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GİRİŞ
Avrupa Birliğine aday ülkelere yönelik olarak 2001 yõlõnda başlatõlan Katõlõm
Öncesi Mali İzleme Süreci çerçevesinde, Türkiye ilk Katõlõm Öncesi Ekonomik
Programõnõ Ekim 2001 tarihinde AB Komisyonuna iletmiştir. Her yõl yenilenmesi
öngörülen Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõn ikincisi, AB Komisyonunun bir
önceki Katõlõm Öncesi Ekonomik Programa ilişkin değerlendirmeleri de dikkate
alõnarak, 2002-2005 dönemini kapsayacak şekilde hazõrlanmõştõr1. Bu Program
Kopenhag ekonomik kriterlerinin sağlanmasõ doğrultusunda uygulanacak ekonomi
politikalarõnõn çerçevesini ve AB’ye üyelik sürecinde yapõsal uyum perspektifini
ortaya koymaktadõr.
Program, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõ tesis etmeyi,
enflasyonu, kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun Gayri Safi Yurt İçi Hasõlaya
(GSYİH) oranõnõ AB ülkeleri ortalamalarõna yaklaştõrmayõ, AB'ye tam üyelik hedefi
doğrultusunda serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesini ve verimliliğe dayalõ
rekabet gücü artõşõ sağlanarak Türkiye ekonomisinin AB’ye uyum sürecini
hõzlandõrmayõ amaçlamaktadõr. Program aynõ zamanda Türkiye ve AB arasõndaki
gelişmişlik farkõnõ azaltmaya yönelik bir perspektife dayanmaktadõr. Öngörülen
politikalar Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-2005) ile uyum içerisindedir.
Uzun yõllardan beri süregelen yüksek kronik enflasyonun ve makroekonomik
istikrarsõzlõğõn ortadan kaldõrõlmasõ, Türkiye’nin 1999 yõlõ sonundan itibaren
uygulamakta olduğu ve Uluslararasõ Para Fonu tarafõndan stand-by anlaşmalarõ
çerçevesinde desteklenen ekonomik programlarõn da temel hedefi olmuştur. Bu
kapsamda uygulanmakta olan ve 2002-2004 dönemini kapsayan ekonomik programda
öngörülen politikalar da Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde gerekli dönüşümlerin
gerçekleştirilmesine katkõda bulunacaktõr.
Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde, bu hedefleri destekleyen çok
yönlü bir ekonomi politikasõ uygulanacaktõr. Maliye politikasõ, yüksek oranda kamu
faiz dõşõ fazlasõ vermek suretiyle kamu açõğõ ve borç stokunun GSYİH'ya oranõnõn
Maastricht kriterlerine yakõnsamasõnõ hedeflerken, para politikasõ dalgalõ döviz kuru
rejimi uygulamasõ altõnda enflasyon hedeflemesine geçilmesini öngörmektedir.
Gelirler politikasõ da para ve maliye politikalarõ hedefleriyle uyumlu bir şekilde
katõlõmcõ bir yaklaşõmla belirlenecektir.
Bu çerçevede uygulanacak politikalarla Katõlõm Öncesi Ekonomik Program
döneminde GSYİH büyümesinin potansiyel seviyeyi yakalayarak yõllõk ortalama yüzde
4,7 oranõnda gerçekleşmesi ve enflasyon oranõnõn yüzde 8 dolayõna gerilemesi
öngörülmektedir.
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2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnõn
koordinasyonunda, Dõşişleri Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ,
Ulaştõrma Bakanlõğõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Sanayi ve
Ticaret Bakanlõğõ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş
Ticaret Müsteşarlõğõ, Gümrük Müsteşarlõğõ, TC Merkez Bankasõ Başkanlõğõ, AB Genel Sekreterliği,
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ, Sermaye Piyasasõ Kurulu
Başkanlõğõ, Rekabet Kurumu Başkanlõğõ, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlõğõ,
Telekomünikasyon Kurumu Başkanlõğõ, Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu Başkanlõğõ ve YÖK
Başkanlõğõnõn katkõlarõyla hazõrlanmõştõr.
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Programda önemli bir ağõrlõğa sahip olan yapõsal reformlar, öngörülen
ekonomik hedeflere ulaşõlmasõnda ve makroekonomik istikrarõn kalõcõ bir şekilde
sağlanmasõnda belirleyici bir rol oynayacaktõr. Yapõsal reformlar ile sürdürülebilir bir
büyüme ortamõ tesis edilerek ve piyasa kurallarõna dayalõ ve rekabet gücü yüksek bir
ekonomik yapõ oluşturularak Kopenhag kriterlerine uyum sağlanmasõ
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, özelleştirme yoluyla kamunun ekonomi içerisindeki rolünün
azaltõlmasõ ve ekonomik etkinliğin artõrõlmasõ, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin
oluşturulmasõ, bankacõlõk sisteminin reel sektörün kaynak ihtiyacõnõ etkin bir şekilde
karşõlayacak yapõya kavuşturulmasõ, çeşitli alanlarda oluşturulan düzenleyici
kurumlarla piyasa mekanizmasõnõn güçlendirilmesi ve ekonomide özel sektörün
rolünün daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadõr.
Kamu finansmanõnda sağlanacak iyileşme çerçevesinde eğitim, sağlõk, Ar-Ge
ve sosyal nitelikli harcamalarõn payõ artõrõlarak toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesinde, gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesinde, yoksullukla mücadelede ve
bölgesel gelişmişlik farkõnõn azaltõlmasõnda aşama katedilmesi öngörülmektedir.
2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ dört bölümden oluşmaktadõr. İlk
bölümde Türkiye ekonomisinin 2001 ve 2002 yõlõ gelişmeleri değerlendirilmektedir.
İkinci bölüm, program döneminin temel makroekonomik hedeflerini ve bu hedeflere
ulaşmak için uygulanmasõ öngörülen ekonomi politikalarõnõ ortaya koymakta ve
sunulan baz senaryo çerçevesinde başlõca makroekonomik öngörü ve tahminleri
içermektedir. Bu bölümde aynõ zamanda baz senaryonun gerçekleşmesinde
karşõlaşõlabilecek risklere ve bu risklerin temel makroekonomik göstergelere olasõ
etkilerine de yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, sürdürülebilir bir mali yapõnõn
oluşturulmasõ amacõ doğrultusunda öngörülen politikalar ile program dönemi bütçe ve
borç yönetimiyle ilgili hedef ve tahminler yer almaktadõr. Bölümde ayrõca, mali riskler
ve bu risklerin olasõ etkilerine ilişkin analizler de içerilmektedir. Son bölümde ise,
sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõn oluşturulmasõ, ekonominin rekabet gücünün
artõrõlmasõ ve serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi doğrultusunda uygulamaya
konulmasõ öngörülen yapõsal reformlar ayrõntõlõ bir şekilde ele alõnmaktadõr.
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1. SON EKONOMİK GELİŞMELER
1.1. Büyüme ve İstihdam
Kasõm 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan finansal krizler sonucunda ileriye
yönelik olarak açõklanan kur rejiminin sürdürülebilirliğinin kalmamasõ nedeniyle
dalgalõ kura geçilmiştir. Ancak bankacõlõk sektörü, ödemeler sistemi ve kamu
finansmanõndaki güçlüklerin yanõ sõra dünya konjonktüründeki gelişmeler nedeniyle
ekonomideki belirsizliklerin artmasõ 2001 yõlõnda geleceğe yönelik beklentileri
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte, Türk lirasõndaki aşõrõ reel kayõp ve yüksek reel
faizlerin yol açtõğõ iç talep daralmasõna bağlõ olarak 2001 yõlõnda GSYİH yüzde 7,4
oranõnda gerilemiştir.
Sektörler itibarõyla, 2001 yõlõnda katma değer azalõşõ tarõm, sanayi ve hizmetler
sektörlerinde sõrasõyla yüzde olarak 6,1, 7,5 ve 7,6 oranõnda gerçekleşmiştir. Net dõş
alem faktör gelirleri 2001 yõlõnda önemli ölçüde gerilemiş ve GSMH’daki daralma
GSYİH’nõn iki puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 9,4 olmuştur.
2001 yõlõnda gerek tüketim gerekse yatõrõm harcamalarõnda hõzlõ bir daralma
yaşanmõştõr. Özel tüketim harcamalarõ yüzde 9, kamu tüketim harcamalarõ ise yüzde
8,6 oranõnda azalmõştõr.
Sabit sermaye yatõrõmlarõnda 2001 yõlõnda yüzde 31,7 oranõnda gerileme
kaydedilmiştir. Özel sabit sermaye yatõrõmlarõ, özellikle makine-teçhizat yatõrõmlarõnda
gerçekleşen yüzde 49,6 oranõndaki düşüşün etkisiyle yüzde 35,1 oranõnda azalmõştõr.
Kamu sabit sermaye yatõrõmlarõ ise yüzde 22 oranõnda gerilemiştir.
Üretime ilişkin göstergeler 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinde ekonomide canlanma
eğilimini ortaya koymaktadõr. Nitekim GSYİH söz konusu dönemde, bir önceki yõlõn
aynõ dönemine göre yüzde 2,3 oranõnda artõş kaydetmiştir. Bu dönemde dõş alem faktör
gelirlerinin yüzde 27,9 oranõnda azalmasõ sonucunda GSMH büyümesi yüzde 0,7'de
kalmõştõr.
Tablo:1. 1-Büyüme Hõzlarõ ve Talep Unsurlarõ
(Bir Önceki Yõlõn Aynõ Dönemine Göre Yüzde Değişme)
Dönemler İtibarõyla
Yõllõk

2002

2001

2000

2001

I

II

III

IV

I

Tarõm

3,9

-6,1

8,5

-2,9

-5,6

-13,6

-1,5

Sanayi

6,0

-7,5

0,8

-10,1

-8,9

-10,7

3,0

Hizmetler

8,9

-7,6

-2,4

-10,3

-7,4

-9,5

2,3

GSYİH

7,4

-7,4

-0,8

-9,6

-7,4

-10,4

2,3

GSMH

6,3

-9,4

-3,1

-12,1

-9,0

-12,3

0,7

6,3

-8,9

-2,4

-10,9

-10,2

-11,2

-1,6

Kamu

7,1

-8,6

-1,3

-6,6

-15,0

-8,9

2,4

Özel

6,2

-9,0

-2,5

-11,5

-9,7

-11,7

-2,0

16,9

-31,7

-13,1

-32,1

-37,3

-38,7

-24,8

Kamu

19,6

-22,0

-5,8

-32,0

-23,4

-18,8

-17,7

Özel

16,0

-35,1

-14,4

-32,1

-41,5

-50,2

-26,3

9,8

-18,4

-9,5

-23,9

-17,6

-21,4

-0,6

Toplam Tüketim

Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ

Toplam Yurtiçi Talep
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Sanayi üretiminde Mart ayõndaki yüksek oranlõ artõş Nisan ve Mayõs aylarõnda
da devam etmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) aylõk sanayi üretim endeksi
verilerine göre, 2002 yõlõnõn Ocak-Mayõs döneminde sanayi üretimi bir önceki yõlõn
aynõ dönemine göre yüzde 7,2 oranõnda artõş göstermiştir.
Devlet İstatistik Enstitüsü Hanehalkõ İşgücü Anketi sonuçlarõna göre, 2000
yõlõnda yüzde 6,6 olan işsizlik oranõ, 2001 yõlõnda yüzde 8,5’e ulaşmõştõr. İşsizlik ve
eksik istihdamla birlikte atõl işgücü oranõ 2000 yõlõnda yüzde 13,6 iken, 2001 yõlõnda
yüzde 14,5’e yükselmiştir. 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinde ise işsizlik oranõ yüzde 11,8’e,
atõl işgücü oranõ ise yüzde 17,7’ye ulaşmõştõr.
Ekonomik daralma, 2001 yõlõnda sanayi ve hizmetler sektörlerinde istihdam
azalõşõna neden olurken, tarõm sektörü istihdamõ artmõştõr. 2001 yõlõnda tarõm
sektörünün toplam istihdam içindeki payõ yüzde 32,6, sanayinin payõ yüzde 18,9 ve
hizmetlerin payõ yüzde 48,5 olmuştur.
Özellikle, sanayi bölgelerinin yoğun olmasõ nedeniyle kentlerde ağõrlõğõnõ
hissettiren işten çõkarmalar, kentsel işsizlik oranõnõn artmasõna neden olmuş ve atõl
işgücü oranõ 2001 yõlõnda yüzde 18’e yükselmiştir. Kõrsal kesimde bu oran yüzde 10,2
seviyesindedir.
Tablo:1. 2-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler
Dönemler İtibarõyla
Yõllõk

2002

2001

2000

2001

Çalõşma Çağõ Nüfusu (Bin Kişi)

44.765

45.702

45.354

45.582

45.820

46.058

46.298

İşgücüne Katõlma Oranõ (Yüzde)

49,2

48,7

46,4

49,8

51,9

47,9

45,2

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)

20.579

20.367

19.222

21.127

21.875

19.742

18.467

İstihdam (Yüzde Değişme)

-3,9

-1,0

1,1

-0,9

0,7

-2,2

-3,9

6,6

8,5

8,6

6,9

8,0

10,6

11,8

İşsizlik Oranõ (Yüzde)

I

II

III

IV

I

Kamu sektöründe toplu sözleşme kapsamõndaki işçi ücretleri (net) 2001 yõlõnda
bir önceki yõla göre nominal olarak yüzde 36,6 artõş göstermiş, ancak reel olarak yüzde
11,5 oranõnda azalmõştõr. Memur maaşlarõ ise, aynõ yõlda nominal olarak yüzde 48,6
oranõnda artmõş, reel olarak ise yüzde 3,3 oranõnda azalmõştõr. Asgari ücret (net) 2001
yõlõnda yüzde 33 oranõnda artõrõlmõştõr. Bu artõş oranõna göre, asgari ücrette 2001
yõlõnda reel olarak yüzde 13,9 oranõnda düşüş gerçekleşmiştir. Kamu kesiminde 2003
ve 2004 yõllarõnõ kapsayacak yeni toplu iş sözleşmeleri 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõ ile
2003 yõlõnõn ilk çeyreğinde yapõlacaktõr.
1.2. Ödemeler Dengesi
Cari İşlemler Dengesi
1996-2000 döneminde yõlda ortalama yüzde 4,6 oranõnda artan ihracat, 2001
yõlõnda yüzde 12,8 oranõnda artarak 31,3 milyar dolara ulaşmõştõr. 2001 yõlõnda ihracat
fiyatlarõ yüzde 2,5 oranõnda gerilemiş ve böylece reel ihracat artõşõ yüzde 15,7 olarak
gerçekleşmiştir. 2001 yõlõnda ihracatta gözlenen bu hõzlõ artõşta Türk lirasõndaki reel
değer kaybõ, birim ücret endeksinin dolar bazõnda yüzde 30,9 oranõnda gerilemesi ve iç
talebin daralmasõ etkili olmuştur. Ancak, finansman güçlükleri, döviz kurunda büyük
4

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler

oranlõ dalgalanma ve ihracat pazarlarõndaki sõnõrlõ büyüme ihracattaki artõşõn
beklenenin altõnda kalmasõna neden olmuştur. 2002 yõlõ Ocak-Mayõs döneminde
ihracat bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 3,5 oranõnda artarak 13,2 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
2000 yõlõnda yüzde 34 oranõnda artan ithalat (altõn hariç), 2001 yõlõnda yüzde
25,9 oranõnda gerileyerek 40,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalattaki
yüksek oranlõ düşüşte iç talepteki daralma ve Türk lirasõnõn reel değer kaybõ etkili
olmuştur. İthalat 2002 yõlõnõn Ocak-Mayõs döneminde, bir önceki yõlõn aynõ dönemine
göre, yüzde 1 oranõnda artarak 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2001 yõlõnda AB ülkelerine yapõlan ihracat yüzde 11,1 oranõnda artõş
göstermiştir. AB ülkelerinden yapõlan ithalat toplam ithalattaki daralmaya paralel
olarak yüzde 31,3 oranõnda azalmõştõr. 2002 yõlõnõn ilk beş ayõnda ise AB ile olan dõş
ticaret hacmi, bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 1,1 oranõnda gerilemiştir.
Tablo:1. 3-Ülke Gruplarõna Göre Dõş Ticaret
(Milyon Dolar)
Yõllõk

Ocak-Mayõs

2000

2001

2001

2002

Yüzde
Değişme

MAL İHRACATI

27.775

31.340

12.799

13.245

3,5

OECD Ülkeleri

19.006

20.623

8.671

8.570

-1,2

AB Ülkeleri

14.511

16.118

6.693

6.704

0,2

7.874

9.783

3.734

4.192

12,3

895

934

394

483

22,7

MAL İTHALATI*

54.503

40.410

17.136

17.314

1,0

OECD Ülkeleri

35.682

26.007

10.627

11.411

7,4

AB Ülkeleri

26.611

18.280

7.733

7.883

1,9

18.325

15.089

6.647

6.155

-7,4

496

303

98

229

132,8

OECD Üyesi Olmayan Ülkeler
Türkiye Serbest Bölgeleri

OECD Üyesi Olmayan Ülkeler
Türkiye Serbest Bölgeleri
* Altõn hariç

Dõş ticaret açõğõ 2000 yõlõndaki 22,4 milyar dolarlõk seviyesinden 2001 yõlõnda
4,5 milyar dolara gerilemiştir.
2001 yõlõnda turizm gelirleri bir önceki yõla göre yüzde 5,9 oranõnda artarak 8,1
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İşçi gelirleri ise yüzde 38,9 oranõnda azalarak 2,8
milyar dolara gerilemiştir. Diğer taraftan faiz giderleri yüzde 13,3 oranõnda artarak 7,1
milyar dolara yükselmiştir.
Bu gelişmeler sonucunda, cari işlemler dengesi 2001 yõlõnda 3,4 milyar dolar
(GSYİH’nõn yüzde 2,3’ü oranõnda) fazla vermiştir. 2002 yõlõ Ocak-Mayõs döneminde
cari işlemler dengesi bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre 1,4 milyar dolar gerileyerek
544 milyon dolarlõk fazladan 884 milyon dolar açõğa dönüşmüştür.
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Tablo:1. 4-Ödemeler Dengesi
(Milyon Dolar)
Ocak-Mayõs

Yõllõk

İhracat (Fob)
İthalat (Fob)
DIŞ TİCARET DENGESİ
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
Diğer Mal ve Hizmet Giderleri
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
SERMAYE HAREKETLERİ (1)
Doğrudan Yatõrõmlar (Net)
Portföy Yatõrõmlarõ
Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
Kõsa Vadeli Sermaye Hareketleri
REZERV HAREKETLERİ

2000

2001

2001

2002

31.667

35.258

14.251

15.335

-54.042

-39.748

-16.479

-17.202

-22.375

-4,490

-2.228

-1.867

22.320

17.936

7.102

4.853

-14.989

-13.853

-6.037

-5.219
-884

-9.819

3.396

544

9.610

-14.198

-6.597

882

112

2.769

1.612

131

1.022

-4.515

-3.562

-151

4.276

-1.131

-1.333

1.008

4.200

-11.321

-3.314

-106

2.997

12.924

6.577

1.422

(1) Rezerv Hariç.

Sermaye Hareketleri Hesabõ
Mali krizlerin yarattõğõ güven bunalõmõnõn etkisiyle 2001 yõlõnda rezerv hariç
sermaye hareketleri yaklaşõk 14,2 milyar dolar açõk vermiştir. Doğrudan yabancõ
sermaye yatõrõmlarõnda net 2,8 milyar dolar tutarõnda giriş, portföy yatõrõmlarõnda 4,5
milyar dolar, kõsa vadeli sermaye hareketlerinde 11,3 milyar dolar, uzun vadeli
sermaye hareketlerinde ise 1,1 milyar dolar çõkõş gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler
çerçevesinde resmi rezervler 12,9 milyar dolar azalmõştõr.
Sermaye hareketleri (rezerv hariç) 2002 yõlõ Ocak-Mayõs döneminde 882 milyon
dolar fazla vermiştir. Söz konusu dönemde doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ ve
uzun vadeli sermaye hareketlerinde sõrasõyla 131 ve 1.008 milyon dolarlõk net girişler
gerçekleşirken, portföy ve kõsa vadeli sermaye hareketlerinde sõrasõyla 151 ve 106
milyon dolarlõk çõkõşlar olmuştur.
1.3. Para ve Kur Politikasõ
Para Politikasõ
Döviz kuru rejiminin değişmesi ve kurun nominal çapa olarak kullanõmõna son
verilmesi, para politikasõ stratejisinin 2001 yõlõnda yeniden düzenlenmesini
gerektirmiştir. Bu amaçla, bankacõlõk sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve dalgalõ
kur rejimi çerçevesinde, Türk lirasõnõn değerindeki hõzlõ düşüşün enflasyonist etkilerini
sõnõrlandõrmak amacõyla para politikasõnõn daha aktif olarak kullanõlmasõ
benimsenmiştir. Bu çerçevede, net iç varlõklar için tavan, net uluslararasõ rezerv
değişimi için taban değerler getirilmiş ve bunlar performans kriteri olarak
belirlenmiştir. Döviz kuru çapasõnõn ortadan kalkmasõ nedeniyle, para tabanõ ara hedef
ve nominal çapa olarak belirlenerek, ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin
oluşturulmasõnda bir kriter sağlanmasõ amaçlanmõştõr. Kriz ortamõ ve finansal
piyasalardaki hõzlõ yapõsal değişimlerin para talebi ve para tabanõ tahminleri konusunda
belirsizlikler oluşturmasõ nedeniyle, programõn nominal çapasõ olarak belirlenen para
tabanõna gösterge niteliğinde dönemsel tavanlar getirilmiştir. 2001 yõlõnda para tabanõ,
öngörülen enflasyon ve büyüme oranõ çerçevesinde artõrõlmõş ve kõsa vadeli faizlerin
enflasyonist baskõlarõ gidermek için aktif olarak kullanõlmasõ benimsenmiştir.
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AB normlarõ ve dünyadaki merkez bankacõlõğõ uygulamalarõ esas alõnmak
suretiyle Merkez Bankasõ Kanununda değişiklikler yapõlmõştõr. Bu kapsamda, fiyat
istikrarõ Merkez Bankasõnõn öncelikli hedefi haline gelirken, Bankanõn enflasyon
hedeflemesinde özerk bir para politikasõ uygulamasõ mümkün kõlõnmõştõr. 2001 yõlõ
Kasõm ayõnda sona eren geçiş sürecinin ardõndan TCMB’nin Hazineye doğrudan borç
vermesi uygulamasõna tamamõyla son verilmiştir. Böylece, TCMB’nin koşullar uygun
olduğunda enflasyon hedeflemesi politikasõna geçmesi yönünde gerekli olan hukuki
altyapõ tamamlanmõştõr.
Parasal hedefler, 2002 yõlõ sonu için yüzde 35 oranõnda belirlenen enflasyon
hedefiyle uyumlu olarak tespit edilmiştir.
Tablo:1. 5-2002 Yõlõ Parasal Hedefleri
Net İç Varlõklar
(NİV) (Trilyon TL)
3/
26.100
24.318
27.700
25.197
28.739
26.374
31.139
33.139

Parasal Taban
(Trilyon TL)
28 Şubat 2002 1/
Gerçekleşme
30 Nisan 2002 1/
Gerçekleşme
30 Haziran 2002 1/
Gerçekleşme
30 Eylül 2002 2/
31 Aralõk 2002 2/

8.250
7.823
8.900
8.680
9.250
9.009
10.600
10.850

Net Uluslararasõ
Rezervler (NUR)
(Milyon Dolar) 4/
-6.500
-4.907
-7.200
-4.926
-7.800
-5.755
-8.500
-9.700

1/ Para Tabanõ ve Net Uluslararasõ Rezervler performans kriterleri için üst limitler.
2/ Para Tabanõ ve Net İç Varlõklar için endikatif üst limit.
3/ Net İç Varlõklar üst limiti endikatif hedeftir. Söz konusu büyüklük zorunlu karşõlõklar ve/veya zorunlu karşõlõk oranlarõna bağlõ
olarak tanõmõnõn değişmesi sonucu değişebilir.
4/ Net Uluslararasõ Rezervler, Merkez Bankasõ Net Uluslararasõ Rezervlerinden Hazinenin IMF’ye olan yükümlülükleri ve
Hazinenin vadesi bir yõldan az olan yabancõ para cinsinden borçlanmalarõnõn çõkartõlarak bulunmaktadõr.

Şekil: 1.1 Ortalama Gecelik Faiz Oranlarõ

65

55

50

Faiz Oranõ
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Merkez Bankasõ, parasal göstergelerin, gerektiğinde değişiklikler yapõlmakla
birlikte 2002 yõlõ boyunca kontrol altõnda tutulacağõnõ açõklamõştõr. 2002 yõlõnõn ilk
yarõsõnda net uluslararasõ rezervler ve para tabanõ performans kriteri olarak, net iç
varlõklar ise gösterge değer olarak izlenmiştir. Şubat, Nisan ve Haziran sonlarõ
itibarõyla hedeflenen sõnõrlar içinde kalõndõğõ gözlenmektedir.
2002 yõlõ Ocak-Mayõs döneminde finansal piyasalarda istikrar açõsõndan olumlu
gelişmeler yaşanmõştõr. TCMB enflasyonu kontrol etme hedefi çerçevesinde kõsa
vadeli faiz oranlarõnõ gelişmeler doğrultusunda bir araç olarak kullanmõş ve faiz
oranlarõnõ tedrici olarak düşürmüştür. Mayõs ayõndan sonra piyasalarda meydana gelen
dalgalanmalarõn ekonomiye etkisini sõnõrlõ tutmak amacõyla TCMB gelişmeleri
yakõndan takip etmektedir.
Kur Politikasõ
2000 yõlõ başõnda uygulamaya konulan program uyarõnca, kur politikasõ 1 dolar
+ 0,77 euro kur sepeti baz alõnarak ileriye yönelik olarak açõklanan kur uygulamasõ
sürdürülürken, 2001 yõlõ Şubat ayõnda yaşanan kriz sonrasõnda bu sistem terkedilerek
dalgalõ kur rejimine geçilmiştir. Dalgalõ kur rejimine geçilmesiyle birlikte, Türk lirasõ
reel olarak hõzla değer kaybetmiş ve döviz kurlarõnda önemli dalgalanmalar
gözlenmiştir. ABD'de yaşanan 11 Eylül olaylarõnõn da etkisiyle döviz kurlarõ nominal
anlamda en yüksek değerlerine 2001 yõlõnõn Ekim ayõnda ulaşmõştõr. 2002 yõlõ
makroekonomik politikalarõnõn belirginleşmesi ve uluslararasõ kuruluşlarõn ek mali
desteği nedeniyle ekonomik beklentiler olumluya dönmüş ve bunun sonucu olarak
Türk lirasõ Kasõm ayõndan itibaren reel olarak değer kazanõrken belirsizliklerin
etkisiyle 2002 yõlõ Mayõs ayõndan sonra reel olarak değer kaybetmeye başlamõştõr.
Şekil: 1.2 Dolar ve Euronun Gelişimi

1.800.000

Türk Lirasõ

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

Dolar

02.Ağu.02

02.Haz.02

02.Tem.02

02.May.02

02.Nis.02

02.Şub.02

02.Mar.02

02.Oca.02

02.Ara.01

02.Eki.01

02.Kas.01

02.Eyl.01

02.Ağu.01

02.Tem.01

02.Haz.01

02.Nis.01

02.May.01

02.Şub.01

02.Mar.01

02.Oca.01

400.000

Euro

Merkez Bankasõ, dalgalõ kur rejimi çerçevesinde, döviz kurlarõnõn piyasada arz
ve talep koşullarõ altõnda belirlenmesi politikasõnõ sürdürmektedir. Ancak, Merkez
Bankasõ ani ve geçici dalgalanmalarda döviz kurlarõna müdahale edeceğini ve bu
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müdahalelerin amacõnõn döviz kurunun uzun dönem denge değerini etkilemeksizin
geçici şoklarõn önlenmesine yönelik olduğunu açõklamõştõr. 2001 yõlõ içinde sağlanan
ek dõş kaynağõn bütçe finansmanõnda kullanõlmasõ nedeniyle piyasaya çõkan fazla
likiditeyi çekmek amacõyla, Merkez Bankasõ önceden kamuoyuna açõklanan program
çerçevesinde döviz satõş ihaleleri gerçekleştirmiştir. Döviz satõş ihalelerine 2001 yõlõ
Aralõk ayõnda son verilmiştir.
Ödemeler dengesinde beklenenin ötesinde sağlanan olumlu performans ve
giderek belirginleşen ters para ikamesi 2002 yõlõ ilk aylarõnda döviz arz fazlasõ
oluşturmuştur. Merkez Bankasõ, hem bu nedenle hem de orta ve uzun vadede daha
güçlü rezerv pozisyonuna sahip olmanõn, uygulanan programa ilişkin piyasa güveninin
artmasõna katkõ sağlayacağõnõ dikkate alarak 2002 yõlõ Nisan ayõndan itibaren döviz
alõm ihaleleri yöntemiyle rezerv seviyesini artõrmaya karar vermiştir. Döviz alõm
ihaleleri ile piyasaya çõkan likidite dört hafta vadeli Türk lirasõ depo alõm ihaleleri ile
sterilize edilmiştir.
Son dönemde döviz piyasalarõnda gözlenen gelişmeler sonucunda, 2002 yõlõ
Temmuz ayõndan itibaren, döviz alõm ihalelerine geçici bir süre için ara verilmiştir.
Öte yandan, dört hafta vadeli Türk lirasõ depo ihalelerine ise devam edilmektedir.
1.4. Enflasyon
2001 yõlõ sonunda oniki aylõk fiyat artõş hõzlarõ TEFE’de yüzde 88,6, TÜFE’de
ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon oranlarõnõn bir önceki yõla göre
önemli ölçüde yükselmesinin temel nedenleri, 2001 Şubat ayõ sonunda yaşanan
krizden sonra dalgalõ kur rejimine geçilmesiyle birlikte piyasalarda beklenen güven
ortamõnõn sağlanamamasõ, belirsizliğin uzun süre devam etmesi ve bunlarõn döviz kuru
ve faiz oranlarõna yansõmasõ ve yõl boyunca devam eden yüksek oranlõ kamu fiyat
ayarlamalarõdõr.
Şekil: 1.3 Aylõk Fiyat Gelişmeleri
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2001 yõlõ Ekim ayõnda IMF ile ek finansman imkanõ içeren yeni bir anlaşma
yapõlacağõnõn gündeme gelmesi piyasalarõ rahatlatmõş ve Kasõm-Aralõk döneminde
Türk lirasõ yabancõ paralar karşõsõnda değer kazanmaya başlarken, faiz oranlarõ ve fiyat
artõş hõzlarõ azalma eğilimine girmiştir. Enflasyon oranlarõnda kaydedilen düşme 2002
yõlõnõn ilk yedi ayõnda da devam etmiş, özellikle piyasa tarafõndan çekirdek enflasyon
olarak algõlanan özel imalat sanayii fiyat artõş hõzõnda, Temmuz ayõndaki bir miktar
yükselmeye rağmen, önemli oranda düşüş gerçekleşmiştir. 2002 yõlõnõn ilk yedi ayõnda
TEFE, özel imalat sanayii fiyatlarõ ve TÜFE’de artõş hõzlarõ sõrasõyla yüzde olarak
15,5, 15,2 ve 13,6 oranõnda gerçekleşmiştir.
Enflasyondaki düşme eğiliminin devam etmesinin nedenleri; yurt içi talepteki
yetersizliğin yõlõn ilk yarõsõnda sürmesi, Merkez Bankasõnõn para politikasõnõ kararlõ bir
şekilde uygulayarak parasal genişlemeyi sõnõrlandõrmasõ, kamu kesiminde maaş ve
ücret ayarlamalarõnõn program hedefleri doğrultusunda yapõlmasõ ve Kasõm 2001Mayõs 2002 döneminde Türk lirasõnõn güçlenmesi ve istikrarlõ bir seyir izlemesi
nedeniyle ithalat girdi maliyetlerinin düşmesidir.
Konsolide bütçe performansõnõn hedefler doğrultusunda gerçekleşmeye devam
etmesi, Haziran 2002 tarihine kadar Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz
oranlarõnõn düşmesi, döviz kurundaki gelişmeler ve Merkez Bankasõnca uygulanan
örtük enflasyon hedeflemesi de dikkate alõndõğõnda 2002 yõlõ sonu enflasyon
hedeflerine ulaşõlacağõ tahmin edilmektedir. Yõlõn ilk yedi ayõndaki gelişmeler ve
Merkez Bankasõnõn eğilim anketlerine göre enflasyonist beklentilerdeki düşmeler bu
öngörüyü destekler niteliktedir.
1.5. Kamu Maliyesi
2001 yõlõ bütçesi, kamu faiz dõşõ fazlasõnõn artõrõlmasõ ve kamu borç stokunun
sürdürülebilir bir yapõya kavuşturulmasõ hedeflenerek hazõrlanmõştõr. Bu amaçla 2000
yõlõ sonunda ve 2001 yõlõ içinde uygulanan ekonomik programlar doğrultusunda gelir
artõrõcõ ve harcama disiplinini sağlayõcõ tedbirler alõnmõştõr.
Bu kapsamda, personel alõmõnõn sõnõrlandõrõlmasõ, bazõ harcama kalemlerinin
enflasyon oranõnõn altõnda artõrõlarak faiz dõşõ harcamalarda reel olarak bir gerileme
sağlanmasõ gibi daraltõcõ önlemler alõnmõştõr.
Diğer taraftan, 2000 yõlõnda uygulamaya konulan gelir artõrõcõ tedbirlere 2001
yõlõnda da devam edilmiş, bu çerçevede motorlu taşõtlar vergisi, taşõt alõm vergisi ve
KDV oranlarõnõn yükseltilmesi, gelir vergisi dilimlerinin hedeflenen enflasyona göre
artõrõlmasõ, gelir vergisi mükelleflerine yönelik hayat standardõ esasõnõn tekrar
uygulamaya konulmasõ, Akaryakõt Tüketim Vergisinin her ay gerçekleşen TEFE
oranõnda artõrõlmasõ, vergi kaçağõnõn önlenmesi amacõyla vergi kimlik numarasõ
kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ gibi önlemlere başvurulmuştur. Bu önlemler
sonucunda, 2001 yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 3,5’i düzeyinde gelir artõşõ sağlanmõştõr.
İzlenen bu politikalar sonucunda, 2001 yõlõnda GSYİH’ya oran olarak, bütçe
gelirleri ve bütçe harcamalarõ sõrasõyla yüzde 28,6 ve yüzde 44,3 oranõnda
gerçekleşirken, bütçe açõğõ yüzde 15,7, faiz dõşõ fazla ise yüzde 6,9 olmuştur.
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Tablo:1. 6-Yõllar İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi
(GSYİH’ya Oran, Yüzde)

1999

2000

2001

Harcamalar
Faiz Dõşõ Harcamalar
Cari Harcamalar
Personel
Diğer Cari
Yatõrõm
Transfer
Faiz Dõşõ Transfer
Faiz Ödemeleri

36,3
22,4
11,8
8,9
2,9
2,0
22,4
8,6
13,8

37,7
21,3
10,9
8,0
2,9
2,2
24,6
8,2
16,4

44,3
21,7
11,2
8,4
2,8
2,3
30,8
8,2
22,6

Gelirler
Genel Bütçe
Vergi Gelirleri
Vergi Dõşõ Normal Gelirler
Özel Gelir ve Fonlar
Katma Bütçe

24,3
24,0
19,1
2,4
2,5
0,3

26,7
26,4
21,3
2,8
2,4
0,2

28,6
28,2
21,9
4,1
2,2
0,4

1,9
-12,0

5,4
-11,0

6,9
-15,7

Faiz Dõşõ Fazla
Bütçe Açõğõ

2002 yõlõnõn Ocak-Haziran döneminde, 53,7 katrilyon liralõk harcama
yapõlõrken, 35,8 katrilyon liralõk gelir elde edilmiş ve bütçe açõğõ 17,9 katrilyon lira
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, harcamalarda bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre
yüzde 73’lük, gelirlerde ise yüzde 56,2’lik bir artõşõ ifade etmektedir. Özellikle iç borç
faiz ödemelerindeki yüksek oranlõ artõş, toplam harcamalarõn yükselişinde önemli
ölçüde belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, Ocak-Haziran döneminde 10,6 katrilyon
liraya ulaşan faiz dõşõ fazla, programlananõn üzerinde bir iyileşme göstermektedir.
Tablo:1. 7-Ocak-Haziran Dönemi İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi
(Yüzde Artõş)
Harcamalar
Faiz Dõşõ Harcamalar
Cari Harcamalar
Personel
Diğer Cari
Yatõrõm
Transfer
Faiz Dõşõ Transfer
Faiz Ödemeleri

2000
89,8
50,4
54,1
50,4
75,7
50,5
106,9
46,0
141,4

2001
31,1
43,8
40,2
40,2
40,5
62,7
27,2
45,7
20,8

2002
73,0
65,0
64,1
65,8
55,5
59,2
76,8
67,0
80,8

Gelirler
Vergi Gelirleri
Vergi Dõşõ Normal Gelirler
Özel Gelir ve Fonlar

106,6
108,0
160,6
65,6

47,7
34,5
187,5
13,4

56,2
53,9
57,3
74,5

1 003,4
64,2

56,1
-0,4

38,7
120,6

Faiz Dõşõ Fazla
Bütçe Açõğõ

Konsolide bütçe, mahalli idareler, fonlar, sosyal güvenlik kuruluşlarõ ve döner
sermayelerden oluşan genel devlet dengesi, bu idarelerin gelir ve giderlerinin
konsolidasyonu ile elde edilmektedir. Genel devlet gelir ve harcamalarõna ilişkin
büyüklükler aşağõdaki tabloda yer almaktadõr.
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Tablo:1. 8-Genel Devlet Gelir ve Harcamalarõ
(GSYİH’ya Oran, Yüzde)
1999
2000
2001
Vergiler
Vasõtasõz
Vasõtalõ
Servet
Vergi Dõşõ Normal Gelirler
Faktör Gelirleri
Sosyal Fonlar

23,1
10,1
12,5
0,4
4,7
2,9
5,1

25,4
10,0
15,0
0,4
4,8
3,2
5,4

26,6
10,5
15,7
0,4
5,0
3,7
5,9

Toplam
Özelleştirme Gelirleri
Toplam Gelir

35,7
0,1
35,8

38,8
1,5
40,4

41,2
0,9
42,1

Cari Harcamalar
Yatõrõm Harcamalarõ
Sabit Sermaye
Stok Değişmesi
Transfer Harcamalarõ
Cari Transferler (Net)
Sermaye Transferleri
Stok Değişim Fonu

17,8
4,5
4,5
0,0
26,8
25,6
1,2
0,0

16,9
4,7
4,7
0,0
29,1
27,5
1,6
0,0

17,5
4,3
4,2
0,0
35,5
34,3
1,1
0,0

Toplam Harcama

49,0

50,7

57,2

Borçlanma Gereği

13,2

10,3

15,1
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2. MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE
Makroekonomik Politikanõn Temel Amaçlarõ
2002-2005 döneminde Türkiye’nin makroekonomik politikalarõnõn temel
amaçlarõ; ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõ tesis etmek, enflasyonu ve
kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun GSYİH’ya oranõnõ AB ülkeleri
ortalamalarõna yaklaştõrmak, AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda serbest piyasa
ekonomisini güçlendirmek ve rekabet edebilirliği artõrarak ekonominin AB’ye uyum
sürecini hõzlandõrmaktõr. Ekonomi politikasõ aynõ zamanda Türkiye ve AB arasõndaki
gelişmişlik farkõnõ azaltmaya yönelik bir perspektife dayanmaktadõr.
Bu temel amaçlar çerçevesinde;
- maliye politikasõ, kamu açõklarõnõ kalõcõ bir biçimde azaltacak ve kamu borç
stokunun sürdürülebilir bir yapõda gelişmesini sağlayacak şekilde yürütülecek,
- para politikasõ enflasyonla mücadeleyi hedefleyecek ve ekonomik birimlere
uzun vadeli bir bakõş açõsõ kazandõracak çerçevede uygulanacak,
- dalgalõ döviz kuru rejimine devam edilecek ve döviz kuru ekonomideki temel
dinamikler tarafõndan belirlenecek,
- gelirler politikasõ fiyat istikrarõnõ sağlama hedefleriyle tutarlõ ve verimlilikle
ilişkili olarak yürütülecek,
- makroekonomik istikrarõ sürekli kõlacak, piyasa mekanizmasõnõ güçlendirecek
ve ekonominin krizlere karşõ kõrõlganlõğõnõ azaltarak etkin, esnek ve verimli bir
yapõya kavuşmasõnõ sağlayacak yapõsal reformlara devam edilecektir.
Maliye Politikasõ
2002-2005 döneminde uygulanacak maliye politikasõnõn temel amacõ, her yõl
önemli bir oranda faiz dõşõ bütçe fazlasõ vererek kamu borç stokunu sürdürülebilir bir
düzeye indirmek ve kamu açõklarõnõ kalõcõ bir biçimde azaltmaktõr. Bu çerçevede,
kamu harcama, gelir ve borçlanma politikalarõ tutarlõ ve etkin bir biçimde
uygulanacak, vergi oranlarõ artõrõlmaksõzõn vergi tabanõnõn genişletilmesi suretiyle
vergi gelirleri artõrõlacak ve kamu harcamalarõnda etkinlik ve tasarruf sağlanacaktõr.
Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde izlenecek maliye politikasõ ve
projeksiyonlar detaylõ bir şekilde Bölüm 3'de verilmiştir.
Para ve Kur Politikasõ
2002-2005 döneminde Merkez Bankasõ para politikasõnõ fiyat istikrarõnõ
sağlamaya yönelik olarak belirleyecektir. Bu amaçla, kõsa dönem faiz oranõnõn politika
aracõ olarak kullanõlacağõ enflasyon hedeflemesine geçilecektir.
Merkez Bankasõ tarafõndan 2001 yõlõ Şubat ayõndan itibaren uygulanmaya
başlanan dalgalõ kur rejimi sürdürülecektir. Döviz kuru piyasada arz ve talebe göre
belirlenecek, ancak Merkez Bankasõ döviz kurunun uzun dönem seviyesini
etkilemeden, sadece aşõrõ dalgalanmalarõ engellemek için müdahalede bulunabilecektir.

13

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Makroekonomik Çerçeve

Gelirler Politikasõ
Uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde ücret politikasõnda, geriye
dönük endekslemeden vazgeçilerek öngörülen fiyat artõşõ ile üretkenlik ve karlõlõğa
dayanan bir ücret ve maaş belirlenmesi sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.
Kamu ücret politikasõnda 2000 yõlõndan bu yana uygulanmakta olan ileriye
dönük endeksleme politikasõna devam edilecektir. Hükümet, özel sektörün de bu
politikayõ izlemesi doğrultusunda işveren ve işçi sendikalarõ arasõndaki uzlaşmanõn
temini için Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) ve benzeri zeminleri
kullanacaktõr.
Yapõsal Reform Politikalarõ
Yapõsal reformlar, enflasyonist beklentilerin azaltõlarak enflasyondaki katõlõğõn
ortadan kaldõrõlmasõnõ, ekonomide rekabetin artõrõlmasõnõ, kaynaklarõn daha etkin
kullanõlmasõnõ, piyasa mekanizmasõnõn güçlendirilmesini ve özel sektörün
ekonomideki belirleyiciliğinin artõrõlmasõnõ amaçlamaktadõr. Bu kapsamda, kamu
maliyesi, bankacõlõk, tarõm ve altyapõ hizmetleri alanlarõndaki reformlar hõzlandõrõlarak
sürdürülecektir.
Dõşsal Faktörler
2000 yõlõ sonundan itibaren dünya ekonomisi büyümesi belirgin bir şekilde
yavaşlamõş, dünya ticaret hacmi artõşõ önemli ölçüde düşmüş ve bazõ temel mallarõn
fiyatlarõ gerilemiştir. 11 Eylül terörist saldõrõlarõ sonrasõnda yavaşlamanõn daha da
derinleşerek devam edeceğine yönelik beklentiler artmõş, ancak 2002 yõlõnõn ilk
yarõsõndan itibaren toparlanma işaretleri görülmeye başlanmõştõr. Buna rağmen dünya
ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler sürmektedir.
Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõn makroekonomik analiz ve öngörülerinde
kullanõlan dünya ekonomisine ilişkin varsayõmlar, Avrupa Birliği Komisyonu, IMF ve
OECD gibi uluslararasõ kuruluşlarõn en son tahminleri ile tutarlõ bir çerçeveye
dayanmaktadõr.
Bu kapsamda, ihracatõmõzda yüzde 50’den fazla paya sahip olan AB
ülkelerinde 2002 yõlõnda yüzde 1,5 civarõnda beklenen büyümenin, 2003 yõlõnda yüzde
2,9’a çõkacağõ ve 2004 ve 2005 yõllarõnda potansiyel düzey olan yüzde 2,5 oranõnda
gerçekleşeceği varsayõlmõştõr. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerin ithalat talebi
artõş hõzõ 2002 yõlõnda yüzde 6,4, 2003 yõlõnda yüzde 7,7, 2004 ve 2005 yõllarõnda ise
yüzde 8,6 olarak alõnmõştõr.
Euro/dolar paritesi için AB Komisyonu tahminleri kullanõlmõş ve bu çerçevede
2002-2005 döneminde paritenin 0,87 olacağõ varsayõlmõştõr.
2002 yõlõnda yüzde 5,0 oranõnda azalmasõ beklenen petrol fiyatlarõnõn, 20032005 döneminde de yõlda ortalama yüzde 4,0 oranõnda gerileyeceği varsayõlmõştõr.
2.1. Büyüme ve İstihdam
Kamu maliyesinde yaşanan sorunlar ve süregelen yüksek enflasyon son on
yõlda Türkiye’nin ekonomik performansõnõ olumsuz etkilemiş, büyüme hõzõnõn
potansiyelin altõnda kalmasõna ve önemli dalgalanmalar göstermesine neden olmuştur.
2002-2005 dönemi makroekonomik politikalarõnõn önemli amaçlarõndan birisi,
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büyümenin önünde engel oluşturan yapõsal sorunlarõ ortadan kaldõrarak sürdürülebilir
bir büyüme ortamõnõn sağlanmasõdõr.
Ekonomik program, kamu maliyesinin sağlõklõ bir yapõya kavuşturulmasõnõ ve
yüksek oranlõ faiz dõşõ fazla yaratõlarak borç stokunun azaltõlmasõnõ hedeflemektedir.
Bu kapsamda sürdürülmekte olan maliye politikasõ ve 2002 yõlõnda dünya ekonomisi
büyümesinin yavaşlamasõ ekonomik canlanmayõ sõnõrlamaktadõr. 2003-2005
döneminde uygulanmaya devam edilecek olan sõkõ maliye politikasõnõn daraltõcõ etkisi,
yapõsal reformlar sonucunda kaynaklarõn daha etkin kullanõlmasõnõn olanaklõ hale
gelmesi ile birlikte özel sektör tarafõndan telafi edilebilecektir.
Büyümenin Talep Bileşenleri
2001 yõlõnda yaşanan ekonomik daralmanõn ardõndan, 2002 yõlõnõn ilk yarõsõnda
ekonomik aktivitede kõsmi canlanma işaretleri gözlenmeye başlanmõştõr. 2002 yõlõnda
ekonomik aktivite, iç talebin sõkõ para ve maliye politikalarõnõn baskõsõ altõnda olduğu
bir ortamda gerçekleşecektir. Ekonomik canlanmayõ sõnõrlandõran bu faktörlere karşõn,
2001 yõlõnda sağlanan fiyat avantajõna bağlõ olarak, 2002 yõlõna yansõyan ihracat artõşõ
ve stok artõşõnõn büyümenin ana bileşenleri olmasõ beklenmektedir. Ertelenmiş tüketim
talebinin harekete geçmesinin de etkisiyle, özel tüketim harcamalarõnda bir canlanma
beklenmekte, özel yatõrõmlarõn ise ancak yõlõn sonuna doğru artma eğilimine gireceği
tahmin edilmektedir.
Yürütülmekte olan bankacõlõk reformu çerçevesinde şirket borçlarõnõn yeniden
yapõlandõrõlmasõ çalõşmalarõnõn ve yõlõn ikinci yarõsõnda reel sektöre açõlan banka
kredilerinde beklenen artõşõn yõl sonuna doğru büyümeye olumlu katkõ yapacağõ
tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, 2002 yõlõnda GSYİH'nõn yüzde 3,9, GSMH'nõn ise
yüzde 3 oranõnda artmasõ beklenmektedir.
2002 yõlõnda büyümenin harcamalar yoluyla bileşenlerine bakõldõğõnda, özel
tüketimin yüzde 4, kamu tüketiminin yüzde 3,2, özel sabit sermaye yatõrõmlarõn yüzde
4 artacağõ, kamu sabit sermaye yatõrõmlarõnõn ise yüzde 3,5 düşeceği, böylece yurtiçi
nihai talebin yüzde 3,4 artacağõ tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet ihracatõnõn 2002
yõlõnda yüzde 6,2, mal ve hizmet ithalatõnõn ise yüzde 15,8 artmasõ beklenmektedir.
Orta vadede, yürütülen yapõsal reformlarla ekonomide rekabetin artõrõlmasõ ve
kaynaklarõn daha etkin kullanõlmasõ amaçlanmaktadõr. Bankacõlõk reformlarõ,
uygulanan maliye politikalarõ ve kamu reformlarõ sonucunda tasarruflarõn artmasõ,
finansal hizmetlerde kalitenin yükselmesi ve özel yatõrõmlara yönlendirilebilecek
kaynaklarõn artmasõ beklenmektedir.
2003-2005 döneminde yõlda ortalama GSMH’nõn yüzde 5,2, GSYİH’nõn ise
yüzde 5 oranõnda artmasõ beklenmektedir. Talep bileşenleri itibarõyla, büyümenin
temel olarak yatõrõm ve ihracat artõşõndan kaynaklanacağõ tahmin edilmektedir. Bu
dönemde, toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn yõlda ortalama yüzde 14,2, özel
yatõrõmlarõn yüzde 15,6, kamu yatõrõmlarõnõn ise yüzde 10,7 oranõnda artmasõ
beklenmektedir. Mal ve hizmet ihracatõnõn yõlda ortalama yüzde 6,6, mal ve hizmet
ithalatõnõn ise yüzde 8,4 oranõnda artacağõ tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, özel
tüketim harcamalarõnõn yõlda ortalama yüzde 3,8, kamu tüketim harcamalarõnõn ise
yüzde 5,6 oranõnda artmasõ öngörülmektedir.
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Potansiyel Hasõla
Yapõsal reformlarõn başarõyla uygulanmasõna paralel olarak, son on yõlda çeşitli
nedenlerle potansiyelin altõnda seyreden ortalama GSYİH büyümesinin, 2003 yõlõndan
itibaren potansiyel seviyeye yaklaşmasõ beklenmektedir. Gerçekleşen hasõlanõn
potansiyel hasõladan farkõ olarak tanõmlanan hasõla açõğõ, 2000 Kasõm ve 2001 Şubat
krizleriyle birlikte hõzla negatif düzeylere gerilemiştir. 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinden
itibaren hasõla açõğõnõn azalmaya başlamasõ beklenmekle birlikte, çok hõzlõ bir
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ekonomik iyileşme öngörülmemektedir. Hasõlanõn, potansiyele ancak 2004 yõlõnõn
ikinci yarõsõnda ulaşmasõ ve 2005 yõlõ sonuna kadar bu düzeyi korumasõ
beklenmektedir. Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde uygulanmasõ
öngörülen sõkõ maliye ve para politikalarõna bağlõ olarak iç talebin kontrollü artmasõ
öngörüldüğünden, bu dönemde, büyümenin enflasyonist bir etkisinin olmayacağõ
tahmin edilmektedir.

Kutu: 2.1- Potansiyel Hasõla ve Hasõla Açõğõ Projeksiyonlarõ

Gerçekleşen hasõlanõn potansiyel hasõladan farkõ olarak tanõmlanan hasõla açõğõ, ekonominin
devresel hareketlerin hangi aşamasõnda olduğunun önemli göstergelerinden biridir. Potansiyel hasõla
ve hasõla açõğõ, ölçülemeyen değişkenler olmalarõ nedeniyle, hesaplama yöntemine göre farklõlõklar
gösterebilmektedir. Bu çalõşmada potansiyel hasõla ve hasõla açõğõ 3 ayrõ yönteme göre hesaplanmõştõr:
1.
2.
3.

Doğrusal Metod
Hodrick-Prescott Metodu
Gözlenemeyen Bileşenler Metodu (Kalman Filtresi)
1990-2005 dönemi için hesaplanan hasõla açõklarõ aşağõda gösterilmektedir.

Şekil : Hasõla Açõğõ
20
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Yõllar
GAP_T
GAP_HP: Hasõla Açõğõ (Hodrick-Prescott),
GAP_KF: Hasõla Açõğõ (Kalman Filtresi)

GAP_HP

GAP_KF

GAP_T:Hasõla Açõğõ (Doğrusal Metod),

Hasõla açõğõ serileri genel olarak birbirleriyle uyumlu hareket etmekle birlikte, az sayõda
noktada farklar anlamlõ düzeylere ulaşmakta, hatta ekonominin fazla kapasite ile çalõşõp çalõşmadõğõna
dair çelişkili izlenimler verebilmektedir. Bununla beraber, seriler 1994 krizi, 1998 Rusya krizi, 17
Ağustos 1999 depremi, 2000 Kasõm ve 2001 Şubat krizleri gibi sõnama noktalarõnda beklenen işaret ve
eğilimi göstermektedir. Hesaplanan hasõla açõğõ serilerinin geçmiş gelişmelerle uyumlu davranõş
sergilemesi, ekonomik gösterge olarak dikkate alõnmalarõnda fayda olabileceğine işaret etmektedir.
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Sektörel Büyüme
GSYİH’nin sektörel kompozisyonunun tahmininde, küreselleşme, Avrupa
piyasalarõyla entegrasyon, teknolojik gelişme ve bilgi ekonomisine geçiş süreci gibi
faktörler göz önünde tutulmuştur.
Sektörel kompozisyona bakõldõğõnda, tarõmõn GSYİH içindeki payõnõn 2002-2005
döneminde azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, tarõm katma
değerinin program döneminde yõllõk ortalama yüzde 1,8 civarõnda büyümesi ve toplam
katma değer içindeki payõnõn 2001 yõlõndaki yüzde 13,7 seviyesinden dönem sonunda
yüzde 12,2 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir. 2002-2005 döneminde, GSYİH’nõn
yõlda ortalama artõş oranõnõn yüzde 4,7, sanayi ve hizmetler sektörlerinin ortalama
büyümelerinin ise GSYİH artõşõnõn bir miktar üzerinde olmasõ öngörülmektedir.
Böylece, 2001 yõlõnda sõrasõyla yüzde 28,3 ve yüzde 58 olan sanayi ve hizmetler
sektörlerinin GSYİH içindeki paylarõnõn 2005 yõlõnda sõrasõyla yüzde 29,1 ve yüzde
58,8 seviyelerine çõkmasõ beklenmektedir.
Tablo:2. 1-Sektörler İtibarõyla Katma Değer Gelişmeleri
Gerçekleşme
1999
2000

Tarõm
Sanayi
Hizmetler

-4,6
-5,0
-5,1

3,8
5,6
9,4

GSYİH

-5,0

7,5

Tarõm
Sanayi
Hizmetler

14,0
28,8
57,2

13,5
28,3
58,2

GSYİH

100

100

2001

2002

(1987 Fiyatlarõyla)
Tahmin
2003
2004
2005

Büyüme Oranlarõ (Yüzde)
-6,1
3,2
1,9
-7,5
5,2
5,3
-7,7
3,4
5,4

-7,4

3,9

4,9

GSYİH İçindeki Paylar (Yüzde)
13,7
13,6
13,2
28,3
28,7
28,8
58,0
57,7
58,0

100

100

100

1,0
5,5
5,7

1,0
5,7
5,8

5,0

5,1

12,7
28,9
58,4

12,2
29,1
58,8

100

100

Yatõrõm-Tasarruf Dengesi
2002-2005 döneminde, iç borçlanmadaki yavaşlamaya ve kamu borç
yönetiminde sağlanacak iyileşmeye bağlõ olarak, faiz oranlarõnõn gerilemesi ve özel
yatõrõmlara yönelik finansman imkanlarõnõn genişlemesi yatõrõmlarda artõşa yol
açacaktõr. Ayrõca, AB ile ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ekonomide beklentilerin
olumlu yönde etkilenmesi ve AB ekonomisine entegrasyon çerçevesinde pazar
olanaklarõnõn genişlemesi, gerek yerli gerekse yabancõ yatõrõmlarda artõşa neden
olabilecektir.
Kamu yatõrõmlarõnõn GSYİH içindeki payõnõn, eğitim, sağlõk ve teknoloji
alanlarõnda öngörülen yatõrõm artõşlarõna bağlõ olarak, 2001 yõlõndaki yüzde 5,2
düzeyinden 2005 yõlõnda yüzde 5,6 düzeyine yükselmesi beklenmektedir. Kamu
yatõrõmlarõndaki bu õlõmlõ artõş, altyapõ hizmetlerinin geliştirilmesi ve genç bir nüfus
yapõsõna sahip olan ülkemizde işgücünün niteliğini yükseltme ve toplam faktör
verimliliğini artõrma perspektifine dayanmaktadõr. 2001 yõlõnda yüzde 11,7’ye
gerileyen özel sektör yatõrõmlarõnõn GSYİH içindeki payõnõn ise, yatõrõm ortamõnõn
iyileşmesine bağlõ olarak giderek artacağõ ve 2005 yõlõnda yüzde 16,8’e çõkacağõ
tahmin edilmektedir. Bu çerçevede toplam yatõrõmlarõn GSYİH içindeki payõnõn
2001’deki yüzde 15,7 düzeyinden 2005’te yüzde 22,5’e çõkacağõ beklenmektedir.
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1994 yõlõndan bu yana kamu harcamalarõ içinde çok yüksek bir paya sahip olan
faiz giderlerinin, 2002-2005 döneminde azalmasõ sonucunda kamu harcanabilir
gelirinin ve kamu tasarrufunun artmasõ beklenmektedir. Böylece kamu yatõrõm-tasarruf
açõğõnõn gerilemesi öngörülmektedir.
Kamu harcanabilir gelirinin GSYİH içindeki payõnõn artmasõna bağlõ olarak, özel
harcanabilir gelirin ve dolayõsõyla özel tasarruflarõn GSYİH içindeki payõnõn azalmasõ
beklenmektedir.
Bu gelişmeler çerçevesinde, 2002-2005 döneminde enflasyondaki düşüş
sürecinin ekonomik yapõya getirdiği etkinlikle birlikte yurtiçi tasarruflarda önemli bir
artõş beklenmekte olup, bu artõşõn da toplam yatõrõmlarõn finansmanõna katkõda
bulunmasõ hedeflenmektedir. Uygulanmakta olan sõkõ para ve maliye politikalarõyla
toplam yatõrõm-tasarruf açõğõnõn kontrol altõnda tutulmasõ ve bu açõğõn, ekonomide
güvenin yeniden tesis edilmesine paralel olarak artacak sermaye girişleriyle herhangi
bir güçlükle karşõlaşõlmadan finanse edilmesi beklenmektedir.
Tablo:2. 2-Toplam Yatõrõm - Tasarruf Dengesi
(GSYİH’ya Oran, Yüzde)
Gerçekleşme

Toplam Yatõrõmlar

Tahmin

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

21,8

23,9

15,7

19,3

20,4

21,5

22,5

-Kamu

5,4

5,8

5,2

5,1

5,3

5,4

5,6

-Özel

15,1

15,9

11,7

12,7

14,5

16,1

16,8

1,4

2,1

-1,3

1,6

0,6

0,1

0,0

Toplam Tasarruflar

21,8

23,9

15,7

19,3

20,4

21,5

22,5

Yurtiçi Tasarruf

18,4

16,6

17,9

17,6

18,8

19,7

20,1

Dõş Tasarruf (1)

3,4

7,3

-2,2

1,8

1,7

1,9

2,4

-Stok Değişmesi

(1) DİE tarafõndan açõklanan harcamalar yoluyla GSYİH baz alõnmõş ve yatõrõm- tasarruf dengesi bu çerçevede hesaplanmõştõr.
Tabloda verilen kamu yatõrõmlarõ genel devletin yanõnda KİT yatõrõmlarõnõ da kapsamaktadõr.

Büyümenin Kaynaklarõ
2002-2005 döneminde, sermaye stoku ve işgücü gibi geleneksel üretim
faktörlerinin yanõnda toplam faktör verimliliğinin de (TFV) büyümeye önemli katkõda
bulunmasõ beklenmektedir. Program döneminde sermaye stokunun yõlda ortalama
yüzde 2,9 oranõnda artõş göstermesi ve büyümeye katkõsõnõn ise yüzde 42,8 olmasõ
öngörülmektedir.
Tablo:2. 3-Üretim Faktörleri Artõşlarõ
(Yüzde)
Dönem

Hasõla Artõşõ

1980-2000

3,9

2001

-7,4

2002

3,9

2003

4,9

2004
2005

Sermaye Stoku
Artõşõ
5,7

İstihdam Artõşõ

TFV Artõşõ

1,7

0,6

1,3

-1,0

-5,6

2,2(*)

0,0

0,9

2,9

3,9

1,5

5,0

3,4

3,2

1,7

5,1

3,2

3,6

1,8

(*): Kapasite kullanõm oranlarõ için yapõlan düzeltme dikkate alõndõğõnda sermaye stoku artõşõ yüzde 6,4 olmaktadõr.
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2002-2005 döneminde yatõrõmlarda öngörülen artõşõn yeni istihdam olanaklarõ
yaratmasõ, ancak yüksek nüfus artõşõyla beraber işgücüne katõlma oranõnõn da aynõ
dönemde artmasõyla, işsizlik oranõndaki gerilemenin sõnõrlõ kalmasõ beklenmektedir.
2001 yõlõnda yüzde 48,7 olan ve 2002 yõlõ ilk çeyreğinde yüzde 45,2’ye gerileyen
işgücüne katõlma oranõnõn 2005 yõlõnda yüzde 49,5’e yükselmesi beklenmektedir.
Program döneminde istihdam artõşõnõn yõlda ortalama yüzde 2,5 olacağõ ve işsizlik
oranõnõn da 2001 yõlõndaki yüzde 8,5 seviyesinden 2005 yõlõnda yüzde 7,7 düzeyine
gerileyeceği tahmin edilmektedir. İstihdam artõşõnõn, büyümeye katkõsõnõn ise yüzde
26,4 olmasõ beklenmektedir.
Tablo:2. 4-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler
Gerçekleşme

Tahmin

2001

2002

2003

2004

2005

Çalõşma Çağõ Nüfusu (Bin Kişi)

45.702

46.659

47.619

48.575

49.530

İşgücüne Katõlma Oranõ (Yüzde)

48,7

48,0

48,6

49,0

49,5

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)

20.367

20.380

21.176

21.850

22.633

İstihdam (Yüzde Değişme)

-1,0

0,0

3,9

3,2

3,6

8,5

9,0

8,5

8,2

7,7

İşsizlik Oranõ (Yüzde)

2002-2005 döneminde, TFV’nin yõlda ortalama yüzde 1,5 civarõnda artõş
göstermesi ve ekonomik büyümeye yüzde 30 civarõnda katkõ sağlamasõ
beklenmektedir.
Bu çerçevede, Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde Türkiye
ekonomisi için öngörülen yõlda ortalama yüzde 5 civarõndaki büyüme oranõnõn
gerçekleştirilebilmesi mümkün görülmektedir.
2.2. Enflasyon
2002-2005 döneminin temel hedeflerinden biri enflasyon oranõnõn kalõcõ bir
şekilde düşürülerek, AB ülkelerinde gerçekleşen seviyelere yaklaştõrõlmasõdõr. Bu
amaçla, enflasyon hedeflemesi politikasõna geçilmesinin önkoşullarõnõ sağlamak için
Mayõs 2001 tarihinde Merkez Bankasõ Kanununda gerekli düzenlemeler yapõlarak fiyat
istikrarõnõn sağlanmasõ Bankanõn temel görevi olarak belirlenmiştir. Bu yapõ, AB
kriterleri ile tamamen tutarlõ olup, Merkez Bankasõ Kanununu ilgili AB müktesabatõna
yaklaştõrmaktadõr.
Merkez Bankasõ resmi enflasyon hedeflemesi için gerekli teknik çalõşmalarõ
yürütmekte olup, uygun şartlarõn oluşmasõnõ takiben 2002 yõlõ içinde enflasyon
hedeflemesine geçecektir. Geçiş döneminde parasal taban ve kõsa vadeli faiz oranlarõ
politika araçlarõ olarak kullanõlmaya devam edilecektir. Merkez Bankasõ kõsa vadeli
faiz oranlarõnõ enflasyonun gelecekte alacağõ değere göre belirlemektedir. Bu
kapsamda, kõsa vadeli faiz oranlarõ, beklenti anketleri, enflasyon tahminleri, kamu ve
özel sektörün fiyatlandõrma davranõşlarõ, döviz kuru ve ödemeler dengesi gelişmeleri,
istihdam ve birim işgücü maliyetleri, maliye ve para politikasõ göstergeleri
değerlendirilerek tespit edilmektedir.
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Kutu: 2.2- Toplam Faktör Verimliliği
Toplam faktör verimliliği üretimin sermaye stoku ve istihdam gibi geleneksel üretim
faktörleri tarafõndan açõklanamayan kõsmõ olarak tanõmlanabilir. TFV sürdürülebilir ekonomik büyüme
için önemli bir bileşen olarak görülmektedir. TFV’nin önemli açõklayõcõ değişkenleri arasõnda eğitim
harcamalarõ, araştõrma ve geliştirme harcamalarõ, doğrudan yabancõ yatõrõmlar, dõşa açõklõk, kurumsal
ve fiziki alt yapõ yatõrõmlarõ sayõlabilir.
Türkiye ekonomisinde, 1980-2000 döneminde TFV’nin büyümeye katkõsõ yüzde 13
civarõnda gerçekleşmiştir. Bu değer bir çok ülke ile karşõlaştõrõldõğõnda oldukça düşük kalmaktadõr.
Ancak, bu farklõlaşmada kriz yõllarõnda TFV’nin yüksek oranlarda düşüş göstermesi belirleyici
olmaktadõr. Kriz yõllarõ hariç tutulduğunda TFV’nin katkõsõ yüzde 26’ya ulaşmaktadõr. Aynõ dönem
itibarõyla, kriz yõllarõ hariç istihdam ve sermaye stokunun katkõlarõ ise sõrasõyla yüzde 17,4 ve yüzde
56,3 olmaktadõr. 1990-2000 döneminde ise TFV’nin büyümeye katkõsõ yüzde 35’e ulaşõrken istihdam
ve sermaye stokunun katkõlarõ sõrasõyla yüzde 12,5 ve yüzde 52,2 olmaktadõr.
Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde ise sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin
büyümeye katkõlarõnõn sõrasõyla, yüzde 42,8, 26,4 ve 30,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo: Büyümenin Kaynaklarõ
Sermaye Birikiminin
Katkõsõ (Yüzde)

İstihdam Artõşõnõn
Katkõsõ (Yüzde)

TFV Artõşõnõn Katkõsõ
(Yüzde)

1980-2000 (1)
1990-2000 (1)

56,3
52,2

17,4
12,5

26,3
35,3

2001
2002(2)
2003
2004
2005

-21,8
83,2
30,3
34,7
32,1

-6,2
-5,8
39,4
31,2
33,8

-72,0
22,7
30,3
34,1
34,2

2002-2005

42,8

26,4

30,8

Dönem

(1) Kriz Yõllarõ Hariç.
(2) 2001 yõlõnda kriz nedeniyle kapasite kullanõm oranlarõnda ciddi düşüşler olmuş ve dolayõsõyla 2002 yõlõ sermaye
stokunun büyümeye katkõsõ hesaplanõrken kapasite kullanõm oranlarõnõn yeniden artmasõ dikkate alõnarak sermaye
stoku artõş rakamõnda düzeltme yapõlmõştõr.

Şekil: Üretim Faktörlerinin Büyümeye Katkõlarõ
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Enflasyon hedeflemesine geçilmesi ve uygulamada başarõya ulaşõlmasõ için
dalgalõ kur rejimi çerçevesinde döviz kurlarõnda istikrarõn oluşmasõ ve böylece kur ile
enflasyon arasõndaki bağõn zayõflamasõ (nitekim 2001 yõlõnda dalgalõ döviz kuru
rejimine geçilmesiyle birlikte döviz kuru değişimlerinin enflasyona yansõma oranõnda
zayõflama gözlenmiştir), mali disiplinin sürdürülmesi, bankacõlõk sisteminin
güçlendirilmesi, kamu kesiminde etkinlik ve verimliliği artõrõcõ yapõsal reformlarõn
tamamlanmasõ, finansal derinleşmenin sağlanmasõ, ücret ve fiyat belirleme
süreçlerinde geriye dönük endeksleme alõşkanlõğõnõn kõrõlmasõ, mal ve faktör
piyasalarõnda sağlanacak esneklikle birlikte göreli fiyat yapõsõnda oluşabilecek
sorunlarõn aşõlmasõ gerekmektedir. Sõkõ maliye politikasõnõn sürdürülmesi ve
programlanan yapõsal reformlarõn gerçekleştirilmesi, bir taraftan enflasyonun
düşürülme maliyetini azaltõrken, diğer taraftan enflasyon bekleyişlerinin hedeflere
yaklaşmasõnõ sağlayarak para politikasõnõn etkinliğini destekleyecektir. Sistemin
başarõsõ için para ve maliye politikalarõ arasõndaki uyum önem arz etmektedir.
Enflasyonla mücadele kapsamõnda 2000 yõlõndan itibaren kamu kesimi maaş
ve ücretlerini hedef alõnan enflasyon oranõna göre belirleme politikasõ önümüzdeki
dönemde de sürdürülecektir. Özel sektörde de benzer bir sürecin yaşanmasõ için
Hükümet uzlaştõrõcõ bir yol izleyecektir. Gelirler politikasõnda ileriye dönük
endeksleme alõşkanlõğõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ Merkez Bankasõ politikalarõnõ da
destekleyici nitelikte olacaktõr.
Diğer taraftan, yapõsal reformlar enflasyonun kalõcõ olarak aşağõ çekilmesi,
enflasyonist beklentilerin azaltõlmasõ ve böylece enflasyondaki katõlõğõn ortadan
kaldõrõlmasõ açõsõndan büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, kamu harcama
reformu, bütçe dõşõ fonlarõn kapatõlmasõ, kamu ihale kanunundaki değişiklikler gibi
yasal düzenlemelerle mali disiplin sağlanarak kamunun ekonomideki ağõrlõğõnõn
azaltõlmasõ ve böylece piyasa koşullarõnõn egemen hale gelmesi amaçlanmaktadõr.
Bunlarõn yanõ sõra, enerji ve telekomünikasyon alanõnda çõkarõlan kanunlar ve
oluşturulan düzenleyici kurumlar, şeker ve tütün piyasasõ kanunlarõ, ekonomide bu
alanlarda oluşan oligopolistik yapõnõn ortadan kaldõrõlarak rekabetin güçlendirilmesi ve
piyasa koşullarõna geçilmesi yönünde atõlan önemli adõmlardõr.
Bu politikalar çerçevesinde belirlenen 2002-2005 dönemine ilişkin yõl sonu
TÜFE, TEFE ve yõllõk ortalama GSYİH deflatörü artõş hõzõ hedef ve öngörüleri
aşağõdaki tabloda yer almaktadõr:
Tablo:2. 5-Fiyat Hedef ve Öngörüleri
(12 Aylõk Yüzde Değişme)
2002

2003

2004

2005

TÜFE (1)

35,0

20,0

12,0

8,0

TEFE (2)

31,0

16,2

12,0

8,0

GSYİH Deflatörü (3)

51,1

26,9

13,6

9,4

(1) 2002-2004 dönemi için yõl sonu hedefi, 2005 için tahmin.
(2) Yõl sonu tahmini
(3) Yõllõk ortalama tahmin
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Kutu: 2.3- Enflasyonun Nedenleri

Enflasyon oranõ son otuz yõllõk dönemde sürekli olarak yüksek seviyelerde ve dalgalõ bir seyir
izlemiştir. 1970’li yõllardan itibaren enflasyon oranõ her on yõlda bir üst platoya yükselmiştir. Ortalama
enflasyon oranõnõn 1970’li yõllardaki yüzde 34 seviyesinden, 1980’li yõllarda yüzde 43’e, 1990’lõ yõllarda ise
yüzde 74’e yükselmesi aslõnda enflasyonun kronikleştiğini göstermektedir.
Enflasyonun kronik nitelik kazanmasõnõn başlõca nedenleri, ücret ve fiyatlarõn belirlenmesinde geçmiş
enflasyon oranõnõn esas alõnmasõ ve hükümetlerce uygulanan politikalarõn enflasyonist beklentileri
artõrmasõdõr.
Türkiye’de enflasyonun kaynaklarõ dönemler itibarõyla değişmekle birlikte enflasyonist süreç kalõcõ
hale gelmiştir. Kronik enflasyonun, kamu açõklarõ ve bu açõklarõn finansmanõndan kaynaklanan talep yönlü ve
ücret, faiz ve kurlardaki gelişmeler sonucunda oluşan maliyet yönlü nedenleri dõşõnda, hõzlõ nüfus artõşõ,
kentleşme ve piyasalarõn yapõsõndan kaynaklanan nedenleri de bulunmaktadõr.
1990’lõ yõllarõn ikinci yarõsõna kadar kamu açõklarõ ve bu açõklarõn özellikle iç borçlanma ile
finansmanõ enflasyonun en önemli kaynağõnõ oluşturmuştur. İlk olarak, kamu harcamalarõndaki artõşõn
yarattõğõ yurt içi talep genişlemesi özellikle ticarete konu olmayan mal fiyatlarõnõ artõrarak enflasyonist
baskõlar yaratmõştõr. İkinci olarak, iç borçlanma senetlerinin para benzeri bir ödeme aracõ haline gelmesi
fiyatlar üzerinde para arzõnõn artõrõlmasõna yakõn bir etki oluşturmasõna neden olmuştur. Üçüncü olarak, hõzla
artan kamu açõklarõnõn finansmanõnda büyük ölçüde başvurulan iç borçlanmanõn sõğ mali piyasalardan
yapõlmasõ nedeniyle kõsa vadeli ve yüksek faizli olmasõ mali piyasalarda mevduat ve kredi faizlerine de
yansõmõş ve enflasyon üzerinde maliyet yönlü baskõ oluşturmuştur. Bu süreçte, mal ve faktör piyasalarõnda
fiyatlar geriye dönük olarak endekslenmiş ve enflasyonist süreç kendi kendini besleyen bir yapõya
dönüşmüştür.
1990’lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonist süreçte beklentiler ve
enflasyonun kalõcõ niteliği ön plana çõkmaktadõr. Kronik enflasyonist süreçte, enflasyonu yaratan
makroekonomik faktörlerde değişme olsa dahi, fiyatlarda oluşan atalet kõsa dönemde devam etmektedir.
Hükümetlerin izledikleri genişlemeci maliye, para politikalarõ ile fiyatlandõrma politikalarõndaki tutarsõzlõklar,
siyasi istikrarsõzlõğõn mali piyasalara getirdiği belirsizlik ortamõ, istikrarsõz büyüme, oligopolistik piyasa
yapõsõ, işgücü piyasalarõndaki katõlõklar, iletişim gecikmesi genel fiyat seviyesindeki ataletin nedenlerini
oluşturmaktadõr.
Söz konusu dönemde kaydedilen yüksek oranlõ enflasyonun ikinci önemli kaynağõ, Türk lirasõnda
yüksek değer kayõplarõna yol açan döviz kuru dalgalanmalarõdõr. Döviz kurundaki bu aşõrõ kõrõlgan yapõ
doğrudan fiyatlara yansõmõştõr.
Türkiye’de son yõllarda yaşanan enflasyonun
üçüncü önemli kaynağõ kamu kesimi fiyat
ayarlamalarõdõr. Fiyatõ kamu kesimi tarafõndan belirlenen mallarõn TEFE’deki ağõrlõğõ yüzde 23,17,
TÜFE’deki ağõrlõğõ ise yüzde 20,72’dir. Bu nedenle, kamu açõklarõnõn finansmanõ için kamu tarafõndan
üretilen mal ve hizmetlerde yapõlan fiyat ayarlamalarõ genel fiyat seviyesini doğrudan etkilemektedir. 2000’li
yõllara kadar, kamunun bazõ ürünlerde (tütün, şeker, çay, vb.) tekel konumunda olmasõ ve bunun yanõ sõra
destekleme fiyat politikalarõ enflasyonist sürece önemli katkõda bulunmuştur. Elektrik fiyatlarõnõn
belirlenmesinde kamunun tekel konumu halen sürmekte olup, döviz kuru ve petrol fiyatlarõndaki
dalgalanmalar da fiyatlara yansõtõlmaktadõr. Akaryakõt ürünleri fiyatlarõnda vergi payõ çok yüksektir. Su ve
doğal gaz tüketici fiyatlarõ yerel yönetimlerce belirlenmekte ve genellikle ilave bir gelir kaynağõ aracõ olarak
kullanõlmaktadõr. Enerji ve diğer KİT ürünleri fiyatlarõnda yapõlan ayarlamalar girdi maliyetlerini artõrarak
enflasyonist baskõ yaratmaktadõrlar. Diğer taraftan, bu fiyat ayarlamalarõ özel sektörün fiyatlandõrma
davranõşlarõnõ da etkilemektedir.

2.3. Para ve Kur Politikasõ
Mayõs 2001 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan para politikasõ, yaşanan
olağanüstü ekonomik şoklarõn etkileri de dikkate alõnarak, iki aşamalõ olarak
tasarlanmõştõr. Bu çerçevede, net iç varlõklar, para tabanõ ve net uluslararasõ rezervler
gibi temel bilanço büyüklükleri için, krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2001
yõlõnda belirsizlikleri azaltmak üzere hedef değerler tespit edilmiştir. Bu geçiş
sürecinin ardõndan, enflasyon hedeflemesinin uygulamaya konulmasõ planlanmõştõr. Bu
uygulamada, TCMB tarafõndan kullanõlacak temel politika aracõ kõsa vadeli faiz
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oranlarõ olacaktõr. Kõsa vadeli faiz oranlarõ, enflasyonun gelecekte alacağõ değerleri
etkileyen unsurlardaki gelişmeler değerlendirilerek belirlenecektir.
Merkez Bankasõnõn 2002 yõlõ başõnda belirlediği para ve kur politikasõnõn
operasyonel çerçevesinde;
-

kõsa vadeli faiz oranlarõnõn dalgalanmasõnõn dar bir aralõkta tutulmasõnõ
teminen, aktif bir açõk piyasa işlemleri politikasõ yoluyla likidite yönetimi
yapõlmasõ,

-

TCMB’nin bankalararasõ para piyasasõ ve döviz-efektif piyasalardaki aracõ
rolünden 2002 yõlõ Aralõk ayõna kadar tedricen çekilmesi,

-

bankalararasõ para piyasasõndan çekilirken, son borç verme mercii
fonksiyonu nedeniyle, TCMB’nin geç likidite penceresi uygulamasõ yoluyla
bankalarõ limitsiz olarak fonlayabilmesi,

-

İMKB bünyesinde yer alan vadeli döviz piyasasõnõn yanõsõra faiz üzerine
vadeli işlemlere yönelik bir piyasa kurulmasõ çalõşmalarõnõn başlatõlmasõ,

-

bankalararasõ Türk lirasõ referans faiz oranõ oluşturulmasõ için çalõşmalarõn
sürdürülmesi,

esas alõnmõştõr.
Merkez Bankasõ, uygulamaya koyacağõnõ ilan ettiği bu düzenlemeler yoluyla,
gerek döviz gerekse Türk lirasõ likidite gelişmelerinde piyasanõn kendi dinamiklerini
daha ön plana çõkartacağõ, buna mukabil gerektiğinde piyasalarõ son borç verme mercii
sõfatõyla limitsiz olarak destekleyeceği bir yapõyõ oluşturmayõ amaçlamaktadõr.
Böylece, hem para politikasõ uygulamalarõ hem de şeffaflõk ve hesap verebilirlik
açõsõndan TCMB gelişmiş ülke merkez bankalarõna yakõnlaşmõştõr.
Merkez Bankasõ tarafõndan orta vadede uygulanacak para politikasõ, dalgalõ kur
rejimi çerçevesinde fiyat istikrarõnõ sağlamayõ ve korumayõ amaçlayan enflasyon
hedeflemesi olacaktõr. TCMB, gelişmiş ülke merkez bankalarõ uygulamalarõnda olduğu
gibi, son borç verme mercii çizgisine çekilip, fiyat ve işlemlerin, piyasalarõn kendi
dinamikleri çerçevesinde belirlenmesi için gereken yapõsal düzenlemeleri devam
ettireceğini ilan etmiştir. Merkez Bankasõ, para politikasõnõ enflasyonun gelecekte
alacağõ değere göre oluşturacağõna yönelik bir perspektif vermiş olmasõna karşõn döviz
kurundaki gelişmelerin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki güçlü etkisi ve ekonomide
geriye dönük endekslemenin varlõğõ, Bankanõn ekonomideki gelişmeleri yakõndan
takip ederek politika araçlarõnõ etkin bir şekilde kullanmasõ gerekliliğini ortaya
çõkarmaktadõr. Dalgalõ kur rejimi uygulanan para politikasõnda ve enflasyonun kalõcõ
olarak düşürülmesinde temel unsur olarak görülmektedir. Bu şekilde döviz kuru
politikasõ, kurum piyasa dinamiklerine bõrakõldõğõ bir ortamda uygulanacaktõr. Bu
çerçevede, TCMB tarafõndan gerçekleştirilecek müdahaleler ani ve geçici
dalgalanmalarõn bertaraf edilmesi için yapõlacak olup müdahalelerin döviz kurunun
uzun dönem denge düzeyini etkilememesine dikkat edilecektir. Uygulanacak bu
rejimde, etkin ve derin bir döviz üzerine vadeli işlemler piyasasõnõn varlõğõ piyasalara
orta vadeli bir perspektif sağlamak açõsõndan önem arzetmektedir.
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Kutu : 2.4 - Yeni Merkez Bankasõ Kanunu ve Bağõmsõzlõk
1211 sayõlõ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Kanununun yürürlüğe girdiği
1970 yõlõndan bugüne kadar geçen dönemde ekonomik koşullar önemli ölçüde değişmiştir.
Merkez bankacõlõğõ konusunda başta AB normlarõ olmak üzere dünyada meydana gelen
gelişmeler çerçevesinde Banka Kanununda, zaman içinde çeşitli değişiklikler yapõlmõştõr.
2001 yõlõ Mayõs ayõnda yürürlüğe giren 4651 sayõlõ Kanunla, AB normlarõ ve
dünyada merkez bankacõlõğõ alanõndaki son gelişmeler dikkate alõnarak 1211 sayõlõ
Kanunun on dört maddesinde değişiklik yapõlmõş, yedi maddesi yürürlükten kaldõrõlmõş ve
yeni bir madde eklenmiştir. Yasal değişikliğin temel amacõ, Merkez Bankasõnõn para
politikasõ uygulamasõ konusundaki bağõmsõzlõğõnõn güçlendirilmesidir.
Yeni Merkez Bankasõ Yasasõ ile getirilen temel değişiklikler şu şekilde
özetlenebilir:
Araç Bağõmsõzlõğõ: Bir bağõmsõzlõk ölçütü olarak, Bankanõn temel amacõnõn fiyat
istikrarõnõ sağlamak olduğu ve Bankanõn para politikasõnõn belirlenmesinde ve
uygulanmasõnda tek yetkili ve sorumlu olduğu hükme bağlanmõştõr. Banka araç
bağõmsõzlõğõnõ kazanõrken, enflasyon hedefini Hükümetle birlikte belirleme görev ve
yetkisiyle donatõlmõştõr.
Hesap Verebilirlik ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi: Bankaya fiyat istikrarõnõ
sağlamanõn temel amaç olarak verilmesinin ve Bankanõn bu amacõn gerçekleştirilmesi için
para politikalarõnõn belirlenmesi ile uygulanmasõnda tek yetkili ve sorumlu kõlõnmasõnõn
zorunlu bir sonucu olarak, kamuoyuna karşõ hesap verilebilirlik ve şeffaflõk ilkelerinin de
en üst düzeyde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir.
Bu çerçevede Banka Başkanõ tarafõndan, Banka faaliyetleri ile uygulanmõş ve
uygulanacak olan para politikalarõ hakkõnda her yõl Nisan ve Ekim aylarõnda Bakanlar
Kuruluna rapor sunulmasõ öngörülmüştür. Ayrõca, yõlda iki kez TBMM Plan Bütçe
Komisyonunun para politikalarõ uygulamalarõ ile ilgili olarak bilgilendirilmesi
benimsenmiştir.
Şeffaflõğõn gerçekleştirilmesi ve kamuoyu denetiminin artõrõlmasõ için, Bankanõn
para politikasõ hedefleri ve uygulamalarõna ilişkin olarak dönemsel raporlar hazõrlayarak
kamuoyuna duyurmasõ, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşõlmamasõ ya da
ulaşõlamama olasõlõğõnõn ortaya çõkmasõ hallerinde nedenlerinin ve alõnmasõ gereken
önlemlerin Hükümete yazõlõ olarak bildirilmesi ve kamuoyuna açõklanmasõ hükmü
eklenmiştir.
Bankanõn işlem ve hesaplarõnõn bağõmsõz denetim kuruluşlarõ tarafõndan
denetlenmesi yeni Kanunla kararlaştõrõlmõştõr.
Para Politikasõ Kurulu: Fiyat istikrarõnõn gerçekleştirilmesinde etkinlik
sağlanmasõ amacõyla, dünyadaki uygulamalar da göz önüne alõnarak Para Politikasõ Kurulu
oluşturulmuştur. Para Politikasõ Kurulu, Başkanõn başkanlõğõ altõnda, başkan yardõmcõlarõ,
banka meclisince üyeleri arasõndan seçilecek bir üye ve Başkanõn önerisi üzerine müşterek
kararla atanacak bir üyeden oluşmaktadõr. Kurulun bir üyesinin müşterek kararla atanmasõ
öngörülerek, Hükümet politikalarõyla bağlantõ sağlanmõştõr. Hazine Müsteşarõ veya
belirleyeceği müsteşar yardõmcõsõ toplantõlara oy hakkõ olmaksõzõn katõlabilmektedir.
Kamu Kesimine Kredi Açõlmamasõ: Bağõmsõzlõğõn sağlanmasõ kapsamõnda
Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarõna avans verilmesi ve kredi açõlmasõ yasaklanmõştõr.
Bu suretle, karşõlõksõz para basõlmasõ engellenmiş olmaktadõr. Bununla da yetinilmeyerek,
dolaylõ olarak aynõ sonucu doğuran, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ihraç ettiği
borçlanma araçlarõnõn birincil piyasadan satõn alõnmasõ yasak kapsamõna alõnmõştõr.
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Kutu : 2.4 - Yeni Merkez Bankasõ Kanunu ve Bağõmsõzlõk (Devamõ)
Son Borç Verme Mercii: Nihai kredi mercii sõfatõyla ödeme sisteminde aksamalara
sebep olabilecek geçici likidite sõkõşõklõklarõnõ ve mali piyasalarõn etkin bir şekilde
çalõşmasõnõ engelleyebilecek teknik kaynaklõ ödeme sorunlarõnõ gidermek amacõyla,
Merkez Bankasõna sisteme, teminat karşõlõğõnda gün içi veya gün sonu kredi sağlama
imkanõ getirilmiştir.
Mali Sistemin ve Ödeme Sisteminin Gözetimi: Mali sistemde istikrarõ sağlama
görev ve yetkisi kapsamõnda Bankaya, mali sistemin alt yapõsõnõn güçlendirilmesi ve mali
sistemin taşõdõğõ risklerin belirlenmesi amacõyla, sistemi izleme ve değerlendirmeler
yapma, mali sistemdeki risklerin sektörün geneline yayõlmasõnõ önlemek için gerekli
tedbirleri alma yetkileri verilmiştir. Bu nedenle, bankalar, özel finans kurumlarõ ve diğer
mali kurumlardan düzenli ve doğru bilgi akõşõnõn sağlanmasõ konusunda Bankaya görev
verilmiştir.
Banka, makroekonomik dengelerin sağlanmasõ açõsõndan, teknolojik gelişmelerden
de yararlanarak etkin ve güvenilir bir ödeme sistemi kurmak ve sürdürmekle
görevlendirilmiştir. Bankaya, kendisinin kurduğu ya da diğer kuruluşlarca kurulup işletilen
sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalõşabilmesine yönelik müdahalelerde bulunma,
gerektiğinde düzenlemelerini yapma, gözetim ve denetimi konusunda görev ve yetki
verilmiştir.
Görev Süreleri ve Güvencesi: Başkanõn görev süresine paralel olarak, başkan
yardõmcõlarõnõn görev süreleri üç yõldan beş yõla çõkarõlmõştõr. Ayrõca, başkanda olduğu
gibi başkan yardõmcõlarõnõn sürelerinin bitiminden evvel değiştirilmelerinin mümkün
olmadõğõ hükmü getirilerek, görev güvencesi sağlanmõştõr. Benzer şekilde, başkanõn önerisi
ile müşterek kararla atanan Para Politikasõ Kurulu üyesinin görev süresi de beş yõl olarak
belirlenmiştir.
Bilgi İsteme ve Risklerin Toplanmasõ: Bankanõn, istatistiki bilgilerin
toplanmasõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Devlet İstatistik
Enstitüsü, diğer ülkelerin istatistiki bilgi toplamaya yetkili makamlarõ ve uluslararasõ
kuruluşlarla işbirliği yapmasõ benimsenmiştir. Fiyat istikrarõna yönelik bir para
politikasõnõn gerektirdiği analitik ve istatistiksel yeterliliğin artõrõlmasõ için, Banka, mali
sistemle ilgili tüm istatistiki bilgiler ile ekonomideki gelişmelerin izlenmesinde gerekli
görülecek diğer istatistiki bilgileri toplama yetkisine sahip kõlõnmõştõr.

2.4. Ödemeler Dengesi
Sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin 1989 yõlõnda kaldõrõlmasõyla
finansal serbestleşme süreci tamamlanmõştõr. Ayrõca, 1996 yõlõnda gümrük birliğine
katõlõm ile birlikte Türkiye AB'ye entegrasyon sürecinde önemli mesafe katetmiştir.
Dõş ticaretin ülke gruplarõna göre dağõlõmõna bakõldõğõnda, AB ülkelerinin gerek
ihracat gerekse ithalat açõsõndan Türkiye için en önemli ülke grubunu oluşturduğu
gözlenmektedir. 2001 yõlõnda, Türkiye ihracatõnõn yüzde 52’sini, ithalatõnõn ise yüzde
44’ünü AB ülkeleriyle gerçekleştirmiştir. Geçmiş verilere bakõldõğõnda da, AB
ülkelerinin Türkiye’nin dõş ticareti içerisinde benzer bir ağõrlõğõ taşõdõğõ görülmektedir.
Bu nedenle, ihracat tahminleri açõsõndan AB büyümesi Türkiye için önemli
değişkenlerden biridir.

26

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Makroekonomik Çerçeve

2002-2005 döneminde başta AB ülkeleri olmak üzere OECD ülkelerinin
büyüme tahminleri ve dünya ticaret hacminde beklenen gelişmeler doğrultusunda
ihracatõn artõş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, 2002 yõlõnda 33,3
milyar dolar olmasõ beklenen ihracatõn, 2005 yõlõnda 43,5 milyar dolara ulaşacağõ
tahmin edilmektedir.
Türkiye’de gelir esnekliğinin yüksek olmasõ nedeniyle, 2001 yõlõnda yaşanan
ekonomik daralmaya bağlõ olarak ciddi oranda gerileyen ithalatõn, 2002 yõlõnda kõsmi
bir toparlanma eğilimine girerek 44,8 milyar dolar olmasõ beklenmektedir. İthalatõn
yurtiçi talebin canlanmasõna paralel bir artõş eğilimine girerek, 2005 yõlõnda 59,3
milyar dolara ulaşacağõ tahmin edilmektedir.
Türkiye, gerek altyapõ gerekse coğrafi konum bakõmõndan yüksek turizm
potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak, potansiyelin altõnda seyreden turizm
gelirlerinin kapasitenin etkin kullanõmõ ve yaygõn tanõtõm çalõşmalarõyla 2002-2005
döneminde artõrõlmasõ öngörülmektedir. Bu çerçevede 2002 yõlõnda 7,6 milyar dolar
olarak öngörülen turizm gelirlerinin, 2005 yõlõnda 9,4 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşmesi beklenmektedir. 1990-2001 döneminde, turizm gelirleri yõllõk ortalama
artõşõnõn yüzde 9,6 olduğu göz önüne alõndõğõnda, 2002-2005 dönemi için yüzde 3,9,
2003-2005 dönemi için ise yüzde 7,7 olarak öngörülen turizm gelirleri artõş hõzlarõ
ulaşõlabilir görülmektedir.
2001 yõlõnda ciddi bir düşüş kaydeden işçi gelirlerinin, ekonomik istikrarõn
yeniden tesis edilmesi ve Türk lirasõnõn reel olarak değer kazanmasõyla birlikte
toparlanma eğilimine girmesi ve 2002 yõlõndaki 2,6 milyar dolar seviyesinden 2005
yõlõnda 4,1 milyar dolara yükselmesi öngörülmektedir.
Buna göre, 2002 yõlõnda 1,5 milyar dolar olmasõ beklenen cari işlemler açõğõnõn
2003-2005 döneminde 1,8 milyar dolar civarõnda seyretmesi beklenmektedir. Diğer bir
ifadeyle, cari işlemler açõğõnõn GSYİH içindeki payõnõn program döneminde yüzde 1
civarõnda olacağõ tahmin edilmektedir.
2000 ve 2001 yõllarõnda yaşanan krizler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle
önemli miktarda sermaye çõkõşlarõ yaşanmõştõr. 2002-2005 döneminde, ekonomide
istikrarõn sağlanmasõ, yapõsal reformlarda önemli ilerleme kaydedilmesi ile birlikte
Türk ekonomisine duyulan güvenin artmasõ ve buna bağlõ olarak net sermaye girişi
gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği 1989 yõlõndan sonra, Türkiye dünya
doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõndan diğer yükselen piyasalara göre çok düşük
bir pay almõştõr. 1990-2001 döneminde Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yabancõ
sermaye yatõrõmlarõ 13,3 milyar dolar düzeyinde kalmõş ve dünya doğrudan yabancõ
sermaye yatõrõmlarõ içindeki payõ yüzde 1 düzeyinin altõnda gerçekleşmiştir.
Sermaye girişlerinin ağõrlõklõ olarak doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõndan
oluşmasõnõ sağlamak amacõyla, yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi doğrultusunda önemli
adõmlar atõlmaktadõr. Bununla birlikte, geçmiş performans düşüklüğü nedeniyle, 20022005 dönemi projeksiyonlarõnda doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ öngörülerinde
muhafazakar davranõlmõş ve doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn dönem sonunda
1,9 milyar dolara ulaşmasõ öngörülmüştür.
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Tablo:2. 6-Ödemeler Dengesi Tahminleri

Mal İhracatõ (Fob)
İhracat
Diğer

Gerçekleşme
1999
2000
2001
29,3
31,7
35,3
26,6
27,8
31,3
2,7
3,9
3,9

2002
37,4
33,3
4,2

(Milyar Dolar)
Tahmin
2003
2004
2005
41,1
44,9
48,9
36,5
39,9
43,5
4,6
5,0
5,4

Mal İthalatõ (Fob)
İthalat (Cif)
Diğer

39,8
40,7
-0,9

54,0
54,5
-0,5

39,7
40,4
-0,7

44,2
44,8
-0,6

49,0
49,6
-0,6

54,0
54,6
-0,6

58,9
59,3
-0,4

-10,4

-22,4

-4,5

-6,7

-8,0

-9,1

-10,1

Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
Turizm
Diğer

18,7
5,2
13,5

22,3
7,6
14,7

17,9
8,1
9,8

16,1
7,6
8,5

19,2
8,3
10,9

21,5
8,8
12,7

23,1
9,4
13,6

Diğer Mal ve Hizmet Giderleri
Faiz
Diğer

14,8
5,5
9,4

15,0
6,3
8,7

13,9
7,1
6,7

14,4
7,0
7,3

17,4
9,1
8,3

19,1
10,1
9,0

20,1
10,2
9,9

Ticaret Dengesi

Diğer Mal ve Hizmet Dengesi

3,9

7,3

4,1

1,7

1,7

2,4

3,0

Toplam Mal ve Hizmet Dengesi

-6,5

-15,0

-0,4

-5,0

-6,2

-6,7

-7,1

4,5
0,6

4,6
0,7

2,8
1,0

2,6
0,9

3,4
1,0

3,8
1,0

4,1
1,1

-1,4

-9,8

3,4

-1,5

-1,9

-1,8

-1,8

4,9
0,1
3,4
0,3
1,0

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

-14,2
2,8
-4,5
-1,1
-11,3

-2,2
0,7
-0,9
-1,8
-0,1

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

5,8
1,6
3,7
-1,6
2,1

7,4
1,9
3,7
-0,4
2,1

İşçi Gelirleri (Özel)
Diğer Transferler
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye Hareketleri (Rezerv Hariç)
Doğrudan Yatõrõmlar (Net)
Portföy Yatõrõmlarõ (Net)
Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
Kõsa Vadeli Sermaye Hareketleri
Net Hata ve Noksan
Genel Denge
Rezerv Hareketleri
IMF
Resmi Rezervler

1,6

-2,8

-2,1

-1,3

0,0

0,0

0,0

5,2

-3,0

-12,9

-4,9

0,9

4,0

5,6

-5,2
0,4
-5,6

3,0
3,4
-0,4

12,9
10,2
2,7

4,9
7,9
-3,0

-0,9
0,6
-1,5

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

-5,6
-8,0
2,4

Genel olarak değerlendirildiğinde gerek cari işlemler dengesi gerekse sermaye
hareketleri hesabõ için muhafazakar tahminler yapõlmõştõr. Dolayõsõyla, Türkiye’nin
Program döneminde ödemeler dengesinden kaynaklanacak bir güçlükle karşõlaşmasõ
beklenmemektedir.
2.5. Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çõkabilecek Temel Riskler
2002-2005 dönemi için öngörülen makroekonomik çerçeve baz senaryoyu
oluşturmaktadõr. Bu öngörülerin varsayõm setinde ortaya çõkabilecek riskler,
makroekonomik çerçevenin farklõlaşmasõna neden olabilecektir. Risk analizi
kapsamõnda dõş talepten ve bölgesel siyasi gerilimlerden kaynaklanabilecek şoklar
incelenmiş ve bu şoklardan doğrudan etkilenebilecek makroekonomik göstergeler
aşağõda sunulmuştur. Bu bölümde verilen analizler baz senaryonun oluşturulmasõnda
kullanõlan makroekonometrik modele şok verilmek suretiyle incelenmiştir. Ayrõca bu
bölümün sonunda enflasyonun düşürülmesi hedefine ulaşõlmasõnda ortaya çõkabilecek
olasõ riskler de değerlendirilmiştir.
Dõş Talep Yavaşlamasõ
Bu senaryoda, Türkiye’nin dõş ticaret ortaklarõndan kaynaklanabilecek bir dõş
talep yetersizliğinin Türkiye ekonomisi üzerine olasõ etkisi incelenmiştir. Dõş talep
artõşõnõn 2003-2005 döneminde baz senaryonun 1 puan altõnda gerçekleşmesi
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durumunda, mal ihracatõnõn baz senaryoya göre 2003, 2004 ve 2005 yõllarõnda sõrasõyla
0,9, 1,4 ve 2,1 milyar dolar aşağõda gerçekleşeceği ve buna bağlõ olarak GSYİH
büyümesinin sõrasõyla, 0,9, 0,5 ve 0,5 puan gerileyeceği tahmin edilmiştir. Bu durumda
ithalat ve cari işlemler dengesine ilişkin gelişmeler aşağõdaki tabloda verilmiştir.
Böyle bir senaryoda, iç talebin kontrol altõnda tutulmasõ önem arz etmektedir.
Aksi bir durumda, tüketimin nispi olarak canlõ kalmasõ, ithalatõn öngörülen oranda
düşmemesine ve cari işlemler dengesinde ciddi bir bozulma meydana gelmesine neden
olabilecektir.
Tablo:2. 7-Dõş Talep Yavaşlamasõnõn Etkileri
Baz Senaryo
2003
2004
2005

GSYİH Büyümesi (Yüzde)

4,9

5,0

5,1

GSYİH’nõn Dõş Büyüme Esnekliği

Dõş Talep Yavaşlamasõ
Baz Senaryodan Farklar
2003
2004
2005

-0,9

-0,5

-0,5

0,53

0,25

0,25

İhracat (Milyar Dolar)

36,5

39,9

43,5

-0,9

-1,4

-2,1

İthalat (Milyar Dolar)

49,6

54,6

59,3

-0,6

-1,4

-1,2

Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (Yüzde)

-0,9

-0,8

-0,8

-0,2

-0,1

0,0

Gelişmekte Olan Ülkeler İthalat Talep Artõşõ (Yüzde)

7,7

8,6

8,6

-1,0

-1,0

-1,0

AB Ülkeleri Büyümesi (Yüzde)

2,9

2,5

2,5

-1,0

-1,0

-1,0

Bölgesel Siyasi Gerilimler ve Olasõ Sõcak Çatõşmalar

Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle bölgesinde yaşanacak politik gerilim ve
olasõ sõcak çatõşmalardan olumsuz etkilenecektir. En önemli etki turizm sektöründe
yaşanabilecektir. Olasõ bir operasyonun, zaman ve süresine bağlõ olarak, turizm
gelirlerinin yaklaşõk yüzde 15 oranõnda gerileyeceği hesaplanmaktadõr. Bunun yanõsõra,
bölge ülkeleri ile yapõlan sõnõr ticaretinde yaşanacak düşüş nedeniyle, toplam mal
ihracatõnõn 500 milyon dolar dolayõnda gerilemesi öngörülmektedir. Ayrõca
operasyonun petrol fiyatlarõnda yaratacağõ artõş, dõş ticaret dengesi başta olmak üzere
ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bunlara ilave olarak, sermaye girişinde de
problem yaşanabilecektir. Dolayõsõyla, bu çerçevede yapõlan simulasyonlarda 2003
yõlõnda bir operasyon olmasõ durumunda, söz konusu yõl için büyüme performansõnõn
baz senaryodaki değerinden yaklaşõk 1,8 puan aşağõda gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Tablo:2. 8-Bölgesel Siyasi Gerilimler ve Olasõ Sõcak Çatõşmalarõn Etkileri
Baz Senaryo
2003
4,9
36,5
8,3
2,8
20,5

GSYİH Büyümesi (Yüzde)
İhracat (Milyar Dolar)
Turizm Gelirleri (Milyar Dolar)
Sermaye Hareketleri (Milyar Dolar)
Nominal Kur Artõş Oranõ (TL/$, Yüzde)
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Para Politikasõ ve Enflasyona İlişkin Riskler
2002-2005 döneminde enflasyonu yüzde 8 düzeyine indirmek için gerekli altyapõ
çalõşmalarõ ve hukuki düzenlemeler yapõlmõş olmakla birlikte, bu hedefe ulaşõlmasõ
sõrasõnda ortaya çõkabilecek olasõ riskler şu şekilde sõralanabilir:
• Enflasyon hedeflemesinin başarõlõ olabilmesi açõsõndan mali disiplinin
sürdürülmesini ve tutarlõ ekonomik politikalarõn uygulanmasõnõ mümkün
kõlacak bir ortamõn varlõğõ gerekmektedir.
• Enflasyonun önemli bir bölümü gerek doğrudan, gerekse dolaylõ olarak kamu
sektörü tarafõndan belirlenmektedir. Kamu sektöründe verimliliğin artõrõlmasõ
ve kuruluşlarõn hedeflenen enflasyon paralelinde fiyat ayarlamalarõ yapmalarõ
orta vadeli enflasyon hedefleri açõsõndan önem arz etmektedir.
• Fiyatlar içinde önemli bir ağõrlõğa sahip olan tarõm sektöründe özellikle hava
koşullarõ nedeni ile ortaya çõkabilecek yüksek oranlõ fiyat artõşlarõ bir risk
oluşturmaktadõr.
• Ham petrol ve diğer enerji fiyatlarõnõn yurtiçi enflasyon üzerinde doğrudan ve
dolaylõ etkileri göz önünde tutulduğunda, enerji fiyatlarõnõn programõn
öngördüğü çerçevede artmasõ enflasyon hedeflerinin erişilebilirliği açõsõndan
önemli bir faktördür.
•

Dalgalõ kur rejimine geçildikten sonra zayõflamakla beraber, döviz kurlarõ ile
enflasyon arasõndaki ilişki enflasyon hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi
açõsõndan dikkatle takip edilmesi gereken bir husustur.

• Ekonomide ücret ve kontratlarõn geçmişe yönelik olarak değil, hedeflenen
enflasyon paralelinde belirlenmesi enflasyon hedeflerine ulaşõlmasõ açõsõndan
önem arzetmektedir.
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3. KAMU MALİYESİ
3.1. Maliye Politikasõnõn Amaçlarõ
Maliye Politikasõ
Maliye politikasõnõn temel amaçlarõ, sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõn
oluşmasõna katkõda bulunmak, enflasyonla mücadeleyi desteklemek, borç servisini
yapabilmek ve borç stokunu sürdürülebilir bir seviyeye çekmek için her yõl önemli
oranda kamu faiz dõşõ fazlasõ vermektir. Bu temel amaçlar çerçevesinde belirlenecek
kamu gelir, harcama ve borçlanma politikalarõ tutarlõ ve etkin bir biçimde
uygulanacaktõr.
Kamu Gelirleri Politikasõ
2000 yõlõnda uygulamaya konulan ekonomik program dahilinde hedeflenen
kamu kesimi faiz dõşõ fazlasõna ulaşmak amacõyla gelir artõrõcõ çeşitli önlemler
alõnmõştõr. Yaşanan ekonomik krizler neticesinde kamu finansmanõnda
sürdürülebilirliğin devamõ için 2001 ve 2002 yõllarõnda da bazõ ek önlemler alõnmõştõr.
Böylece, son on yõlda toplam vergi yükü yaklaşõk 10 puan artarak 2001 yõlõnda
GSYİH’ya oran olarak yüzde 33,1 düzeyine ulaşmõştõr. Ancak, söz konusu dönemde
vergi tabanõnõn genişletilmesi konusunda yeterli gelişme sağlanamamõştõr.
2002 yõlõnda vergi idaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve vergi politikasõnõn
yeniden şekillendirilmesi amacõyla vergi stratejisi hazõrlanarak uygulamaya
konulmuştur. Vergi stratejisi, 2002-2004 yõllarõ arasõnda vergi alanõnda yapõlacak
düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemelerin temel hedefleri, vergi mevzuatõnõn
sadeleştirilmesi ve AB ile uyumlaştõrõlmasõ ile vergi idaresinin yeniden
yapõlandõrõlmasõdõr.
Bu kapsamda, AB dolaylõ vergi mevzuatõnõn iki önemli unsuru olan KDV’den
sonra Özel Tüketim Vergisi de (ÖTV) uygulamaya konularak AB mevzuatõ ile
uyumda önemli bir adõm atõlmõştõr. Onaltõ adet fon ve vergi kaldõrõlmõş ve bunlarõn
yerine ÖTV ihdas edilmiştir. Bu kapsamda, bir çok mal ve hizmetin
vergilendirilmesinde basitlik sağlanarak KDV oranõ sayõsõ 5’ten 3’e indirilmiştir
Vergi stratejisi kapsamõnda yapõlacak diğer düzenlemeler:
-

-

Özel gider indirimi, vergi indirimi (vergi kredisi) haline dönüştürülecektir.
Yatõrõm indirimi yeniden düzenlenerek basitleştirilecektir.
Mali araçlar üzerindeki efektif vergi yükü uyumlaştõrõlacaktõr.
Temettü vergilendirilmesi yeniden düzenlenecektir.
Beyan sistemi daha basit bir hale getirilecek ve esas olarak üniter bir yapõya
geçilecektir.
Kurum kazançlarõ üzerindeki vergi yükü azaltõlacaktõr. Bu süreçte mevcut
istisna ve muafiyetler gözden geçirilerek asgari düzeye indirilecek, kurum
kazançlarõ üzerinden yapõlan stopajlar yeniden düzenlenecektir.
Gelirler Genel Müdürlüğü fonksiyonel yapõya uygun şekilde yeniden
yapõlandõrõlacaktõr. Fonksiyonel alanlara göre uzmanlõk kadrolarõ
oluşturulacaktõr. Gelir idaresinin vergi politikasõna yönelik fonksiyonlarõ
geliştirilecektir.
Halen devam etmekte olan vergi kimlik numarasõ ve otomasyon
uygulamalarõ çalõşmalarõ tamamlanarak ekonomik faaliyetlerin kayõt altõna
alõnmasõ sağlanacaktõr.
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Etkin ve kurumsallaşmõş bir denetim için gerekli alt yapõ oluşturulacaktõr.
Vergi istihbarat merkezleri güçlendirilecektir. Kamu kesimi harcamalarõna
muhatap olan kişi ve kurumlarõn bu işlemleri vergi kimlik numarasõ altõnda
izlenecektir.
Mükellefe yönelik hizmetler iyileştirilecektir. Elektronik ortamda
beyanname kabulü ve vergi ödeme hizmetleri yaygõnlaştõrõlacaktõr.

Vergi stratejisi çerçevesinde yapõlacak bu çalõşmalar vergi sistemimizin daha
etkin işlemesine, kayõt dõşõ ekonominin kayõt altõna alõnmasõna ve vergilendirmede
adaletin sağlanmasõna da imkan verecektir.
Yerel yönetimlere görevleriyle orantõlõ gelir sağlamak ve bunlarõn mali
özerkliklerini artõrmak amacõyla yerel vergiler yeniden düzenlenecektir. Bu kapsamda
hazõrlanan Kanun Tasarõsõ TBMM’ye sunulmuştur.
Kamu Harcamalarõ Politikasõ
2000 yõlõ başõndan itibaren, büyümenin istikrarlõ bir temele oturtulmasõ için
gerekli olan yapõsal reform ve tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik düzenlemeler
uygulamaya konulmuştur.
Bu çerçevede, bütçe kanunlarõyla harcamalara getirilen limit dõşõnda, 4749
sayõlõ Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun ile
harcamalara dolaylõ bir sõnõrlama getirilmiştir.
4736 sayõlõ Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ürettikleri mal ve hizmet
bedellerinde işletmecilik gereği yapõlmasõ gereken ticari indirimler hariç her türlü
ücretsiz veya indirimli tarife 2002 yõlõ başõndan itibaren kaldõrõlmõştõr.
Harcamalara ilişkin orta dönemde, aşağõdaki politikalar uygulanacaktõr:

• Kamu kesimindeki aşõrõ istihdam, emeklilik ve işten çõkarmalar yoluyla

azaltõlacaktõr.
• Personel harcamalarõnõn azaltõlmasõ amacõyla, konsolide bütçe
kapsamõndaki kurum ve kuruluşlarda yeni personel istihdamõ (eğitim, sağlõk ve
emniyet hizmetleri hariç) bir önceki yõlda emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrõlan
personel sayõsõnõn yüzde 50`sini aşmayacak şekilde belirlenecektir.
• Kamu sektöründe ücret ve maaşlar, enflasyon hedefiyle uyumlu, kamunun
finansman dengesi ve çalõşanlar arasõnda ücret adaletini sağlayacak şekilde
belirlenecektir.
• Kurum ve kuruluşlarõn bölge müdürlüklerinin kaldõrõlmasõ uygulamasõna,
ilgili Kanunda yer alan takvim çerçevesinde devam edilecek, ayrõca gider artõşõna yol
açacak teşkilat genişlemesi, yeni kadro ihdasõ gibi uygulamalara yer verilmeyecektir.
• Etkin bir borç yönetimi çerçevesinde bütçe üzerindeki faiz yükünün
azaltõlmasõna çalõşõlacaktõr.
• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn sağlõk harcamalarõ disiplin altõna alõnacaktõr.
Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarõna yapõlacak transferlerin azaltõlmasõ amacõyla
ilaç, tedavi ve ödenecek primlere ilişkin tedbirlerin alõnmasõna devam edilecektir.
• Harcamalarõn kontrol altõna alõnmasõ, kaynaklarõn stratejik önceliklere göre
dağõtõmõ ve etkin kullanõmõ amacõyla kamu yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõ
büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, merkezi hükümet ve yerel yönetimler
arasõndaki görev ve yetki dağõlõmõnõn yeniden belirlenmesini, yerel yönetimlerin
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yeniden yapõlandõrõlarak yetki ve sorumluluklarõnõn artõrõlmasõnõ sağlayacak
düzenlemelere devam edilecektir.
• Kamu yatõrõm programõnõn rasyonelleştirilmesi çalõşmalarõ çerçevesinde,
sektörel öncelikler ve mevcut kaynaklar dikkate alõnarak yatõrõm projesi sayõsõnõn
sürdürülebilir bir seviyeye indirilmesi yönündeki çalõşmalara devam edilecektir.
• Kamu kaynaklarõ kullanõmõnda etkinliği artõrmak ve sonuçlara odaklõ bir
yaklaşõm içinde toplumun taleplerini karşõlamak için, ulusal politikalar çerçevesinde
kuruluş düzeyinde stratejik planlama yapõlmasõ için gerekli kapasite oluşturulacak,
DPT’nin yönlendiriciliğinde pilot kuruluşlar düzeyinde 2003 yõlõnda başlatõlacak
çalõşmalar 2004 yõlõndan itibaren yaygõnlaştõrõlacaktõr.
• Kamu mali disiplinini olumsuz etkileyen döner sermaye uygulamalarõnõn
azaltõlmasõ politikasõna devam edilecektir.
• Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlõ ortaklõklarõnda istihdam edilen memur,
sözleşmeli, daimi ve geçici işçi dahil toplam personel sayõsõnõn program hedefleri
doğrultusunda azaltõlmasõ politikasõ sürdürülecektir. Bu politikalar çerçevesinde, bir
önceki yõlda ayrõlan eleman sayõsõnõn yüzde 10’una kadar personel alõnabilecektir.
Ayrõca, IMF’ye verilen niyet mektubu çerçevesinde, kamudaki atõl istihdamõn
1/3’ünün Haziran 2002, diğer 1/3’ünün Ekim 2002 ve kalan 1/3’ünün de Haziran 2003
tarihine kadar azaltõlmasõ taahhüt edilmiş ve bunu gerçekleştirmek için gereken
çalõşmalar başlatõlmõştõr.
• Tarõm ürünleri fiyatlarõnõn piyasalarda oluşumunu sağlayan ve çiftçinin
belirli bir gelir elde etmesini amaçlayan doğrudan gelir desteği sistemine geçilmiş
olup, sektörde yer alan tarõmsal KİT’lerin küçültülmesi ve/veya özelleştirilmesi
çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Kamu Finansmanõ Projeksiyonlarõ (2002-2005)
Genel devlet dengesi; konsolide bütçe, mahalli idareler, fonlar, sosyal güvenlik
kuruluşlarõ ve döner sermayelerin gelir ve giderlerinin konsolidasyonu ile elde
edilmektedir. ESA 95 ile uyumlu olarak yapõlan genel devlet hesaplarõnõn tahmininde,
2002-2005 dönemi için öngörülen büyüme, enflasyon, faiz oranlarõ, ödemeler dengesi,
nominal ücret artõşlarõ varsayõmlarõ dikkate alõnmõştõr. Bu genel varsayõmlar ve Bölüm
3.1’de belirtilen gelir ve harcama politikalarõ yanõnda, genel devlet dengesini oluşturan
kuruluşlarõn dengelerinin hesaplanmasõnda dikkate alõnan varsayõmlar aşağõda
verilmiştir:
Gelirlere İlişkin Varsayõmlar:
− Yapõlan projeksiyonlarda 2003 yõlõndan itibaren vergi gelirleri içinde yer alan
ÖTV’nin ilave bir vergi yükü oluşturmamasõ öngörülmektedir.
− 2003-2005 döneminde yeni vergi ihdasõ ve mevcut vergi oranlarõnda önemli bir
artõş öngörülmemektedir. Uygulanan programõn hedeflerine ulaşõlabilmesi ve
1999 yõlõnda meydana gelen Marmara depreminin zararlarõnõn telafi edilmesi
amacõyla 2000 yõlõnda alõnan vergi tedbirlerinin bazõlarõnõn 2003-2005
döneminde de devam etmesi öngörülmüştür.
− Önümüzdeki dönemde mahalli idarelerin gelirleriyle ilgili politika tercihinin,
bu idarelerin genel bütçe paylarõnõn artõrõlmasõndan ziyade bu idarelerin kendi
öz gelirlerinin artõrõlmasõna yönelik olmasõ öngörülmüştür.
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− Emlak vergisi 2002 yõlõnda yapõlan yasal değişiklik ile sistem içinde belirli bir
ağõrlõğa kavuşturulmuştur. Emlak vergisinin bu ağõrlõğõnõ önümüzdeki dönemde
de muhafaza edeceği varsayõlmõştõr.
− Yapõlan hesaplamalarda enflasyon muhasebesi uygulamasõna geçilmesi
durumunda, uygulamanõn getireceği gelir kaybõnõn telafi edilmesi
öngörülmüştür.
− 2002-2005 döneminde özelleştirme uygulamalarõnõn hõzlandõrõlarak kaynak
elde edilmesi programlanmõştõr. Özelleştirme gelirleri fazlasõnõn bütçeye
aktarõlmasõ yoluyla kamu maliyesi dengesinin desteklenmesi fon gelirleri
politikasõnõn esasõnõ teşkil etmektedir. Bu kapsamda, sözkonusu dönemde bütçe
gelirlerinin diğer bir önemli kalemi de özelleştirme gelirleri olacaktõr. Türk
Telekom hisse satõşõ ile enerji santrallarõ varlõk ve işletme hakkõ satõşlarõndan
elde edilen gelirler bütçeye aktarõlacaktõr.
− Gelir dağõlõmõnõ iyileştirme ve fakirlikle mücadelede önemli bir işleve sahip
Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu faaliyetlerini sürdürecektir.
− 2002 yõlõnda birer puan düşürülen işsizlik sigortasõ primi içindeki işçi, işveren
ve devlet paylarõnõn izleyen yõllarda önceki oranlarõna yükseltileceği
öngörülmüştür.
− Faiz azalmasõna paralel olarak gelir vergisi hasõlatõnda da reel olarak gerileme
olacağõ tahmin edilmektedir. Böylece, toplam vergi gelirleri içerisinde vasõtasõz
vergilerin payõnõn azalmasõ öngörülmektedir.
Bu varsayõmlar dikkate alõnarak yapõlan projeksiyonlar sonucunda, 2002-2005
döneminde, genel devlet gelirlerinin yaklaşõk yüzde 62’sini oluşturan vergi gelirlerinin
GSYİH’nõn ortalama yüzde 25’i civarõnda olmasõ beklenmektedir. Özelleştirme
gelirleri hariç tutulduğunda, 2002 yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 39,4’ü kadar olmasõ
beklenen genel devlet toplam gelirleri, özelleştirme gelirleri dahil edildiğinde 0,3
puanlõk artõşla GSYİH’nõn yüzde 39,8’ine yükselmektedir. 2005 yõlõnda ise,
GSYİH’nõn yüzde 38,5’i kadar olmasõ beklenen genel devlet toplam gelirleri,
özelleştirme gelirleri dahil edildiğinde 1,6 puanlõk artõşla GSYİH’nõn yüzde 40,1’ine
yükselmektedir.
Harcamalara İlişkin Varsayõmlar:
− 2002-2005 döneminde, genel devlet harcamalarõnõn, daraltõcõ tedbirlerin de
etkisiyle kademeli olarak düşeceği varsayõlmõştõr. Diğer taraftan, harcamalarda
etkinliği artõrmak amacõyla öngörülen yapõsal reformlarõn bir kõsmõ
uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, Kamu İhale Kanunu, yatõrõm
programõnõn rasyonelleştirilmesi, stratejik planlama uygulamasõna pilot bazda
geçiş, bütçe kapsamõnõn genişletilmesi ve yeni bütçe kod yapõsõna pilot bazda
geçiş gibi alanlarda kamu maliyesinde etkinliği artõrõcõ bir dizi tedbir alõnarak
uygulamaya konulmuştur.
− Genel devlet harcamalarõnõn büyük bir bölümünü oluşturan transfer harcamalarõ
2003 yõlõndan itibaren önemli oranda düşme eğilimine girmiştir. 2002-2005
döneminde, transfer harcamalarõnõn, Hazinenin uzun vadeli ve düşük maliyetli
borçlanma imkanõna kavuşacağõ varsayõmõ altõnda gittikçe azalan bütçe faiz
ödemelerinin etkisiyle düşmesi öngörülmüştür.
− ÖTV uygulamasõna geçilmesi ile beraber, 2003 yõlõndan itibaren bazõ bakanlõk
ve fonlara vergi gelirlerinden pay verilmemesi, bu kuruluşlara bütçeden ödenek
verilmek suretiyle sistemin basitleştirilmesi öngörülmüştür.
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− 2005 yõlõ sonuna kadar, Tarõm Reformu Uygulama Projesi çerçevesinde,
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun faaliyetlerine devam edeceği
varsayõlmõştõr.
− Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn aktüeryal dengeleri oluşturulurken alõnacak
önlemlerle prim tahsilatlarõnda artõş, başta sağlõk giderleri olmak üzere
harcamalarda tasarruf öngörülmüştür.
− İstihdamõn rasyonelleştirilmesi çalõşmalarõ çerçevesinde, emekli edilen işçilerin
SSK'ya getireceği ilave yük aktüeryal dengelerin hesabõnda dikkate alõnmõş ve
kuruma bütçeden ek transfer konulmuştur.
Bu varsayõmlar dikkate alõnarak yapõlan projeksiyonlar sonucunda, 2002
yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 52,9’u olan genel devlet harcamalarõnõn payõnõn sürekli
düşerek 2005 yõlõnda yüzde 40,6 olacağõ tahmin edilmektedir. Genel devlet
harcamalarõnda sağlanan düşüşte, ekonomik göstergelerde öngörülen iyileşmelerin
yanõ sõra kamu maliyesinin yeniden yapõlandõrõlmasõ kapsamõnda yapõlan reformlarõn
da önemli payõ bulunmaktadõr.
2002 yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 3,8’i kadar olan genel devlet sabit sermaye
yatõrõmlarõnõn, 2003-2005 döneminde kademeli bir artõşla yüzde 4,3 seviyesine
yükseleceği öngörülmüştür. Yatõrõmlardaki bu artõşta, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlõk
Hizmetleri Vergilerinden (EGSV) yapõlan yatõrõmlarõn bütçe kapsamõna alõnmasõ da
önemli bir rol oynamaktadõr.
Ayrõca, mahalli idareler sistemindeki gelir artõşlarõ mahalli altyapõ
yatõrõmlarõnda kullanõlacaktõr. Bu da genel devlet sabit sermaye yatõrõmlarõ artõşõnda
etkili olacaktõr.
Tablo:3. 1-Genel Devlet Gelir ve Harcamalarõ
(GSYİH’ya Oran, Yüzde)
Vergiler
Vasõtasõz
Vasõtalõ
Servet
Vergi Dõşõ Normal Gelirler
Faktör Gelirleri
Sosyal Fonlar

2002
24,3
8,2
15,3
0,7
5,3
3,8
6,1

2003
24,8
7,5
16,6
0,7
4,4
3,6
6,3

2004
24,6
7,2
16,8
0,7
4,2
3,4
6,4

2005
24,9
7,3
16,9
0,7
3,9
3,3
6,5

Toplam
Özelleştirme Gelirleri
Toplam Gelir

39,4
0,3
39,8

39,2
1,4
40,6

38,6
1,3
40,0

38,5
1,6
40,1

Cari Harcamalar
Yatõrõm Harcamalarõ
Sabit Sermaye
Stok Değişmesi
Transfer Harcamalarõ
Cari Transferler (Net)
Sermaye Transferleri
Stok Değişim Fonu

16,7
3,8
3,8
0,0
32,4
31,2
1,1
0,0

16,3
4,2
4,2
0,0
26,1
25,1
1,0
0,0

16,2
4,3
4,2
0,0
22,5
21,4
1,0
0,0

16,2
4,4
4,3
0,0
20,1
19,1
1,0
0,0

Toplam Harcama

52,9

46,6

42,9

40,6

Borçlanma Gereği
Faiz Dõşõ Borçlanma Gereği

13,2
-7,9

5,9
-8,5

3,0
-7,8

0,5
-7,8
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Genel Devlet Borçlanma Gereği
2001 yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 15,1’i olan genel devlet borçlanma gereğinin
2002 yõlõnda yüzde 13,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Genel devlet borçlanma
gereğindeki bu iyileşmenin 2003-2005 döneminde de devam ederek 2005 yõlõnda
GSYİH’nõn yüzde 0,5’ine gerilemesi beklenmektedir. Bu gelişmede en büyük etken,
konsolide bütçe faiz ödemelerinde beklenen önemli gerilemelerdir. Ayrõca,
özelleştirme gelirlerinde öngörülen artõşlar, sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn açõklarõnda
beklenen düşüşler ve işsizlik sigortasõ fonunun sisteme dahil edilmesi de borçlanma
gereğinin azalmasõnda önemli bir paya sahiptir.
2002 yõlõnda GSYİH’ya oran olarak yüzde 7,9 olmasõ beklenen genel devlet
faiz dõşõ fazlasõnõn, 2005 yõlõnda 0,1 puanlõk bir düşüşle yüzde 7,8 olacağõ tahmin
edilmiştir.
3.2. Kamu Borç Yönetimi
Kamu Borcu ve Borç Yönetimi Stratejisi
Yaşanan ekonomik krizler ve dõş konjonktürdeki gelişmeler 2001 yõlõnda dõş
piyasalardan borçlanma imkanlarõnõ kõsõtlamõş ve bu durum artan borçlanma
ihtiyacõnõn iç piyasadan karşõlanma eğilimini artõrmõştõr. Ayrõca, artan belirsizlik
ortamõnõn da etkisiyle vade yapõsõnõn kõsalmasõ ve faiz oranlarõnõn yükselmesi
borçlanma maliyetinin artmasõna ve ilave borçlanma ihtiyacõnõn doğmasõna neden
olmuştur.
Diğer taraftan, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF) kapsamõna alõnan
sağlõksõz yapõdaki özel bankalarõn mali yapõlarõnõn güçlendirilmesi ile kamu
bankalarõnõn birikmiş görev zararlarõnõn tasfiyesi ve sermaye ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõ için verilen özel tertip devlet tahvilleri, Hazinenin borçlanma yükünü ve
maliyetini daha da artõrmõştõr.
TMSF kapsamõna alõnan bankalarõn sermaye ve bilanço yapõlarõnõ
güçlendirmek amacõyla 2000 yõlõ Aralõk ayõndan başlamak üzere toplam 20 katrilyon
lira tutarõnda özel tertip devlet tahvili ihraç edilmiştir.
Öte yandan, banka sermayelerinin güçlendirilmesi operasyonu çerçevesinde
görev zararõ alacaklarõnõn tasfiyesi ve sermayelerinin güçlendirilmesi kapsamõnda
kamu bankalarõna ihraç edilen tahvil borç stoku Aralõk 2001 itibarõyla yaklaşõk 32
katrilyon TL’ye ulaşmõştõr.
Böylece, bankacõlõk sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõ çerçevesinde TMSF
ve kamu bankalarõna ihraç edilen tahvil miktarõ 2000 yõlõnda 6,7 katrilyon TL, 2001
yõlõnda ise 45 katrilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrõca 2001 yõlõnda, Merkez
Bankasõnõn doğrudan alõmlarõ ile nakit imkanõ yaratõlmasõna ek olarak, Hazine
tarafõndan erken itfalar ve kupon ödemeleri yoluyla, 7,4 katrilyon lirasõ kamu
bankalarõna ve 4,8 katrilyon lirasõ TMSF bankalarõna olmak üzere, toplam 12,2
katrilyon liralõk nakit ödeme yapõlmõştõr.
Kamu ve fon bankalarõna yapõlan DİBS ihraçlarõ Hazinenin borçlanma
ihtiyacõnda önemli bir artõşa neden olmuştur. Ancak, sözkonusu bankalarõn piyasalara
olan kõsa vadeli borçlarõnõn ödendiği dikkate alõndõğõnda, bu operasyon, toplam kamu
borçlanma miktarõnõ değiştirmemekle birlikte, kamu bankalarõnõn finansman
ihtiyaçlarõnõ gidermek amacõyla yaptõklarõ gecelik borçlanmalarõnõ daha uzun vadeli
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Hazine borçlanmasõ haline gelmesini sağlamõştõr. Böylece, kamu bankalarõnõn kõsa
vadeli faizler üzerindeki baskõsõ kaldõrõlmõştõr.
Hazine iç borç stokunun vadesini uzatmak amacõyla Haziran 2001’de bir takas
işlemi gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede ihale yöntemiyle ihraç edilmiş ve vadeleri 2001
ve 2002 yõllarõnda dolan Türk lirasõ cinsinden 23 senet, dövize endeksli ve Türk lirasõ
cinsinden değişken faizli yeni senetlerle değiştirilerek 2001 yõlõndaki finansman
ihtiyacõ azaltõlmõştõr. Yapõlan takas işlemi, vadelerine kalan süre yaklaşõk 6 ay olan
senetlerin 37,5 ay ortalama vadeli senetlerle değiştirilmesini ve böylece iç borç
stokunun ortalama vadesinin uzatõlmasõnõ sağlamõştõr.
2001 yõlõnda yapõlan düzenlemeyle kamu bankalarõnda görev zararõ oluşmasõ
sürecine son verilmiş ve kamu bankalarõ kanalõyla sağlanacak destekler için bütçeye
ödenek konulmasõ ve kaynağõnõn gösterilmesi esasõ getirilmiştir.
Bu gelişmeler ve sõkça başvurulan dövize endeksli ve değişken faizli senet
ihracõ 2001 yõlõnda iç borç stokunun önemli bir bölümünü kura ve faize endeksli hale
getirmiştir.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, 2000 yõlõnda 36,4 katrilyon lira (15,1
katrilyon liralõk senede bağlanmamõş görev zararõ stoku da dahil edildiğinde, 2000 yõlõ
iç borç stoku 51,5 katrilyon liraya yükselmektedir.) olan iç borç stoku, 2001 yõlõ
sonunda 122,2 katrilyon liraya, 2002 yõlõ Haziran ayõ sonunda ise 126,8 katrilyon
liraya yükselmiştir. Böylece, iç borç stokunun GSYİH'ya oranõ, 2000 yõlõnda yüzde
29,2 iken, 2001 yõlõ sonunda yüzde 67,3 düzeyine yükselmiştir. 2001 yõlõ Aralõk
sonunda, yüzde 52,2’si nakit dõşõ ve yüzde 47,8’i nakit olan iç borç stokunun yüzde
35,6’sõ döviz cinsinden ve dövize endeksli, yüzde 49,9’u değişken faizli ve yüzde
14,5’i sabit faizli senetlerden oluşmaktadõr.
Tablo:3. 2-İç Borç Stokunun Yapõsõ
2000

2001

2002

2000

2001

2002

Aralõk

Aralõk

Haziran

Aralõk

Aralõk

Haziran

Yüzde Dağõlõm

Cari Fiyatlarla, Katrilyon TL
Nakit

29,6

58,4

69,3

81,2

47,8

54,7

19,4

17,7

28,4

53,3

14,5

22,4

Değişken Faizli

9,0

11,4

14,5

24,7

9,4

11,4

Döviz Cinsinden

1,2

7,1

10,6

3,2

5,8

8,4

Dövize Endeksli

22,1

15,8

0,0

18,1

12,5

IMF Kredisi

13,8

7,6

0,0

11,3

6,0

Takas

7,7

7,7

0,0

6,3

6,1

Diğer

0,5

0,5

0,0

0,4

0,4

Sabit Getirili

Nakit Dõşõ

6,8

63,8

57,5

18,8

52,2

45,3

Sabit Getirili

1,0

-

-

2,8

0,0

0,0

Değişken Faizli

4,0

49,5

46,3

11,0

40,5

36,5

Döviz Cinsinden

1,8

12,4

10,8

5,0

10,1

8,5

1,9

0,4

0,0

1,6

0,3

122,2

126,8

100,0

100,0

100,0

Dövize Endeksli
Toplam Stok

36,4

Not: 2000 yõlõnda kağõda bağlanmamõş görev zararlarõ dahil edilmemiş, 2001 ve 2002 yõllarõnda ise dahil edilmiştir.
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İç borç stokunun alacaklõlara göre dağõlõmõ da büyük değişikliğe uğramõş ve
2001 yõlõ sonunda kamu kurumlarõna olan iç borçlar toplam stokun yüzde 66’sõna
yükselmiştir. Bununla birlikte, yõl içinde kamu kurumlarõna verilen nakit dõşõ senetlerin
yeniden yapõlandõrõlmasõyla iç borç itfalarõnõn azaltõlmasõ ve IMF'den sağlanan
kredilerle finansman ihtiyacõnõn düşürülmesi iç borç çevrilebilirlik oranõnõn kontrol
edilebilir düzeyde kalmasõnõ sağlamõştõr.
Tablo:3. 3-Alacaklõlara Göre İç Borç Stoku

Toplam
Kamu

TCMB
Kamu Bankalarõ
TMSF
IMF Kredisi İçin
Diğer
Piyasa (*)

2000
2001
2002
Aralõk
Aralõk
Haziran
Cari Fiyatlarla, Katrilyon TL
36,4
122,2
126,8

2000
2001
Aralõk
Aralõk
Yüzde Dağõlõm
100,0
100,0

2002
Haziran
100,0

12,2

80,6

71,2

33,6

66,0

56,2

1,5
2,9
3,9
0,0
4,0

18,8
22,7
15,1
13,8
10,2

18,4
23,9
8,6
7,6
12,7

4,1
8,0
10,6
0,0
10,9

15,4
18,6
12,3
11,3
8,4

14,5
18,9
6,8
6,0
10,0

24,2

41,6

55,6

66,4

34,0

43,8

(*) Aralõk 2001'de TMSF Mevduat Devirleri (4,4 katrilyon lira) piyasa içinde yer almaktadõr.

Devlet iç borçlanma senetlerinin 2000 yõlõ Nisan ayõnda yüzde 34,5 olan yõllõk
bileşik faiz oranõ, 2001 yõlõ Nisan ayõnda yüzde 130,3’e yükselirken, 2002 yõlõ Nisan
ayõnda yüzde 60,8’e gerilemiştir. Mayõs, Haziran ve Temmuz aylarõnda piyasalarda
oluşan belirsizlik nedeniyle tekrar artõş eğilimine giren faiz oranlarõ Temmuz ayõ sonu
itibarõyla, yüzde 72,1 düzeyine ulaşmõştõr. 2000 yõlõnda 411 gün olan ortalama
borçlanma vadesi, 2001 yõlõnda 148 güne gerilemiş, 2002 yõlõ Ocak-Temmuz
döneminde ise 285 güne yükselmiştir.
Stokun vadeye kalan günü 2000 yõlõ sonunda 15,5 ay iken, 2001 yõlõ sonunda
38,9 ay, 2002 Haziran sonunda ise 38,2 ay olarak gerçekleşmiştir.
Özel dahil toplam dõş borç stoku, 2000 yõlõnda 119,7 milyar dolar iken, 2001
yõlõnda 115,1 milyar dolara gerilemiş, 2002 yõlõ ilk çeyreğinde ise 117,5 milyar dolara
yükselmiştir.
2000 yõlõnda, dõş borç stokunun yüzde 76,3’ü orta-uzun vadeli, yüzde 23,7’si
ise kõsa vadelidir. 2001 yõlõnda orta-uzun vadeli borçlarõn toplam dõş borç stoku
içindeki payõ artarak yüzde 85,9’a, kõsa vadeli borçlarõn payõ ise azalarak yüzde 14,1’e
gerilemiştir. 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinde de bu eğilim devam etmiş ve orta-uzun vadeli
borçlarõn toplam dõş borç stoku içindeki payõ yüzde 87,7’ye çõkarken, kõsa vadeli
borçlarõn payõ yüzde 12,3’e gerilemiştir.
2001 yõlõnda uluslararasõ kuruluşlarõn dõş borç stoku içindeki payõ bir önceki
yõla göre 10 puan dolayõnda artarken, diğer kuruluş ve bankalarõn payõ ise azalmõştõr.
Benzer gelişme 2002 yõlõ ilk çeyreğinde de sürmüştür.
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Tablo:3. 4-Toplam Dõş Borç Stokunun Yapõsõ

VADE YAPISI
Kõsa Vade
Orta-Uzun Vade
ALACAKLIYA GÖRE
Uluslararasõ Kuruluşlar
Hükümet Kuruluşlarõ
Ticari Bankalar
Diğer Özel Kreditörler
DÖVİZ KOMPOZİSYONU
USD
DEM
JPY
EUR
Diğer

2000
119.664
28.301
91.363
119.664
11.445
8.677
45.469
54.073
119.664
65.453
23.162
7.445
14.840
8.764

(Milyon Dolar)
2001
115.084
16.241
98.843
115.084
22.180
7.685
34.692
50.527
115.084
58.749
4.344
5.176
30.435
16.380

2002 Q1
117.549
14.481
103.068
117.549
24.918
7.592
33.590
51.449
117.549
60.297
3.728
4.769
29.667
19.088

2000
100,0
23,7
76,3
100,0
9,6
7,3
37,9
45,2
100,0
54,7
19,4
6,2
12,4
7,3

Yüzde Dağõlõm
2001
2002 Q1
100,0
100,0
14,1
12,3
85,9
87,7
100,0
100,0
19,3
21,2
6,7
6,5
30,1
28,6
43,9
43,7
100,0
100,0
51,1
51,3
3,7
3,2
4,5
4,1
26,5
25,2
14,2
16,2

Bu gelişmeler çerçevesinde, toplam kamu borç stokunun GSYİH'ya oranõ, 2000
yõlõnda yüzde 62,7 iken, 2001 yõlõ sonunda yüzde 122,8 düzeyine ulaşmõş ve toplam
borç stokunun oranõ ise aynõ dönemler itibarõyla yüzde 93,7'den yüzde 158,6'ya
çõkmõştõr.
Tablo:3. 5-Toplam Brüt Borç Stoku
(GSYİH'ya Oran , Yüzde)

İç Borç
Dõş Borç
Toplam Kamu
Özel Dõş Borç
Toplam Borç Stoku

2000
29,2
33,5
62,7
31,0
93,7

2001
67,3
55,5
122,8
35,8
158,6

Borç Yönetimi ve Borçlanma Limitine İlişkin Kurumsal Sorumluluklar

Genel makroekonomik hedefleri ve finansal sistemi göz önünde bulundurarak,
DİBS ihraç miktarlarõnõ, vadelerini, türlerini ve satõş tekniklerini belirleyerek,
kamunun finansman ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla borçlanma stratejilerini belirlemek
ve uygulamak Hazine Müsteşarlõğõnõn görev ve yetkileri arasõndadõr.
Mali disiplini ve şeffaflõğõ sağlamayõ ve etkin bir borç ve alacak yönetimini
oluşturmayõ hedefleyen Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkõnda Kanun 2002 yõlõ Nisan ayõnda çõkarõlmõştõr.
Bu Kanun çerçevesinde, uluslararasõ uygulamalara paralel olarak, kamu borç
stratejisinin, iç ve dõş borçlanmayõ dikkate alacak şekilde bir bütünlük içinde
oluşturulmasõ, borç ve risk yönetiminin yürütülmesindeki mevcut dağõnõk yapõnõn
birleştirilmesine yönelik olarak Hazine Müsteşarlõğõ bünyesinde bir birim kurulmasõ ve
iç ve dõş borç portföyü yönetiminin daha sõkõ koordinasyon altõnda gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
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Kutu: 3.1- Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanunun Getirdiği
Başlõca Düzenlemeler

•
•
•

Dağõnõk yasal düzenlemeler tek bir kanun altõnda toplanmõştõr.
Borçlanma ve yükümlülük yaratõcõ işlemlerde tek bir yetkili makam belirlenmiştir.

İç ve dõş borç kullanõmõnõ kapsayan borçlanma limiti, bütçe kanununda belirtilen başlangõç
ödenekleri toplamõ ile tahmin edilen gelirler arasõndaki fark olarak belirlenmiş olup, özel tertip iç borçlanma
senetleri de bu limite dahil edilmiştir. Ancak borç yönetiminin gerektirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde
Hazinenin bağlõ olduğu Bakana bu limiti yüzde 5 oranõnda artõrma yetkisi verilmiştir. Bunun yeterli
olmadõğõ hallerde yüzde 5’lik ilave artõrõm yetkisi Bakanlar Kuruluna tanõnmõştõr. İkrazen ihraç edilen özel
tertip iç borçlanma senetleri limite dahil değildir. Ancak, ilgili yõl bütçe kanununda ikraz limiti ayrõca
belirlenmektedir.

• Hazine garantileri yeniden tanõmlanmõş ve yap-işlet-devret kapsamõnda verilen garantiler
limite dahil edilmiştir.
•
•

Borç ve alacak yönetiminde etkinliği sağlayacak düzenlemeler yapõlmõştõr.

Hazine garantileri kapsamõnda ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamõnda önceden
öngörülmesi mümkün olmayan ödemeler için Merkez Bankasõ nezdinde Hazine Müsteşarlõğõna ait bir risk
hesabõ oluşturulmuştur.

• Hazine tarafõndan kamu borç yönetimi raporunun hazõrlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi
hüküm altõna alõnmõştõr.

• Yeni çõkarõlan 4651 sayõlõ Merkez Bankasõ Kanunuyla kamunun çok kõsa vadeli nakit
ihtiyaçlarõ için Merkez Bankasõndan borçlanma imkanõ ortadan kalkmõştõr. Bu nedenle, Hazinenin kõsa
vadeli nakit ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla, 1 aydan kõsa vadeli olmak üzere, DİBS ihraç etmeksizin,
Merkez Bankasõ aracõlõğõ ile para piyasalarõndan bütçenin başlangõç ödeneklerinin yüzde 1’ini geçemeyecek
şekilde nakit işlem yapma yetkisi getirilmiştir.

Kamunun Borç Stokunun Azaltõlmasõ
2002-2005 döneminde, kamu borç stokunun azaltõlmasõ amacõyla aşağõda
belirtilen tedbirlerin alõnmasõ ve politikalarõn uygulanmasõ öngörülmektedir.
Yüksek seviyelere çõkan iç borçlanmanõn çevrilebilirliğini ve bireysel
yatõrõmcõlarõn kamu kağõtlarõna yönelmelerini sağlamak amacõyla, çeşitli tedbirler
alõnmaktadõr. Öncelikle, iç borçlanmanõn piyasalar üzerindeki baskõsõnõ hafifletilmesi
ve ekonominin içinde bulunduğu borç-faiz kõsõr döngüsünün kõrõlmasõ amacõyla
yüksek oranlõ bir faiz dõşõ bütçe fazlasõ öngörülmektedir. Önemli miktarda faiz dõşõ
fazla sağlanmasõ, borçlarõn çevrilebilirliği konusundaki belirsizliğin giderilmesinde ve
piyasalarda güven ortamõnõn yeniden sağlanmasõnda önemli bir rol oynamaktadõr.
Bunun yanõsõra, büyüme potansiyelini olumlu yönde etkileyecek yapõsal
reformlara devam edilmesiyle iç ve dõş piyasalarda güven ortamõnõn yeniden tesisi ve
bekleyişlerin olumluya dönmesi, faiz oranlarõnõn düşmesini ve kamu borç stokunun
azaltõlmasõnõ sağlayacaktõr.
Kamu bankalarõnõn güçlenen mali yapõlarõ ve sağlanan ek dõş finansman
sonucu, iç piyasalardan borçlanma gereği hõzla düşecek ve kamu kesimi iç borcunun
çevrilmesi kolaylaşacaktõr.
Faiz riski, kur riski ve makroekonomik politikalarla uyum, Hazinenin borç
stokunun azaltõlmasõnda dikkate alõnacak önemli faktörlerdir.
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Finansman ihtiyaçlarõnõn orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyet
ve makul bir risk oranõ çerçevesinde karşõlanmasõ öncelikli hedefler arasõnda yer
almaktadõr. Bu bağlamda, borçlanma vadesinin uzatõlmasõ, borçlanma maliyetinin
düşürülmesi, yeni enstrümanlarõn geliştirilmesi, yatõrõmcõ tabanõnõn genişletilmesi ve
ikincil piyasalarõn derinleştirilmesi yönünde alõnacak tedbirler önem kazanmaktadõr.
Borç yönetiminin etkinliğinin artõrõlmasõ amacõyla bu alanlarda uygulanacak temel
politikalar:
• 2002 yõlõ Ocak ayõnda, borç stokunun vadesini uzatmak amacõyla yeniden
başlatõlan değişken faizli tahvil ihracõna devam edilecektir. Değişken faizli
tahvil ihracõ stokun vadesini uzatmanõn yanõnda, kupan ödemelerine esas teşkil
eden faiz oranlarõnõn Hazine ihalelerinde belirlenmesi nedeniyle, hem
Hazinenin hem de piyasalarõn maruz kaldõğõ faiz riskine karşõ bir korunma
aracõ işlevine sahiptir.
• Piyasa yapõcõlõğõ sistemine 2002 yõlõ Eylül ayõna kadar geçilmiş olacaktõr. Bu
sistemde, Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan birincil ve ikincil piyasa
performanslarõ gözönüne alõnarak seçilecek piyasa yapõcõlar, referans kağõtlara
sürekli olarak çift taraflõ kotasyon vermek suretiyle tahvil ve bono
piyasalarõnda likidite sağlayacaklardõr.
• Merkez Bankasõ bünyesinde yeni bir devlet iç borçlanma senetleri ödüncü
piyasasõ kurulacaktõr. Bu yeni piyasada, piyasa yapõcõlar kotasyon verdikleri
kağõtlarõ ödünç alma imkanõ bulacaklardõr. Bu piyasa, piyasa yapõcõlõğõ
sisteminin etkinliğini artõrmak suretiyle ikincil piyasa fonksiyonlarõnõn
gelişmesini sağlayacaktõr.
• Piyasa koşullarõna uygun olarak Hazine, yatõrõmcõ tabanõnõ ve borçlanma
enstrümanlarõnõ çeşitlendirmek için dövize endeksli ve döviz cinsinden DİBS
ve uluslararasõ tahviller ihraç etme imkanlarõnõ değerlendirmeye devam
edecektir. Hazine, halka arz yöntemine devam ederken sigorta şirketleri gibi
banka-dõşõ kurumlara yönelik yeni enstrümanlar geliştirecektir.
2002-2005 Dönemi Kamu Borç Stoku Tahmini
Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde uygulanacak sõkõ maliye
politikasõ ve etkin bir kamu borç yönetimi ile gerçekleştirilecek istikrarlõ büyüme
ortamõ sonucunda, toplam kamu brüt borç stoku/GSYİH oranõnda önemli bir düzelme
öngörülmektedir. 2001 yõlõnda yüzde 122,8 düzeyine ulaşan bu oranõn 2005 yõlõnda
yüzde 73,0 seviyesine gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Tablo:3. 6- 2002-2005 Döneminde Kamu Brüt Borç Stoku Tahmini
(GSYİH’ya Oran, Yüzde)
Gerçekleşme
2001

2002

Tahmin
2003
2004

2005

İç Borç Stoku

67,3

49,3

44,2

40,6

39,5

Dõş Borç Stoku

55,5

50,2

41,4

38,9

33,5

Toplam Borç Stoku

122,8

99,6

85,6

79,6

73,0

112,1

85,8

74,1

69,1

67,0

Toplam Borç Stoku (IMF kredileri hariç)
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Toplam kamu borç stoku/GSYİH oranõnda sağlanacak düşüşte iç borç
stoku/GSYİH oranõnda sağlanacak düşüşün büyük etkisi olacaktõr. 2001 yõlõnda yüzde
67,3 olarak gerçekleşen
bu oranõn 2005 sonunda yüzde 39,5’e gerilemesi
öngörülmekte olup, bu gerilemede, sağlanacak faiz dõşõ bütçe fazlalarõnõn, düşen
enflasyon süreci ve tesis edilen güvenin etkisiyle gerileyen faiz oranlarõnõn rolü önemli
olacaktõr.
2001 ve 2002 yõllarõnda uluslararasõ kuruluşlardan sağlanan yüksek
miktarlardaki dõş finansman nedeniyle hõzla artan kamu dõş borç stoku/GSYİH
oranõnõn ise, program döneminde bu borçlarõn geri ödenmelerinin de etkisiyle tedricen
düşmesi ve 2005 yõlõnda yüzde 33,5 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.
3.3. Kamu Maliyesi Riskleri
2002-2005 döneminde, kamu borç stokunu sürdürülebilir düzeye indirebilmek
için yüksek oranlõ bir faiz dõşõ fazlayõ hedefleyen sõkõ maliye politikasõna devam
edilmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşõlmasõnda karşõlaşõlabilecek olasõ riskler
aşağõda verilmektedir.
•

Mevcut iç borç stoku önemli ölçüde kur ve faize endeksli borçlanma
senetlerinden oluşmaktadõr. Bu durum makroekonomik istikrarõn sağlandõğõ
dönemlerde kamu lehine olmakla birlikte, istikrarõn bozulduğu dönemlerde
kamu borç stokunun hõzla artmasõna neden olabilecektir.

•

Kapsamlõ bir kamu personel rejimi düzenlemesinin yapõlamamõş olmasõnõn
yanõ sõra toplu sözleşme görüşmeleri sonrasõnda memur ve işçi ücretleri
arasõnda mevcut farklõlõğõn artmasõ cari harcamalarõ artõrabilecektir.

•

Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili yapõlan düzenlemelerin bir çoğundan uzun
vadede sonuç alõnabilecek olmasõ ve artan sağlõk giderleri bütçe transfer
harcamalarõnõn artmasõna neden olabilecektir.

•

Enerji KİT’lerinin mevcut ve muhtemel
harcamalarõnõ artõrõcõ etki yapabilecektir.

•

Hazine garantili krediler ve yap-işlet-devret projelerine verilen ürün alõm ve
girdi garantileri bütçe üzerinde risk oluşturmaktadõr.

•

Bölgesel siyasi gerilimler ve olasõ sõcak çatõşmalar durumunda başta savunma
harcamalarõ olmak üzere harcama artõrõcõ ve gelir azaltõcõ olumsuz etkiler
ortaya çõkabilecektir.

•

Öngörülen özelleştirme geliri hedeflerine ulaşõlamamasõ gerek bütçe gerekse
ekonomik etkinliğin artõrõlmasõ bakõmõndan olumsuz etkiler yaratabilecektir.

finansman

açõklarõ

bütçe

3.4. Duyarlõlõk Analizi
Büyüme Oranõndaki Olasõ Düşüşün Etkileri
Düşük büyüme performansõnõn kamu maliyesi üzerindeki etkisi iki ayrõ senaryo
kapsamõnda incelenmiştir. Her iki senaryoda da GSMH büyümesinin 2003 yõlõndan
itibaren baz senaryoya göre 1 puan aşağõda gerçekleşeceği varsayõlmõştõr.
İlk senaryoda, düşük büyümeye bağlõ olarak hem kamu gelirlerinin hem de
yatõrõm ve tüketim harcamalarõnõn azalmasõ öngörülmüştür. Bu senaryoda, artan bütçe
borçlanma gereğinin finansmanõnõn iç mali piyasalardan karşõlanacağõ varsayõlmõştõr.
42

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Kamu Maliyesi

Bu çerçevede, iç borç faiz ödemelerinin GSYİH içindeki payõnõn baz senaryoya göre
2003 yõlõnda 0,1 puan, 2004 yõlõnda 0,2 puan ve 2005 yõlõnda ise 0,4 puan artmasõ
beklenmektedir. Genel devlet borçlanma gereği ve iç borç stokunun GSYİH'ya
oranlarõnõn ise aynõ yõllarda sõrasõyla, 0,2, 0,2 ve 0,5 puan ile 0,5, 1,2 ve 0,8 puan
artmasõ öngörülmektedir.
İkinci senaryoda, düşük büyümeye bağlõ olarak kamu gelirlerinde meydana
gelebilecek bir azalmaya karşõn, kamu harcamalarõnõn baz senaryodaki nominal
seviyelerini koruyacağõ varsayõlmõştõr. Bu senaryoda da, artan bütçe borçlanma
gereğinin finansmanõnõn iç mali piyasalardan karşõlanacağõ varsayõlmõştõr. Bu
kapsamda iç borç faiz ödemelerinin GSYİH’ya oranõnda 2003 yõlõnda 0,1, 2004
yõlõnda 0,2 ve 2005 yõlõnda ise 0,5 puan artõş olacağõ tahmin edilmektedir. Genel devlet
borçlanma gereği ve iç borç stokunun GSYİH'ya oranõnda aynõ yõllarda sõrasõyla, 0,3,
0,5 ve 0,9 ile 0,6, 1,5 ve 1,6 puan artõş olmaktadõr.
Tablo:3. 7-Büyüme Oranõndaki Düşüşün Etkileri
Baz Senaryo

Senaryo 1
Baz Senaryodan
Farklar

Senaryo 2
Baz Senaryodan
Farklar

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

GSYİH Büyümesi (Yüzde)

4,9

5,0

5,1

-0,9

-1,1

-1,0

-0,9

-1,1

-1,1

İç Borç Faiz Ödemeleri / GSYİH (Yüzde)

14,5

10,6

8,0

0,1

0,2

0,4

0,1

0,2

0,5

Genel Devlet Borçlanma Gereği/GSYİH
(Yüzde)

6,0

2,8

-0,3

0,2

0,2

0,5

0,3

0,5

0,9

İç Borç Stoku / GSYİH (Yüzde)

44,2

40,6

39,4

0,5

1,2

0,8

0,6

1,5

1,6

Kur Artõşõ
Türk lirasõnõn değer kaybetmesi, gerek dövize endeksli iç borçlanma gerekse
dõş borçlanma açõsõndan önemli maliyetler taşõmaktadõr. Nominal döviz kurunda 2003
yõlõndan itibaren yaşanabilecek yüzde 10’luk bir artõş, iç borç faiz ödemelerinin
GSYİH içindeki payõnda 2003, 2004 ve 2005 yõllarõ itibarõyla 0,2, 1,2 ve 1,7 puanlõk
yükselmelere yol açabilecektir. Genel devlet borçlanma gereği ve toplam borç
stokunun GSYİH'ya oranlarõnda aynõ yõllarda sõrasõyla 0,2, 1,2 ve 1,7 ile 1,0, 1,8 ve 2,2
puanlõk artõş olabilecektir.
Tablo:3. 8-Kur Artõşõnõn Etkileri
Baz Senaryo

Baz Senaryodan Farklar

2003

2004

2005

2003

2004

2005

İç Borç Faiz Ödemeleri/GSYİH (Yüzde)

14,5

10,6

8,0

0,2

1,2

1,7

Genel Devlet Borçlanma Gereği/GSYİH (Yüzde)

6,0

2,8

-0,3

0,2

1,2

1,7

Genel Devlet Toplam Borç Stoku/GSYİH (Yüzde)

85,6

79,6

72,9

1,0

1,8

2,2

Ortalama Döviz Kuru (Bin TL/$) (1)

1871

2064

2276

10,0

10,0

10,0

(1)Baz senaryodan fark yüzde değişim olarak hesaplanmõştõr
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İç Borçlanma Faiz Oranõnda Artõş
İç borç stokunun GSİYH’ya oranõnõn yüksek düzeylere ulaşmõş olmasõ Türkiye
ekonomisi için önemli sorunlardan birini oluşturmaktadõr. İç borçlanma faiz
oranlarõnda, baz senaryoya göre ortaya çõkabilecek bir artõşõn, özellikle kamu maliyesi
üzerinde önemli etkilerinin olmasõ beklenmektedir. Bu kapsamda, iç borçlanma
faizlerinde baz senaryoya göre 2003, 2004 ve 2005 yõllarõnda 10 puanlõk bir artõş
olmasõ varsayõmõ altõnda, iç borç faiz ödemelerinin GSYİH'ya oranõnõn aynõ yõllar
itibarõyla sõrasõyla 0,6, 1,8 ve 2,2 puan artacağõ tahmin edilmektedir. Benzer şekilde
genel devlet borçlanma gereği ve iç borç stokunun GSYİH’ya oranlarõnda aynõ yõllarda
sõrasõyla, 0,7, 1,8 ve 2,1 ile 0,7, 2 ve 3,8 puanlõk artõşlar ortaya çõkmaktadõr.
Tablo:3. 9-İç Borçlanma Faiz Oranõndaki Artõşõn Etkileri
Baz Senaryo

Baz Senaryodan Farklar

2003

2004

2005

2003

2004

2005

İç Borç Faiz Ödemeleri/GSYİH (Yüzde)

14,5

10,6

8,0

0,6

1,8

2,2

Genel Devlet Borçlanma Gereği/GSYİH (Yüzde)

6,0

2,8

-0,3

0,7

1,8

2,1

İç Borç Stoku/GSYİH (Yüzde)

44,2

40,6

39,4

0,7

2,0

3,8

İç Borçlanma Faiz Oranõ (Basit, Yüzde)

41,9

26,3

18,5

10,0

10,0

10,0
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4. YAPISAL REFORMLAR
Son yõllarda ekonomide yaşanan istikrarsõzlõğõn temel unsurlarõndan birisi de
yapõsal sorunlar olmuştur. Süregelen yüksek enflasyon ve kamu açõklarõ, sadece
ekonomik büyümenin potansiyelin altõnda kalmasõna neden olmamõş, aynõ zamanda
büyümenin dalgalõ bir seyir izlemesine de yol açmõştõr. Sürdürülemez boyutlara ulaşan
bu yapõnõn değiştirilmesi ve ekonomide dengelerin yeniden tesis edilmesi zorunlu hale
gelmiştir.
Diğer taraftan, Türkiye’nin, 1999 Helsinki Zirvesinde AB’ye aday ülke ilan
edilmesiyle birlikte, AB’nin aday ülkelere yönelik olarak geliştirdiği Kopenhag
kriterlerine uyum yükümlülüğü doğmuştur.
Bu çerçevede, ekonomide 2000 yõlõnda başlatõlan yapõsal reformlar ile
sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõn tesis edilmesi ve piyasa kurallarõna dayalõ ve
rekabete açõk bir üretim sürecinin geliştirilerek Kopenhag ekonomik kriterlerine uyum
sağlanmasõ hedeflenmiştir.
Yapõsal reformlar kapsamõnda, özelleştirme yoluyla kamunun ekonomi
içerisindeki rolünün azaltõlmasõ, daha etkin ve şeffaf bir kamu yönetiminin
oluşturulmasõ ve tarõm sektöründe daha etkili bir destekleme politikasõnõn izlenmesi,
reel sektöre kaynak aktarma fonksiyonunu ifa edecek güçlü bir bankacõlõk sisteminin
oluşturulmasõ amaçlanmõştõr.
4.1. Piyasa Ekonomisinin ve Girişimciliğin Güçlendirilmesi
4.1.1.Özelleştirme
Ekonomik programõn ana unsurlarõndan biri olan özelleştirmenin temel amacõ;
dünya piyasalarõna entegre olma, gümrük birliği süreci ve AB’ye tam üyelik hedefleri
doğrultusunda, ekonomide verimliliğin ve maliyet yapõsõnõn rekabet edebilir seviyelere
getirilmesi ve serbest piyasa koşullarõnõn sağlanmasõdõr. Ekonomide uluslararasõ
normlarõn yerleştirilmesi, devletin mal ve hizmet üreticisi konumundan uzaklaşarak
asli görevlerinde yoğunlaşmasõ ve devletin ekonomideki faaliyetlerinin gözetim ve
düzenleme ile sõnõrlõ tutulmasõ amaçlanmaktadõr. Halihazõrda, 18 tanesi özelleştirme
kapsamõnda olmak üzere, toplam 39 adet KİT bulunmaktadõr. 2001 yõlõnda söz konusu
KİT'lerde istihdam edilenlerin toplam istihdam içerisindeki payõ yüzde 2,1 olarak
gerçekleşmiştir. Son beş yõllõk dönemde KİT'lerin GSYİH içindeki payõ ise yaklaşõk
yüzde 6 olmuştur.
KİT’lerin süratle özelleştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece, bir yandan
sermayenin tabana yayõlmasõ ve teknolojik yenilenme sağlanõrken, diğer yandan da
kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun azaltõlmasõna, kamunun mali piyasalar
üzerindeki baskõsõnõn hafifletilmesine katkõda bulunulabilecektir.
2001 yõlõ sonu itibarõyla hayvan yemi, süt ürünleri, havaalanõ yer hizmetleri ve
çimento sanayii gibi alanlardan devlet tamamen çekilmiş; tekstil, turizm, et ve balõk
ürünleri, petrol dağõtõmõ ile deniz taşõmacõlõğõ alanlarõnda ise piyasadaki belirleyici
konumunu özel sektöre devretmiştir. Diğer taraftan, kamu bankalarõnõn özelleştirilmesi
çalõşmalarõ başlatõlmõş ve mali sektörde kamunun etkisinin azaltõlmasõ yönünde önemli
adõmlar atõlmõştõr.
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Yapõlan Özelleştirme Uygulamalarõ ve Sağlanan Gelirler
Tablo:4. 1-1985-2002 Dönemi Özelleştirme İşlemleri
Mevcut Durum
Özelleştirme Kapsamõna Alõnan*

219 kuruluştaki kamu hissesi
22 yarõm kalmõş tesis
5 taşõnmaz

Özelleştirilen

Özelleştirme
Kapsamõnda

164 kuruluşta hisse
senedi
veya
varlõk
satõş/devir
işlemi
gerçekleştirildi.

1 kuruluş
bulunmaktadõr.

Özelleştirme
Programõnda

32 kuruluş
bulunmaktadõr.

4 elektrik santralõ
Halen 24 kuruluşta yüzde 50'nin altõnda kamu payõ mevcuttur.
*Daha sonra 22 kuruluştaki kamu payõ ile 4 elektrik santralõ ve 4 taşõnmaz özelleştirme işlemine tabi tutulmaksõzõn kapsamdan
çõkarõlmõştõr.

Tablo:4. 2-1985-2002 Dönemi Özelleştirme Gelirleri ve Kullanõmlarõ
Gelir

Kullanõm

Özelleştirme Geliri

Temettü ve Diğer
Gelir

Toplam

7,7 milyar dolar

2,2 milyar dolar

9,9 milyar dolar

9,7 milyar dolar

Dünyada yaşanan terör olaylarõ ve bunlarõn iç ve dõş piyasalarda oluşturduğu
olumsuz hava nedeniyle 2001 yõlõ içerisinde özelleştirme programõ hedeflendiği
şekilde gerçekleştirilememiştir. 2001 yõlõnda Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait
Marmaris Limanõnõn işletme hakkõnõn devredilmesi, SEKA’ya ait Dalaman İşletmesi
ile Türkiye Zirai Donatõm Kurumu, Karadeniz Bakõr İşletmeleri ve Türkiye Demir
Çelik İşletmelerine ait bazõ taşõnmazlarõn satõşõ ve PETKİM Yarõmca tesisinin
TÜPRAŞ’a devri işlemleri gerçekleştirilmiş ve 120 milyon dolar özelleştirme geliri
elde edilmiştir. İSDEMİR’in ERDEMİR’e devredilmesi işlemi Şubat 2002’de
tamamlanmõştõr.
2002 yõlõnda yoğun bir özelleştirme uygulamasõ öngörülmüş ve yaklaşõk 1,5
milyar dolar özelleştirme geliri hedeflenmiştir. Bu çerçevede POAŞ’ta bulunan yüzde
16,5 oranõndaki kamu hissesinin Mart 2002’de halka arz edilmesinden 168 milyon
dolar gelir elde edilmiştir. TÜPRAŞ’taki kamu hisseleri oranõnõn yüzde 50’nin altõna
indirilmesine yönelik halka arz işlemi hazõrlõklarõ sürdürülmektedir. PETKİM’de 2002
yõlõ üçüncü çeyreğinde en az yüzde 51’lik bir stratejik satõş programlanmõştõr. TŞFAŞ
ve TEKEL’in özelleştirilmesine yönelik çalõşmalar devam etmektedir. Ayrõca SEKA,
ve Sümer Holding A.Ş.’nin varlõk satõşõ ile Ataköy Otel, Ataköy Marina, TÜGSAŞ,
DİTAŞ, Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Elektrometalurjinin blok satõşõ 2002 yõlõ
özelleştirme hedefleri arasõnda yer almaktadõr.
Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu, Mayõs 2002 tarihinde şirketin faaliyet
bazõnda ayrõ tüzel kişilikler halinde yapõlandõrõlmasõnõ öngören holding stratejisinin
uygulanmasõnõ onaylamõştõr. Gerek telekomünikasyon piyasalarõnda meydana gelen
konjonktürel değişim gerekse yeniden yapõlandõrma çalõşmalarõ sonucunda değişecek
olan şirket yapõsõ, 1998 yõlõnda tespit edilmiş olan Türk Telekom A.Ş. değerinin
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yenilenmesini gerekli kõlmõştõr. Bu çerçevede, şirket değerinin yeniden tespit
edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararõ Mayõs 2002 tarihinde çõkarõlmõştõr. Ayrõca,
Türk Telekom A.Ş.’ye ilişkin özelleştirme stratejisinin pazar dinamikleri ve
yapõlandõrma çalõşmalarõ paralelinde, Kasõm ayõnda çõkarõlacak Bakanlar Kurulu
Kararõ ile yeniden tespit edilmesi öngörülmektedir. Piyasa koşullarõnõn elverdiği
ölçüde özelleştirmenin mümkün olan en kõsa sürede tamamlanmasõ hedeflenmektedir.
Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Div-Han A.Ş.’nin 2003 yõlõnda blok olarak satõşõ
planlanmaktadõr.
Elektrik üretim ve dağõtõm tesislerinin Mart 2003 tarihine kadar özelleştirme
programõna alõnmasõ öngörülmektedir. Bunu takiben sözkonusu tesislerin
özelleştirilmesinin 18 aylõk bir süre içerisinde sonuçlandõrõlmasõ hedeflenmektedir.
Tablo:4. 3-Özelleştirme Politika Taahhütleri Matriksi
2004

(Milyon Dolar)
2005

2002

2003

- DİTAŞ
- PETROL
PETROKİMYA
GRUBU
- SEKA
- ETİ
ELEKTROMETALÜRJİ
- ETİ GÜMÜŞ
- ETİ KROM
- TÜGSAŞ
- ATAKÖY TURİZM
- ATAKÖY
OTELCİLİK
- SÜMER HOLDİNG

- ETİ BAKIR
- KBİ
- TÜGSAŞ
- BOTAŞ ESKİŞEHİR
GAZ D.
- BOTAŞ BURSA GAZ D.
- THY
- PETROL
PETROKİMYA GRUBU
- TÜRK ŞEKER
- TEKEL
- SÜMER HOLDİNG
- TELEKOM

- THY
- PETROL
PETROKİMYA
GRUBU
- ELEKTRİK
ÜRETİM TES.
- ELEKTRİK
DAĞITIM TES.
- TÜRK
ŞEKER
- TEKEL
- TELEKOM

- THY
- PETROL
PETROKİMYA
GRUBU
- ELEKTRİK
ÜRETİM TES.
- ELEKTRİK
DAĞITIM TES.
- TEKEL
- HALK
BANKASI
- TELEKOM

X
600
600

X
3.500
3.500

X
3.600
3.600

X
4.300
4.300

1. Özelleştirme Programõ

A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1. Bütçe Gelirlerine
Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine
Doğrudan Etkisi

4.1.2. Rekabet Hukuku ve Politikalarõ
Türkiye’de rekabet politikalarõnõn nihai hedefi mal ve hizmet piyasalarõnda
etkin bir rekabeti sağlamak ve toplumda rekabet kültürünü geliştirmektir.
Anayasanõn devlete para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarõnõn sağlõklõ
ve düzenli işlemelerini sağlayõcõ ve geliştirici tedbirleri alma; piyasalarda fiili veya
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görev ve
sorumluluklarõnõ yükleyen 167’nci maddesi çerçevesinde, 4054 sayõlõ Rekabetin
Korunmasõ Hakkõndaki Kanun 1994 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, gümrük
birliğini düzenleyen 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnõn ilgili hükümleri ile de
uyum içindedir.
Türkiye sõnõrlarõ içinde mal ve hizmet piyasalarõndaki rekabeti engelleyici,
bozucu veya kõsõtlayõcõ tüm davranõşlarõ düzenleyen 4054 sayõlõ Kanun temel olarak
rekabet politikalarõ ile ilgili üç ana konuyu kapsamaktadõr. Bunlardan birincisi,
teşebbüslerin aralarõnda yaptõğõ rekabeti engelleyici, bozucu ve kõsõtlayõcõ anlaşma,
uyumlu eylem ve kararlardõr. İkincisi, piyasada hakim durumda bulunan teşebbüslerin
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hakim durumlarõnõ kötüye kullanmalarõdõr. Üçüncüsü, piyasadaki rekabeti önemli
ölçüde etkileyecek birleşme ve devralma niteliğindeki işlem ve davranõşlardõr.
Rekabet Kurumu, ikincil mevzuat olarak adlandõrõlan tebliğ çalõşmalarõnõn
önemli bir kõsmõnõ tamamlamõştõr. Çõkarõlmasõ planlanan De-minimis Tebliği ile
Araştõrma ve Geliştirme Tebliği üzerindeki çalõşmalar devam etmektedir. Kurum, AB
müktesebatõnõn üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programda orta vadeli hedef olarak
yeralan Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğini hazõrlamõş olup, söz
konusu Tebliğ Temmuz 2002 tarihinde yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, Ulusal Programda da belirtildiği üzere 4054 sayõlõ Rekabetin
Korunmasõ Hakkõnda Kanunun düzenlemediği alanlarda ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarõ tarafõndan gerekli yasal düzenlemeler oluşturulacaktõr.
Rekabetin bozulmasõnõ ya da bozulmasõ tehdidini önlemek amacõyla, tarõm ve
balõkçõlõk sektöründe uygulananlar hariç olmak üzere, devlet yardõmlarõnõ izlemeye,
denetlemeye ve gerekli ilke ve uygulama kararlarõnõ vermeye yetkili bağõmsõz bir
Kurum oluşturan ve bunun çalõşma usul ve esaslarõnõ düzenleyen Devlet Yardõmlarõnõn
İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ hazõrlanmõştõr.
Ayrõca, kamu teşebbüsleri ve özel veya inhisarõ haklardan yararlanan
teşebbüslere uygulanacak rekabet politikalarõnõn AB mevzuatõna uyum çalõşmalarõnõ
sonuçlandõrmak amacõyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarõn katõlõmõyla bir çalõşma grubu
oluşturulmuştur.
1997-2001
yõllarõ
arasõnda
Rekabet
Kurumuna
rekabet
ihlali,
birleşme/devralma ve menfi tespit/muafiyet konularõnda toplam 1591 başvuru yapõlmõş
olup, bunlarõn 1305 adeti sonuçlandõrõlmõştõr.
Tablo:4. 4-Rekabet Kurumuna Başvurular ve Sonuçlandõrõlan Dosyalar
1997

1998

1999

2000

2001

Toplam

Başvuru

22

177

220

255

213

887

Sonuçlandõrõlan

9

44

306

262

211

832

Başvuru

8

59

80

103

82

332

Sonuçlandõrõlan

5

52

76

101

88

322

Başvuru

_

245

44

41

42

372

Sonuçlandõrõlan

_

12

64

23

52

151

Başvuru

30

481

344

399

337

1591

Sonuçlanan

14

108

446

386

351

1305

Rekabet İhlali

Birleşme/ Devralma

Menfi Tespit/ Muafiyet

Toplam
Not: 5 Ekim 1997-31 Aralõk 2001 Dönemi.

4.1.3. Düzenleyici Reformlar
Son yõllarda Türkiye’de devletin; ekonomik yaşama ilişkin faaliyetleri
doğrudan üstlenmesi yerine piyasanõn kurallarõnõ belirlemesi ve bu kurallara
uyulmasõnõ sağlamasõ amacõyla hukuki ve kurumsal değişiklikler yapõlmõştõr.
Değişikliklerin amacõ, devletin üretim ve dağõtõm gibi iktisadi faaliyetlere doğrudan
katõlmasõ yerine, işlevini düzenleyici ve denetleyici kurumlarla sürdürmesidir.
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Bir çok sektörün, doğal tekel niteliğinde olmasõ veya sosyal yarar sağlamasõ
veya stratejik niteliği nedeniyle düzenlenmesinin önemli bir toplumsal ihtiyaç olduğu
görülmektedir. Devlet işletmeciliğinde istenilen verimin ve toplumsal refaha katkõnõn
yeterince sağlanamadõğõ özellikle altyapõ sektörleri mümkün olduğunca rekabete
açõlmõş, tamamen rekabete açõlamayan sektörlerde ise toplam refahõn daha da
artõrõlmasõ amacõyla uygulanan politikalar değiştirilmiştir.
Tablo:4. 5-Bağõmsõz Düzenleyici Kurumlar
Kurum

Yõl / Kanun No

Alan

Görevi

Sermaye Piyasasõ
Kurulu

1981 / 2499

Sermaye piyasalarõ

Sermaye piyasasõnõn güven, açõklõk ve kararlõlõk
içinde çalõşmasõnõ, tasarruf sahiplerinin hak ve
yararlarõnõn korunmasõnõ düzenlemek ve denetlemek.

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

1994 / 3984

Radyo ve televizyon
yayõnlarõ

Radyo ve televizyon yayõnlarõnõn düzenlenmesine
ilişkin esas ve usulleri belirlemek.

Rekabet Kurumu

1994 / 4054

Mal ve hizmet
piyasalarõ (bütün
sektörler)

Bankacõlõk
Düzenleme ve
Denetleme
Kurumu

1999 / 4389

Bankacõlõk

Telekomünikasyon
Kurumu

2000 / 4502

Enerji Piyasasõ
Düzenleme
Kurumu

Telekomünikasyon

Mal ve hizmet piyasalarõndaki rekabeti engelleyici,
bozucu veya kõsõtlayõcõ anlaşma, karar ve
uygulamalarõ ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu
hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarõnõ önlemek,
bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri
yaparak rekabetin korunmasõnõ sağlamak, birleşme ve
devralmalarõ kontrol etmek.
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
mali piyasalarda güven ve istikrarõ ve ekonomik
kalkõnmanõn gereklerini de dikkate alarak kredi
sisteminin etkin bir şekilde çalõşmasõnõ sağlamak
üzere bankalarõn kuruluş, yönetim, çalõşma, devir,
birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esaslarõ
düzenlemek.
Telekomünikasyon sektöründe adil ve serbest
rekabete dayalõ dinamik ve güçlü bir piyasa
oluşturmak, sektör ile ilgili politikalara katkõ
sağlamak, tüketici haklarõnõn korunmasõnõ sağlayõcõ
tedbirleri almak, frekans ve numara gibi kõt
kaynaklarõn planlanarak, etkin ve verimli kullanõmõnõ
sağlamak.
Elektriğin ve doğal gazõn yeterli, kaliteli, sürekli,
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde
tüketicilerin kullanõmõna sunulmasõ için, rekabet
ortamõnda özel hukuk hükümlerine göre faaliyet
gösterebilecek, mali açõdan güçlü, istikrarlõ ve şeffaf
bir enerji piyasasõ oluşturmak ve bu piyasada
bağõmsõz bir düzenleme ve denetim sağlamak.
Şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile
fiyatlandõrma, pazarlama şart ve yöntemlerini
düzenlemek.

2001 / 4628

Elektrik

2001 / 4646

Doğal gaz

Şeker Kurumu

2001 / 4634

Şeker ve tatlandõrõcõlar

Tütün, Tütün
Mamulleri ve
Alkollü İçkiler
Piyasasõ
Düzenleme
Kurumu

2002 / 4733

Tütün, tütün
mamulleri ve alkollü
içkiler

Tütün ve tütün mamullerinin üretimine, iç ve dõş alõm
ve satõmõna ilişkin usul ve esaslarõ düzenlemek.

Bütün kamu kurumlarõ

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi
altõnda bulunan veyahut kamu kaynağõ kullanan kamu
kurum ve kuruluşlarõnõn yapacaklarõ ihalelerde
uygulanacak esas ve usulleri belirlemek, şikayetleri
incelemek.

Kamu İhale
Kurumu

2002 / 4734

Denetim ve düzenleme faaliyetlerinde bulunmak, tüketicileri tekelleşmeye
karşõ korumak, rekabetin sõnõrlandõrõlmasõnõ ya da rekabete zarar verilmesini
engellemek ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerce sağlanan hizmetlerde ayrõmcõlõk
yapõlmamasõnõ güvence altõna almak üzere sermaye piyasasõ, radyo ve televizyon
yayõncõlõğõ, bankacõlõk, enerji, telekomünikasyon gibi sektörlerde bağõmsõz düzenleyici
kurumlar oluşturulmuştur. Bunlardan, özellikle daha önce kamu tekelinde bulunan
doğal gaz/elektrik ve telekomünikasyon sektörlerindeki düzenleyici kurumlar,
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özelleştirme politikalarõnõn da etkisiyle, bu sektörlerin dikey olarak (işlevsel)
bölümlere ayrõlmasõna bağlõ olarak oluşan piyasalarõ düzenlemek üzere kurulmuştur.
Düzenleyici kurumlar vasõtasõyla sektörün verimliliği, ürün çeşitliliği, hizmet
kalitesi, rekabet gücü ve sektörde yeniliklerin artmasõnõn yanõsõra, fiyatlarõn düşmesi,
teknolojik gelişmenin hõzlanmasõ, firmalarõn toplam kazançlarõnõn sõnõrlanmasõ ile
fiyat oluşumunun, pazara girişin ve ortak tüketimin düzenlenmesi ve yasaklanmõş
davranõşlarõn kontrolü hedeflenmektedir.
4.1.4. Yatõrõm Ortamõnõn İyileştirilmesi
Türkiye, önemli bir potansiyele sahip olmasõna rağmen küreselleşmenin
önemini daha da artõrdõğõ doğrudan yabancõ yatõrõmlardan yeterince yararlanamamõştõr.
Son yõllarda Türkiye'ye gelen doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn GSYİH'ya oranõ yüzde
0,5'in altõnda kalmõştõr. Siyasi ve ekonomik istikrarsõzlõklar, yapõsal reformlarõn ağõr
işleyişi gibi unsurlarõn yanõsõra karmaşõk bürokratik işlemler de Türkiye'ye gelen
yatõrõmlarõn düşük seviyede kalmasõna neden olmuştur.
Makroekonomik istikrarõ sağlamak için uygulanan politikalarõn yanõsõra,
yatõrõm ortamõnõn iyileştirilerek yerli ve yabancõ yatõrõmlarõn artõrõlmasõ amacõyla
Yatõrõm Ortamõnõn İyileştirilmesi Reform Programõ 2001 yõlõnda Bakanlar Kurulu
tarafõndan kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, yatõrõmlarõn
gerçekleştirilmesinde karşõlaşõlan idari engellerin ortadan kaldõrõlmasõ ve bürokratik
işlemlerin azaltõlarak, prosedürün hõzlandõrõlmasõ hedeflenmektedir.
Reform programõ çerçevesinde; şirket kuruluşu, istihdam, sektörel izinler,
yatõrõm yeri, vergi ve teşvikler, gümrükler ve standartlar, fikri mülkiyet haklarõ,
doğrudan yabancõ yatõrõm mevzuatõ, yatõrõm promosyonu alanlarõnda kurulan teknik
komitelerin çalõşmalarõ halen devam etmektedir.
Bu kapsamda yatõrõm teşviklerinin alõnmasõ sürecinde gerekli olan belge
sayõsõ azaltõlmõştõr Ayrõca, yabancõ personeli de kapsayacak şekilde işe alõmlarõ
kolaylaştõracak doğrudan yabancõ sermaye ile ilgili yeni bir Kanun Tasarõsõ TBMM’ye
sunulmuştur.
Türkiye’yi bir yatõrõm bölgesi haline getirmek amacõyla başlõca uluslararasõ
şirketlerin üst düzey yetkililerinden oluşan Yatõrõmcõ Konseyinin önümüzdeki
dönemde toplanmasõ planlanmaktadõr.
4.2. Mali Sektör
4.2.1. Bankacõlõk Sektörü
Mali serbestleşme yönünde atõlan adõmlar sonucu, 1980 ve 1990’lõ yõllarda
bankacõlõk sistemi gerek banka sayõsõ gerekse de toplam aktif büyüklüğü açõsõndan
hõzlõ bir artõş gösterirken öz kaynağõn yetersiz kalmasõ, küçük ölçekli ve parçalõ
bankacõlõk yapõsõ, aktif kalitesindeki zayõflõk, yetersiz iç denetim ve risk yönetimi,
etkinlik ve saydamlõk açõsõndan eksiklikler içeren yetersiz yönetişim, bankacõlõk
sistemini iç ve dõş şoklara karşõ duyarlõ ve kõrõlgan hale getirmiştir. Nitekim, 2000 yõlõ
Kasõm ve 2001 yõlõ Şubat krizlerinin ardõndan gerçekleşen kur ve faiz riskleri
bankacõlõk sisteminin mali yapõsõnda ciddi bir bozulmaya neden olmuştur. 1999 ve
2000 yõllarõnda sõrasõyla 133,5 ve 155,2 milyar dolar olan bankacõlõk sistemi aktif
büyüklüğü, 2001 yõlõ üçüncü çeyreği itibarõyla 110,8 milyar dolara gerilemiştir. Aynõ
dönemler itibarõyla ticaret bankalarõnõn aktif büyüklüğü sõrasõyla, 127,2, 148,3 ve
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106,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Krizin etkilerine bağlõ olarak söz konusu
dönemde banka sayõlarõnda da önemli miktarda düşüş gerçekleşmiştir. 1999 ve 2000
yõllarõnda sõrasõyla 62 ve 61 olan ticaret bankalarõ sayõsõ, 2001 yõlõnda 46’ya ve 28
Haziran 2002 itibarõyla 43’e gerilemiştir. Söz konusu dönemlerde kamu bankalarõnõn
toplam bankacõlõk sistemi aktifleri içindeki payõnda da önemli oranda bir gerileme
gözlenmektedir. 1999 ve 2000 yõllarõnda yaklaşõk yüzde 34 oranõnda olan kamu
bankalarõnõn toplam bankacõlõk sistemi aktifleri içindeki ağõrlõğõ, 2001 yõlõnõn üçüncü
çeyreği itibarõyla yüzde 27,2’ye gerilemiştir.
Krizlerin ardõndan bankacõlõk sektöründe derinleşen istikrarsõzlõğõn giderilmesi
ve bankacõlõk sektörünün yeniden yapõlandõrõlarak güçlendirilmesi amacõyla, BDDK
tarafõndan, Mayõs 2001 tarihinde Bankacõlõk Sektörü Yeniden Yapõlandõrma Programõ
uygulamaya konulmuştur. Program;
-

kamu bankalarõnõn, nihai hedef özelleştirme olmak üzere mali ve
operasyonel açõdan yeniden yapõlandõrõlmalarõ,
TMSF bünyesindeki bankalarõn yeniden yapõlandõrõlarak satõlmasõ ya da
tasfiyesi,
yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenen özel bankalarõn sağlõklõ bir
yapõya kavuşturulmasõ,
bankacõlõk sektöründe gözetim ve denetimin etkinliğini artõracak, sektörü
daha etkin ve rekabetçi bir yapõya kavuşturacak yasal ve kurumsal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,

ana unsurlarõndan oluşmaktadõr.
Kamu Bankalarõ
Kamu bankalarõnõn kõsa vadeli fon ihtiyaçlarõnõ karşõlamak zorunda olmalarõ
yüksek miktarda gecelik fon talebinde bulunmalarõna neden olmuştur. Bu durum,
özellikle kriz döneminde söz konusu bankalarõn, piyasadaki likidite seviyesi ve faiz
oranlarõndan kolay etkilenmelerine ve piyasa yapõsõnõ bozmalarõna yol açmõştõr. Tüm
bunlara ek olarak, kamu bankalarõna yüklenen kamusal görevlerin kurallarõnõn
belirlenmesi ve bu bankalarõn rasyonel biçimde işlemelerinin sağlanmasõ gerekliliği ön
plana çõkmõştõr. Bu problemlerin çözülebilmesi için 2001 yõlõnda atõlan başlõca
adõmlarõ şöyle sõralamak mümkündür;
-

-

kamu bankalarõnõn nihai olarak özelleştirmeye hazõrlanmasõ için
profesyonel yöneticilerden oluşan ortak yönetim kurulu oluşturulmuş ve
özelleştirmenin üç yõl içinde tamamlanmasõ kararlaştõrõlmõş,
kamu bankalarõna verilecek görev karşõlõklarõnõn bütçeye konulmasõ
prensibi getirilirken, bu bankalar aracõlõğõyla ödemesi yapõlan görevlere
ilişkin 100 dolayõnda bakanlar kurulu kararõ yürürlükten kaldõrõlmõş,
Likidite ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla, kamu bankalarõnõn kõsa vadeli
yükümlülükleri azaltõlmõş, Merkez Bankasõ dõşõndaki kaynaklardan gecelik
borçlanmalarõ sõfõrlanmõş ve bu bankalar nakit ve menkul kõymet verilerek
yeniden sermayelendirilmiş,
T. Emlak Bankasõ için tasfiye süreci başlatõlõrken, bu bankanõn varlõk ve
yükümlülükleri Ziraat Bankasõna devredilmiş,
Ziraat ve Halk Bankalarõ bünyesinde iç denetim, mali kontrol ve risk
yönetimi birimleri kurulmuş,
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Ziraat ve Halk Bankalarõnõn operasyonel yeniden yapõlanmalarõnõ içeren
detaylõ bir stratejik ve organizasyonel uygulama planõ yürürlüğe konulmuş,
bu çerçevede kamu bankalarõnõn Aralõk 2000 itibarõyla 2.494 olan şube ve
61.601 olan personel sayõlarõ Mayõs 2002 itibarõyla, sõrasõyla, 1.792 ve
38.303'e indirilmiştir.

Kutu: 4.1- Kamu Bankalarõnõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ İçin Aktarõlan Kaynaklar

1992 yõlõndan itibaren oluşmaya başlayan kamu bankalarõnõn Hazineden görev zararõ
alacaklarõ, 2000 yõlõ sonu itibarõyla 17,3 katrilyon lira düzeyine ulaşmõştõr. Bu tutarõn 2,1 katrilyon
lirasõ menkul kõymete bağlanmõş, kalan 15,2 katrilyon lirasõ ise menkul kõymete bağlanmamõş görev
zararõ alacağõndan oluşmaktaydõ. Menkul kõymete bağlanmamõş görev zararlarõ ile bunlara tahakkuk
etmiş faizlerin tamamõ, 2001 yõlõ içinde 23 katrilyon lira tutarõnda özel tertip devlet tahvili verilmek
suretiyle menkul kõymete bağlõ hale getirilmiştir.
2001 yõlõnda ayrõca, kamu bankalarõna sermayelerini güçlendirebilmeleri için ek destek
sağlanmõştõr. Bu kapsamda, Mart ayõ içinde Ziraat Bankasõna 217,6 trilyon lira, Nisan ayõ içinde Halk
ve Emlak Bankalarõna sõrasõyla 67,2 ve 40,8 trilyon lira tutarõnda nakit sermaye ödemesi yapõlmõştõr.
Ayrõca, Mayõs ayõnda sermayelerine mahsuben Emlak Bankasõna 624 trilyon lira, Halk Bankasõna
ise 900 trilyon lira tutarõnda kağõt verilmiştir. Temmuz ayõnda Emlak Bankasõnõn Ziraat Bankasõna
devrinden doğan 1,7 katrilyon lira tutarõndaki maliyet, Ziraat Bankasõna 1,7 katrilyon lira tutarõnda
özel tertip tahvil ihraç edilmek suretiyle karşõlanmõştõr.
Görev zararõ alacaklarõnõn menkul kõymete bağlanmasõ ve sermaye desteği sağlanmasõ
amacõyla kamu bankalarõna aktarõlan kaynaklarõn toplamõ 28,6 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir1.
Tablo: Kamu Bankalarõna Aktarõlan Kaynaklar
(Trilyon TL.)

Görev Zararlarõ Sonucu Oluşan Borç
-Menkul Kõymete Bağlanmõş
-Ziraat Bankasõ
-Halk Bankasõ
-Emlak Bank
-Menkul Kõymete Bağlanmamõş
Sermaye Desteği (N.Dõşõ Kağõt Yoluyla)
-Ziraat Bankasõ
-Halk Bankasõ
-Emlak Bank
Sermaye Desteği (Nakit Yoluyla)
-Ziraat Bankasõ
-Halk Bankasõ
-Emlak Bank
Toplam
Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ, BDDK.

Aralõk 2000
İtibarõyla Stok
(1)
17.279
2.083
1.220
863
0
15.196
-

2001 Yõlõ İçinde
Oluşan Artõş
(net) (2)
7.759
22.955
12.113
10.797
45
-15.196
3.224
1.700
900
624
326
218
67
41

Toplam
(1)+(2)
25.038
25.038
13.333
11.660
45
0
3.224
1.700
900
624
326
218
67
41

17.279

11.309

28.588

1

: 2000 yõl sonu itibarõyla 15,2 katrilyon lira olan kağõda bağlanmamõş görev zararõ alacaklarõ Hazine
Müsteşarlõğõnca açõklanan borç stoku verileri arasõnda yer almaz iken, Uluslararasõ Para Fonu
yayõnlarõnda bu tutar borç stoku içinde gösterilmekteydi. Bu açõdan değerlendirildiğinde kamu
bankalarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ nedeniyle kamu borç stokunda 2001 yõlõ içinde ortaya çõkan
fiili artõş 11,3 katrilyon lira seviyesindedir.

TMSF Kapsamõndaki Bankalar
TMSF bankalarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik strateji; TMSF
bankalarõnõn devir, birleşme, satõş veya tasfiye yoluyla çözümlenmesi, finansal açõdan
yeniden yapõlandõrma, operasyonel açõdan yeniden yapõlandõrma ve fon bankalarõnõn
sorunlu aktiflerinin yönetimi olmak üzere dört ana unsurdan oluşmuştur.
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TMSF kapsamõndaki bankalarõn mali açõdan yeniden yapõlandõrõlmasõ
kapsamõnda önemli adõmlar atõlmõştõr. Bu dönemde, TMSF'ye ihraç edilen özel tertip
tahviller Fon kapsamõndaki bankalarõn sermaye yapõlarõnõ güçlendirmek amacõyla bu
bankalara ihtiyat olarak aktarõlmõş, bu bankalarõn kõsa vadeli borçlarõ tasfiye edilmiş ve
Mayõs 2001 itibariyle 4 milyar dolar civarõnda olan yabancõ para açõk pozisyonlarõ yõl
sonu itibariyle 400 milyon dolar civarõna indirilmiştir. Haziran ayõ içerisinde Fon
kapsamõna alõnan bir banka nedeniyle bilanço içi açõk pozisyon yükselmiş, ancak
vadeli pozisyonlardaki 746 milyon dolarlõk artõşa bağlõ olarak net açõk pozisyon 209
milyon dolara gerilemiştir. Ayrõca, TMSF bünyesine alõnan bankalarda mevduat faiz
oranlarõ ortak olarak piyasa ortalamalarõna yaklaştõrõlmõştõr.
TMSF bankalarõnõn operasyonel açõdan yeniden yapõlandõrõlmasõ kapsamõnda
da önemli adõmlar atõlmõştõr. Nitekim, devir tarihi itibariyle 1.815 olan Fon
bankalarõnõn şube sayõsõ Haziran 2002 sonu itibariyle 873'e düşürülmüştür. Ayrõca Fon
bankalarõnõn personel sayõsõ, devir tarihine göre 19.755 kişi azaltõlarak Haziran 2002
sonu itibariyle 18.134'e indirilmiştir.
Tablo:4. 6-TMSF Bünyesine Devralõnan Bankalar
Devralõnan
Bankalar

Türk Ticaret Bankasõ
Bank Ekspres
Interbank
Egebank
Yurtbank
Sümerbank
Esbank
Yaşarbank
Etibank
Bank Kapital
Demirbank
Ulusal Bank
İktisat Bankasõ
Sitebank
Milli Aydõn Bankasõ
Bayõndõrbank
Kentbank
EGS Bank
Toprakbank
Pamukbank

Geçiş Bankalarõ
Etibank
Interbank
Esbank

Satõşõ Gerçekleşen
Bankalar

Tasfiye Edilen
Bankalar

Bank Ekspres
Sümerbank
Demirbank
Sitebank

Etibank
İktisat Bankasõ
Kentbank

Sümerbank
Egebank
Yurtbank
Yaşarbank
Bank Kapital
Ulusal Bank

Mevcut Durum
(Temmuz 2002
itibarõyla)
Türk Ticaret Bankasõ
Toprak Bank
Milli Aydõn Bankasõ
Bayõndõrbank
Pamukbank

Bayõndõrbank
EGS Bank

Not: Son beş yõl boyunca TMSF tarafõndan 20 banka devralõnmõştõr. Bu bankalarõn 4 tanesi özel sektör ve yabancõ
yatõrõmcõlara satõlõrken, 8 tanesi 3 adet geçiş bankasõ altõnda birleştirilmiştir. 2002 yõlõ Temmuz ayõ itibarõyla TMSF
bünyesinde tahsilat işlemlerinde kullanõlan 1 köprü banka, satõş prosedürü süren 3 banka ve hukuki süreç devam eden 1
banka bulunmaktadõr.

2001 yõlõnda kabul edilen 4672 sayõlõ Kanunla 4389 sayõlõ Bankalar Kanununda
değişiklik yapõlmõştõr. Buna göre, bankacõlõk sektörüne ilişkin yapõlan düzenlemelerle,
ilgili AB mevzuatõna uyum sağlanmõştõr. Bu Kanun ayrõca BDDK’ya, TMSF
bünyesindeki bankalarõn sorunlu varlõklarõ ile ilgili yapõlan tahsilata ilişkin geniş
yetkiler vermiştir. Bu çerçevede, Haziran 2002 sonu itibariyle izin aşamasõnda olan
satõşlar da dahil olmak üzere, Fon bankalarõnõn iştiraklerinin satõşõndan elde edilen
gelir 270,3 trilyon liradõr.
TMSF kapsamõndaki bankalara yönelik olarak 2002 yõlõna ilişkin temel hedefler;
TMSF bünyesinde yer alan bankalardan satõş işlemi süren bankaya ait işlemin
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tamamlanmasõ, bir diğerinin varlõk yönetimi işlevi görecek bir geçiş bankasõna
dönüştürülmesi; TMSF'nin 2002 Mart ayõndan itibaren aylõk bilanço hazõrlamasõ ve
yõlda bir dõş denetime tabi tutulmasõ ve tahsilatlarõn hõzlandõrõlmasõ şeklinde
özetlenebilir.

Kutu: 4.2- TMSF Bankalarõnõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ İçin Aktarõlan Kaynaklar

Hazine Müsteşarlõğõ, TMSF ile yapmõş olduğu ikraz anlaşmalarõ çerçevesinde, Fon bünyesine
alõnan bankalarõn sermaye ve bilanço yapõlarõnõ güçlendirmek amacõyla, 2000 yõlõ Aralõk ayõndan itibaren
belli dönemlerde özel tertip tahvil ihraç etmiştir. TMSF’ye ihraç edilen özel tertip tahviller Fon
kapsamõndaki bankalarõn sermaye yapõlarõnõ güçlendirmek amacõyla bu bankalara ihtiyat olarak
aktarõlmõştõr.
Döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak ihraç edilen senetler 31 Aralõk 2001 kurlarõ ile Türk
lirasõna dönüştürüldüğünde, TMSF’nin ikraz anlaşmalarõ çerçevesinde Hazineden yapmõş olduğu
borçlanma tutarõ 21,6 katrilyon lira olmaktadõr.
Tablo: Hazineden TMSF’ye Aktarõlan Kaynak Tutarõ

(31.12.2001 İtibarõyla)

TL Cinsinden
(Trilyon TL)

Dolar
Cinsinden ve
Dolara
Endeksli
(Milyon
Dolar)

Euro
Cinsinden ve
Euro’ya
Endeksli
(Milyon
Euro)

Genel
Toplam
(Trilyon TL)

8.492

8.297

897

21.581

TMSF’ye Özel Tertip
Tahvil İhracõ
Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ.

Hazine Müsteşarlõğõ ile yapõlan anlaşma gereği TMSF Hazineye, 3 Nisan 2002 tarihinde 378
trilyon lira, 8 Mayõs 2002 tarihinde 357 trilyon lira ve 15 Mayõs 2002 tarihinde 265 trilyon lira olmak
üzere, toplam 1 katrilyon lira geri ödemede bulunmuştur.
Fon bankalarõna, TMSF’nin kendi kaynaklarõndan 1 katrilyon lirasõ sermaye, 1,6 katrilyon lirasõ
mevduat olmak üzere toplam 2,6 katrilyon lira destek sağlanmõştõr.
Tablo: TMSF Kaynaklarõndan Yapõlan Sermaye ve Mevduat Desteği

(18 Nisan 2002 İtibarõyla)
1. Sermaye Karşõlõğõ Nakit Ödeme
2. Yapõlan Mevduat (1)
Toplam
Kaynak: BDDK

Trilyon TL
1.012
1.368
2.380

Milyon Dolar
193
193

(Trilyon TL)
Genel Toplam
1.012
1.619
2.631

(1) Özel tertip tahviller karşõlõğõ Merkez Bankasõndan avans olarak alõnan 750 trilyon lira Fon
bankalarõna mevduat yapõlmõştõr. Hazinenin kağõt ihraçlarõ kõsmõnda yer alan bu tutar ilave edildiğinde
mevduat desteği 2.369 trilyon lira olmaktadõr.

Özel Bankalar
Özel bankalara yönelik programõn ilk aşamasõnda bu bankalarõn sermaye
yapõlarõnõn güçlendirilmesi, sorunlu kredilerin çözümlenmesi, yabancõ para açõk
pozisyonlarõnõn daraltõlmasõ ve devir ve birleşmelerin özendirilmesi konularõnda
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 2000 yõl sonunda 8,4 milyar dolar
olan özel bankalarõn bilanço içi döviz pozisyon açõklarõ, 2001 yõl sonunda 1,5 milyar
dolara ve 21 Haziran 2002 itibarõyla 274 milyon dolara gerilemiştir.
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2002 yõlõ için bankacõlõk sisteminin güçlendirilmesine yönelik temel hedef,
bankalara belirli koşullar çerçevesinde sermaye desteği sağlanõrken, sorunlu aktiflerin
çözümünü hõzlandõrmak üzere gönüllü borç yeniden yapõlandõrmasõ (İstanbul
Yaklaşõmõ) ve varlõk yönetimi gibi mekanizmalarõn hayata geçirilmesidir. Bu amaca
yönelik olarak 2002 Ocak ayõnda yürürlüğe giren 4743 sayõlõ Mali Sektöre Olan
Borçlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ
Hakkõnda Kanunla, mali sistem kurumlarõnõn alacaklarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ,
varlõk yönetim şirketi kurulmasõ, bankalarõn sermaye ihtiyaçlarõnõn belirlenebilmesi
için yapõlacak denetimin usulleri, vergi istisna ve teşvikleri, kamu bankalarõnõn
operasyonel yeniden yapõlanmalarõnõn tamamlanmasõ ve BDDK’nõn hesap
verebilirliğine ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr. Buna göre bankalarõn, özel finans
kurumlarõnõn ve diğer mali kurumlarõn alacaklarõnõn, finansal yeniden yapõlandõrma
anlaşmasõ çerçevesinde yeniden yapõlandõrõlmasõna veya yeni ödeme planõna
bağlanmasõna imkan tanõnõrken, TMSF bankalarõ Finansal Yeniden Yapõlandõrma
Çerçeve Anlaşmalarõna, ek kaynak sağlamamak koşuluyla, katõlmaya
yetkilendirilmişlerdir.
Bankalar Kanununa eklenen geçici 4. maddeye göre, bankalarõn kamu
desteğiyle yeniden sermayelendirilmeleri üç temel aşamadan oluşmaktadõr. Buna göre
ilk aşama sermaye artõrõmõ sürecine devlet katkõsõnõn tam ve doğru olarak
belirlenebilmesi amacõyla, muhasebe standartlarõndaki değişiklikler de dikkate
alõnarak, üç aşamalõ denetim safhasõdõr. Sermaye ihtiyacõnõn bu şekilde belirlenmesinin
ardõndan, yedek akçelerle karşõlanamayacak ölçüde zararõn bulunmasõ halinde,
sermaye artõrõmõnõn üstlenilmesi için genel kurullarõn yapõlacağõ ikinci aşama
gelmektedir. Üçüncü aşamayõ ise, gerekli şartlarõ sağlayan ve sermaye yeterlilik oranõ
yüzde 8’in altõnda olan bankalara devlet desteğinin sağlanmasõ süreci oluşturmaktadõr.
Haziran 2002 itibarõyla yeniden sermayelendirme operasyonunun denetim ve
değerlendirme aşamasõ başarõlõ bir şekilde tamamlanmõştõr. Değerlendirmeler
sonucunda, sektörün piyasa riski dahil enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş
sermaye yeterlilik oranõnõn yüzde 14,8 olduğu tespit edilmiştir. Bu çalõşmalarõn devamõ
olarak, banka karlõlõklarõnõn artõrõlmasõ ve bankalar için sermaye yeterliliğinin
devamõnõ sağlamak amacõyla, program çerçevesinde bankalarõn operasyonel olarak
yeniden yapõlandõrõlmasõ izlenecek, birleşmeler teşvik edilecek ve aracõlõk maliyetleri
azaltõlmaya çalõşõlacaktõr. Sektörün ortalama sermaye yeterlilik oranõ yüzde 14,8
olmakla birlikte yapõlan denetimler sonucunda, son dönemde TMSF'ye alõnan
bankanõn hariç tutulmasõ halinde, sistemin ihtiyaç duyduğu sermaye miktarõ 224
trilyon lira olarak hesaplanmõştõr.
Mali sektöre olan borçlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik olarak
gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafõndan
hazõrlanan ve 25 banka, 17 banka dõşõ mali kurum, tasfiye halindeki T. Emlak Bankasõ
ve TMSF tarafõndan imzalanan Finansal Yeniden Yapõlandõrma Çerçeve Anlaşmasõ, 4
Haziran 2002 tarihinde BDDK tarafõndan onaylanmõştõr. Haziran sonu itibariyle borçlu
firmalar tarafõndan imzalanacak olan Başvuru ve Taahhüt Mektubu tamamlanarak
Çerçeve Anlaşmasõnõ imzalayan alacaklõlara gönderilmiştir.
Finansal yeniden yapõlandõrma sürecinin Haziran ayõnda uygulamaya
girmesinin yanõsõra bir varlõk yönetim şirketinin kurulmasõ için de çalõşmalar
sürdürülmektedir. Bu yöndeki çalõşmalarõn 2002 yõlõ içerisinde sonuçlandõrõlmasõ
hedeflenmektedir.
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Mali sektörde dünya standartlarõ ile uyumlu hukuki, idari ve denetim
altyapõsõnõn oluşturulmasõ ve iyileştirilmesi doğrultusunda Aralõk 2000 tarihinde
Dünya Bankasõ ile 777,8 milyon dolarlõk Mali Sektör Uyum Kredisi Anlaşmasõ
imzalanmõştõr (FSAL). Bu kredi ile;
-

bankacõlõk ile ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,

-

BDDK’nõn oluşumunun desteklenmesi,

-

Basel, Avrupa Birliği ve Uluslararasõ Muhasebe Standartlarõna uyum için
bankacõlõğa ilişkin düzenlemelerin iyileştirilmesi,

-

problemli bankalar ile bu bankalara karşõ alõnacak tedbir kapasitelerinin
artõrõlmasõ,

-

sorunlu bankalarõn mümkün olduğunca sistem içerisinde rehabilite
edilmelerine yönelik çözüm stratejilerinin geliştirilmesi,

-

batan bankalara karşõ izlenecek çözüm stratejilerinin belirlenmesi,

-

kamu bankalarõnõn rasyonelleştirilmesi ve nihai olarak özelleştirilmesi gibi
konularda mali sektör reform stratejisinin desteklenmesi,

amaçlanmõştõr.
Bu kredi kapsamõnda 393 milyon dolar tutarõndaki ilk dilim kullanõlmõş, 385
milyon dolar tutarõndaki ikinci dilim ise Program Amaçlõ Mali ve Kamu Sektörü
Uyum Kredisine (PFPSAL) dahil edilmiştir.
Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankasõ ile mali sektör ve kamu sektöründe
gerçekleştirilecek orta vadeli reform programlarõnõn desteklenmesi amacõyla toplam
1,1 milyar dolarlõk PFPSAL I kredi anlaşmasõ imzalanmõştõr. Söz konusu kredi 20012003 döneminde mali sektör ve kamu sektöründe yürütülecek reform çalõşmalarõnõn
desteklenmesine yönelik kredilerin ilkini oluşturmaktadõr. Bu kredi anlaşmasõ
çerçevesinde bir yandan bankacõlõk sektörü başta olmak üzere mali sektörün idari,
hukuki ve denetim kapasitesinin artõrõlmasõ, TMSF’ye devredilen bankalarõn çözüme
kavuşturulmasõ ve kamu bankalarõnõn mali ve idari yapõlanmalarõ doğrultusunda
reformlar uygulamaya konulurken, diğer yandan da kamu yönetiminde kalõcõ bir mali
disiplinin sağlanmasõ ve daha şeffaf ve etkin yönetim için gerekli koşullarõn
oluşturulmasõ hedeflenmiştir.
Bankacõlõk sisteminin daha etkin işlemesini ve aracõlõk kapasitesinin artõrõlmasõ
suretiyle tüm mali sistemin daha etkin ve verimli bir şekilde çalõşmasõnõ sağlayacak
yeniden yapõlanma programõnõn ilk safhasõ büyük ölçüde tamamlanmõştõr. Buna göre;
-

Bankalar Kanununda ek düzenlemeler gerçekleştirilmiş,

-

BDDK ve TMSF’nin etkin çalõşmasõnõ sağlayacak ve kurumsal kapasiteyi
yükseltecek düzenlemeler tamamlanmõş,

-

krizlerle sermaye yapõlarõ bozulan bankacõlõk sisteminde
sermayelendirme operasyonunun ilk aşamasõ tamamlanmõş,

-

kamu bankalarõnõn rasyonelleştirilmeleri ve özelleştirilmeleri doğrultusunda
önemli mesafe katedilmiştir.
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PFPSAL I kredisinin ardõndan, söz konusu kredinin bir devamõ olarak Nisan
2002 tarihinde toplam miktarõ 1.350 milyon dolar olan PFPSAL II kredisi için
anlaşma imzalanmõştõr. Bahse konu kredinin 2002 yõlõ içerisinde üç dilim halinde
kullanõlmasõ öngörülmektedir.
Bankacõlõk Sektöründe Gözetim ve Denetim Çerçevesinin Güçlendirilmesi
ve Etkinliğin Artõrõlmasõ
Bankacõlõk sektöründe mali ve operasyonel yeniden yapõlanmaya paralel olarak
sektörün gözetim ve denetim çerçevesini güçlendirecek ve sistemi daha etkin ve
rekabetçi bir yapõya kavuşturacak hukuki ve kurumsal düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;
-

2001 yõlõ Haziran ayõnda Bankalar Kanununda yapõlan bir düzenleme ile
AB direktiflerine uygun olarak konsolide özkaynak tanõmõ getirilmiş,

-

faiz, kur ve hisse senedi risklerinden oluşan piyasa risklerinin bankalarõn
solo ve konsolide bazda uymalarõ gereken standart sermaye oranlarõnõn
hesaplanmasõ sürecine dahil edilmesine yönelik prensip ve esaslarõ
tanõmlayan,
Bankalarõn
Sermaye
Yeterliliğinin
Ölçülmesi
ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe
girmiş,

-

Şubat 2001 tarihinde yayõmlanan bankalarõn iç kontrol ve risk izlemelerine
ilişkin Yönetmelikle bankalarda etkin bir risk izleme sisteminin esaslarõ
tanõmlanmõş,

-

Temmuz 2001 tarihinden itibaren bankalar faaliyetleri hakkõnda bu
Yönetmelik esaslarõ uyarõnca hazõrladõklarõ üçer aylõk raporlarõ BDDK'ya
sunmaya başlamõşlar,

-

yabancõ para net genel pozisyon/özkaynak standart oranõnõn belirlenmesi ve
izlenmesine yönelik esaslarõ konu alan Yönetmelik Ocak 2001 tarihinde
yürürlüğe girmiş,

-

2001 yõlõnõn Haziran ayõnda Bankalar Kanununda yapõlan bir düzenleme ile
kredilerdeki risk yoğunlaşmasõnõ engellemek için doğrudan ve dolaylõ
kredilendirme ile ilgili olarak risk grubu tanõmõ getirilmiş,

-

2001 yõlõ Haziran ayõnda Bankalar Kanununda yapõlan değişikliklerle; 2009
yõlõna kadar geçiş süreci tanõnarak bankalarõn mali kurumlar dõşõndaki bir
ortaklõğa iştirakleri kendi özkaynaklarõnõn en fazla yüzde 15'i, bu
iştiraklerin toplam tutarõ ise banka özkaynaklarõnõn yüzde 60'õ ile
sõnõrlandõrõlmõş,

-

2002 yõlõnõn başõndan itibaren vadeli işlem, opsiyon sözleşmeleri ve benzeri
diğer türev ürünler kredi tanõmõna dahil edilmiş,

-

bankalarõn kredi karşõlõklarõ için sahip olduklarõ 4 yõllõk geçiş süresi, Ocak
2002 tarihinde Bankalar Kanununda yapõlan değişiklik ile kaldõrõlmõş,

-

bankalar tarafõndan uygulanacak Tekdüzen Hesap Planõ ve Muhasebe
Standartlarõ Şubat 2002 tarihinde değiştirilerek bankalar tarafõndan yapõlan
repo işlemlerinin de bilançolarda gösterilmesi temin edilmiş,
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Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebe Standartlarõ
Yönetmeliği ile bankalar tarafõndan hazõrlanan mali tablolarõn AB
direktifleri ile uyumlulaştõrõlmasõ sağlanmõştõr.

4.2.2. Sermaye Piyasasõ
Kamu kesiminin yüksek borçlanma gereği Türk sermaye piyasalarõnõn
gelişimini olumsuz etkilemiştir. Nitekim, 2001 sonu itibarõyla kamu menkul
kõymetleri, toplam menkul kõymet stoklarõnõn yüzde 92’sini oluşturmuştur. Bu durum,
tasarruflarõn sermaye piyasasõ kanalõyla özel kesime yönelmesi önünde önemli bir
engel teşkil etmiştir. Öte yandan portföylerinin yüzde 90'õnõn üzerinde bir bölümünü
kamu borçlanma araçlarõna yatõrmalarõ sonucu kurumsal yatõrõmcõlar da özel sektör
menkul kõymetlerine talep oluşturma işlevini tam olarak yerine getirememişlerdir.
İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõnda 1999 yõlõnõn son aylarõndan itibaren
olumluya dönen beklentiler işlem hacminin artmasõna neden olmuştur. Aynõ süreçte
yabancõ yatõrõmcõlarõn artan talepleri de bu gelişmede etkili olmuştur. Bununla birlikte,
yaşanan krizler sonucu, 2001 yõlõnda menkul kõymet piyasalarõnõn işlem hacmi önemli
oranda gerilemiştir.
Sermaye piyasasõnda yatõrõmcõnõn korunmasõ, istikrarlõ ve etkin çalõşan bir
piyasa oluşturulmasõnõ sağlamak üzere, AB direktifleri de dikkate alõnarak bir dizi
düzenleme yapõlmõş olup bu düzenlemeler aşağõda yer almaktadõr:
-

-

-

-

Sermaye Piyasasõ Kanununda yapõlan düzenleme ile sermaye piyasasõ
araçlarõ ve buna bağlõ haklarõn Merkezi Kayõt Kuruluşu vasõtasõyla kayden
izlenmesi ilkesi getirilmiş ve söz konusu kuruluş Eylül 2001'de
kurulmuştur.
2001 yõlõnõn Haziran ayõnda yayõmlanan Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu
Yönetmeliği, 97/9/EC sayõlõ Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu Avrupa Birliği
Konsey Direktifinden farklõlõklar içermekle birlikte AB mevzuatõna uyum
alanõnda atõlmõş önemli bir adõmdõr. Ayrõca Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu,
Sermaye Piyasasõ Kurulunca faaliyetleri durdurulan bir aracõ kurumun nakit
ve menkul kõymet yükümlülüklerinin hõzlõ bir biçimde tamamlanarak diğer
alacaklõlardan önce müşterilere dağõtõlmasõnõ sağlayan tedrici tasfiye
işlemlerini de yürütmektedir. Tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin Yönetmelik
de Haziran 2001'de yürürlüğe girmiştir. Yatõrõmcõnõn korunmasõna ilişkin
düzenlemelerin bir parçasõ olarak, Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonunu kuran ve
Aralõk 1999'da yapõlan değişikliklerden önce hisse senedi piyasasõna
yatõrõm yapmõş yatõrõmcõlarõn alacaklarõnõn korunmasõ amacõyla getirilen
Özel Fonun işleyiş esaslarõna ilişkin Yönetmelik Temmuz 2001'de
yayõmlanmõştõr.
Meslek ilkelerini belirlemek, haksõz rekabetin önlenmesi için tedbir almak
ve aracõlõk faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak gibi temel görevleri
üstlenen Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliğinin Statüsü
2001 yõlõ Şubat ayõnda yürürlüğe girmiştir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõnõn Kuruluş ve Çalõşma Esaslarõna
İlişkin Yönetmelik 2001 yõlõnõn Şubat ayõnda yayõmlanmõş ve Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsasõ A.Ş.’nin kuruluşuna 2001 yõlõnõn Ekim ayõnda
yayõmlanan Bakanlar Kurulu Kararõyla izin verilmiştir. Söz konusu
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Yönetmelik çerçevesinde Borsanõn kuruluşunu takip eden bir yõl içerisinde
Borsanõn faaliyete geçmiş olmasõ gerekmektedir.
2001 yõlõnõn Temmuz ayõnda İMKB vadeli işlemler piyasasõ ile ilgili
düzenlemeler yürürlüğe girmiş olup, bu piyasada işlem gören dövize dayalõ
vadeli işlem sözleşmelerinin yanõ sõra 2002 yõlõ içinde faiz oranõna dayalõ
vadeli işlem sözleşmelerini konu alan işlemlerin de başlatõlmasõ
planlanmaktadõr.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatõrõm Sistemi Kanunu 2001 yõlõ Mart
ayõnda kabul edilmiş, Emeklilik Şirketleri, Bireysel Emeklilik Sistemi,
Emeklilik Aracõlarõ ve Emeklilik Yatõrõm Fonlarõna ilişkin Yönetmelikler
ise 2002 yõlõ Şubat ayõnda yürürlüğe girmiştir.
Sermaye piyasasõ kurumlarõnda çalõşanlarõn profesyonellik alanlarõnõn
belirlenmesi ve sertifikaya bağlanmasõnõn sağlanmasõ amacõyla Ağustos
2001'de düzenleme yapõlmõş olup, 2002 ve 2003 yõllarõnda sõnavlarõn
yapõlmasõ, 2004 yõlõnda bu sõnavlarõn uluslararasõ geçerliliğinin
sağlanmasõna yönelik çalõşmalarõn başlatõlmasõ, 2005 yõlõnda ise bu
sõnavlarõn uluslararasõ düzeyde ve bilgisayar ortamõnda yapõlmasõ ve
sektörde çalõşan elemanlarõn tamamõnõn lisansa sahip olmasõ
hedeflenmektedir.
Sermaye Piyasasõ Kanununda ara dönem temettü avansõ dağõtabilme imkanõ
getirilmiştir. Temettü avansõnõn dağõtõmõna yönelik Tebliğ 2001 yõlõnõn
Kasõm ayõnda yayõmlanmõştõr.

Sermaye piyasalarõnõn kamuyu aydõnlatma ilkeleri çerçevesinde güven, açõklõk
ve kararlõlõk içinde çalõşabilmesini sağlamak üzere yukarõda sõralanan düzenlemelerin
yanõsõra, yapõlmakta olan ve önümüzdeki dönemde yapõlmasõ öngörülen düzenlemeler
ise aşağõda yer almaktadõr:
-

-

-

-

-

2001 yõlõnõn Kasõm ayõnda yayõmlanmõş olan konsolide mali tablolara ve
yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarõn düzenlenmesine ilişkin
tebliğlerin uygulanmasõ 2003 Ocak ayõndan itibaren zorunlu hale gelecektir.
Halka arzlarda kullanõlan izahname standartlarõnõn AB mevzuatõyla uyumlu
hale getirilmesi için gerekli çalõşmalar 2002 yõlõ sonuna kadar
tamamlanacaktõr.
SPK bünyesinde bilgi sistemleri altyapõsõ oluşturularak, sermaye
piyasalarõndaki her türlü hareketin anõnda izlenebilmesi ve denetim
sürecine yardõmcõ olabilecek mekanizmalarõn kurulmasõ planlanmaktadõr.
Söz konusu sistemin analiz, tasarõm ve kodlama aşamasõnõn 2002 yõlõnda,
kodlama, test ve kurulum aşamalarõnõn ise 2003 yõlõnda gerçekleşmesi
planlanmaktadõr.
Birikimli oy kullanma hakkõna ilişkin esaslarõn belirlenmesi konusundaki
düzenlemeler henüz gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte önümüzdeki
dönemde birikimli oy kullanma esaslarõnõn belirlenerek azõnlõk haklarõnõn
kullanõmõnõn kolaylaştõrõlmasõ sağlanacaktõr.
AB tarafõndan 2005 yõlõ sonuna kadar uygulamaya geçilmesi öngörülen
Uluslararasõ Muhasebe Standartlarõna tam uyum henüz sağlanamamõştõr.
2002 yõlõ sonuna kadar Kurulun muhasebe standartlarõnõn, uluslararasõ
standartlarla uyumunun sağlanmasõ yönünde çalõşmalar yapõlacaktõr.
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Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğin uluslararasõ
bağõmsõz denetim standartlarõ ve AB düzenlemeleri çerçevesinde 2003
yõlõnda revize edilmesi planlanmaktadõr.
KOBİ’lerin sermaye piyasasõ araçlarõnõn işlem göreceği piyasalara ilişkin
düzenlemelerin önümüzdeki dönemde yapõlmasõ hedeflenmektedir.

4.3. İşgücü Piyasasõ
İstikrarlõ ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ve üretken yatõrõmlarõn
artõrõlmasõ suretiyle istihdam artõşõnõn sağlanmasõ ve işsizliğin azaltõlmasõ temel
amaçtõr.
İstihdam yapõsõnõn tarõmdõşõ sektörler lehine değiştirilmesi, ekonominin ihtiyaç
duyduğu işgücünün yetiştirilmesi, işgücü niteliğinin bilgi çağõnõn gerekleri
doğrultusunda yükseltilmesi ve işgücü piyasasõnda etkinliğin ve işgücü verimliliğinin
artõrõlmasõ önem arzetmektedir.
İmalat sanayiindeki işyerlerinin yaklaşõk yüzde 99,5'ini ve katma değerin
yaklaşõk yüzde 35'ini oluşturan KOBİ'lerin toplam istihdam içindeki payõ yüzde 65
civarõndadõr. Bu çerçevede, istihdamõn artõrõlmasõnda ve işsizliğin azaltõlmasõnda
KOBİ’lerin istihdam yaratma potansiyelleri önem taşõmaktadõr. Bu çerçevede,
KOBİ’lere ve bireysel girişimlere yönelik eğitim, proje, finansman, organizasyon,
pazarlama ve teknoloji alanõnda sağlanan desteklerin daha da artõrõlmasõ
hedeflenmektedir.
İşgücü arzõ, 2001 yõlõnda bir önceki yõla göre yüzde 1,1 artarak 22,3 milyona
ulaşõrken, istihdam yüzde 1,1 oranõnda azalarak 20,4 milyona düşmüştür. İşsizlik oranõ
2000 yõlõndaki yüzde 6,6 düzeyinden 2001 yõlõnda yüzde 8,5’e çõkarken, eksik
istihdam aynõ dönemde yüzde 7’den yüzde 6’ya gerilemiştir. Böylece, işsizlik ve eksik
istihdam nedeniyle atõl işgücü oranõ yüzde 14,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde,
kentlerde atõl işgücü oranõ yüzde 16,3’den yüzde 18’e yükselmiştir. Kõrsal kesimde ise
bu oran yüzde 10,2 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik daralma istihdamõ daha çok
tarõm dõşõ sektörlerde etkilemiş ve kentsel alanlarda ağõrlõğõnõ hissettiren işten
çõkarmalar kentsel işsizlik oranõnõn artmasõna neden olmuştur.
2001 yõlõnda işgücüne katõlma oranõ yüzde 48,7’dir. Bu oran, erkeklerde yüzde
71,7, kadõnlarda yüzde 25,9 olarak gerçekleşmiştir.
2001 yõlõnda tarõmsal istihdamõn toplam istihdam içerisindeki payõ yüzde 32,6
olarak gerçekleşmiştir. Verimliliğin çok düşük olduğu tarõm sektöründe geniş bir
işgücünün varlõğõ işgücü piyasasõnõn etkinliğinin sõnõrlanmasõna yol açmaktadõr.
Toplam istihdam içerisinde sanayinin payõ yüzde 18,9, hizmetler sektörünün payõ ise
yüzde 48,5 düzeyinde kalmõştõr.
İstihdamõnõn artõrõlmasõnda organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi
sitelerinin oluşturulmasõ önem arzetmektedir. Bu kapsamda, 2001 yõlõna kadar inşasõ
tamamlanan 65 organize sanayi bölgesinin faal olan bölümlerinde yaklaşõk 354 bin
kişi, hizmete açõlan 349 küçük sanayi sitesindeki 81.453 işyerinde 489 bin kişi
istihdam edilmiştir.
617 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) olarak yeniden yapõlandõrõlan İş ve İşçi Bulma Kurumunun I. Genel Kurul
Toplantõsõ, 23-24 Mayõs 2001 tarihlerinde Ankara’da yapõlmõştõr. Genel Kurulda,
istihdamõn artõrõlmasõna ve işsizlik sorununun çözümüne ve ulusal istihdam
60

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Yapõsal Reformlar

politikasõnõn oluşturulmasõna yönelik kararlar alõnmõştõr. Söz konusu kararlar bir eylem
planõna
dönüştürülerek, kamu ve sosyal taraflarõn işbirliği ile etkin olarak
uygulanmasõ durumunda, istihdamõn artõrõlmasõnda ve işsizlikle mücadelede başarõlõ
sonuçlar alõnabilecektir.
İşsizlik sigortasõ sisteminin Eylül 1999’da çõkarõlan 4447 sayõlõ Kanunla
oluşturulmasõ işgücü piyasasõndaki önemli bir kurumsallaşma eksikliğini gidermiştir.
İşsizlik Sigortasõ Fonuna prim kesintileri Haziran 2000 tarihinde başlamõş olup, Fonda
Haziran 2002 sonuna kadar yaklaşõk 3,5 katrilyon lira birikmiştir. Fondan, işsiz
kalanlara ilk ödeme Mart 2002 tarihinde başlamõş ve 31 Mart-31 Temmuz 2002
tarihleri arasõnda 32.902 kişiye 15,6 trilyon lira ödeme yapõlmõştõr.
Özelleştirilen kuruluşlarda çalõşanlarõn kõdem ve ihbar tazminatlarõnõn
ödenmesi ve bu kişilerin yeniden işe yerleştirilebilmesi için eğitimlerini amaçlayan
Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ bünyesindeki Özelleştirme Sosyal Destek Projesine
(ÖSDP) 250 milyon dolarõ Dünya Bankasõ kredisi ve 105,3 milyon dolarõ bütçe katkõsõ
olmak üzere toplam 355,3 milyon dolar kaynak ayrõlmõştõr. Bu meblağõn 25,9 milyon
dolarõ özelleştirme ve ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden 32 bin kişiye meslek
eğitimi vermek ve kendi işini kuracaklara teknik yardõm yapmak amacõyla kullanõlacak
olup, Projenin 2004 yõlõnda tamamlanmasõ öngörülmektedir.
Mesleki eğitimin geliştirilmesine, çalõşanlarõn niteliğinin yükseltilmesine,
işyerlerinde üretimde verimliliğin ve kalitenin artõrõlmasõna ve meslek sahiplerinin
kendi alanlarõnda çalõşmalarõna imkan veren 4702 sayõlõ Kanun 2001 yõlõnda yürürlüğe
girmiştir.
Aktif işgücü piyasasõ politikalarõ öngören 4747 sayõlõ Kanun Nisan 2002’de
yürürlüğe girmiş olup, işgücüne meslek kazandõrõlmasõ ile iş ve meslek danõşmanlõğõ
programlarõ sürdürülmektedir.
İŞKUR’un kurumsal kapasitesini geliştirmek ve aktif istihdam tedbirleri
kapsamõndaki yaklaşõk 350 projeyi desteklemek amacõyla Türkiye-AB mali işbirliği
kapsamõnda Aktif İşgücü Stratejisi Projesi hazõrlõklarõ tamamlanmõştõr.
Meslek Standartlarõ, Sõnav ve Belgelendirme Sistemini devlet, işçi ve işveren
kesimleriyle işbirliği içinde kurmak, yaygõnlaştõrmak, geliştirmek ve idame ettirmek
amacõyla Ulusal Meslek Standartlarõ Kurumu Kanun Tasarõ Taslağõ hazõrlanmõştõr.
Kuruluş KHK'sõ Anayasa Mahkemesi tarafõndan iptal edilen İŞKUR'un
kuruluşuyla ilgili Kanun tasarõsõ TBMM'ye sunulmuştur.
Özellikle gençlere, kadõnlara ve özürlülere yönelik istihdamõ artõrõcõ tedbirlerin
alõnmasõnõn yanõsõra, işsizlik riskiyle karşõlaşabilecek beceri düzeyi düşük kişilerin
işsiz kalmalarõnõ önleyici ve niteliklerini artõrõcõ politikalarõn uygulanmasõna devam
edilecektir.
Geri kalmõş bölgelerde yerel potansiyellerin harekete geçirilerek istihdamõn
artõrõlmasõ için projeler geliştirilecektir.
Standart dõşõ çalõşma biçimleri ülke şartlarõ ve uluslararasõ standartlara uygun
yasal düzenlemeye kavuşturularak istihdam artõşõ sağlanacaktõr.

61

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Yapõsal Reformlar

Tablo:4. 7-İşgücü Piyasasõ Politika Taahhütleri Matriksi
(Milyon Euro)

2002
2003
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
A. Uygulama Profili
X
X
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
121,0
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
121,0

2004

2005

X

Çalõşma Hayatõ
Çalõşma mevzuatõ ve uygulamalarõ ile kurumsallaşma düzeyi itibarõyla Türkiye,
AB ortalamasõna oldukça yakõndõr. Bununla birlikte, ulusal norm ve standartlar
bakõmõndan AB ile bazõ farklõlõklar mevcuttur. Söz konusu farklõlõklarõn giderilmesi
kapsamõnda; mevcut sosyal diyalog mekanizmalarõnõn geliştirilmesi ve işlevselliğinin
artõrõlmasõ, İş Kanunu kapsamõ dõşõnda kalan kesimlerin kapsama alõnmasõ, standart
dõşõ çalõşma biçimleri de dahil olmak üzere, işgücü piyasasõnda esneklik kaybõna yol
açmayacak yasal koruma düzenlemelerinin yapõlmasõ, garanti fonlarõ ve işyeri işçi
temsilciliği müesseselerinin oluşturulmasõ ve cinsiyete dayalõ ayrõmcõ uygulamalarõn
ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine ilişkin çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ
hedeflenmektedir.
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalõşma Esas ve Yöntemleri
Hakkõndaki Kanun ve ilgili Yönetmelik 2001 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Kanun ile,
1995’ten bu yana mevcut bulunan EKOSOK’un sürekli ve kalõcõ bir toplumsal
uzlaşma ve işbirliği platformu, bir danõşmanlõk organõ olmasõ sağlanmõştõr. Kanun,
devlet, işçi, işveren, esnaf ve sanatkar ve çiftçi temsilcilerinin Konseyin daimi üyesi
olmasõnõ, Başbakan tarafõndan daimi üyelere ilaveten belirlenen hükümet ve sivil
toplum kuruluşlarõ temsilcileri ile kamu görevlilerinin de Konsey toplantõlarõna
katõlmalarõnõ öngörmektedir. Başkanõ Başbakan olan Konseyin Başkanlõk Divanõ işçi,
işveren ve esnaf-çiftçi kesimlerinden daimi üyelerin birer temsilcisinden oluşmaktadõr.
Tümüyle kamu bütçesinden finanse edilen EKOSOK’un görevleri arasõnda TürkiyeAB Karma İstişari Komitesinin Türkiye tarafõndaki üyelerini belirlemek ve
çalõşmalarõnõ izlemek de yer almaktadõr. Kanun, Konseyin üç ayda bir olağan, üyelerin
1/3’ünün yazõlõ talebi üzerine de olağanüstü toplanmasõnõ öngörmektedir. Konsey
bünyesinde daimi nitelikte çalõşma kurullarõ ile geçici nitelikte çalõşma gruplarõnõn
oluşturulmasõ Kanunda öngörülmüş ve daimi çalõşma kurullarõ Ağustos 2001’de
çõkarõlan Yönetmelikle belirlenmiştir.
İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu, İŞKUR bünyesinde, sosyal taraflarõn da
katõlõmõyla 2001 yõlõnda oluşturulmuştur. Kurul, Çalõşma Esas ve Usullerine Dair
Yönetmelik Taslağõnõ hazõrlamõştõr.
İş Sağlõğõ ve Güvenliği Meclisinin oluşturulmasõ için görevlendirilen Çalõşma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ İş Sağlõğõ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, bu kapsamda
2001 yõlõnda bir geçiş mekanizmasõ olarak Danõşma-Düzenleme Kurulunu
oluşturmuştur.
4688 sayõlõ Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu 2001 yõlõnda yürürlüğe
girmiş ve Kanunda öngörülen yönetmeliklerin bir kõsmõ ile tebliğler 2001 yõlõ içinde
çõkarõlmõştõr. Bu kapsamda, toplu görüşmeler Ağustos 2002’de başlayacaktõr.
TBMM gündeminde bulunan İş Güvencesi Yasa Tasarõsõ, tarõm kesiminin 1475
sayõlõ İş Kanununun kapsamõna alõnmasõnõ öngören düzenlemeleri de içermektedir.
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Ayrõca, söz konusu Kanun Tasarõsõnda cinsiyete dayalõ ayrõmcõlõk uygulamalarõnda
ispat yükünün işverene bõrakõlmasõna ilişkin düzenlemeler de yer almaktadõr.
Yabancõlarõn Çalõşma İzinleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ 2002 yõlõ başõnda
TBMM'ye sevk edilmiştir.
Doğum İzinlerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Ebeveyn İzni Müessesesinin
Oluşturulmasõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõna ilişkin çalõşmalar devam etmektedir.
Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda 2000 yõlõnda başlatõlan ILO/IPEC
Projesi kapsamõnda dört proje devam etmektedir. Bu projelerin devamõna ilişkin talep
ILO'ya iletilmiştir. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõnca yürütülen, 18 yaşõn
altõndaki çocuklarõn çalõştõrõlmalarõna ilişkin yasal düzenlemeler kapsamõnda;
- Çalõşmada Asgari Yaş ve 18 Yaşõnõ Doldurmamõş Çocuk ve Gençlerin
Çalõştõrõlma Usul ve Esaslarõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ ve
- Ağõr ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne eklenmek üzere, 15-18 yaş grubu çocuklarõn
çalõşabileceği hafif işler listesi hazõrlanmaktadõr.
İş sağlõğõ ve güvenliği mevzuatõnõn yenilenmesi ve AB’ye uyumlu hale gelmesi
için 1475 sayõlõ İş Kanununun iş sağlõğõ ve güvenliği ile ilgili hükümlerinde
değişiklikler yapan Kanun Tasarõsõ Taslağõ üzerindeki çalõşmalar Bilim Kurulu
tarafõndan tamamlanmõştõr. AB İş Sağlõğõ ve Güvenliği Çerçeve Tüzüğü esas alõnarak
Sağlõk Bakanlõğõ ile ortaklaşa hazõrlanmõş olan Mesleki Sağlõk ve Güvenlik Tüzüğü ile
ilgili hukuki prosedür yürütülmektedir. Söz konusu Çerçeve Tüzük kapsamõnda
hazõrlanan Kişisel Korunma Donanõmlarõ Yönetmelik Taslağõ üzerindeki çalõşmalar da
tamamlanmõş olup, Yönetmelik yayõmlanma aşamasõndadõr. Gemi Adamlarõ ve Gemi
Adamlarõ Sağlõk Yönetmelikleri çõkarõlmõştõr. AB direktifleri doğrultusunda
hazõrlõklarõ tamamlanan yönetmelik taslaklarõ Haziran 2002’de yapõlan AB-Türkiye
Ortaklõk Komitesi Sosyal Politika, İstihdam, Kamu Sağlõğõ ve Bölgesel Gelişme Alt
Komitesi üçüncü toplantõsõnda gözden geçirilmiştir.
Türkiye-AB mali işbirliği kapsamõnda desteklenmek üzere iş sağlõğõ ve
güvenliği alanõnda kurumsal kapasiteyi geliştirme amaçlõ projenin hazõrlõklarõ
tamamlanmak üzeredir.
Çalõşma ve endüstriyel ilişkiler mevzuatõnõn önemli ölçüde katõ özellikler
taşõdõğõ bilinmekle birlikte, 2000-2001 yõllarõnda yaşanan ekonomik krizler sõrasõnda,
sosyal taraflar arasõnda uygulamaya önemli ölçüde esneklik getirilebildiği
gözlenmiştir. Buna rağmen, 1475 sayõlõ İş Kanunu, 2821 sayõlõ Sendikalar Kanunu ve
2822 sayõlõ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda, AB ve ILO başta olmak
üzere, uluslararasõ norm ve standartlara uyum ve esnekleştirme yönünde yeniden
düzenleme hazõrlõklarõ devam etmektedir. Bu hazõrlõklar, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlõğõ bünyesinde üçlü yapõda bir bilim heyeti tarafõndan gerçekleştirilmektedir.
İşgücü piyasasõnda mevcut olan ve yeterli yasal korumaya sahip bulunmayan standart
dõşõ çalõşma biçimlerine ilişkin düzenlemelerin hazõrlõklarõ da anõlan heyetin görevleri
arasõndadõr.
4.4. İdari Reform
Kamu kesimi ekonomi ve maliye yönetiminde etkililiğin ve verimliliğin
artõrõlmasõ, saydamlõğõn güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi konusunda
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu düzenlemeler hem AB müktesabatõna uyum
sağlanmasõ hem de bu müktesabatõn uygulanmasõnõn gerektirdiği idari kapasitenin
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geliştirilmesi açõsõndan büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kamu ihale sistemi
değiştirilmiş, çeşitli sektörlerde bağõmsõz düzenleyici kurullar oluşturulmuş (bakõnõz
4.1.3) maliye ve para politikasõnõ uygulayan kuruluşlarõn yapõsõnda ve işleyişinde
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Merkez Bankasõ Kanununda değişiklik
yapõlarak, AB müktesabatõna uyum sağlanmõştõr (bakõnõz 2.3.). Bu değişiklikler
sonucunda, uygulanmakta olan ekonomik programõn hedeflediği para ve maliye
politikalarõnõn orta ve uzun vadede sürdürülebilirliğinin temini ve piyasa ekonomisinin
güçlendirilmesi yönünde önemli bir mesafe alõnmõştõr.
Ekonomi ve maliye yönetiminde gerçekleştirilen ve Katõlõm Öncesi Ekonomik
Programõn diğer bölümlerinde değinilmeyen başlõca reform çalõşmalarõ aşağõda yer
almaktadõr.
Kamu İhale Kanunu
Kamu alõmlarõnda, tedarikçiler arasõnda ayrõmcõlõk yapõlmasõnõ engellemeyi
hedefleyen, rekabetçi ve saydam ihale kurallarõ ile etkinliği artõrmayõ ve yolsuzluklarõ
önlemeyi amaçlayan ve yeni düzenlemeler öneren 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanunu
2002 yõlõnda kabul edilmiştir. Bu Kanun ile, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn
kullanõmlarõnda bulunan her türlü kaynaktan yapacaklarõ ihalelerde tek bir yasal
düzenlemeye tâbi olmalarõ sağlanmõştõr. İhale dokümanlarõ ve yönetmeliklerin
hazõrlanmasõ ve Kamu İhale Kurumunun kurulmasõna ilişkin maddeleri Kanunun
yayõmõ tarihinde yürürlüğe giren ve diğer maddeleri 2003 yõlõ Ocak ayõnda yürürlüğe
girecek olan bu Kanun ile, kamu alõmlarõna ilişkin ihale mevzuatõ AB’nin ilgili
mevzuatõ, Dünya Ticaret Örgütü kurallarõ ve Birleşmiş Milletler standartlarõ
(UNCITRAL) ile paralel hale getirilmiştir. Diğer taraftan kamu ihaleleri sonucunda
düzenlenen sözleşmeler ile ilgili hususlar ise 2002 yõlõnda kabul edilen 4735 sayõlõ
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamõnda düzenlenmiştir.
İhalenin başlangõcõndan sözleşmenin imzalanmasõna kadar olan süre içinde
idarece yapõlan işlemlerde mevzuata aykõrõlõk bulunduğuna ilişkin şikâyetleri
incelemek ve sonuçlandõrmak, bütün ihale mevzuatõnõ hazõrlamak ve uygulamayõ
yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler
oluşturmak ve yayõmlamak ve haklarõnda yasaklama kararõ verilenlerin sicillerini
tutmak üzere, Kamu İhale Kurumu 2002 Mart ayõ sonu itibarõyla kurulmuştur.
Kamu İhale Kanununun daha etkin uygulanabilmesi amacõyla, uluslararasõ
ihaleye çõkõlmasõ için belirlenen eşik bedel, bu eşik bedel kapsamõndaki işler için
öngörülen ihale süreleri ve Kamu İhale Kurumunun organizasyon yapõsõna ilişkin
değişiklikler Haziran 2002 tarih ve 4761 sayõlõ Kanun kapsamõnda düzenlenmiştir.
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanun Tasarõsõ
Kamuda kaynaklarõn etkin ve verimli bir şekilde kullanõmõnõ sağlayacak
ortamõn yaratõlmasõ amacõyla, mali yönetim ve kontrol sistemi yeniden
yapõlandõrõlmaktadõr. Bu çerçevede, bütçe sisteminin etkinliğinin artõrõlmasõ ve mali
yönetim ve denetim alanõnda uluslararasõ standartlara ulaşõlmasõ temel hedefler olarak
belirlenmiş ve bu yönde çalõşmalar başlatõlmõştõr.
Bu kapsamda, 2002 yõlõnda kamu mali yönetim sistemi ile iç mali kontrol
sisteminin daha şeffaf ve etkin ve kamu kaynaklarõnõn kullanõmõnõn daha ekonomik
olmasõnõ sağlayacak bir Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarõsõ AB
Komisyonu görüş ve önerileri de dikkate alõnmak suretiyle hazõrlanmaya başlanmõştõr.
Söz konusu tasarõnõn 2003 yõlõna kadar kanunlaşmasõ öngörülmektedir. 2003 yõlõndaki
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gelişmeler, AB Komisyonu ile birlikte değerlendirilecek, ortaya çõkmasõ muhtemel
sorunlarõn önlenmesi için gerekli idari yapõ ve mevzuat değişiklikleri uygulamaya
konulacaktõr. 2004 yõlõnda ise, uygulama süreci, AB müktesabatõnõn 28 ve 29 numaralõ
başlõklarõnda yer alan standartlara ulaşma yönünde AB Komisyonu ile birlikte
değerlendirilecektir.
Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol Kanun Tasarõsõ ile, bütçe hazõrlanma
sürecini de etkileyecek düzeyde uluslararasõ standartlara uygun bir Genel Devlet
tanõmõ getirilmekte olup, mali yönetim ve kontrol sisteminde birlik ve standardizasyon
sağlanmasõ öngörülmektedir. Bu anlamda, Merkezi Devlet kapsamõ, genel, katma,
özel, döner sermaye ve fon bütçelerini kapsayacak şekilde genişletilecektir. Böylece,
kamu kaynaklarõnõn yönetimindeki dağõnõklõk giderilerek, etkili kaynak kullanõmõ
sağlanacaktõr.
Aynõ bağlamda, harcama sürecinde yetki, görev ve sorumluluklarõn yeniden
belirlenmesi ve iç mali kontrolün etkinliğinin artõrõlmasõ da hedeflenmektedir. AB
normlarõna uyum temelinde, işlem akõşkanlõğõnõ hõzlandõrma ve mali kontrolün bir
yönetim aracõ olarak etkinliğini artõrma amacõyla, harcama öncesi mali kontrol
yetkisinin, harcama sürecini zaafa uğratmayacak ölçüde, harcamacõ birimlere devri söz
konusu olacaktõr. Harcamacõ kurumlarõn mali yönetim ve iç mali kontrol fonksiyonlarõ,
merkez teşkilatlarõnda mali hizmet birimlerini geliştirdikleri ölçüde artõrõlacaktõr.
Performans yönetimi ve hesap verme sorumluluğu ön plana çõkarõlacaktõr.
Ayrõca, dõş denetim etkinleştirilecek, TBMM adõna dõş mali denetim yapan,
yürütmeden bağõmsõz, Anayasal bir kuruluş olan Sayõştayõn denetim yetkisi kamu
kaynağõ kullanan bütün kurum ve kuruluşlarõ kapsayacak şekilde genişletilecektir.
Sayõştay uygunluk denetimi yanõnda, performans denetimi de yapacak, ancak,
Sayõştayõn harcama öncesi kontrol yetkisi kaldõrõlacaktõr.
Kamu Yatõrõm Programõnõn Rasyonelleştirilmesi
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ve bu kapsamda 2001 yõlõ Programõnda
öngörüldüğü üzere, kamu projelerinin yeterli ödenek sağlanarak kõsa sürede
tamamlanmasõ, projelerin gerçekleşme sürelerinin uzamasõndan doğan maliyet
artõşlarõnõn önüne geçilmesi, bu suretle mevcut kõsõtlõ kaynaklarõn etkin kullanõmõ ile
projelerin bir an önce ekonomiye kazandõrõlmasõ hedeflerine yönelik olarak kamu
yatõrõm programõnda rasyonelleştirme süreci başlatõlmõştõr. Söz konusu
rasyonelleştirme süreciyle projelerin ortalama tamamlanma sürelerinde belirli bir
azalma sağlanmasõ amaçlanmõştõr.
2001 yõlõnda başlatõlan rasyonelleştirme çalõşmasõyla, 2001 yõlõ Yatõrõm
Programõnda yer alan 5.047 projeden 353 ana proje ve 649 alt proje olmak üzere
toplam 1.002 proje çõkarõlmõştõr. 2002 Yõlõ Yatõrõm Programõndaki proje sayõsõ 4.414
olmuştur. Yapõlan düzenlemelerle ortalama tamamlanma süresinde yüzde 32,1
oranõnda azalma sağlanarak, bu süre 12,5 yõldan 8,5 yõla düşürülmüştür.
Rasyonelleşme çalõşmalarõna 2003 yõlõnda da devam edilmesi planlanmaktadõr.
Kamu Kuruluşlarõnda Stratejik Planlamaya Geçiş
Kamu kuruluşlarõnda kaynak kullanõmõnda etkinliği artõrma çalõşmalarõ
çerçevesinde, 2001 yõlõ sonunda DPT tarafõndan Stratejik Planlama Kõlavuzu ön taslağõ
hazõrlanmõştõr. Söz konusu Kõlavuzun yõl içinde seçilecek pilot kuruluşlarda
uygulamasõna geçilmesini müteakiben nihai hale getirilmesi ve Konsolide Bütçe
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kapsamõndaki kuruluşlardan başlamak üzere, tüm kamu kuruluşlarõnda uygulamaya
konulmasõ hedeflenmektedir.
Stratejik planlama, politika oluşturulmasõ ve planlama ve bütçeleme süreci
arasõndaki ilişkiyi güçlendirmesinin yanõsõra, harcamacõ kuruluşlarõn kaynak dağõtõm
ve kullanõm sürecine daha aktif katõlõmõnõ sağlamasõ nedeniyle yürütülen reform
çalõşmalarõnda kritik öneme sahiptir.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ ve makro düzeyde belirlenecek olan ulusal
stratejiler çerçevesinde hazõrlanacak olan kuruluş stratejik planlarõ, yõllõk programlar,
sektörel master planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planlarõ ile birlikte, genel olarak
planlama ve bütçeleme ile uygulama sürecinin etkinliğini artõracak ve kaynaklarõn
rasyonel kullanõmõna katkõda bulunacaktõr.
Bütçe Kapsamõnõn Genişletilmesi ve Mali Saydamlõk
Bütçe kapsamõnõn genişletilmesi ve mali saydamlõğõn artõrõlmasõ amacõyla, 6
fon hariç olmak üzere 2000 ve 2001 yõllarõnda toplam 69 adet fon tasfiye edilmek ve
bütçe içine alõnmak suretiyle kapatõlmõştõr. Dünya Bankasõ kredilerinin
kullandõrõlmasõnda ihtiyaç duyulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hariç tüm bütçe
içi fonlar kaldõrõlmõş, bütçe dõşõ fonlardan ise Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ
Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanõtma Fonu, Tasarruf Mevduatõ
Sigorta Fonu ve Özelleştirme Fonu dõşõndaki diğer fonlarõn faaliyetlerine ise son
verilmiştir.
2001 yõlõ Ekim ayõnda Bütçe ile birlikte TBMM’ye Hükümetin mali
politikalarõnõ ve taahhütlerini kapsayan ve kamu maliyesi hesaplarõ konusunda
açõklayõcõ bilgi sağlayan Kamu Finansman Raporu sunulmuş olup, bu uygulamanõn
sürdürülmesi öngörülmektedir.
Döner sermayeli kuruluşlarõn sayõlarõ öngörüldüğü gibi yarõ yarõya azaltõlarak
3000’lerden 1473’e indirilmiştir.
Kamu sektörü için borçlanma kurallarõnõ ve limitlerini ortaya koyan ve
Hazinenin devirli kredi ile borç garantilerini de bütçe kapsamõna alan, Kamu
Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun 2002 yõlõnda kabul
edilmiştir. Ağõrlõklõ olarak 2003 yõlõnda uygulamaya geçecek olan bu Kanun ile, kamu
finansman sistemi ve borç yönetimi yeniden ve uluslararasõ ölçülerde
yapõlandõrõlmaktadõr. Söz konusu Kanunla ilgili ayrõntõlõ bir değerlendirme Bölüm
3.2’de verilmektedir.
2002 yõlõnda çõkarõlmasõ öngörülen Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol
Kanunu ile Genel Devletin bütün birimleri uluslararasõ standartlarda muhasebe ve mali
raporlamaya geçecektir (ESA 95-GFS 2001). Yeni düzenlemeyle, muhasebe sistemi
uyarlanmõş tahakkuk esasõna dayandõrõlacak ve mali tablolar IMF tarafõndan hazõrlanan
GFS ve Avrupa Birliğince kabul edilmiş ESA 95 standartlarõna göre hazõrlanacaktõr.
Bu kapsamda, 2002 yõlõnda 3 kuruluşta tahakkuk bazlõ muhasebe sistemine yönelik
pilot uygulamaya geçilmiştir.
Bu çerçevede, Devlet Muhasebe Yönetmeliği hazõrlanmõş olup, halen görüş
alma aşamasõndadõr. Bu Yönetmelikte belirlenen standartlarõn, 2003 yõlõnda Konsolide
Bütçe kapsamõndaki kuruluşlarda, 2004 yõlõnda ise Genel Devlet kapsamõndaki diğer
kamu kurumlarõnda uygulamaya konulmasõ programlanmõştõr. Bu şekilde, Genel
Devlet kesimi için aynõ muhasebe sisteminde ve uluslararasõ standartlarda bilgi
üretilebilecektir.
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1995 yõlõnda başlatõlan ve 1998 yõlõnda GFS bazõna oturtulan yeni bütçe kod
yapõsõ tekrar gözden geçirilerek GFS’deki yeni değişikliklere ve AB’de uygulanan
ESA 95 standartlarõna uygun hale getirilmiştir. Yeni bütçe kod yapõsõ, kurumsal,
fonksiyonel ve ekonomik sõnõflandõrma olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadõr.
Yeni bütçe kodlama sisteminin getirdiği önemli değişiklikler; program
sorumlularõnõn tespitine imkan vermesi, mevcut sistemde olmayan ve üretilen hizmetin
niteliğini ortaya koyan fonksiyonel sõnõflandõrmayõ getirmesi, detaylõ bir kurumsal
kodlamaya yer vermesi, Genel Devlet tanõmõndaki tüm kuruluşlar için uygulanabilir
olmasõ ve uluslararasõ karşõlaştõrmalara imkan vermesi şeklinde sõralanmaktadõr.
Yeni bütçe kod yapõsõ, 2002 yõlõ Ocak ayõndan itibaren seçilen altõ pilot
kuruluşta uygulamaya başlanmõştõr. 2003 yõlõnda Konsolide Bütçe kapsamõndaki
kuruluşlarõn tamamõnda pilot bazda, 2004 yõlõnda ise Genel Devlet tanõmõndaki bütün
kurum ve kuruluşlarda yeni kod yapõsõnõn uygulanmasõ hedeflenmektedir.
Şeffaflõk ve iyi yönetişimi artõrmak amacõyla oluşturulan eylem planõnõ
ayrõntõlarõyla açõklayan Bakanlar Kurulu Kararnamesi Şubat 2002’de çõkarõlmõştõr. Bu
kapsamda, kamuda şeffaflõğõn artõrõlmasõna yönelik gelecek dönemde atõlacak somut
adõmlar konu ve faaliyet bazõnda belirlenmiştir. Kamu hizmetlerinde reform
stratejisinin önemli bir aşamasõ olarak, Türkiye’de saydamlõğõn artõrõlmasõ ve kamuda
etkin yönetimin geliştirilmesi eylem planõnda belirtilen amaçlara ulaşõlmasõnda
etkinliğin ve koordinasyonun sağlanabilmesi için Bakanlardan oluşan bir komite
kurulmuş ve bu kapsamda yõl sonuna kadar Bakanlar Kurulunun bir kamu hizmetleri
reform stratejisini kabul etmesi öngörülmüştür.
İstatistik Altyapõsõnõn Güçlendirilmesi
Türk istatistik sisteminin AB standartlarõyla uyumlu hale getirilmesi, üretilen
göstergelerin kalitesinin artõrõlmasõ ve DİE çalõşanlarõnõn teknik kapasitesinin ve bilgi
düzeyinin geliştirilmesi amacõyla Türk İstatistik Sisteminin Güncelleştirilmesi
Programõ uygulamaya konulmuştur. Program kapsamõnda;
- yurtiçi ve yurtdõşõ eğitim faaliyetleri ile DİE çalõşanlarõnõn teknik
kapasitesinin artõrõlmasõ ve AB üyesi ülkelerin bilgi birikimlerinin DİE’ye
aktarõlmasõ,
- AB ülkelerinde uygulanan istatistik metodolojilerinin DİE’ye aktarõlmasõ ve
uyum stratejilerinin geliştirilmesi,
- AB mevzuatõna uygun pilot anket çalõşmalarõnõn yürütülmesi,
- DİE’nin bilgi teknolojisi altyapõsõnõn güçlendirilmesi,
faaliyetleri yer almaktadõr.
Bu kapsamda söz konusu Programõn desteklenmesi amacõyla, MEDA-II fonu
kaynaklarõndan DİE’ye 15,3 milyon euro tutarõnda kaynak aktarõlmasõ
kararlaştõrõlmõştõr. Türkiye tarafõndan Programa yapõlacak katkõ 3,6 milyon euro olup,
toplam maliyet yaklaşõk 19 milyon euro'dur.
Tablo:4. 8-İstatistik Altyapõsõ Politika Taahhütleri Matriksi
(Milyon Euro)

2002
2003
2004
Türk İstatistik Sisteminin Güncelleştirilmesi Programõ
A. Uygulama Profili
X
X
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
3,6
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
3,6
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4.5. Tarõm ve Kõrsal Gelişme
Kaynaklarõn etkin kullanõmõnõn teminine yönelik olarak ekonomik, sosyal,
çevresel ve uluslararasõ gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet
gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarõm sektörünün oluşturulmasõ temel amaçtõr. Gõda
güvenliği ilkesi çerçevesinde, artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesi esas
olacaktõr.
Tarõm politikalarõnõn esaslarõ; Dünya Ticaret Örgütü Tarõm Anlaşmasõnõn
öngördüğü yükümlülükler ile AB’ye tam üyelik sürecine girerken AT Ortak Tarõm
Politikasõnda (OTP) ve uluslararasõ ticaretteki gelişmeler çerçevesinde
belirlenmektedir.
Yapõsal reformlarõn uygulamaya konulduğu ekonomik program kapsamõnda,
genellikle fiyat ve girdi desteği şeklinde uygulanan tarõmsal desteklerin kaldõrõlarak,
Doğrudan Gelir Desteği (DGD) sistemine geçilmesi kapsamõnda Tarõm Reformu
Programõ hazõrlanmõş ve yürürlüğe konulmuştur. Ekonomik istikrarõn sağlanmasõ ile
birlikte, OTP’ye uyumu mümkün kõlacak diğer tarõmsal programlar belirlenerek
uygulanacaktõr.
OTP’ye uyum sağlanmasõ ve Ulusal Programõn tarõm alanõndaki taahhütlerinin
yerine getirilmesi amacõyla, Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum, Oluşturulmasõ Gereken
Başlõca Sistemler ve Kõrsal Kalkõnma, Bitki Sağlõğõ, Veterinerlik, Kontrol, Balõkçõlõk,
Arazi Kayõt Sistemi ile Hayvan Kimlik Sistemi çalõşma gruplarõ oluşturulmuştur.
Bitkisel Üretim
Tarõm sektörü üretimi içerisinde yaklaşõk yüzde 65’lik paya sahip olan bitkisel
üretim potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanõlamadõğõ ve verimin düşük kaldõğõ
görülmektedir. Bitki çeşitlerinin tescili, tohumluklarõn sertifikasyonu, pazarlanmasõ ve
piyasa denetimi ile ilgili mevzuat, AB mevzuatõna uyumlu hale getirilecek, ayrõca
Topluluk müktesebatõnda ortaya çõkan gelişmeler sürekli izlenerek uyum için gerekli
önlemler alõnacaktõr. Ürün türlerinin korunmasõnõ sağlamak amacõyla, Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçõ Haklarõnõn Korunmasõ
Hakkõnda Kanun Tasarõsõ hazõrlanmõştõr.
Ekonomik program kapsamõnda, Dünya Bankasõndan sağlanan 600 milyon
dolarlõk kredi ile Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan 2005 yõlõna kadar yürütülecek olan
Tarõm Reformu Uygulama Projesi 2001 yõlõnda uygulamaya konulmuştur. Bu Proje ile
tarõmsal desteklerin fiyat ve girdi desteği yerine DGD sistemi ile çiftçilere
yönlendirilmesi, çiftçi kayõt sisteminin oluşturulmasõ, alternatif ürüne geçişin
sağlanmasõ, Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ
amaçlanmaktadõr.
DGD uygulamasõ ile, 2001 yõlõnda ülke genelinde tarõmsal üretimle iştigal
ettiğini belgelendiren ve uygulama yõlõ içinde işlediği tarõm arazisi toplamõ en fazla 20
hektara kadar olan her çiftçi için, hektar başõna 100 milyon lira ödeme yapõlmasõ
öngörülmüştür. 2001 yõlõ Aralõk ayõnda başlayan ödemeler, Mayõs 2002’de
tamamlanmõş olup, yaklaşõk 1,2 katrilyon lira ödeme yapõlmõştõr. Söz konusu ödeme
tutarõ ve arazi sõnõrlamasõ ileri dönemlerde ilgili kurumlarla birlikte gözden geçirilerek
revize edilecektir.
Proje kapsamõnda, fõndõk ve tütün gibi arz fazlasõ olan ürünlerde, bu ürünlerin
üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirecek üreticilere, bir yõllõk girdi
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ödemeleri ile bakõm ve hasat masraflarõnõn karşõlanmasõ amacõyla net gelir farkõ
ödemesinin yapõlmasõ amaçlanmaktadõr. Fõndõk üretiminden vazgeçen üreticiler için
146,2 milyon dolar tutarõnda ve tütün üretiminden vazgeçen üreticiler için de 16,4
milyon dolar tutarõnda bir kaynağõn harcanmasõ öngörülmektedir.
Ayrõca, Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birliklerinin özerkleştirilerek yeniden
yapõlandõrõlmasõnõ öngören 4572 sayõlõ Kanun 2000 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Bu
düzenleme ile tarõm ürünlerinin pazarlanmasõ ve işlenmesinde devletin rolünün
azaltõlmasõ hedeflenmiştir. Yeniden yapõlandõrma çerçevesinde, Birliklerin yüksek
ücret ve aşõrõ istihdam politika uygulamalarõna son verilecektir. Ayrõca, destekleme
fiyatõ uygulamasõ kaldõrõldõğõndan, bu kuruluşlar kendi yetkili organlarõnca hazõrlanõp
onaylanan iç planlarõ çerçevesinde ve piyasa koşullarõnda ürün alõmõ yapmaya
başlamõşlardõr. Diğer yandan bu kuruluşlarõn kullandõklarõ ve ödeyemedikleri Mayõs
2000 itibarõyla mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçlarõ ve bu borçlara ilişkin
fer’i borçlarõn, Yeniden Yapõlandõrma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi,
Birliklerin kendi kendilerini finanse edebilecekleri bir mali yapõya kavuşturulmasõ ve
öncelikle ana faaliyet konularõyla iştigal etmeleri sağlanacaktõr.
Tarõmsal nitelikli KİT’lerin yeniden yapõlandõrõlmasõ çerçevesinde, Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) dõşõndaki tarõmsal KİT’lerin özelleştirilmesi sağlanacaktõr:
− 2002 yõlõnda yürürlüğe giren 4733 sayõlõ Tütün Kanunu, tütün piyasasõnõn
rekabete açõlmasõna, tütün fiyatõnõn serbest piyasa koşullarõnda belirlenmesine ve
Tekel Genel Müdürlüğünün (TEKEL) yeniden yapõlandõrõlarak özelleştirilmesine
imkan tanõmaktadõr. 2001 yõlõ Şubat ayõnda özelleştirme kapsam ve programõna alõnan
TEKEL’in 2002 yõlõ içinde özelleştirme stratejisinin belirlenmesi ve 2003 yõlõ içinde
özelleştirilmesinin tamamlanmasõ öngörülmektedir.
− 2001 yõlõnda yürürlüğe giren 4634 sayõlõ Şeker Kanunu uyarõnca, 2002
yõlõndan itibaren şeker pancarõ fiyatlarõ şeker fabrikasõ işleten gerçek ve tüzel kişiler ile
üreticiler ve/veya temsilcileri arasõnda varõlan mutabakata göre belirlenecektir. Yeni
Kanun ile, sektörde üretimin her yõl belirlenecek kotalar dahilinde yönlendirilmesi ve
nişasta tabanlõ tatlandõrõcõlarõn da kota uygulamasõ içerisinde yer almasõ sağlanmõş ve
uygulamaya ilişkin yönetmelikler çõkarõlmõştõr. 2000 yõlõnda özelleştirme kapsamõna
alõnan Türkiye Şeker Fabrikalarõ A.Ş.'nin 2002 yõlõ içinde özelleştirme stratejisi
belirlenecek ve 2003-2004 yõllarõ içinde özelleştirilmesi tamamlanacaktõr.
− Hububat piyasasõnda 2002 hasat döneminden itibaren destekleme fiyatõ
açõklanmayacaktõr. TMO, AB sistemine uygun bir şekilde hububat piyasalarõnõ
düzenlemek üzere yeniden yapõlandõrõlacaktõr. Hububat piyasasõnda borsalarõn
güçlendirilmesi ile TMO’nun alõmlarõnõn olağanüstü hal stoklarõ ve ilave miktar
alõmlarõ ile kõsõtlanmasõ, mevcut depo kapasitesinin özel sektöre devredilmesi ve bu
depolarõn özel sektörce kiralama yoluyla üretici ve/veya sanayicilerin kullanõmõna
tahsisi, olağanüstü stoklar ve zaman zaman ihtiyaç duyulacak müdahale alõmlarõ için
orta vadede TMO’nun çekirdek bir yapõda korunmasõ ve alõmlarõnõ sadece borsadan
yapmasõ planlanmaktadõr.
− Tarõmsal Ürün Sigortasõ ile Üretici Birlikleri Kanun Tasarõlarõnõn orta vadede
yasalaşmasõ öngörülmektedir.
− Kamu-özel sektör ortak girişimciliğinin bir modeli olarak, Tarõm İşletmeleri
Genel Müdürlüğüne bağlõ bazõ işletmelerde, yeni bir yapõlanmaya gidilerek, tarõmsal
üretim ve verimliliğin artõrõlmasõ ile teknolojik yenilik ve etkin hizmet sağlanmasõ
amacõyla, iştirak şeklinde ortaklõkla anonim şirketlerin oluşturulmasõ çalõşmalarõ
sürdürülmektedir.
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− Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) yeniden yapõlandõrõlarak
özelleştirilmesine ilişkin çalõşmalara başlanacaktõr.
− 2000 yõlõnda çõkarõlan 4603 sayõlõ Kanunla Ziraat Bankasõ, anonim şirket
statüsüne kavuşturulmuştur. Ayrõca, Bankanõn destekleme alõmlarõ ile ilgili
görevlendirilmesine ilişkin tüm mevzuat yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Diğer taraftan,
bütçeye ödenek konulmadan Ziraat Bankasõnca tarõm için düşük faizli kredi
kullandõrõlmasõ uygulamasõna son verilmiştir.
Arazi ve Çiftçi Kayõt Sistemleri
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi ve Ulusal Programda öngörülen, işleyen bir arazi
kayõt sisteminin oluşturulmasõ amacõyla ilgili kurum ve kuruluşlarõn temsilcilerinin
katõlõmõ ile bir çalõşma grubu kurulmuştur. Söz konusu çalõşma grubu, Türkiye’deki
mevcut durumun tespitini ve AB’ye uyum için yapõlmasõ gerekenleri içeren bir rapor
hazõrlamaktadõr.
Yatõrõm programõnda yer alan ve pilot çalõşmalarõ tamamlanmak üzere olan
Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Projesi, e-devlet uygulamasõnda önemli bir
yere sahip olacaktõr. Ülke genelinde araziyle ilgili önemli bilgileri kapsayacak olan bu
projenin hayata geçirilmesiyle; devlet hazinesine ait tüm gayri menkuller sağlõklõ bir
şekilde tespit edilecek, devletin araziyle ilgili politika ve kararlarõ etkin bir şekilde
uygulanacak, yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõnõn aynõ işi tekrar yapmaktan kaynaklanan
zaman ve mali kaynak israfõ azalarak etkinlik artacak, toprağa dayalõ vergilerin tespiti
ve tahsili kolaylaşacak, belediyelerce yapõlmakta olan kent bilgi sistemlerinin
kurulmasõ için altyapõ oluşturulacaktõr. Ayrõca, tapu harçlarõ ve döner sermaye
gelirlerinde önemli artõşlar olacaktõr. Maliyetinin yaklaşõk 100 milyon euro civarõnda
olacağõ tahmin edilen Projenin, temin edilecek kaynağa bağlõ olarak hõzlandõrõlmasõ
mümkün olacaktõr.
Diğer taraftan, Tarõm Reformu Uygulama Projesi kapsamõnda yürütülen Çiftçi
Kayõt Sistemi ile 2001 yõlõnda, 12,5 milyon hektar arazi ve 2,2 milyon çiftçi kayõt
altõna alõnmõştõr. Söz konusu Proje çerçevesinde, ülke genelinde çiftçilerin kayõt altõna
alõnmasõ için 35,1 milyon dolar tutarõnda bir kaynak harcanmasõ ve kayõt işlemlerinin
tamamlanmasõ öngörülmektedir.
Bitki Sağlõğõ
Tarõm ve Balõkçõlõk Alt Komitesi bünyesinde oluşturulan Bitki Sağlõğõ Çalõşma
Grubu, uyumlaştõrõlmasõ gereken 116 adet AB direktifi bulunduğunu tespit etmiştir.
Zararlõ organizmalara ilişkin 16, pestisitlere ilişkin 17, tohum ve fidelere ilişkin 21 ve
bitki çeşidi haklarõna ilişkin 6 adet AB mevzuatõ incelenmiş olup, uyum çalõşmalarõna
başlanmõştõr. Bu kapsamda, Bitki Hastalõk ve Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. Bitki Pasaportu uygulamasõna Arazi
Kayõt ve Çiftçi Kayõt Sistemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra geçilecektir. Piyasada
bulunan bitki koruma ürünlerinin piyasa kontrollerinin yapõlmasõ ve pestisitlerle ilgili
ürünlerde ve çevresel örneklerde izleme sisteminin ülkemizde de yerleştirilmesi ile
ilgili gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. Türk Mevzuatõnõn AB Bitki
Sağlõğõ Mevzuatõ ile Uyumlaştõrõlmasõ İçin Gerekli Alt Yapõnõn Oluşturulmasõ Projesi
hazõrlanmõş olup, bu proje kapsamõnda 4 adet Zirai Karantina Laboratuarõnõn
kurulmasõ öngörülmektedir.
Zararlõ organizmalarla ilgili Ulusal Programda yer alan patates hastalõklarõ
konusundaki AB direktifleri incelenerek ilgili tebliğler hazõrlanmõştõr. Diğer taraftan,
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AB Yönetmeliğiyle uyumlu bir şekilde yeniden hazõrlanan Dõş Karantina Yönetmeliği
onay aşamasõndadõr.
Hayvancõlõk
Hayvancõlõkta temel amaç; toplumumuzun hayvansal protein bakõmõndan
dengeli ve yeterli beslenebilmesini temin maksadõyla üretim artõşõ sağlamaktõr. Bu
amaçla, hayvan õslahõ çalõşmalarõna devam edilecek, kaliteli kesif yem ve yem bitkileri
üretimi artõrõlacak, hayvan hastalõk ve zararlarõna karşõ etkili bir mücadele verilecek ve
yayõm hizmetleri geliştirilecektir. Bu çerçevede, çeşitli hayvancõlõk projeleri Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan uygulanmaktadõr.
Bunun yanõ sõra, 2000/467 sayõlõ Hayvancõlõğõn Desteklenmesi Hakkõndaki
Karar 2004 yõlõna kadar uygulanacaktõr. Söz konusu Kararla yem bitkileri üretiminin
artõrõlmasõ, damõzlõk sõğõrcõlõğõn geliştirilmesi ve suni tohumlamanõn yaygõnlaştõrõlmasõ
amacõyla, 2002 yõlõnda 50,1 milyon euro tutarõnda ödenek ayrõlmõş bulunmaktadõr.
Ayrõca, hayvancõlõk alanõndaki mevzuatõn AB’nin ilgili mevzuatõna
uyumlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ da sürdürülmektedir. Bu kapsamda, hayvan yetiştiriciliği,
hayvan sağlõğõ, hayvan kimliklerinin tespiti, hayvansal ürün kontrolü, piyasa sistemleri
ve kurumsal yapõ alanlarõnda muhtelif çalõşma gruplarõ faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu çerçevede, hayvan kimlik sisteminin oluşturulmasõ kapsamõnda on milyonun
üzerindeki sõğõr cinsi hayvandan yaklaşõk 7 milyonu küpelenerek kayõt altõna
alõnmõştõr.
Veteriner Çerçeve Kanunu hazõrlõk çalõşmalarõna ve veterinerlik alanõnda uyum
sağlanacak AB mevzuatõ tercümelerine başlanõlmõştõr.
Kõrsal Kalkõnma
Kõrsal kalkõnmada temel amaç, kentsel alanlarõn dõşõnda yaşayan gruplarõn gelir
ve refah düzeylerinin yükseltilmesi, kõrsal alanlar ile kentsel alanlar arasõndaki
gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõ ve kente sağlõksõz göçün önlenmesidir. Bu kapsamda
kõrsal altyapõ, eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, örgütlenme, barõnma, ulaşõm alanlarõnda
gerekli altyapõnõn oluşturularak, tarõmõn, tarõmsal sanayinin, turizmin, yöresel el
sanatlarõnõn geliştirilerek kõrsal kalkõnmanõn sağlanmasõ hedeflenmektedir. Bu
çerçevedeki faaliyetler yaygõn bir örgütlenmeyle kamu ve sivil toplum kuruluşlarõ
tarafõndan yürütülmektedir.
Kõrsal alanda elektrifikasyon, haberleşme ve stabilize yol hizmetleri altyapõlarõ
büyük ölçüde tamamlanmõştõr; ancak bu altyapõlarõn modernize edilmelerine ihtiyaç
duyulmaktadõr.
Kõrsal yerleşim yerlerinde sağlõklõ içme suyu götürülen yerleşimlerin oranõ
yüzde 90’a ulaşõrken, içme suyu götürülen yerleşim yerlerinin ancak yüzde 52'si
şebekeli içme suyuna sahiptir.
Köylerde yeni yerleşim yeri belirleme, imar planõ yapõmõ ve kredili konut
yapõmõ talebi giderek artmakta olduğundan bu hususlara ilişkin yeni strateji ve
tedbirlerin belirlenmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. Köylerde iç iskanõn
düzenlenmesi amacõyla, 59 köyde kendi evini yapan 3399 ailenin kredilendirme
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Fon uygulamalarõyla 1974-2000 yõllarõ arasõnda 250
ünite (283.410 hane ve 422 adet kooperatif) ORKÖY tarafõndan çeşitli projeler ile
desteklenmiştir.
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Kõrsal alanda temel altyapõ hizmetleri kapsamõnda yer alan içme suyu,
kanalizasyon ve iskan hizmetleri için 2002–2005 döneminde ihtiyaç duyulan yõllõk
finansman 200 milyon dolara ulaşmaktadõr. Kõrsal kalkõnmaya yönelik olarak bütçe
imkanlarõ yanõnda dõş katkõnõn sağlanmasõ bu amaçlara ulaşmayõ hõzlandõracaktõr.
AB mevzuatõna ve kurumsal yapõsõna uyum çalõşmalarõ, oluşturulmasõ gereken
başlõca sistemler ve kõrsal kalkõnma çalõşma grubu faaliyetleri çerçevesinde
yürütülmektedir. Bu kapsamda, Topluluk mevzuatõ taramasõ ve tercümesi yapõlmõş
olup, Türk mevzuatõ ile karşõlaştõrma çalõşmalarõ tamamlanmõştõr.
Su Ürünleri
AB mevzuatõna uyuma yönelik olarak imzalanan bir çerçeve sözleşme
kapsamõnda Türkiye’de balõkçõlõkla ilgili yapõsal düzenlemelerin esasõnõ teşkil eden
1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanununda değişiklik çalõşmalarõ başlatõlmõştõr.
AB mevzuatõyla uyumlu Su Ürünlerinin Toplam ve Perakende Piyasa
Düzenlemelerine İlişkin Yönetmelik çõkarõlmõştõr. Ayrõca balõkçõlõk filolarõnõn kayõtlarõ
yenilenmiş, bütün kayõtlar bilgisayar ortamõna aktarõlmõştõr.
AB’ye Balõkçõlõk Sektöründe Mevzuat Uyumundan Sorumlu Türk
Yetkililerine Destek Projesi adõ altõnda bir proje teklifi iletilmiştir. 2002 yõlõ içinde
başlatõlmasõ öngörülen bu proje ile, AB’nin balõkçõlõk konusundaki uzmanlarõnõn
yardõmõ ile Türk balõkçõlõk mevzuatõnõn AB balõkçõlõk mevzuatõ doğrultusunda
yeniden düzenlenmesi planlanmaktadõr.
Gõda Maddeleri
Kamu Yatõrõm Programõnda yer alan ve halen devam etmekte olan Gõda
Denetim Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi laboratuar ekipmanlarõnõn satõn
alõnmasõna, personel eğitimine ve AB’ye uyum sürecinin hõzlandõrõlmasõna katkõda
bulunacaktõr. Yürütülen Proje kapsamõnda, son bir yõl içerisinde, gõda kontrol ve
denetimi ile ilgili 6 hizmet içi eğitim programõ düzenlenmiş olup, 213 personele eğitim
verilmiştir. Yine aynõ kapsamda, gõda kontrol laboratuarlarõnõn geliştirilmesi amacõyla
yeni ekipman alõnmõştõr. Adõ geçen proje için MEDA-I fonlarõndan hibe kaynak temin
edilmiş olup, bu kaynağõn 2002 yõlõ içinde kullandõrõlmasõ beklenmektedir. Hibe
kaynağõn kullanõmõ ile ilgili olarak yapõlan çerçeve sözleşme ile gõda kontrol
laboratuarlarõnõn alet-ekipman ve personel altyapõsõnõn güçlendirilmesi ve bazõ
laboratuarlarõn akreditasyonu amaçlanmaktadõr.
Süt sektöründe gõda güvenliği kriterlerinin iyileştirilerek, çiftlikten tüketiciye
ulaşan zincirde sütten kaynaklanan sağlõk ve kalite risklerinin izlenerek, bu risklerin en
alt seviyeye indirilmesi amacõyla Süt Yönetmeliği Taslağõ hazõrlanmõştõr. Bu
Yönetmeliğin 2002 yõlõ içinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
Diğer taraftan, et, süt ve su ürünleri işleme sektörlerinde mevcut durumun
ortaya konularak kayõt dõşõ işlemlerin azaltõlmasõ ve böylece gõda güvenliği
uygulamalarõnõn izlenebilmesi için yürürlüğe konulan sektörel araştõrma projeleri
tamamlanma aşamasõndadõr.
Gõda işletmelerinde uygulanan Kritik Kontrol Noktalarõ Tehlike Analizi
(HACCP) ve İyi Üretim Uygulamalarõ Sistemleri ile ilgili kontrollerin yürütülmesi
uygulama talimatõ çalõşmalarõ devam etmektedir.
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Gõda Kodeksine uygunluğun sağlanmasõ amacõyla bazõ gõda ürünleri hakkõnda
tebliğler yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda; gõda katkõ maddelerinin saflõk kriterleri
analiz metodlarõ, gõdalarla temas eden ambalaj malzemeleri, gõda maddelerinde belirli
bulaşanlarõn seviyelerinin resmi kontrolleri için numune alma ve analiz metodlarõ ve
hayvansal ürünlerde veteriner ilaçlarõ kalõntõ limitleri ile ilgili mevzuat yayõmlanmõştõr.
Süt, bal, kanatlõ hayvan etleri ve su ürünlerinde katkõ ve kalõntõ analizleri halen
yapõlmakta olup, diğer bazõ ürünlerde de bu analizlerin yapõlmasõ konusunda
çalõşmalar devam etmektedir.
Aflatoksinle ilgili olarak, ihraç edilen fõndõk, fõstõk, incir gibi ürünler için özel
şartlar getirilmiştir. Bu kapsamda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn İl Müdürlükleri
tarafõndan ihraç edilen sözkonusu ürünler için sağlõk sertifikasõ düzenlenmektedir.
Tablo:4. 9-Tarõm Politika Taahhütleri Matriksi
(1000 Euro)
Tarõm ve Kõrsal Gelişme

2002
2003
1. Tarõm Reformu Uygulama Projesi

A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

2004

2005

X

X

X

X

29.885

18.391

8.046

4.598

29.885

18.391

8.046

4.598

2. Bitki Sağlõğõ – Bitki Hastalõk ve Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi
A. Uygulama Profili
X
X
X
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
9.262
9.285
9.169
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
9.262
9.285
9.169

X
8.996
8.996

3. Hayvan Sağlõğõ – Hayvan Hastalõk ve Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi
A. Uygulama Profili
X
X
X
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
8.352
8.373
8.268
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi

X
8.112

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

8.112

8.352

8.373

8.268

4. Hayvancõlõğõn Desteklenmesi Hakkõndaki 2000/467 Karar Uyarõnca
A. Uygulama Profili
X
X
X
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
58.405
58.707
57.849
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
A. Uygulama Profili

58.405

58.707

5. Gõda Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
X
X

B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

57.849
X

X

1.073
546
1.619

1.101
487
1.588

X
1.821.168

X
1.837.959

1.791.664

1.821.168

1.837.959

Toplam Net Bütçe Etkisi
X
X
1.586.363
1.887.434
779
625
1.587.142
1.888.059

X
1.905.573
546
1.906.119

X
1.860.766
487
1.861.253

856
779
1.635

1.014
625
1.639

6. Doğrudan Gelir Desteği (*)
X
X
1.479.603
1.791.664
1.479.603

(*) Ortalama 17,5 milyon hektar alan üzerinden hesaplanmõştõr.
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4.6. Diğer Reform Alanlarõ
4.6.1. Eğitim
Eğitim sisteminin temel amacõ; düşünme, algõlama ve problem çözme yeteneği
gelişmiş, demokratik değerlere bağlõ, yeni fikirlere açõk, kişisel sorumluluk duygusuna
sahip, ulusal kültürü özümsemiş, farklõ kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlõğa
katkõda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkõn ve beceri düzeyi yüksek,
üretken ve yaratõcõ bilgi çağõ insanõnõn yetiştirilmesidir.
Okul Öncesi Eğitim
AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de okul öncesi eğitim isteğe bağlõ olup,
toplum bilinci oluşturularak bu eğitim kademesindeki okullaşma oranõnõn AB
ülkelerindeki seviyelere ulaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr.
Ailelerin okul öncesi eğitimin faydalarõ konusunda bilgilendirilmesi amacõyla,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile yapõlan ortak protokol kapsamõnda, okul öncesi
eğitim içerikli televizyon programlarõ hazõrlanmaktadõr.
2005 yõlõ sonuna kadar okullaşma oranõnõn yüzde 25’e ulaştõrõlmasõ
hedeflenmektedir. Bu amaçla, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõna Öğretmen
Yetiştirilmesi Projesi kapsamõnda, 2001-2002 öğretim yõlõnda, yaklaşõk 5.600 kadrosuz
usta öğretici yetiştirilerek 114 bin ek öğrenciye daha okul öncesi eğitim imkanõ
sağlanmõştõr.
İlköğretim
Beş yõl olan zorunlu temel eğitim süresi 1997 yõlõnda yürürlüğe giren 4306
sayõlõ Kanun ile sekiz yõla çõkarõlmõştõr. Temel Eğitim Programõ adõ altõnda başlatõlan
ilköğretim reformu ile, ilköğretimde okullaşma oranõnõn yüzde 100’e ulaştõrõlmasõ ve
ilköğretimde kalitenin yükseltilmesi amaçlanmõştõr.
2001-2002 öğretim yõlõnda ilköğretimde yaklaşõk 34 bin okulda toplam 10
milyon öğrenci eğitim görmekte olup, bu dönemde yüzde 98,1 okullaşma oranõna
ulaşõlmõştõr. Reform çalõşmasõnõn amaçlarõ doğrultusunda yõlda binden fazla ilköğretim
okulu inşa edilmekte ve ortalama 30 bin öğretmen yetiştirilmektedir.
İlköğretim reformunu başlatan 4306 sayõlõ Kanun gereği toplanan vergiler ve
eğitime katkõ paylarõ ilköğretim yatõrõmlarõ için kullanõlmakta olup, 1997-2001 yõllarõ
arasõnda, 2002 fiyatlarõ ile yaklaşõk 3 katrilyon lira tutarõndaki kaynak bu amaçla
kullanõlmõştõr. 2001 yõlõ içerisinde çõkan 4702 sayõlõ Kanun ile söz konusu Kanunun
geçerlilik süresi 2010 yõlõ sonuna kadar uzatõlmõştõr. İlköğretim reformunun amaçlarõna
önemli ölçüde ulaşõlmõş olmakla birlikte, bu eğitim kademesinde finansman ihtiyacõ
devam etmektedir.
Bunun yanõsõra, finansmanõ Dünya Bankasõndan sağlanan ve 1998 yõlõnda
başlatõlan Temel Eğitim Projesi kapsamõnda 600 milyon dolar tutarõnda bir kaynak
ilköğretimin kalitesini artõrmak üzere kullanõlmaktadõr. Projenin 300 milyon dolar
tutarõndaki I. fazõnõn Haziran 2003’e kadar tamamlanmasõ öngörülmektedir. 300
milyon dolar tutarõndaki II. fazõnõn ise, Eylül 2002’de başlatõlmasõ ve 2005 yõlõ
sonunda tamamlanmasõ hedeflenmektedir.
Avrupa Birliği Akdeniz Programõ (MEDA) kapsamõnda, finansman anlaşmasõ
Şubat 2000 tarihinde imzalanan ve 2001 yõlõnda kamu yatõrõm programõna alõnan 100
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milyon euro tutarõnda ve tamamõ hibe olan Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesi,
yoksulluğu azaltma perspektifinde, eğitim seviyesini artõrarak en dezavantajlõ kõrsal
alan nüfusunun ve şehirlerde gecekondu semtlerinde yaşayan nüfusun yaşam
koşullarõnõ geliştirmesi ve halen temel eğitimin dõşõnda kalan çocuklar, gençler ve
yetişkinlerin temel eğitim kapsamõna alõnmasõnõ desteklemeyi öngörmekte olup, proje
ile ilgili faaliyetler Haziran 2002 tarihinde henüz başlatõlamamõştõr.
1999 yõlõ Ağustos ve Kasõm aylarõnda ülkemizde gerçekleşen depremler
Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul ilindeki eğitim tesislerinin güçlendirilmesi
ihtiyacõnõ ortaya çõkarmõştõr. Bu kapsamda İstanbul’da yer alan ilköğretim okullarõnõn
depreme karşõ güçlendirilmesi için yaklaşõk 180 trilyon lira finansmana ihtiyaç
duyulmaktadõr.
AB’nin eğitimle ilgili mevzuatõna uyum sağlanmasõ amacõyla çalõşmalara
Ulusal Programda belirtilen esaslar çerçevesinde devam edilmektedir.
Ortaöğretim
2001-2002 öğretim yõlõnda ilköğretimden mezun olanlarõn yüzde 92’si
ortaöğretime devam etmektedir. Uzun vadede temel eğitimin 12 yõla çõkarõlmasõ hedefi
doğrultusunda gerekli altyapõ hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Ayrõca, örgün ve
yaygõn mesleki teknik eğitime ağõrlõk verilmekte, ortaöğretimde mesleki teknik
eğitimin payõnõn artõrõlmasõ ve okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğine ağõrlõk
verilmesi hedeflenmektedir.
Ortaöğretim programlarõ arasõnda, tamamlama eğitimi ile yatay ve dikey geçiş
olanaklarõ artõrõlmaktadõr. Mesleki teknik eğitimde programlarõn, geniş tabanlõ ve
modüler esasa göre düzenlenmesi ve bütünlük ve devamlõlõk içinde, lisans eğitimini de
kapsayacak şekilde, yatay ve dikey geçişlere olanak tanõyan esnek bir yapõya
kavuşturulmasõ öngörülmektedir.
Bu amaca yönelik olarak, temel adõmlarõn atõldõğõ 2001 yõlõ içerisinde çõkarõlan
4702 sayõlõ Kanun ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarõndan mezun olan
öğrencilere istedikleri takdirde, bitirdikleri programõn devamõ niteliğinde veya buna en
yakõn programlarõn uygulandõğõ meslek yüksekokullarõna sõnavsõz olarak devam
edebilme imkanõ getirilmiştir.
İlköğretim yatõrõm harcamalarõ için kullanõlan 4306 sayõlõ Kanun gelirleri
ortaöğretim seviyesi için de kullanõlmak üzere 2010 yõlõ sonuna kadar uzatõlmõştõr.
Mevcut eğitim olanaklarõnõn tamamõndan yararlanmak amacõyla tam gün-tam
yõl uygulamasõna devam edilmektedir.
Ortaöğretim çağõ nüfusunun tamamõnõn eğitim sisteminin içine alõnabilmesi
için yaklaşõk 1,5 milyon öğrencilik ek kapasite yaratõlmasõ gerekmektedir.
Yükseköğretim
Önümüzdeki dönemde yükseköğretimin bürokratik ve merkeziyetçi yapõdan
kurtarõlmasõ, sistemde rekabeti geliştirici düzenlemelerin yapõlmasõ ve üniversitelerin
gerekli idari ve mali özerkliğe kavuşturulmasõ hedeflenmektedir.
Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretimin uzun vadeli planlamasõnõ yapan
ve yükseköğretim kurumlarõ arasõnda koordinasyonu sağlayan bir yapõya
kavuşturulmasõ amaçlanmaktadõr.
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Yükseköğretim kurumlarõnda yeni finansman kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesi önemini korumaktadõr. Bu kapsamda, etkin bir harç-burs-kredi
sistemi kurulmasõ ve böylece ödeme gücüne bağlõ olarak öğrencilerden alõnan eğitime
katkõ paylarõnõn yükseköğretimin finansman kaynaklarõndan birisi haline getirilmesi
amaçlanmaktadõr. Genel ve katma bütçe dõşõ mali kaynaklarõ yeterli olan
üniversitelerin idari ve mali özerkliği sağlanarak bütçe üzerindeki yükleri
hafifletilecektir.
Üniversite sayõsõ 2001 yõlõ itibarõyla, 24’ü vakõf üniversitesi olmak üzere 77'ye,
yüksekokul sayõsõ 231’e, meslek yüksekokulu sayõsõ 413’e ve enstitü sayõsõ 284’e
ulaşmõştõr. Öğretim elemanõ sayõsõ, 2000-2001’de 66.750'ye yükselmiştir. Öğretim
elemanlarõnõn sayõ ve nitelik yönünden geliştirilmesi ihtiyacõ önemini korumaktadõr.
Bütçeden üniversitelere yapõlan tahsisin, üniversite ve öğrenci sayõsõndaki
artõşla orantõlõ olarak yapõlamamasõ, yeni kaynak yaratõlmasõ ihtiyacõnõ ortaya
çõkarmaktadõr.
Bu amaçla üniversiteleri mali özerkliğe kavuşturmak ve mali kaynak
oluşturmaya teşvik etmek amacõyla işletme hesabõ adõ altõnda yeni bir mali yönetim
modelinin oluşturulmasõnõ amaçlayan 2847 sayõlõ Yükseköğretim Kanunu ile Bazõ
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun
Tasarõsõ TBMM’ye sunulmuştur.
AB eğitim programlarõna katõlõm konusunda (Erasmus) yükseköğretim
kurumlarõmõz gerekli hazõrlõklarõ yapmõş olup, AB’den mali destek alõnabilmesi için
kontratõn imzalanmasõ beklenilmektedir.
Yükseköğretim kurumlarõmõzda, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS)
uyum çalõşmalarõ başlatõlmõş ve AKTS Kurum Koordinatörleri belirlenmiştir.
Diploma Eki çalõşmalarõnda son aşamaya gelinmiştir. Önümüzdeki akademik
dönemden itibaren üniversite mezunlarõna Avrupa standartlarõnda Diploma Eki
verilecektir.
4702 sayõlõ Kanunun getirdiği yeniliğe göre mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarõndan mezun olan öğrenciler branşlarõ ile ilgili önlisans yükseköğretim
programlarõna sõnavsõz olarak yerleştirilebilecek ve mezun olan öğrencilerin yüzde
onundan az olmamak üzere ayrõlacak kontenjanlara göre alanlarõndaki lisans
programlarõna dikey geçiş yapabileceklerdir. Bu Kanunla birlikte, kõsa sürede nitelikli
işgücüne sahip ara eleman yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin yükseköğretim
sistemindeki payõnõn artõrõlmasõ hedeflenmektedir.
Söz konusu Kanun uyarõnca meslek yüksek okullarõna sõnavsõz geçiş 20022003 eğitim-öğretim yõlõndan itibaren başlayacak olup bu alanda ek kapasite
yaratõlmõştõr. Sõnavsõz geçiş projesiyle beraber artan meslek yüksek okullarõnõn öğretim
elemanõ ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla 2002 Yõlõ Yatõrõm Programõnda Meslek
Yüksek Okullarõ İnsangücü Alyapõsõnõ Geliştirme Projesine yerverilmiştir.
Ulusal Programda yer alan eğitim ile ilgili AB mevzuatõnõn çeviri işlemleri
tamamlanmõştõr. Halen, yükseköğretim kurumlarõnda uygulanan eğitim programlarõnõn
AB mevzuatõna uygun hale getirilmesi çalõşmalarõ oluşturulan komisyonlarda devam
etmektedir.
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Ulusal Ajans
AB eğitim ve gençlik programlarõnõ yürütmek üzere Ocak 2002 tarihinde DPT
bünyesinde Ulusal Ajans kurulmuştur. Yeterli sayõda personel görevlendirilerek
gerekli altyapõ hazõrlanmõş ve birim faaliyete geçirilmiştir.
Haziran 2002 tarihinde Ulusal Ajans temsilcileri AB Komisyonu Eğitim ve
Kültür Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ilk resmi temaslarõnõ gerçekleştirmiş ve hazõrlõk
tedbirlerini içeren iş programlarõnõn üzerinde çalõşõlmaya başlanmõştõr. İlk
belirlemelere göre 2002 ve 2003 yõllarõnda uygulanacak hazõrlõk tedbirleri süresince
yaklaşõk 5 milyon euro tutarõnda bir mali kaynağõn kullanõlmasõ öngörülmektedir. Bu
tutarõn yüzde 80’i AB fonlarõndan karşõlanacaktõr. Hazõrlõk tedbirleri uygulanõrken 2
milyon euro değerinde pilot projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu miktarõn
tamamõ AB tarafõndan karşõlanacaktõr. Ülkemizin AB eğitim ve gençlik programlarõna
tam katõlõmõndan sonra 2004 ve 2005 yõllarõnda kullanõlacak bütçe büyüklüğünün
Haziran 2003’te tespit edilmesi beklenmektedir.
Tablo:4. 10-Eğitim Politika Taahhütleri Matriksi
(Milyon Euro)
Politika Tanõmõ

2002

2003

2004

2005

Temel Eğitim Projesi
X
X
26,7
31,0

X
17,6

X
17,6

17,6

17,6

X
0,1

X
0,1

0,1

0,1

Temel Eğitim
A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B. 1.Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B. 2.Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

26,7

31,0

Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesi
X
X
A. Uygulama Profili
0,1
0,1
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
B. 1.Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
0,1
0,1
B. 2.Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

Yükseköğretim
MYO İnsangücü Altyapõsõnõ Geliştirme Projesi
X
X
A. Uygulama Profili
B. Net Bütçe Etkisi (varsa)
1,1
3,4
B. 1.Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B. 2.Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi
1,1
3,4

X
5,7
5,7

4.6.2. Bölgesel Gelişme
Bölgesel gelişme politikalarõnda AB’ye uyum sağlanmasõ kapsamõnda; AB’ye
üye ülkelerde kullanõlmakta olan NUTS sõnõflandõrmasõna karşõlõk gelecek olan
İstatistiki Bölge Birimleri Sõnõflandõrmasõnõn hazõrlanmasõ, etkin bir bölgesel gelişim
stratejisinin belirlenmesi, Bölgesel Kalkõnma Birimlerinin kurulmasõ ve kamu yatõrõm
projelerinin seçiminde bölgesel kriterlerin gözönüne alõnmasõ hedeflenmektedir.
Bölgeler arasõ gelişmişlik farklõlõklarõnõ azaltmak ve ekonomik ve sosyal dayanõşmayõ
güçlendirmek için mevcut ulusal politikanõn bir bütünlük içerisinde geliştirilmesi
amaçlanmaktadõr.
DPT ve DİE tarafõndan hazõrlõklarõ sürdürülen İstatistiki Bölge Birimleri
Sõnõflandõrmasõ çalõşmasõ tamamlanmõş ve AB’nin onayõ alõnmõştõr. Söz konusu
sõnõflandõrmanõn yasal hüviyet kazanmasõna yönelik çalõşmalar sürdürülmektedir.
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Bölgesel Gelişme ve İl Gelişme Planlarõ hazõrlõklarõna yoğun olarak devam
edilmektedir.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) Bölgesel Gelişme
Planõ tamamlanmõş olup, Güneydoğu Anadolu Kalkõnma Planõ (güncelleme), Ege
Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ ve Batõ Akdeniz Bölgesel Gelişme Planõ çalõşmalarõ
ise devam etmektedir.
Bu planlara ilave olarak, Yeşilõrmak ve Orta Karadeniz Bölgesel Gelişme
Planlarõnõn hazõrlõklarõna başlanmõştõr. Yõlõn ikinci yarõsõnda ise, Orta Anadolu ve
Doğu Akdeniz Bölgesel Planlarõ yapõmõ için hazõrlõklara başlanacaktõr. 2005 yõlõ sonu
itibarõyla tüm bölgelerin bölge planlarõnõn tamamlanmasõ hedeflenmektedir.
Bölgesel politikalarõn oluşumunda merkezi ve yerel kapasitenin inşa edilmesi,
sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasõ, bölgesel farklõlõklarõn azaltõlmasõ,
bölgesel istihdam ve üretimin artõrõlmasõ amaçlarõna yönelik olarak AB tarafõndan 45
milyon euro tutarõnda bir kaynakla desteklenen Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerini
kapsayan Doğu Anadolu Kalkõnma Programõ I’in çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Projenin
uygulama dokümanõ AB Komisyonu yetkilileri ile işbirliği içinde hazõrlanmaktadõr.
AB kaynaklarõndan sağlanacak destekler kapsamõnda Doğu Anadolu Kalkõnma
Programõ II ve diğer istatistiki bölgelerle ilgili ön çalõşmalar sürdürülmektedir.
İdari İşbirliği Fonundan finanse edilen Devlet Planlama Teşkilatõnõn Bölgesel
Gelişme Kapasitesini Artõrma Projesi başlatõlmõştõr.
4.6.3. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardõmlaşma
Sosyal sigorta risklerini asgari düzeyde karşõlayan kamu sigorta programlarõnõn
bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişletilmesi temel amaçtõr. Bu çerçevede;
- sosyal sigorta sistemi kapsamõndaki aktif sigortalõ nüfusun artõrõlmasõ,
- sosyal sigorta kuruluşlarõnõn idari ve mali etkinliğinin artõrõlmasõ, norm ve
standart birliğinin sağlanmasõ için temel esaslarõn belirlenmesi, gelir artõrõcõ
ve gider azaltõcõ düzenlemelerin yapõlmasõ,
- sosyal sigorta kuruluşlarõnõn teknolojik altyapõsõnõn ve insangücü imkanlarõnõn
iyileştirilmesi,
- uzun vadeli sigorta programlarõ ile kõsa vadeli sigorta programlarõnõn
birbirinden ayrõlmasõ,
- sosyal sigorta kuruluşlarõnõn sağlõk harcamalarõnõn disiplin atõna alõnmasõ,
hedeflenmektedir.
2000 yõlõnda sosyal sigorta programlarõnca kapsanan nüfusun oranõ yüzde 87,
sağlõk hizmetleri bakõmõndan sosyal sigorta kapsamõndaki nüfusun oranõ yüzde 83'tür.
Toplam sivil istihdamõn yüzde 57,7’si aktif sigortalõ olarak sosyal sigorta programlarõ
kapsamõnda bulunmaktadõr.
Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn aktüeryal dengelerinin bozulmasõ, mevcut sosyal
sigorta sistemini sürdürülemez duruma getirmiştir. Sosyal sigorta kuruluşlarõna 2001
yõlõnda bütçeden yapõlan transferler 5.800 trilyon liraya ulaşmõş ve yapõlan transferlerin
GSYİH'ya oranõ yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir bir yapõya kavuşturulmasõnõ, uzun
dönemli aktüeryal dengelerin kurulmasõnõ, idari ve mali etkinliğin artõrõlmasõnõ
78

Türkiye Cumhuriyeti

2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Yapõsal Reformlar

amaçlayan sosyal güvenlik reformu iki aşamalõ bir süreç olarak tasarlanmõş ve 1999
yõlõnda uygulanmasõna başlanmõştõr.
Sosyal güvenlik reformunun ilk aşamasõnõ oluşturan ve sistemde yapõlmasõ acil
olan temel düzenlemeler ile sistemin temel parametrelerinde, çeşitli kanunlarda ve 190
sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamede önemli değişiklikler yapan ve işsizlik sigortasõnõ
ihdas eden 4447 sayõlõ Kanun Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla kayõtdõşõ
istihdamõn önlenmesine yönelik tedbirler getirilmiş, prime esas kazancõn tavanõ ve emekli
aylõklarõnõn hesaplanmasõnda ödenen primlerin etkisi artõrõlmõştõr. Ayrõca, Kanunla
kademeli olarak emeklilik yaşõ yükseltilmiştir. Kanunun emeklilik yaşõ ile geçiş süreci
düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi tarafõndan iptal edilmesiyle doğan yasal boşluk,
Mayõs 2002’de çõkarõlan 4759 sayõlõ Kanunla giderilmiştir.
Söz konusu Kanunla oluşturulan işsizlik sigortasõnõn prim kesintileri Haziran 2000
tarihinde başlamõştõr. Bu tarihten itibaren 600 gün işsizlik sigortasõ primi ödeyen ve 31
Ocak 2002 tarihinden itibaren kendi istek ve kusuru olmaksõzõn işsiz kalan sigortalõlara, 30
gün içinde müracaat etmeleri halinde, işsizlik sigortasõndan; işsizlik ödeneği, sağlõk
sigortasõ, işe yerleştirme ve danõşmanlõk ile mesleki eğitim yardõmlarõ yapõlmaktadõr.
İşsizlik Sigortasõ Fonunda Haziran 2002 sonuna kadar yaklaşõk 3,5 katrilyon lira
birikmiştir. Fondan, işsiz kalanlara ilk ödeme Mart 2002 tarihinde başlamõş ve 31
Mart-30 Haziran 2002 tarihleri arasõnda 26.472 kişiye 10,7 trilyon lira ödeme
yapõlmõştõr.
Sosyal güvenlik reformunun ikinci aşamasõnda, sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn
etkinlik ve verimliliklerini artõrmaya yönelik ortak veri tabanõnõn oluşturulmasõ, muhasebe
sistemlerinin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi, kaynak israfõnõn önlenmesi, sağlõk
politikalarõnõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõnda ulusal düzeyde etkinliğin sağlanmasõ için
kuruluşlarõn bilgisayar otomasyonlarõnõn geliştirilmesi ve kuruluşlarõn yükümlülüklerini
kendi kaynaklarõ ile yerine getirebilmeleri için sigortacõlõk normlarõna da uygun şekilde
yeniden yapõlandõrõlmalarõ amaçlanmaktadõr. Ayrõca, bireysel emeklilik sisteminin
uygulanmasõna ve sağlõk hizmetlerinde kaynaklarõn verimli kullanõmõna yönelik yeniden
yapõlandõrma hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, sosyal güvenlik mevzuatõnda ve özellikle sosyal güvenlik
kurumlarõnõn teşkilat yapõlarõnda önemli değişiklikler yapan Kanun Hükmünde
Kararnameler Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi
söz konusu Kararnameleri iptal etmiştir. İptal edilen Kararnameler yeniden kanun
tasarõlarõ olarak düzenlenerek TBMM’ye sunulmuştur.
2001 yõlõnda 4632 ve 4697 sayõlõ Kanunlarla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatõrõm Sistemi oluşturulmuştur.
Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn, idari ve mali yapõlarõnõn yeniden düzenlenmesi,
aralarõnda norm ve standart birliği sağlanmasõ amacõyla gerekli hukuki ve kurumsal
düzenlemeler yapõlmasõ planlanmaktadõr.
Türkiye’de uygulanmakta olan yapõsal reform programõnõn özellikle yoksul
nüfus üzerindeki etkilerini sosyal yardõm sistemini güçlendirerek azaltmak ve orta
vadede sosyal riski önlemek amacõyla hazõrlanan 635,5 milyon dolar bütçeli Sosyal
Riskin Azaltõlmasõ Projesi, 2001 yõlõnda Dünya Bankasõ ile imzalanan 500 milyon
dolarlõk kredi anlaşmasõ ile başlatõlmõştõr. Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ
tarafõndan yürütülmekte olan Proje ile, sosyal hizmet ve yardõmlar alanõnda kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi, veri tabanlarõ ve nakit sosyal yardõm sistemlerinin
oluşturulmasõ, yerel düzeyde istihdam ve gelir artõrõcõ projelerin desteklenmesi, eğitim
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ve sağlõk hizmetlerinden yoksulluk nedeniyle yeterince yararlanamayan çocuklarõn
ailelerine ayni-nakdi yardõm verilmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda uygulamalar
yapõlmaktadõr.
Tablo:4. 11–Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardõmlaşma Politika Taahhütleri Matriksi
2002
X

A.Uygulama Profili
B.Net Bütçe Etkisi (varsa)
B.1.Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi
B.2.Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi

2004
X

2003
X

(Milyon Euro)
2005
X

155,7
155,7

4.6.4. Sağlõk
Toplumsal gelişmenin temel bir unsuru olarak bireylerin fiziksel, sosyal ve
ruhsal yönden tam bir iyilik halinde olmasõnõn sağlanmasõ, yaşam kalitesinin ve
süresinin yükseltilerek sağlõklõ bir topluma ulaşõlmasõ amaçlanmaktadõr.
Dünya Sağlõk Örgütünün Avrupa İçin Sağlõk 21 Politikasõ doğrultusunda,
Türkiye Sağlõk 21 Programõ geliştirilmiştir. Bu programõn amacõ; Türkiye’de sağlõk
düzeyi göstergelerini iyileştirerek beklenen yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini
iyileştirmek, bölgeler ve sosyo-ekonomik gruplar arasõndaki sağlõk düzeyi
farklõlõklarõnõ azaltmaktõr. Bu kapsamda;
- bulaşõcõ ve bulaşõcõ olmayan hastalõklarõn,
- kaza, şiddet ve afetlerin yol açtõğõ olumsuzluklarõn,
- risk faktörlerinin,
azaltõlmasõ hedeflenmiştir.
Ayrõca;
-

bebek ve çocuk sağlõğõnõn,
üreme ve cinsel sağlõğõn,
ergen, yaşlõ ve özürlü sağlõğõnõn,
ruh sağlõğõnõn,
çevre sağlõğõnõn,
ulusal sağlõk sisteminin,

geliştirilmesi konularõ da temel hedefler arasõnda yer almõştõr.
Yukarõda belirtilen hedef ve ilkeler doğrultusunda, ülkemiz sağlõk sisteminde
yapõsal reform hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Sağlõk Reformu için gerekli iç ve dõş
finansman arayõşlarõ sürdürülmektedir. AB ile uyumu dikkate alan ve Dünya Bankasõ
ile birlikte sürdürülen çalõşmalar çerçevesinde oluşturulan Sağlõk Reformu projesinde,
sağlõk hizmetlerine ulaşõlabilirliğin artõrõlmasõ, finansal korumanõn geliştirilmesi,
sağlõk hizmeti sunumu ile sağlõk finansman sisteminin ayrõlmasõ, hastane özerkliğinin
gerçekleştirilmesi, yasal düzenlemeler yapõlarak Sağlõk Bakanlõğõnõn teşkilat yapõsõnda
desantralizasyonun sağlanmasõ, temel sağlõk hizmetlerinin güçlendirilmesi, hasta sevk
sisteminin kurulmasõ, sağlõk hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve sağlõk
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sektöründe yer alan kurumlarõn kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hususlarõ yer
almõştõr.
Hazõrlanan uygulama takvimi çerçevesinde, Dünya Bankasõyla Reform
Projesinin finansmanõ konusundaki görüşmelerin Ekim 2002 tarihinde yapõlmasõ
öngörülmektedir. Projenin kesin iç ve dõş finansman ihtiyacõ proje hazõrlõk
çalõşmalarõndan sonra elde edilebilecektir. Sağlõk Reformu Projesinin 2003 yõlõnda
başlatõlmasõ öngörülmektedir.
Sağlõk Bakanlõğõnõn Teşkilat ve Görevleri ile Refik Saydam Ulusal Hõfzõssõhha
Kurumu Kurulmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslaklarõ 2002 yõlõnda hazõrlanmõştõr.
Ayrõca, ilaç ve eczacõlõk alanõndaki darboğazlarõ gidermeye yönelik tedbirleri içeren
mevzuat çalõşmalarõ devam etmektedir. Diğer taraftan, Ulusal Programda öngörülen ve
alt komitelerde tartõşõlan mevzuat uyum çalõşmalarõ da sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, Ulusal Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesinin
kurulmasõ, İyi Laboratuar Uygulamalarõ Prensipleri ve Test Laboratuarlarõnõn
Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik ve İyi Laboratuar Uygulamalarõnõn
Denetlenmesi ve Çalõşmalarõnõn Kontrolüne Dair Yönetmelik, Halk Sağlõğõ Alanõnda
Kullanõlan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandõrõlmasõ ve Piyasaya Sunulmasõ
Hakkõnda Yönetmelik, Gõda Maddeleri ve Gõda Analiz Yöntemleri ile ilgili
yayõmlanan Tebliğler, Gõda Maddelerinin ve Umumi Sağlõğõ ilgilendiren Eşya ve
Levazõmõn Hususi Vasõflarõnõ Gösteren Tüzük, Kozmetik Yönetmeliği, Tõbbi Cihazlar
Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tõbbi Cihazlar Yönetmeliği, İnvitro Tõbbi
Tanõ Cihazlarla ilgili Yönetmelik, Oyuncak Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri ile
İlgili Yönetmelik, Aşõ Allerjen ve Toksin veya Serum İçeren İmmünolojik Tõbbi
Ürünlerle İlgili Düzenlemeler ve İlaç Araştõrmalarõ Yönetmeliğinin uygulamaya
geçmesi ile tüketici güvenliği ve sağlõğõ AB standartlarõnda güvence altõna alõnacaktõr.
Bu kapsamda, laboratuar altyapõlarõ güçlendirilecek, laboratuarlarõn akreditasyonlarõ
sağlanacak, onaylanmõş ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarõ atanarak piyasa
gözetim ve denetimi ile kurumsal yapõlanma sağlanacaktõr.
Sağlõk meslekleriyle ilgili düzenlemelerde, çõkarõlmasõ öngörülen Sağlõk
Meslekleri ve Birlikleri Yasasõ ile özellikle hekimlik, diş hekimliği, eczacõlõk,
hemşirelik ve ebelik mesleklerinde eğitim standartlarõ, meslek tanõmlarõ, serbest
çalõşma koşullarõ düzenlenerek sağlõk hizmet sunumunun kalitesi artõrõlacaktõr.
616 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnameyle Sosyal Sigorta Kurumu Başkanlõğõ
altõnda Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlõk İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Üç sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandõğõ) arasõnda
Ortak Tedavi Ana Protokolü imzalanmõştõr.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 23 ilde uygulanmakta olan
İkinci Sağlõk Projesi kapsamõnda ise; temel sağlõk eğitimleri, temel sağlõk
müdahaleleri, sağlõk hizmetleri ve hastane yönetimi, bilgisayarlõ yönetim ve destek
sistemi, ulusal hastalõk yükü ve maliyet-etkililik çalõşmasõ, ulusal sağlõk hesaplarõ
çalõşmasõ ve uluslararasõ hastalõk sõnõflamasõ çalõşmalarõna devam edilmektedir.
Bireylerin dengeli ve yeterli beslenmeleri, genç kuşaklarõn sağlõklõ yetişmeleri,
yeterli ve güvenli gõda üretimi ve ticaretinin yapõlabilmesi amacõyla, DPT
koordinatörlüğünde Ulusal Gõda Beslenme Stratejisi Raporu ile Ulusal Gõda ve
Beslenme Eylem Planõ Taslağõ hazõrlanmõş olup, sorumlu kuruluşlar tarafõndan
projelendirme çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Nihai eylem planõnõn 2002 sonuna kadar
tamamlanarak 2003 yõlõndan itibaren uygulamaya konulmasõ beklenmektedir.
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4.6.5. Ulaştõrma ve Telekomünikasyon
Ulaştõrma sektöründe, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarõnõn (TCDD)
yeniden yapõlandõrõlmasõ reform alanlarõndan biridir.
Yeniden yapõlanma programõnõn temel amaçlarõ;
- müşteri ihtiyaçlarõ öncelikli bir iş stratejisi oluşturularak demiryollarõnõn
ulaştõrma sektörü içindeki payõnõn artõrõlmasõ, sürdürülebilir ve verimli bir
ulaştõrma altyapõsõnõn oluşturulmasõ,
- kamu hizmeti niteliğindeki taşõmalarõn devamlõlõğõnõn sağlanmasõ,
- özerk bir kurum yapõsõna geçilmesi,
- mevcut durumda 4,3 olan sübvansiyonlar hariç demiryolunda konsolide
işletme oranõnõn (işletme giderleri/işletme gelirleri) 2’nin altõna düşürülmesi,
- zarar eden kamusal nitelikli taşõmalardan zararõn devlet tarafõndan
karşõlanmadõğõ hatlarda vazgeçilmesi,
- yeni pazarlar ve ürünler geliştirilmesi,
- özel sektör kaynaklarõndan azami oranda yararlanõlmasõ,
- kurumun bilgi iletişim altyapõsõnõn güçlendirilmesidir.
TCDD tarafõndan 2002 yõlõ başõnda hazõrlanan yeni Demiryolu Kanunu
Tasarõsõ Taslağõ Ulaştõrma Bakanlõğõna iletilmiştir. Taslakta demiryolu sektörünün
işleyişi için bir çerçeve oluşturulmasõ ve demiryolu faaliyetlerinin bütünüyle ticari hale
getirilmesi öngörülmektedir.
Yeniden yapõlanma programõ uzun vadeli bir proje olup 2002-2005 döneminde
yõllõk yaklaşõk 140 milyon dolarlõk bir yatõrõm seviyesini gerektirmektedir. Bu
sektördeki istihdam fazlasõnõn ortadan kaldõrõlmasõ için ise toplam 75 milyon dolarlõk
bir kaynağa ihtiyaç bulunmaktadõr.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi ve serbestleştirilmesi bakõmõndan
Ocak 2000’de çõkarõlan 4502 sayõlõ Kanun ve Mayõs 2001’de kabul edilen 4673 sayõlõ
Kanun ile önemli aşamalar kaydedilmiştir.
Türk Telekomun, özelleştirme çabalarõyla uyumlu bir şekilde şirketleşmesinin
sağlanabilmesi, Kurumun etkinlik ve karlõlõğõnõn artõrõlarak uluslararasõ rekabete
hazõrlanmasõ amacõyla uluslararasõ deneyime sahip firmalardan oluşan bir
konsorsiyumdan danõşmanlõk hizmeti alõnarak yürütülen şirketleşme planõyla 20022005 dönemi için bu strateji belirlenecektir.
4673 sayõlõ Kanun ile getirilen düzenleme çerçevesinde Aralõk 2001 tarihinde
Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin oluşturulan ihale komisyonu çalõşmalarõna
başlamõştõr. Türk Telekomun özelleştirme stratejisi, pazar koşullarõ ve yapõlandõrma
çalõşmalarõ çerçevesinde yeniden tespit edilecektir. Özelleştirme, piyasa koşullarõnõn
elverdiği ölçüde mümkün olan en kõsa sürede tamamlanacaktõr.
Türk Telekomun tarifelerinin tavan fiyat yöntemi esasõna göre
Telekomünikasyon Kurumu tarafõndan onaylanmasõnõ öngören Tavan Fiyat Tebliği
2002 yõlõ Ocak ayõnda yürürlüğe girmiştir.
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4673 sayõlõ Kanun ile bütün görev ve imtiyaz sözleşmelerini yapma,
telekomünikasyon ruhsatlarõnõ ve genel izinleri verme yetkisinin Telekomünikasyon
Kurumuna verilmesinden sonra Kurum, Türk Telekom ve mobil operatörlerle görev ve
imtiyaz sözleşmelerini yenilemiştir.
Kurum, lisans rejiminin oluşturulmasõna yönelik olarak öncelikle,
yetkilendirme türlerinin belirlenmesinde esas alõnacak ölçütleri tespit etmiştir. Sõnõrlõ
sayõda işletmeci gerektiren telekomünikasyon hizmet ve alt yapõlarõnõn imtiyaz
sözleşmesi veya 1. tip telekomünikasyon ruhsatõ ile, sõnõrlõ sayõda işletmeci
gerektirmeyen hizmet ve alt yapõlarõn ise 2. tip telekomünikasyon ruhsatõ ve genel izin
ile yetkilendirilmesi kararlaştõrõlmõştõr. Bu çerçevede hazõrlanan 2. Tip
Telekomünikasyon Ruhsatõ ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Tebliğ Şubat 2002
tarihinde çõkarõlmõştõr.
4673 sayõlõ Kanuna göre Telekomünikasyon Kurumu tarafõndan teklif edilen, 2.
Tip Telekomünikasyon Ruhsatõ ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Tebliğ kapsamõnda
yetkilendirilecek olan hizmet ve alt yapõlarõn lisanslarõnõn asgari değerleri Bakanlar
Kurulu tarafõndan onaylanmõştõr.
Bu düzenlemelerden sonra Telekomünikasyon Kurumu, sektörde hizmet
vermek veya alt yapõ kurmak ve işletmek isteyen şirketlere 15 Mart 2002 itibariyle 2.
tip telekomünikasyon ruhsatõ ve genel izin vermeye başlamõştõr.
Telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamõnõn oluşturulmasõ açõsõndan önem
arz eden ulusal dolaşõm konusunda da, temel ilkeleri ve işletmeciler arasõndaki
uzlaşmazlõklara müdahale yöntemini belirleyen Yönetmelik 2002 yõlõ Mart ayõnda
yayõmlanmõştõr.
Koordine edilmiş 3. kuşak mobil telsiz haberleşme sisteminin (UMTS)
kullanõlmasõ hususunda Aralõk 1998 tarihli Konsey ve Avrupa Parlamentosu Kararõnõn
uygulanabilmesi amacõyla ilgili frekans bandlarõnõn boşaltõlmasõyla ilgili çalõşmalar
sürdürülmektedir. Ayrõca, UMTS’ye geçiş stratejisinin belirlenebilmesi amacõyla
Telekomünikasyon Kurumunun koordinatörlüğünde oluşturulan UMTS Ulusal
Koordinasyon Kurulu ve alt çalõşma gruplarõ çalõşmalarõna başlamõştõr.
Pazarõn serbestleştirilmesi öncesinde arabağlantõ düzenlemesinin yapõlmasõ için
çalõşmalar sürdürülmekte ve bu çerçevede 2002 yõlõ sonu itibarõyla Arabağlantõ
Yönetmeliğinin çõkarõlmasõ hedeflenmektedir.
Bunun yanõsõra, Mart 2001 tarihinde Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan
yayõmlanan ve genel ilkeler açõsõndan 97/13/EC sayõlõ AB Direktifi ile uyum içinde
olan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin, lisans verme yetkisinde değişiklik
yapan 4673 sayõlõ Kanuna, ilgili AB mevzuatõna ve sektörün değişen ihtiyaçlarõna
uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Ayrõca, Lisans Yönetmeliği taslak planõ hazõrlanmõş olup, taslağõn dünya
örnekleri de incelenerek geliştirilmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. Söz konusu
Lisans Yönetmeliğinin 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõnda yayõmlanmasõ planlanmaktadõr.
2002 yõlõ Mart ayõnda Telekomünikasyon Kurulu kararõyla 91/396/EEC sayõlõ
Karar doğrultusunda 112 kodu Ulusal Acil Erişim Kodu olarak, 92/264/EEC sayõlõ
Karar doğrultusunda 00 kodu ise Uluslararasõ Erişim Kodu olarak belirlenmiştir.
Numaralandõrma rejimine yönelik olarak, halihazõrda kullanõlmakta olan
numaralandõrma planõ, ses iletiminde tam serbestleşmenin sağlanmasõyla piyasaya yeni
girecek işletmeciler ile numara tahsisi gerektirecek yeni hizmetler değerlendirilerek
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gözden geçirilmektedir. Milli numaralandõrma planõnõn hazõrlanmasõnda adil, şeffaf ve
ayrõmcõ olmayan kriterlere dayalõ olarak numara tahsisinin yapõlmasõ, numaranõn etkin
rekabeti destekleyecek şekilde kullanõmõnõn temini ve denetiminin sağlanmasõ
hedeflenmektedir.
Milli Numaralandõrma Planõ, numaranõn yapõlanmasõ, bölümleri ve ilgili olduğu
hizmet kategorilerini kapsayacaktõr. Numaralandõrma düzenlemesi ise söz konusu plan
dahilinde numara tahsisi ve kullanõmõna ilişkin usul ve esaslar ile numara kullanõmõnõn
denetlenmesi ve uygulanacak cezai müeyyideleri kapsayacaktõr.
96/19/EC sayõlõ Tam Rekabet Direktifine uyum çerçevesinde geçiş hakkõ
konusunda ve 97/33/EC sayõlõ Direktife uyum kapsamõnda, tesis paylaşõmõ ve ortak
yerleşim konularõnda da düzenleme yapõlmasõ planlanmaktadõr.
Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarõ ve bunlarõn uygunluğunun
karşõlõklõ tanõnmasõ konusundaki 99/5/EC sayõlõ AB Direktifine uyumlu yönetmelik
hazõrlanmasõna ilişkin çalõşmalar tamamlanmõş olup, söz konusu yönetmeliğin en kõsa
zamanda yayõmlanmasõ planlanmaktadõr.
Telekomünikasyon sektörü ile ilgili mevzuatta sektörde rekabetin sağlanmasõ
ve korunmasõ açõsõndan Telekomünikasyon Kurumunun Rekabet Kurumuyla işbirliği
yapmasõ öngörülmüştür. Bu bağlamda iki kurum arasõnda protokol oluşturulmasõ
çalõşmalarõ başlatõlmõş olup, bahse konu protokol yakõn gelecekte tamamlanarak
yürürlüğe girecektir.
Sektörün ihtiyaçlarõnõ doğru ve zamanõnda tespit edip, karşõlamak amacõyla
kurulmasõ düşünülen Ulusal Telekomünikasyon Stratejileri Araştõrma ve Geliştirme
Vakfõnõn kuruluş işlemleri yakõn zamanda tamamlanacaktõr. Ulusal Telekomünikasyon
Danõşma Konseyi sektörün tüm aktörlerini içerecek şekilde bu yapõnõn içerisinde
oluşturulacaktõr. Bu çerçevede kurulacak çalõşma gruplarõ şeffaflõk ve işbirliği içinde
sürecin gelişimine katkõda bulunacaklardõr.
97/33/EC Direktifi çerçevesinde Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin
Belirlenmesine İlişkin Tebliğin hazõrlõk çalõşmalarõ devam etmektedir. Tebliğ mevcut
Tarife Yönetmeliğini ve hazõrlanacak Arabağlantõ, Taşõyõcõ Seçimi ile Taşõyõcõ Ön
Seçimi konularõndaki düzenlemelerin uygulanmasõnõ sağlamak amacõyla
hazõrlanmaktadõr. AB müktesebatõndaki değişmelere göre Tebliğ konusunda yapõlan
çalõşmalar revize edilecektir.
Sektördeki tüketici haklarõnõn ihlaline dair şikayet ve taleplerin
Telekomünikasyon Kurumuna sağlõklõ bir şekilde ulaşmasõ ve etkili bir şekilde
değerlendirilmesi amacõyla Tüketici Şikayetleri Değerlendirme Merkezi kurulmasõ
çalõşmalarõna başlanmõş olup, 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõndan itibaren bahse konu
merkez 199 nolu telefondan şikayetleri kabul etmeye başlamõştõr.
2002 yõlõ Türkiye-AB Mali İşbirliği Programõ kapsamõnda Telekomünikasyon
Kurumunun kurumsal kapasitesinin artõrõlmasõ amacõyla 2,3 milyon euro tutarõnda bir
projenin desteklenmesi kararlaştõrõlmõştõr. Projenin 40 bin euro tutarõndaki kõsmõ
Türkiye tarafõndan karşõlanacaktõr.
4.6.6. Çevre
Türkiye’nin çevre politikasõnda insan sağlõğõnõ, ekolojik dengeyi, kültürel,
tarihi ve estetik değerleri korumak suretiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak
esastõr. Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler başta Anayasa ve çerçeve niteliğindeki
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Çevre Kanunu olmak üzere geniş bir mevzuatõ oluşturmaktadõr. 1983 tarih ve 2872
sayõlõ Çevre Kanunu kirleten öder ilkesi ve kusursuz sorumluluk kavramõnõ temel
almaktadõr. Sözkonusu Kanunda, başta kurumlar arasõ koordinasyonun daha da
güçlendirilmesi ve bilgiye erişimde AB uygulamalarõnõ dikkate alan düzenlemeleri
kapsayan değişiklik Tasarõsõ TBMM’ye sunulmuştur. Ayrõca Çevre Bakanlõğõnõn
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini ve çevreye yönelik suçlarda cezalarõn
etkinliğini artõrõcõ uygulamalarõ öngören değişiklik Tasarõsõ da TBMM gündeminde
bulunmaktadõr.
Çevre politikalarõnõn uygulanmasõnda temel yönetim vasõtasõ olarak ekonomik
araçlarõn daha etkin kullanõmõ hedeflenmiştir. Diğer taraftan, doğal kaynaklarõn
sürdürülebilir kullanõmõnõ sağlamak amacõyla, farklõ konulardaki eylem planlarõnõn
katõlõmcõ süreçlerde hazõrlanmasõ ve takip edilmesi temel stratejiler arasõndadõr.
Çevre konusunda öncelikli alanlar;
-

kent altyapõsõnõn (içme suyu ve kanalizasyon) tamamlanmasõ,
katõ atõk bertaraf sisteminin tamamlanmasõ,
çevreye ilişkin bir veri tabanõnõn oluşturulmasõ,
biyolojik çeşitliliğin korunmasõ,
hava kalitesinin korunmasõ ve iklim değişikliğidir.

Ülkemiz bu konulardaki çalõşmalarõnõ iç finansmanõn yanõsõra dõş kaynaklõ
kredi ve fonlardan sağladõğõ destekle sürdürmektedir.
Çevre alanõndaki yatõrõmlarõn öncelikler doğrultusunda tamamlanmasõ hedefine
koşut olarak, mevcut mevzuatõn sürekli bir şekilde gözden geçirilmesi ve aksaklõklarõn
giderilerek, AB normlarõna uygun yeni yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
çalõşmalarõ da devam etmektedir. Bu kapsamda, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)
mekanizmasõ geliştirilerek ilgili Yönetmelik yeniden düzenlenmiştir. Nesli Tehlike
Altõnda Olan Türlerin Uluslararasõ Ticaretine Dair Sözleşmenin (CITES)
Uygulanmasõna Dair Yönetmeliğin yanõsõra, AB’ye uyum kapsamõnda, Toprak
Kirliliğinin Kontrolü, Sulak Alanlarõn Korunmasõ ve Çevre Denetim Yönetmelikleri
yürürlüğe girmiştir. Çevre alanõnda çeşitli kurum ve kuruluşlarõn faaliyetini etkin bir
şekilde koordine etmek ve denetimi sağlamak amacõyla Çevre Bakanlõğõnca 81
ilimizde Çevre İl Müdürlükleri kurulmuştur.
Ayrõca, Su Çerçeve ve ÇED direktiflerinin uygulanmasõna yönelik çalõşmalar
sürdürülmektedir.
Çevre başlõğõ altõnda tanõmlanabilecek değişik konulara yönelik farklõ kurum ve
kuruluşlar tarafõndan birçok veri tabanõ projesi yürütülmektedir. Söz konusu veri
tabanlarõnõ birbirine entegre ederek tek bir çatõda toplamak ve güncel, güvenilir ve
bilimsel ölçütlere uygun olarak paylaşõma sunmak üzere Ulusal Çevre Veri Tabanõ
Projesi 1999 yõlõnda başlatõlmõş olup, hazõrlanacak fizibilite ile yaygõn ve etkin
kullanõm için gereken yatõrõm ihtiyacõ belirlenecektir. Diğer taraftan AB çevre veri
tabanlarõna entegrasyonu sağlayacak olan Avrupa Çevre Ajansõ ve Avrupa Çevre Bilgi
ve Gözlem Ağõna ülkemizin katõlõmõna ilişkin anlaşma metni imzalanmõş olup,
onaylanmak üzere TBMM’ye sunulmuştur.
Halen ülkemizde 16’sõ büyükşehir belediyesi olmak üzere 3.227 belediye
bulunmaktadõr. Kent nüfusu toplam nüfusun yüzde 66’sõna ulaşmõştõr. Ülkemizde
kanalizasyon şebekesinden yararlanan nüfus oranõ yüzde 83, atõksu arõtma tesisinden
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yararlanan nüfus oranõ ise yüzde 52’dir. Diğer taraftan, bütün belediyelerdeki ortalama
kaçak su oranõ yüzde 32’dir.
2002 yõlõnda içmesuyu yatõrõmlarõna 390 milyon dolar (DSİ, İller Bankasõ
Genel Müdürlüğü ve dõş kredili belediye projeleri dahil), kanalizasyon yatõrõmlarõna ise
480 milyon dolar (İller Bankasõ Genel Müdürlüğü ve dõş kredili belediye projeleri
dahil) ayrõlmõştõr. İçmesuyu projelerine 2003, 2004 ve 2005 yõllarõnda sõrasõyla 400,
405, 425 milyon dolar kaynak sağlanmasõ öngörülmektedir. Kanalizasyon yatõrõmlarõ
için ise, aynõ yõllar için sõrasõyla 490, 505 ve 510 milyon dolar kaynak ayrõlmasõ
planlanmaktadõr. Önümüzdeki dönemde sağlanacak ilave dõş kaynaklar, bu sektörde
yapõlacak yatõrõmlarõn hõzlandõrõlmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.
Ülkemizde evsel nitelikli katõ atõklar için yatõrõm ve işletme maliyetleri daha
yüksek olan ve işletilmesi özel teknoloji ve bilgi gerektiren kompost, yakma gibi
yöntemler yerine ülke şartlarõna en uygun katõ atõk bertaraf teknolojisi olan düzenli
depolama yöntemi tercih edilmektedir.
Halihazõrda ülkemizde üretilen çöp miktarõnõn sadece yüzde 15’i düzenli
depolama alanlarõnda bertaraf edilmektedir. Kompost tesislerinin ülkemizdeki
uygulamalarõ yüksek işletme maliyetleri nedeniyle sõnõrlõdõr. Türkiye’de Kocaeli ilinde
35.000 ton/yõl kapasiteli bir adet tehlikeli atõk bertaraf tesisi bulunmakta olup, tesis
bölgesel niteliklidir.
İller Bankasõ Genel Müdürlüğünün katõ atõk konusunda verdiği hizmete ilişkin
teknik ve mali desteğin artõrõlmasõ hedeflenmektedir.
Yatõrõm Programõnda yeralan katõ atõk projeleri için 2002 yõlõnda 40 milyon
dolar ayrõlmõştõr. 2003-2005 döneminde ise 120 milyon dolar kaynak sağlanmasõ
öngörülmektedir. Bu meblağõn 390 milyon dolara çõkmasõ durumunda düzenli
depolama tesisi ile katõ atõklarõ bertaraf hizmetinden yararlanan ülke nüfusu oranõ
yüzde 27’ye ulaşabilecektir.
Diğer taraftan, MEDA Fonu kapsamõnda Çevre Bakanlõğõ koordinasyonunda
Türk ve AB çevre mevzuatõ arasõndaki farklõlõklar analiz edilerek mevcut çevre
mevzuatõnõn Avrupa mevzuatõ ile uyumu gözden geçirilmiş ve yatõrõm alanlarõ
itibarõyla ihtiyaçlar belirlenmiştir.
LIFE programõ kapsamõnda yürütülen çeşitli projeler ile ülkemizin çevre
alanõnda proje hazõrlama kapasitesinin artõrõlmasõ öngörülmektedir.
Sõnaileşme ve kentleşmeye bağlõ olarak artan hava kirliliğinin izlenmesi ve
kirliliğin önlenmesi konusunda tüm sektörlerde emisyon faktörleri belirlenerek,
envanterlerinin çõkarõlmasõ hedeflenmektedir. Ülke genelinde hava kalitesinin etkin bir
şekilde izlenebilmesi için kurulmasõ gereken ölçüm ve izleme sisteminin nitelik ve
niceliğinin belirlenerek, bu sistemin maliyet analizinin yapõlmasõ amacõyla Hava
Kirliliği Ölçümü ve İzleme Sistemleri Projesi başlatõlmõştõr.
Enerji-çevre ilişkileri hava kalitesinin korunmasõ açõsõndan üzerinde durulmasõ
gereken bir başka husustur. Bilindiği üzere, sera gazõ salõnõmlarõnõ belli bir miktarda
tutma ya da belirlenen bir yõla kadar istenen oranda azaltmak amacõyla, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü oluşturulmuştur.
Ülkemiz, bu Sözleşme kapsamõnda hem OECD ve pazar ekonomisine geçiş
sürecindeki ülkelerle EK-I listesinde, hem de OECD ülkeleri ile birlikte EK-II
listesinde yer almõştõr. EK-I ülkelerine özellikle enerji ile ilişkili CO2 ve diğer sera
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gazlarõnda önemli oranda indirim yükümlülükleri getirilmekte, EK-II ülkelerinin ise
gelişme yolundaki ülkelere mali ve teknolojik yardõm yapmalarõ gerekmektedir.
Ülkemiz bugüne kadar sõnaileşmesini tamamlamadõğõ ve bu yükümlülükleri
yerine getiremeyeceği gerekçesiyle sözleşmeye taraf olamamõştõr. Buna rağmen sera
gazõ emisyonlarõnõ azaltmaya yönelik doğal çevrenin korunmasõ ve enerji tasarrufu gibi
dolaylõ yasal düzenleme ve önlemler almayõ sürdürmektedir.
Ülkemizin Sözleşmeye taraf olabilmesi amacõyla 6. Taraflar Konferansõnda
Türkiye’nin uygun şartlardan yararlanmasõ kaydõyla, isminin Ek-II’den silinerek, EkI’de yer verilmesi doğrultusundaki önerisi, Kasõm 2001’de Marakeş’de yapõlan 7.
Taraflar Konferansõnda (COP-7) kabul görmüştür. Sözleşme TBMM’ye sunulmuştur.
Ülkemizin taraf olduğu BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin uygulanarak
biyolojik çeşitliliğin korunmasõ ve sürdürülebilir kullanõmõ amacõyla hazõrlanan Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planõnõn (UBÇSEP) yürürlüğe konulmasõ
hedeflenmektedir.
Stratejinin hedefleri;
•

biyolojik çeşitliliğin korunmasõ ve biyolojik kaynaklarõn sürdürülebilir
kullanõmõnõn sağlanmasõ,

•

ekosistem ve doğal kaynak yönetimi için bilgi düzeyinin yükseltilmesi,

•

biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kullanõmõ yönünde bilinç düzeyinin
yükseltilmesi, yasal düzenlemeler yapõlmasõ ve teşvik sisteminin
oluşturulmasõ,

•

biyolojik çeşitliliğin korunmasõ, biyolojik kaynaklarõn sürdürülebilir
kullanõmõ ve genetik kaynaklarõn kullanõmõndan sağlanan faydalarõn eşit bir
biçimde paylaşõlmasõ için ulusal ve uluslararasõ işbirliklerinin
oluşturulmasõdõr.

4.6.7. Enerji
Türkiye’de kişi başõna düşen elektrik tüketimi dünya ortalamasõnõn altõndadõr.
Sürekli yüksek oranda artan elektrik talebini güvenli ve ekonomik bir şekilde,
dalgalanmalarõn en az olduğu bir sistem çerçevesinde karşõlayabilmek ve elektrik
enerjisinde özel sektörün daha aktif bir rol oynamasõnõ sağlayabilmek için, Türkiye’de
elektrik enerjisi piyasasõnõn serbestleştirilmesi yönünde önemli adõmlar atõlmõştõr.
Şeffaf kurallara sahip, yatõrõmcõlara güven verecek şekilde açõk olan ve
tamamen bağõmsõz bir Düzenleme Kurumu tarafõndan düzenlenecek olan bir piyasanõn
oluşturulmasõ amacõyla, Mart 2001 tarihinde Elektrik Piyasasõ Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Bu çerçevede, sektörün rekabete açõlmasõnõ sağlayarak, özel kesimin
serbestçe faaliyet gösterebileceği bir yapõnõn tesis edilmesi ve böylece kamu finansman
imkânlarõndaki yetersizliklerin özel kesim kaynaklarõnõn sektöre yönlendirilmesiyle
aşõlacağõ güvenilir ve istikrarlõ bir piyasanõn oluşturulmasõ hedeflenmektedir.
Elektrik Piyasasõ Kanununda hedeflenen piyasa yapõsõnõn oluşmasõ için bir
hazõrlõk dönemi öngörülmektedir. Bu süreç, kurumsal ve hukuki düzenlemelerin
katõlõmcõ bir yaklaşõmla hazõrlanmasõnõ ve teknik altyapõnõn oluşturulmasõnõ
kapsamaktadõr. İkincil Mevzuatõn tamamlanmasõ çalõşmalarõnõn piyasa açõlõm tarihi
olan Eylül 2002 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadõr.
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Elektrik Piyasasõ Kanununa paralel olarak TEAŞ üç yeni kamu iktisadi
teşekkülü olarak teşkilatlandõrõlmõştõr. Bunlar; kamuya ait iletim hatlarõnõ devralarak,
iletim tesislerini işletmek ve yenilerini kurmak üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,
TEAŞ’a ait üretim tesislerinin mülkiyetlerini devralmak ve yenilerini kurmak üzere
Elektrik Üretim A.Ş. ve mevcut elektrik alõş ve elektrik satõş anlaşmalarõnõ TEAŞ ve
TEDAŞ’tan devralarak bu anlaşmalarõ yürütmek üzere Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt A.Ş.’dir (TETTAŞ).
Elektrik Üretim A.Ş. ile TEDAŞ’õn sahip olduğu tesislerin Özelleştirme İdaresi
Başkanlõğõ tarafõndan satõş veya devir yoluyla özelleştirilmesi çalõşmalarõna, Kanunla
ilgili yönetmeliklerin hazõrlanma sürecine paralel olarak devam edilecektir. Bu
çerçevede, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ bünyesinde elektrik sektöründe yapõlacak
özelleştirme çalõşmalarõnõ yürütmek üzere bir proje grubu oluşturulmuş ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan tespit edilecek üretim ve dağõtõm tesislerinin
Mart 2003 tarihine kadar özelleştirme kapsamõna alõnmasõ planlanmõştõr. Daha sonraki
süreçte, özelleştirme programõna alõnan elektrik üretim ve dağõtõm tesislerinin
özelleştirilmesi işlemlerinin 18 aylõk bir sürede sonuçlandõrõlmasõ hedeflenmektedir.
Elektrik enerjisi üretiminde Türkiye’de halihazõrda çok önemli bir paya sahip
olan, önümüzdeki yõllarda payõnõn daha da artmasõ beklenen doğal gaz sektörü için de
bir düzenleme yapõlmõştõr. Mayõs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4646 sayõlõ Doğal
Gaz Piyasasõ Kanununun temel amacõ, kamuya ait doğal gaz şirketlerinin
özelleştirilerek tekelci yapõnõn kõrõlmasõnõ ve rekabetin hakim olduğu bir piyasa
düzenine dönüşümü sağlamaktõr.
Söz konusu Kanunla birlikte BOTAŞ’õn doğal gazõn ithalatõ, iletimi, alõmsatõmõ ve depolanmasõ faaliyetleri üzerindeki tekeli sona ermiştir. Böylece, özel
şirketler Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumundan lisans almak kaydõyla, doğal gazla
ilgili faaliyetlerde bulunabilecek ve aralarõnda ortaklõklar kurabileceklerdir. Piyasada
rekabetin tesisi amacõyla, BOTAŞ da dahil olmak üzere piyasada faaliyet gösterecek
olan hiçbir ithalatçõ ve toptan satõcõnõn piyasadaki ticari payõ ülke genelindeki doğal
gaz tüketim tahmininin yüzde 20’sini aşamayacaktõr.
Diğer taraftan, petrol ürünleri sektöründe mevcut kamu tesislerinin
özelleştirilmesine çalõşõlmakta ve kamunun yeni yatõrõm yapmamasõ öngörülmektedir.
Enerji arzõnõn güvenilir bir şekilde sağlanmasõ çerçevesinde, petrol piyasasõnda ihtiyaç
duyulan yeni yatõrõmlarõn yapõlabilmesi ve rekabetçi bir işleyişin sağlanmasõ için
kurumsallaşmõş bir piyasanõn oluşturulmasõ amacõyla hazõrlanan Petrol Piyasasõ Kanun
Tasarõsõ TBMM’ye sunulmuştur.
Tasarõnõn kabulüyle petrol piyasasõ, Elektrik Piyasasõ Kanunu ve Doğal Gaz
Piyasasõ Kanunu ile paralellik oluşturacak şekilde, faaliyet alanlarõna göre
sõnõflandõrõlacak ve piyasa faaliyetlerinde lisans uygulamasõna geçilecektir. Tasarõ ile
getirilen önemli bir başka değişiklik de, elektrik ve doğal gaz piyasalarõnõ düzenleyen
Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumuna petrol piyasalarõnõ da düzenleme görevi
verilmesidir.
Elektrik ve doğal gaz sektörlerinde hayata geçirilen düzenlemelerle, enerji
alanõnda önemli bir yeniden yapõlanma süreci başlatõlmõş bulunmaktadõr. Yapõlmasõ
planlanan çalõşmalar neticesinde Türkiye enerji alanõnda önemli bir reform sürecini
tamamlamõş olacaktõr.
Yukarõda belirtilen reform programõnõn uygulanmasõ kapsamõnda ihtiyaç
duyulan finansman için Mart 2002 tarihinde Dünya Bankasõndan 20 milyon dolar
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kaynak sağlanmõş ve bunun 5 milyon dolarõ daha sonra öngörülemeyen bir finansman
ihtiyacõnõn ortaya çõkmasõ halinde kullanõlmak üzere ayrõlmõştõr. Kalan 15 milyon
dolarõn, 8,3 milyon dolar tutarõndaki bölümünün Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu
tarafõndan kullanõlmasõ planlanmõştõr. 6,7 milyon dolarlõk bölümün ise, TEDAŞ,
TETTAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan kullanõlmasõ
öngörülmüştür.
Bu krediyle finanse edilecek temel alanlar;
-

Program koordinasyon biriminin kurulmasõ,
dağõtõmõn yeniden yapõlandõrõlmasõ,
ticaret şirketinin yeniden yapõlandõrõlmasõ,
dağõtõm ve üretim şirketlerinin özelleştirme için gruplandõrõlmasõ,
düzenleyici kurum bilgi sisteminin oluşturulmasõ,
eğitim faaliyetleri,
gerekli
yönetmeliklerin
hazõrlanmasõ,
düzenlemeler
çerçevesinin
uygulanmasõ, muhasebe standartlarõ ile piyasa el kitabõnõn oluşturulmasõ,
- piyasa yönetim sistemi tasarõmõ,
- özelleştirme öncesi gereken işlerin tamamlanmasõdõr.
Yukarõda belirtilen faaliyetlerin 2005 yõlõnõn ortalarõna kadar tamamlanmasõ
beklenmektedir.
Ayrõca, enerji konusundaki mevzuatõn uygulanmasõ, yeni yönetmeliklerin ve
uygulamalarõn AB standartlarõna paralel olarak geliştirilmesi için Enerji Piyasasõ
Düzenleme Kurumunun kapasitesinin artõrõlmasõ konusunda 1,1 milyon euroluk bir
proje 2002 yõlõ Mali Programõna alõnmõştõr.
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Tablo:1-Büyüme ve İlgili Göstergeler
Yüzde (Aksi Belirtilmemiş İse)

ESA
Kodu

2001

2002

2003

2004

2005

1. GSYİH büyümesi, sabit fiyatlarla (14+15+16)

B1g

-7,4

3,9

4,9

5,0

5,1

2. GSYİH, cari fiyatlarla (Katrilyon TL)

B1g

181,4

284,9

379,3

452,2

519,9

3. GSYİH deflatörü artõşõ

57,2

51,1

26,9

13,6

9,4

4. TÜFE artõşõ (Yõllõk Ortalamalar)

54,4

47,1

28,6

14,4

9,8

5. İstihdam artõşõ*

-1,0

-0,0

3,9

3,2

3,6

6. Emek verimliliği artõşõ**

-6,4

3,8

1,0

1,7

1,5

7. Yatõrõm harcamalarõ (GSYİH İçindeki Pay, Yüzde)

15,7

19,3

20,4

21,5

22,5

Büyümenin kaynaklarõ: sabit fiyatlarla yüzde değişmeler

8. Özel kesim tüketim harcamalarõ

P3

-9,0

4,0

3,2

3,7

4,4

9. Kamu kesimi tüketim harcamalarõ

P3

-8,6

3,2

5,2

6,1

5,5

10. Toplam sabit sermaye oluşumu

P51

-31,7

1,8

19,2

14,2

9,5

11. Stok değişmesi (GSYİH İçindeki Pay, Yüzde)*** P52+P53

-4,0

3,5

-1,1

-0,6

-0,0

12. Mal ve hizmet ihracatõ

P6

7,4

6,2

6,8

6,9

6,0

13. Mal ve hizmet ithalatõ

P7

-24,8

15,8

8,8

8,5

7,9

GSYİH büyümesine katkõ oranlarõ

14. Yurtiçi nihai talep

-15,7

3,4

6,7

6,5

5,8

15. Stok değişmesi

-4,0

3,5

-1,1

-0,6

-0,0

16. Toplam mal ve hizmet dengesi

12,3

-2,8

-0,6

-0,5

-0,6

Toplam Katma Değer Artõşõ

17. Tarõm

-6,1

3,2

1,9

1,0

1,0

18. Sanayi

-7,5

5,2

5,3

5,5

5,7

19. İnşaat

-5,9

2,4

5,3

5,5

5,6

20. Hizmetler

-7,7

3,4

5,4

5,7

5,8

* Çalõşan kişi sayõsõ, yerel, milli hesaplar tanõmlamalarõna göre
** İstihdam edilen kişi başõna, sabit fiyatlarla GSYİH artõşõ
*** Büyümeye katkõ
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Tablo:2-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler
2001

2002

2003

2004

2005

1.Nüfus (Bin Kişi -Yõl Ortasõ)

68.610

69.749

70.877

71.994

73.101

2.Nüfus Artõş Oranõ (Yüzde)

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

3.Çalõşma Çağõ Nüfusu (Bin Kişi)*

45.702

46.659

47.619

48.575

49.530

4.İşgücüne Katõlõm Oranõ (Yüzde)*

48,7

48,0

48,6

49,0

49,5

5.İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)*

20.367

20.380

20.176

21.850

22.633

6.İstihdam Artõş Oranõ (Yüzde)

-1,0

0,0

3,9

3,2

3,6

7.İşsizlik Oranõ (ILO tanõmõna göre) (Yüzde)

8,5

9,0

8,5

8,2

7,7

-10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8.Ortalama Reel Ücret Artõş Oranõ (Yüzde)
* +15 yaş
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Tablo:3-Ödemeler Dengesi
2001

2002

2003

2004

2005

2,3

-0,8

-0,9

-0,8

-0,8

2. Mal İhracatõ (Fob)

35.258

37.437

41.059

44.859

48.865

3. Mal İthalatõ (Fob)

39.748

44.157

49.040

53.955

58.944

4. Ticaret Dengesi

-4.490

-6.720

-7.980

-9.096

-10.079

5. Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri

17.936

16.086

19.163

21.526

23.083

6. Diğer Mal ve Hizmet Giderleri

13.853

14.354

17.413

19.093

20.116

7. Diğer Mal ve Hizmet Dengesi

4.083

1.732

1.750

2.433

2.967

8. Net Dõş Faiz Gelirleri

-4.381

-5.125

-6.348

-6.337

-5.653

9. Net Dõş Alem Faktör Gelirleri

-1.528

-2.429

-2.999

-2.492

-1.628

10. Cari Transferler

1.017

899

1.030

1.049

1.125

-

-

-

-

-

12. Cari İşlemler Dengesi

3.396

-1.459

-1.851

-1.818

-1.865

13. Doğrudan Yatõrõmlar (Net)

2.769

654

1.288

1.574

1.934

14. Resmi Rezervler

18.787

21.233

22.740

25.945

23.487

15. Dõş Borç Stoku (Toplam)

115.084

118.700

120.870

123.297

119.721

16.a. Kamu Dõş Borç Stoku

69.914

78.052

79.287

79.752

73..470

16.b. IMF

13.540

21.479

22.076

21.321

13.321

17. Kamu Dõş Borç Stoku, Yabancõ Para Cinsinden

69.914

78.052

79.287

79.752

73.470

18. Dõş Borç Ödemesi

8.450

12.227

8.138

8.173

14.369

19. Nominal Döviz Kuru (TL/EURO), yõl sonu

1.268.115

1.595.405

1.722.348

1.920.325

2.032.310

20. Ortalama Döviz Kuru (TL/EURO)

1.093.683

1.350.409

1.627.591

1.795.610

1.980.050

21. Dõş Tasarruf (GSYİH içindeki pay, Yüzde)*

2,2

-1,8

-1,7

-1,9

-2,4

22. Özel Tasarruf (GSYİH içindeki pay, Yüzde)*

27,9

27,0

20,3

18,1

16,2

23. Özel Yatõrõm (GSYİH içindeki pay, Yüzde)*

11,7

12,7

14,5

16,1

16,8

24. Kamu Tasarrufu (GSYİH içindeki pay, Yüzde)*

-10,0

-9,5

-1,5

1,5

3,9

25. Kamu Yatõrõmõ (GSYİH içindeki pay, Yüzde)*

5,2

5,1

5,3

5,4

5,6

Milyon Dolar (Aksi Belirtilmemiş İse)
1.Cari İşlemler Dengesi
(GSYİH içindeki pay, Yüzde)

11. Cari Transferler, AB'den

* DİE tarafõndan açõklanan harcamalar yoluyla GSYİH baz alõnmõş ve yatõrõm-tasarruf dengesi bu çerçevede
hesaplanmõştõr. Tabloda verilen kamu yatõrõmlarõ genel devletin yanõnda KİT yatõrõmlarõnõ da kapsamaktadõr.
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Tablo:4-Kamu Maliyesi
GSYİH İçindeki Pay (Yüzde)

ESA

2001

2002

2003

2004

2005

Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği

1.Genel Devlet

S13

15,1

13,2

5,9

3,0

0,5

2.Konsolide Bütçe

S1311

14,1

10,8

4,1

1,2

-1,0

3.Fon

S1312

-0,8

0,0

-0,3

-0,4

-0,6

4.Mahalli İdareler

S1313

-0,5

0,1

0,3

0,4

0,3

5.Sosyal Güvenlik

S1314

3,1

3,1

2,9

2,7

2,6

6.Döner Sermaye

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

7.İşsizlik Fonu

-0,8

-0,9

-1,0

-0,8

-0,7

Genel Devlet (S13)

7.Toplam Gelir

ESA

42,1

39,8

40,6

40,0

40,1

8.Toplam Harcamalar

ESA

57,2

52,9

46,6

42,9

40,6

9.Faiz Ödemeleri

B9

23,7

21,1

14,4

10,8

8,3

10.Faiz Dõşõ Denge

D41

-8,6

-7,9

-8,5

-7,8

-7,8

Gelirler

11.Vergiler

D2+D5

26,6

24,3

24,8

24,6

24,9

12.Sosyal Fonlar

D61

5,9

6,1

6,3

6,4

6,5

9,6

9,4

9,5

9,0

8,8

42,1

39,8

40,6

40,0

40,1

13.Diğer
14.Toplam Gelir

ESA

Giderler

15.Toplam Tüketim

P32

17,5

16,7

16,3

16,2

16,2

16.Sosyal Güvenlik Harcamalarõ

P31

9,1

9,4

9,2

9,0

9,0

17.Faiz Ödemeleri

D41

23,7

21,1

14,4

10,8

8,3

18.Sübvansiyonlar(1)

D3

0,9

1,1

1,0

1,0

1,0

19.Yatõrõm

D51

4,2

3,8

4,2

4,2

4,3

1,8

0,8

1,5

1,7

1,8

57,2

52,9

46,6

42,9

40,6

20.Diğer
21.Toplam Harcamalar

ESA

(1) Tarõmsal destekleme, KİT görev zararõ, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu kapsamaktadõr.
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Tablo:5-Kamu Borç İstatistikleri
ESA
Kodu

2001

2002

2003

2004

2005

GSYİH’ya Oran, Yüzde

1. Toplam Brüt Borç Stoku

122,8

99,6

85,6

79,6

73,0

2. Toplam Borç Ödemesi

74,0

36,1

20,6

25,3

27,3

3. Borç Stokundaki Değişme

59,6

-24,1

-14,0

-6,0

-6,5

Toplam Borç Stokundaki Değişmenin Kaynaklarõ

4. Faiz Dõşõ Genel Devlet Dengesi

B9

-8,6

-7,9

-8,5

-7,8

-7,8

5. Faiz Ödemeleri

D41

23,7

21,1

14,4

10,8

8,3

6. Nominal GSYİH Artõşõ (Yüzde)

B1g

46,0

57,1

33,1

19,2

15,0

7. Diğer Etkenler: Kur Değişmeleri
(yüzde değişme, “-“ değer kaybõ)

95,6

27,3

20,5

10,3

10,3

8. Diğer Etkenler: Özelleştirme Gelirleri

0,9

0,3

1,4

1,3

1,6
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Table:6-Önceki Güncellemeden Farklõlõklar*

2001

2002

2003

2004

2005

4,9

5,0

5,1

-2 128

-2 090

-2 144

141 721

137 610

-3,0

-0,5

79,6

73,0

1.GSYİH Büyümesi (Yüzde Artõş)

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme

-7,4

3,9

Fark
2.Cari İşlemler Dengesi (Euro mil.)

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme

3 795

-1 677

Fark
3.Toplam Dõş Borç Stoku (Euro mil.)

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme

128 643

136 437

138 931

Fark
4.Cari Bütçe Dengesi (GSYİH’ya Oran, Yüzde)

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme

-15,1

-13,2

-5,9

Fark
5.Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYİH’ya Oran, Yüzde)

Önceki Güncelleme
Son Güncelleme

122,8

99,6

85,6

Fark

* 2001 yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõnda yukarõdaki değişkenlerin çoğuna ilişkin sayõsal değer
verilmediğinden bir karşõlaştõrma yapõlamamaktadõr.
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Tablo:7-2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ Hazõrlõklarõnda Kullanõlan Dõş
Ekonomik Gelişmelerle İlgili Varsayõmlar

Faiz Oranlarõ (Yüzde)
Yurtiçi DİBS Faiz Oranlarõ (Basit)
Euro Bölgesi: Kõsa Dönem (3 aylõk, para piyasasõ)
Euro Bölgesi: Uzun Dönem
(euro bölgesindeki en düşük 10 yõllõk hazine
bonosu faizi)
ABD: Kõsa Dönem (3 aylõk, para piyasasõ)
ABD: Uzun Dönem (10 yõllõk hazine bonosu)
Döviz Kurlarõ
Nominal (TL / €)
Yõllõk Ortalama Yüzde Değişme ( “-“ değer kaybõ )
Parite ($ / €)
Reel Kur Yüzde Değişme ( “+“ değer kaybõ )
GSYİH Artõşõ (Reel Yüzde)
Dünya, AB Hariç
ABD
OECD
AB 15
Dünya İthalatõ
Gelişmekte Olan Ülkeler İthalatõ (Yüzde Değişme)
Uluslararasõ Fiyatlar
Dünya İthalat Fiyatlarõ (Yüzde Değişme)
Dünya İhracat Fiyatlarõ (Yüzde Değişme)
Petrol Fiyatlarõ ($/varil)

2001

2002

2003

2004

2005

76,7
4,3

63,5
3,4

41,9
3,8

26,3

16,5

4,8

5,1

5,2

3,8
5,0

2,2
5,2

3,1
5,5

1 093 683
-95,6
0,89
28,9

1 350 409
-27,3
0,87
-11,6

1 627 589
-20,5
0,87
-4,4

1 795 610
-10,3
0,87
-1,7

1 980 023
-10,3
0,87
2,3

2,4
1,2
1,3
1,7

3,2
2,7
1,0
1,5

4,1
3,1
3,3
2,9

3,3
2,5

3,0
2,5

3,5

6,4

7,7

8,6

8,6

-2,5
-2,7
23,8

0,5
0,4
22,6

0,9
0,7
21,5

1,0
1,0
20,7

1,0
1,0
20,0
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