 (üçmilyon) Avro bütçe ayrılmıştır.
Diğer yandan 29 Ekim 2023’e kadar 2023 Yayın Projesi adı altında yayımlanacak kültür yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu
kapsamında öğrencilerimizin okuma becerisine ve okuma kültürüne katkı sağlayarak eğitimin kalitesinin artırılması ve yayın faaliyetlerinin eğitim
reformlarını destekleyecek şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 2021 toplam 120 eserin baskısı tamamlanmış olup okul kütüphaneleri bu eserlerle desteklenmiştir. 11 adet eserin ise baskı süreci
başlatılmıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 15b: Okuma kültürünün artırılması

*: 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

Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü, Çocuk Kitapları Eğitimi, Kütüphanelerde Gönüllülük Eğitimi, Gezici Kütüphane Etkinlikleri:
Yürüyen Kamyon Turne Programı, Kadın Sığınma Evleri, Yerel Hizmet Toplantıları, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi, Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

-"Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi” kapsamında 2021 yılında yayıncıların yapmış olduğu başvurular arasından 73 esere toplam
1.004.500 TL destek verilmiştir.
-2021 yılı Ocak-Haziran
iştir. dönemi için halk kütüphanesi üyeleri tarafından “Kütüphanem Cepte” mobil uygulamasının indirme sayısı
184.166 ya yük elm

Ek Tablolar

194

için

4

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlayan “Okulum Temiz” belgelendirme
faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 51 bin yöneticiye uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme belgelendirme
eğitimi verilmiştir. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 50.800 resmi okul ve kurumun belgelendirme başvurusu alınarak, yaklaşık %98’i belgelendirilmiştir.
2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin hijyenik ortamlarda sürdürülmesi için 5.200 denetçi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı
“Belgelendirme Yönetim Sistemi” yazılımı ile elektronik ortamda aktif olarak anlık izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca “Okulum Temiz Belgesi’ni alan
okulların yıllık belge yenileme denetimleri gerçekleştirilecektir.

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

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021
Planlanan
Aktiviteler

ERP (2021-2023) Tedbir 18: Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin
Genişletilmesi

Mesleki ve teknik eğitimde 55 alan ve 203 dalda eğitim verilirken yeni yapıda alan ve dallarda sadeleşmeye gidilmiş olup 47 alan ve 105 dalda uygulama temelli
eğitim programları hazırlanarak eğitim verilmeye başlanmıştır. Öğrencilerin mesleklerine özgü derslerle geç tanışmalarının önüne geçilerek yeni programda meslek
derslerinin dokuzuncu sınıfta başlaması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren güncellenen mesleki ve teknik
ortaöğretim programları ile öğrencilerin dijital okuryazarlık becerileri güçlendirilerek, meslek alanlarındaki yeni teknolojilere uyumlarını artıracak içerik ve
etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda yeni modelde seçmeli dersler ve sertifikasyon dersleri oluşturulmuştur.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde güncellenen programlar doğrultusunda uygulama ağırlıklı yeni ders kitapları hazırlanmıştır.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modeli
hayata geçirilmiştir.

Uygulam
anın
durumu
hakkında
bilgi,
uygulama
kısmi
veya
tamamen
kalktıysa
nedenleri

5

-"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

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

2021 için
Planlanan
Aktivitele
r

ERP (2021-2023) Tedbir 18: Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan öğretim programları güncellenmesi

Ek Tablolar
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Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

2021 yıl sonuna kadar Geleceğin Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az 2.000 Gencin İşbaşı Eğitim Programlarından
Yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Projesi kapsamında En Az 1.000 kişinin Mesleki Eğitim
3
Kurslarından Yararlandırılması hedeflenmektedir.
İŞKUR tarafından “Geleceğin Meslekleri” olarak belirlenen 100 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 115 TL günlük cep harçlığı
(2021 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.
2021 Ocak-Kasım döneminde Geleceğin Mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 1.760 kişi yararlanmıştır. Aynı şekilde bu mesleklerde
düzenlenen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi (NBUY)’nden 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 806 kişi yararlanmıştır. 2021 yıl sonuna kadar Geleceğin
Mesleklerinde 18-29 yaş arası en az 2.000 gencin İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırılması ve Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Projesi
kapsamında en az 1.000 kişinin Mesleki Eğitim Kurslarından yararlandırılması hedeflenmiştir. 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. Kovid19 sebebiyle salgından önce başlayan ve kurs ve programın devam etmesinde toplum sağlığı açısından sakınca görülen işyerlerinde kurs ve programlara ara verme
işlemi yapılmıştır.

ERP (2021-2023) Tedbir 22: Geleceğin Meslekleri

Aynı minvalde 2021 yılında 100 İş ve Meslek Danışmanına (İMD)“İş Kulübü Liderlik Eğitimi” verilmesi hedeflenmiş, 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 50 İş ve Meslek
Danışmanına İş Kulübü Liderlik Eğitimi verilmiştir.

2021 yılında 5 yeni İş Kulübü açılarak Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 72 il ve 80 birimde İş Kulübü faaliyetleri devam etmektedir.

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
4
yaklaşık 100 İş ve Meslek Danışmanı’na “İş Kulübü Liderlik Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.
2021-2023 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programında İş Kulüplerinin 81 ilde yaygınlaştırma çalışmalarının yürütüleceği ve bu kapsamda
2021 yılında 9 yeni İş Kulübü açılacağı (2020 yılında 75 İş Kulübü) belirtilmiştir.

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

Uygulaman
ın durumu
ve
kısmi
uygulama
veya
hiç
uygulama
bulunmama
sına ilişkin
açıklama

2021 için
Planlanan
Aktiviteler

Uygulaman
ın durumu
ve
kısmi
uygulama
veya
hiç
uygulama
bulunmama
sına ilişkin
açıklama

2021 için
Planlanan
Aktiviteler

ERP (2021-2023) Tedbir 19: İş Kulüpleri

Ek Tablolar

SED Hizmetinden Yararlanan Çocuk Sayısı: 138.271 (Hedeflenen: 145.000)
Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk Sayısı: 8.319 (Hedeflenen: 9.000)

SED Hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı artırılacaktır.
Kuruluş bakımındayken Koruyucu Aile Hizmetinden faydalandırılan çocuk sayısı artırılacaktır.
3

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

196

Genomik Sekans cihazı alınmış ve testlere başlanmıştır. 600.000 hızlı antijen test kiti alınmış taramalara başlanmıştır.

Projede Sağlık Bakanlığı tarafından indikatif olarak 600.000 hızlı antijen test kiti ve Genomik Sekans cihazı alımı
planlanmaktadır.

5

Reformun
Uygulanma
Durumunun Değerlendirilmesi
(0-5)*

*: 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

Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi,
uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

2021 için Planlanan
Aktiviteler

Güçlendirilmesi

ERP (2021-2023) Tedbir 26: “Kovid-19 ile Mücadelede Sağlık Bakanlığı Kapasitesinin

*: 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

2021
için
Planlanan
Aktiviteler
Uygulamanın
durumu hakkında
bilgi, uygulama
tamamlanmamış
veya hiç gelişme
yok ise bununla
ilgili açıklama

ERP (2021-2023) Tedbir 23: Aile odaklı sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması

Ek Tablolar
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“Yeni veri
stratejisi ile kamu
sektörü verisinin
güvenli paylaşımını
ve erişilebilirliğini
artırmak”

“Sanayide
kullanılan verimsiz
elektrik
motorlarının
verimli olanlarla
değiştirilmesine
yönelik destekleme
mekanizmasının
oluşturulması”

Reform Tedbirleri
ERP 2022-2024

Tedbir 4

Komisyonun
Temel Yapısal
Zorluklar
Değerlendirmesi
ERP (2021-2023)

4. madde
6. madde

2021 ERP Ortak
Sonuç Bildirgesi
Politika Önerileri

Proje Türkiye’nin
enerji, çevre ve
iklim değişikliği
politikalarına katkı
sağlamaktadır.

2021 Genişleme
Paketi

Ek 2 Tablo: Tedbirlerin İlgili Politika Dokümanları ile İlişkisi

7: Erişilebilir ve
temiz enerji
9: Sanayi,
Yenilikçilik ve
Altyapı
12: Sorumlu üretim
ve Tüketim
14: İklim Eylemi

Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri 20202030

Tedbir 2.1.3: Temiz
ve Döngüsel Bir
Ekonomi İçin
Endüstriyi Harekete
Geçirmek

Avrupa Yeşil
Mutabakatı

AB Veri
Stratejisi’nin kamu
verisinin
paylaşımını ve
katma değer
sağlanması
hedeflerini ve Dijital
Avrupa Programının
5. Stratejik
önceliğini
desteklemektedir.

Avrupa Dijital
Gündem

Reformu
destekleyen IPA III
Projeleri

Ek Tablolar

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

“Tarım dışı
sektörlerde
denetim
kapasitesinin
artırılmasına
odaklanarak kayıt
dışı istihdamın
azaltılması”
Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri
Değerlendirme
Raporunun Hedef
8.3 başlığında kayıt
dışı istihdama yer
verilmiştir.
2.2.Sürdürülebilirliğ
in tüm AB
politikalarında
yaygınlaştırılması
2.2.3. Araştırmayı
harekete geçirmek
ve yeniliği teşvik
etmek
“Avrupa Yeşil
Mutabakatının
hedeflerine ulaşmak
için yeni
teknolojiler,
sürdürülebilir
çözümler ve yıkıcı
inovasyon kritik
öneme sahiptir.”

Ek Tablolar
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Tedbir 12

Yapısal zorluklar
başlığı altında
belirtilmemekle
birlikte s.219’da
yapısal reformlar
altında yer almıştır.

“Türkiye-AB
Gümrük
Birliği’nin
Güncellenmesi”

Tedbir 11

“Yeterlik alan
araştırma
altyapılarının,
6550 sayılı Kanun
kapsamında
performans esaslı
olarak
desteklenmesi”

“Teknoloji tabanlı
ve yenilikçi
KOBİ’lerin
finansmana
erişimi, mentorlük
ve işbirliği ağlarına
katılımını teşvik
edici, kolaylaştırıcı
mekanizmaların
geliştirilerek
uygulanması”

8.İnsana Yakışır iş
ve Ekonomik
Büyüme
9.Sanayi,
Yenilikçilik ve
Altyapı
10.Eşitsizliklerin
Azaltılması
12.Sorumlu Üretim
ve Tüketim

8.İnsana Yakışır iş
ve Ekonomik
Büyüme
9.Sanayi,
Yenilikçilik ve
Altyapı
11.Sürdürülebilir
Şehirler ve
Topluluklar
12.Sorumlu Üretim
ve Tüketim
13.İklim Eylemi
14.Sudaki Yaşam
15.Karasal Yaşam
2.1.Kapsamlı ve
Dönüştürücü
Politikalar
Tasarlamak

Kilit eylem 9: Daha
fazla yatırım
kaldıracı

2.5.Araştırma ve
Yenilik
2.7.AB toplumu için
BİT destekli
faydalar

Ek Tablolar
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“Turizm
pazar
payı ve marka
değerinin
artırılması”

“KOBİ’lerin
verimliliğini
artırmak ve dijital
dönüşümlerini
sağlamak amacıyla
Model
Fabrikaların
(Yetkinlik
ve
Dijital Dönüşüm
Merkezleri)
kurulması”

Tedbir 5

6. Madde:
Yaşam boyu
öğrenmeye yönelik,
işgücü için beceri
tazeleme ve ek
beceri kazanma
olanaklarının
artırılması için
eğitim ve
danışmanlık
çalışmaları
yürütülmektedir.

Model Fabrika
Projesi Türkiye’nin
dijitalleşme, sanayi
ve istihdam
politikasına katkı
sağlamaktadır; proje
kapsamında 147
Suriyeli göçmene
eğitim verilmiş ve
2776 Suriyeli
göçmenin de
istihdam edilmesi
sağlanmıştır.
8.İnsana Yakışır iş
ve Ekonomik
Büyüme
9.Sanayi,
Yenilikçilik ve
Altyapı
10.Eşitsizliklerin
Azaltılması
12. Sorumlu Üretim
ve Tüketim
2.1.3. Temiz ve
döngüsel bir
ekonomi için
endüstriyi harekete
geçirmek

Model fabrikalar,
sanayide
dijitalleşme ve
yenilikçilik
politikalarına katkı
sağlamaktadır.

Depo Müzeleri:
Yeni Kültür
Ekonomi Merkezi

-

Ek Tablolar

“Fırsat
eşitliği
temelinde,
okul
öncesi
eğitim
kademesinde
eğitime
erişim
sağlanacaktır.”

Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedeflerinde
“herkes için
kapsayıcı ve
hakkaniyetli eğitimi
sağlamak ve herkese
yaşam boyu eğitim
imkânlarını teşvik
etmek” amacı
altında yer alan 4.2
2030’a kadar
ilköğretime hazır
olabilmeleri için
tüm çocukların
kaliteli erken
çocukluk gelişimi,
bakımı ve okul
öncesi eğitimine
erişiminin
sağlanması hedefine
hizmet etmektedir.
Tüm çocukların en
az bir yıl kaliteli
erken çocukluk
eğitimi hizmeti
alması teşvik
edilmektedir.

IPA II dönemi
kapsamında
başlatılan Erken
Çocukluk
Eğitiminde (EÇE)
Kalite ve Erişimin
Artırılması Projesi
MEB Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
koordinesinde
yürütülmektedir.
EÇE projesi, tüm
çocuklar için erken
çocukluk eğitim
hizmetlerine
erişimin
artırılmasını ve okul
öncesi eğitimin
kalitesinin
iyileştirilmesini
amaçlamaktadır.
Proje özellikle erken
çocukluk eğitimi
hizmetlerine erişimi
sınırlı olan veya hiç
olmayan elverişsiz
koşullarda yaşayan
altı yaşın altındaki
çocuklara ve
ailelerine
odaklanmaktadır.

Ek Tablolar
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“Aile odaklı sosyal
hizmet
modellerinin
yaygınlaştırılması”

“Geleceğin
Meslekleri”

1.3 Ulusal koşullara
uygun sosyal
koruma sistemleri
ve önlemlerini,
asgari
güvenceleri de
içerecek biçimde,
herkes için
uygulamaya koymak
ve 2030
yılına kadar, yoksul
ve kırılgan kesimin
büyük ölçüde
kapsanmasını
sağlamak (SED
Hizmeti)

Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedeflerinin 4.4,
8.2, 8.3, 8.5 ve 8.6.
maddeleri ilgili
tedbire atıfta
bulunmaktadır.

Avrupa Dijital
Gündemi Dayanak
6’da yer alan
“Sayısal
Okuryazarlığı,
Becerileri ve
İçermeyi Artırmak”
başlığıyla yakından
ilgilidir.
Türkiye'de Acil
Koruyucu Aile
Sisteminin
Kurulması ve
İyileştirilmesi
Projesi

Ek Tablolar
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