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BİRİNCİ BÖLÜM 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİNDE DURUM

I. DÜNYADA GELİŞMELER VE
TÜRKİYE

1. Dünyada insan haklarõ, hukukun
üstünlüğü ve demokrasinin ortak değerler 
olarak önemi artmaktadõr. Öte yandan, 
1970'li yõllarõn sonlarõnda finansal piyasa-
lardaki serbestleşme hareketleri ve iletişim 
teknolojisindeki gelişmelerle başlayan, dõş 
ticaretteki serbestleşme ve ivme kazanan 
teknolojik gelişme ile hõzlanarak ekonominin 
diğer alanlarõnõ da etkisi altõna alan küresel-
leşme süreci, son yõllarda sosyal ve kültürel 
alanlarda da belirleyici olmaya başlamõştõr. 

2. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki
hõzlõ gelişmeler sonucunda bilgilerin uzun 
mesafeler boyunca kolay ve hõzlõ iletilebil-
mesi arzõn ve dolayõsõyla firmalar arasõndaki 
rekabetin küreselleşmesinde önemli rol 
oynamõştõr. Bu süreç, uluslararasõ rekabet 
kurallarõnda köklü değişikliklere yol açmõş 
bulunmaktadõr. Tüketicilerin de bilgilere çok 
hõzlõ ve kolay ulaşma olanağõna kavuşmuş 
olmasõ talebi de küreselleştirmiştir. Bunun 

sonucunda çeşitli ülkelerdeki tüketici tercih-
leri ve yaşam biçimleri arasõnda benzerlikler 
oluşmaktadõr. 

3. Üretimdeki teknolojik gelişmeler sonu-
cunda üretim süreçlerinin bölünmesi ve şirket 
faaliyetlerinin küresel nitelik kazanmasõ aynõ 
zamanda doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm-
larõnda önemli artõşlarõn gerçekleşmesini 
sağlamõştõr. 

4. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ
yoluyla dõş ülkelerdeki üretim birimlerinin 
yaygõnlaşmasõ yönetim bilimindeki ilerleme-
lerle hõzlanmõş, bu ise firmalarõn, dünyanõn 
uzak bölgelerindeki birçok üretim birimini 
yönetebilecek yeteneğe sahip olmalarõnõ 
sağlamõştõr. Ancak, üretimin küreselleşme-
sinde en büyük rolü, bilişim ve mikro-
elektronik teknolojisindeki sõçramayla teleko-
münikasyon sektöründeki teknik ilerlemelerin 
birlikte uygulanmasõ oynamõştõr. Çok sayõda 
bilgiyi çok düşük maliyetlerle uzak mesa-
felere ulaştõrabilen firmalar, yönetim etkin-
liğini yitirmeden üretimin çeşitli aşamalarõnõ 
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farklõ coğrafi alanlarda örgütleme olanağõna 
kavuşmuşlardõr. Bu gelişmeler, biyoteknoloji 
-gen mühendisliği ve yeni malzemeler alan-
larõndaki ilerlemelerle birlikte bilgi ekonomisi
ve bilgi toplumunun oluşumu süreçlerini
hõzlandõrmaktadõr.

5. Bilgi toplumunun oluşumunun ekono-
mik ve sosyal açõlardan olumlu etkiler yapmasõ, 
bu çerçevede ekonomik büyümeyi hõzlan-
dõrmasõ, verimliliği yükseltmesi, yeni faaliyet 
ve istihdam alanlarõ yaratmasõ, eğitim 
olanaklarõnõ artõrmasõ ve yaygõnlaştõrmasõ, 
sağlõk ve sosyal alandaki diğer hizmetlerin 
sunumunu geliştirmesi ve bireylere kültürel 
olanaklardan daha kolay yararlanma imkanõ 
sağlamasõ beklenmektedir. 

6. Teknoloji alanõnda kaydedilen köklü
ilerlemeler sadece basit işgücünü değil bir 
ölçüye kadar beyin gücünü de ikame 
edebilme olanağõ sağlamõş, bilgiye dayalõ 
üretim büyük ivme kazanmõş, buna bağlõ 
olarak teknolojik yenilikler ve verimlilik 
artõşlarõ sürekli hale gelmiştir. 

7. Bilgi toplumunun oluşum sürecinde
en önemli üretim faktörü bilgi olduğundan, 
işgücünün niteliğinin yükseltilmesi ve geliş-
miş bir iletişim altyapõsõna sahip olmanõn 
önemi artmaktadõr. Bu nedenle yirmibirinci 
yüzyõlda gelişmekte olan ülkelerin gelişme-
sine en büyük katkõyõ insan kaynaklarõna 
yatõrõm ve altyapõnõn iyileştirilmesi yapacaktõr. 

8. Teknolojik kapasitenin halen büyük
bölümünün gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmõş 
bulunduğu ve gelişmekte olan ülkelerin tek-
noloji açõsõndan yabancõ kaynaklara bağõmlõ 
olduklarõ göz önünde tutulduğunda, üretimin 
küreselleşmesinin bu ülke grubu açõsõndan 
önemli olanaklar sunduğu görülmektedir. 
Uluslarötesi firmalarõn üretim ve Ar-Ge 
etkinlikleri teknolojinin, kapasitenin ve bece-
rilerin yayõlmasõ açõsõndan çok etkili araç-

lardõr. Üretimin küreselleşmesi gelişmekte 
olan ülkelere ticaretlerini geliştirme açõsõndan 
da büyük olanaklar sağlayabilmektedir. 

9. Ekonomik alanda küreselleşmeyle
karşõlõklõ etkileşim içinde bölgesel bütün-
leşme hareketleri de gelişmektedir. 

10. Küreselleşme sürecinde dõş ticaret,
fikri haklar ve çevre gibi alanlarda yeni norm 
ve standartlar geliştirilmekte ve bu alanlarda 
uluslararasõ kuruluşlarõn etkinliği giderek 
artmaktadõr. Avrupa Birliğinde, özellikle 
ekonomik politikalarda uluslarüstü kurumlar 
giderek belirleyici olmakta, siyasal ve sosyal 
alanlarda da ortak girişimler yoğunluk 
kazanmaktadõr. 

11. Çok sayõda ülkenin yabancõ sermaye
rejimlerini serbestleştirmesi nedeniyle ülke-
lerin yabancõ sermaye girişini artõrabilmeleri, 
makroekonomik istikrarõn sağlanmõş olmasõna, 
altyapõnõn yeterliliğine ve işgücünün niteliğine 
bağlõ hale gelmiştir. 

12. Küreselleşme süreci sunduğu önemli
olanaklarõn yanõ sõra bazõ olumsuz gelişme-
lere de yol açabilmektedir. 

13. Finansal piyasalarõn ileri düzeylerde
serbestleştirilmesi ve sermaye hareketlerinin 
önündeki engellerin kaldõrõlmõş olmasõ, ülke 
ekonomilerinin finans piyasalarõ arasõndaki 
bağõmlõlõklarõ güçlendirmiş ve ülkelerin makro-
ekonomik politika araçlarõnõ dõş piyasalarõ 
dikkate almaksõzõn kullanma olanaklarõnõ 
kõsõtlamõştõr. 

14. 1997'de Güneydoğu Asya ülkele-
rinde başlayan ve küresel sistemi etkileyen 
bir dizi finansal kriz, makroekonomik den-
gelerini kuramamõş, sağlõklõ işleyen bir mali 
sistemden yoksun ülkeler açõsõndan dõşarõdan 
kõsa vadeli yoğun sermaye girişlerinin sakõn-
calarõnõ ve ekonomik ve mali reformlarõn 
önemini ortaya koymuştur. 
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15. Ayrõca, küreselleşme süreci ülkeler
arasõnda ve ülke içinde gelir dağõlõmõnõn 
bozulmasõna yol açabilmektedir. 

16. Küreselleşme sürecinin olumsuz 
sonuçlarõndan biri de talebin küreselleşmesi 
ve tüketici tercihleri ve yaşam biçimleri ara-
sõnda güçlü benzerlikler oluşmasõ nedeniyle 
ortaya çõkan kültürel tekdüzeleşme olgusudur. 

17. Küreselleşmenin hõz kazandõğõ bir
ortamda, yeterli sosyal gelişme sağlayamayan 
ülkelerde ekonomik gelişmenin giderek daha 
da güçleşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede 
insan haklarõ ve demokrasinin geliştirilmesinin 
ve kurumsallaştõrõlmasõnõn yanõ sõra, eğitim ve 
sağlõk hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ, yok-
sulluğun azaltõlmasõ ve çalõşma koşullarõnõn 
iyileştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr. 

18. Dünyadaki hõzlõ değişime uyum sağla-
yabilen ve insanõnõ bu yeni ortamõn gerektir-
diği niteliklerle donatabilen, bilgiye erişebilen, 
bilgiyi üretebilen ve kullanabilen ülkeler, 
21'inci yüzyõlda etkili ve başarõlõ olabilecektir. 

19. Türkiye'nin sosyal yapõsõnõ güçlen-
dirmesi, istikrar ortamõnõ sağlamasõ, yapõsal 
reformlarõnõ tamamlamasõ ve bilgi toplumunun 
gerektirdiği temel dönüşümleri gerçekleştir-
mesi, küreselleşme sürecinin ortaya çõkardõğõ 
olanaklardan en yüksek oranda yararlanabil-
menin ve olumsuzluklarõ en düşük düzeyde 
tutabilmenin yanõnda ülkemizin geleceğe 
hazõrlanmasõnda ve dünyada daha etkili bir 
konuma gelmesinde kilit bir rol oynayacaktõr. 

II. GENEL DURUM
DEĞERLENDİRMESİ

1. EKONOMİK GELİŞMELER

20. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda
(1996-2000), yapõsal değişim projelerinin 
hayata geçirilmesi ile birlikte sürdürülebilir 
bir büyüme ortamõnõn sağlanmasõ, kamu 

finansman dengesinde sağlanacak iyileş-
meyle kamu kesiminin mali piyasalar 
üzerindeki yükünün azaltõlarak reel faizlerin 
düşürülmesi ve özel kesim yatõrõmlarõnõn 
canlandõrõlmasõ öngörülmüştür. Reel döviz 
kurunun rekabetçi düzeyinin korunmasõ ve 
reel ücret artõşlarõnõn verimlilikle uyumlu bir 
biçimde belirlenmesiyle dõş talebin Plan 
dönemi boyunca büyümeye katkõsõnõn 
sürdürülmesi amaçlanmõştõr. Ayrõca, VII. 
Planda, AB ile gümrük birliği sonrasõ artacak 
olan dõş rekabet karşõsõnda özel kesimin 
organizasyon, teknoloji ve yönetim açõsõndan 
yeni bir yapõlanmaya gitmesiyle birlikte, 
faktör piyasalarõnõn etkin, esnek ve verimli 
bir yapõya kavuşmasõnõn faktör verimliliğini 
artõracağõ ve büyümeye katkõ sağlayacağõ 
öngörülmüştür. Bu çerçevede, VII. Plan 
döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasõla (GSYİH) 
yõllõk ortalama artõş hõzõnõn yüzde 5,0-6,6, 
Gayri Safi Milli Hasõla (GSMH) yõllõk ortalama 
artõş hõzõnõn ise yüzde 5,5-7,1 aralõğõnda 
gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

21. Makroekonomik politikalarõn ve geliş-
melerin farklõlaşmasõ nedeniyle, VII. Plana 
ilişkin değerlendirmelerin 1996-1997 ile ekono-
minin büyüme hõzõnõn yavaşladõğõ 1998-1999 
dönemi ayõrõmõnda yapõlmasõ uygun olacaktõr. 

22. VII. Planõn ilk iki yõllõk döneminde
GSMH büyüme hõzõ yõllõk ortalama yüzde 7,7 
olmuştur. Ancak, bu hõzlõ büyüme performansõ 
izleyen yõllarda devam ettirilememiş ve GSMH 
büyüme hõzõ 1998 yõlõnda yüzde 3,9�a geri-
lemiş, 1999 yõlõnda ise GSMH'da yüzde 6,4 
oranõnda bir daralma yaşanmõştõr. Böylece 
1996-1999 döneminde GSMH yõllõk ortalama 
artõş hõzõ yüzde 3,1 oranõnda kalmõştõr. 

23. 1995 yõlõnda 2.841 dolar olan fert
başõna GSMH, 1998 yõlõnda 3.248 dolara 
yükselmiş, ancak ekonomide yaşanan daral-
mayla birlikte 1999 yõlõnda 2.913 dolara 
gerilemiştir. Benzer şekilde, satõn alma gücü 
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paritesine göre fert başõna GSYİH, 1995 
yõlõnda 5.745 dolar iken, 1998 yõlõnda 6.708 
dolara yükselmiş, 1999 yõlõnda ise 6.152 
dolara düşmüştür. 

24. 1996-1999 döneminde yüksek enflas-
yon ve kamu açõklarõnõn hõzla yükselmesi 
şeklinde ortaya çõkan makroekonomik denge-
sizlikler, büyümenin hem diğer yükselen 
piyasa ekonomileri ile karşõlaştõrõldõğõnda 
daha düşük kalmasõna hem de istikrarsõz bir 
seyir izlemesine neden olmuştur. Büyümenin 
dalgalanma göstermesinde, Asya ve Rusya 
krizleri gibi dõş şoklarõn etkisi olmakla birlikte, 
büyümenin ekonomideki verimlilik ve dõş 
talep artõşõ yerine, uzun süre sürdürülmesi 
mümkün olmayan genişlemeci makroeko-
nomik politikalarla desteklenen iç talep 
artõşõndan kaynaklanmasõ temel belirleyici 
olmuştur. Sermaye hareketlerinin serbest-
leştirildiği 1989 yõlõndan sonra büyümenin dõş 
sermaye girişlerine oldukça duyarlõ hale 
geldiği bir ortamda, makroekonomik denge-
sizlikler büyüme hõzõndaki istikrarsõzlõğõ 
artõrmõştõr. 

25. 1996-1997 döneminde sanayi ve
hizmetler sektörü katma değeri, sõrasõyla 
yõllõk ortalama yüzde 8,7 ve yüzde 8,1 ora-
nõnda artmõştõr. 1998 yõlõnõn ikinci çeyreğinden 
itibaren ise Uzak Doğu Asya krizinin yansõma-
larõ ve uygulanan sõkõ maliye ve gelirler poli-
tikasõnõn etkisiyle iç ve dõş talepte bir yavaş-
lama başlamõştõr. 1998 yõlõnõn Ağustos ayõnda 
Rusya�nõn krize girmesi ile birlikte dõş talepteki 
daralma daha da derinleşmiş, bölgeye yönelik 
beklentilerin de değişmesi sonucunda 
Türkiye�den de hõzlõ bir sermaye çõkõşõ olmuş 
ve reel faizler hõzla yükselmiştir. Ayrõca, 1998 
yõlõ Temmuz ayõnda alõnan erken seçim kararõ 
ile birlikte ortaya çõkan belirsizlik ortamõ, özel 
kesimin tüketim ve yatõrõm kararlarõnõ olumsuz 
yönde etkilemiş ve üretim 1998 yõlõnõn son 
çeyreğinden itibaren daralma eğilimine 
girmiştir. Bu eğilim 1999 yõlõnõn ilk çeyre-

ğinde daha da derinleşmiştir. 1999 yõlõnõn 
ikinci çeyreğinden itibaren ekonomik akti-
vitede göreli toparlanma işaretleri gözlenmiş, 
sanayi üretiminde sõnõrlõ da olsa bir artõş kay-
dedilmiştir. Ancak, yaşanan deprem felaketleri 
üretimde gözlenen canlanmanõn durmasõna 
neden olmuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde, 
sanayi ve hizmetler sektörü katma değeri 
1998 yõlõnda sõnõrlõ bir artõş göstermiş, 1999 
yõlõnda ise yüzde 5 oranõnda azalmõştõr.  

26. Böylece, 1996-1999 döneminde sanayi
ve hizmetler sektörü katma değerindeki yõllõk 
ortalama artõş hõzõ VII. Plan tahminlerinin 
önemli ölçüde gerisinde kalarak, sõrasõyla 
yüzde 3,5 ve 3,3 olarak gerçekleşmiştir. 

27. Tarõm sektöründeki büyümenin istik-
rarsõz yapõsõ 1996 sonrasõ dönemde de 
devam etmiş ve 1996-1999 döneminde tarõm 
sektörü katma değerindeki yõllõk ortalama 
artõş hõzõ yüzde 1,3 oranõnda kalmõştõr. 

28. VII. Planda tarõm sektörünün GSYİH
içerisindeki payõnõn yüzde 13'e inmesi, buna 
karşõlõk sanayi sektörünün payõnõn yüzde 27'ye 
yükselmesi, hizmetler sektörünün payõnõn ise 
yüzde 60 civarõnda kalmasõ öngörülmüştü. 
Ancak, 1995 yõlõnda yüzde 58 olan hizmetler 
sektörünün cari fiyatlarla GSYİH içindeki 
payõ, 1999 yõlõnda yüzde 61,7'ye çõkarken, 
aynõ dönemler itibarõyla sanayi sektörünün 
payõ yüzde 26,3'ten yüzde 23,2'ye, tarõm 
sektörünün payõ ise yüzde 15,7'den yüzde 
15'e gerilemiştir. Bu gelişmede, iç ticaret 
hadlerinin tarõm ve hizmetler sektörü lehinde 
gelişmesi belirleyici olmuştur. 

29. Talep yönünden ele alõndõğõnda
1996-1997 dönemindeki hõzlõ büyüme iç 
talep artõşõndan kaynaklanmõştõr. Nitekim, 
1996-1997 döneminde GSYİH yõllõk ortalama 
yüzde 7,3 oranõnda artarken yurtiçi talepteki 
yõllõk ortalama artõş yüzde 7,9 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Sözkonusu dönemde kamu 
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ve özel kesimin tüketim ve yatõrõm harca-
malarõ önemli miktarda artmõştõr. Bu 
dönemde genişlemeci maliye ve gelirler 
politikalarõ ile bunlarla uyumlu para politikasõ 
uygulamalarõ yurtiçi talepteki artõşõn temel 
belirleyicisi olmuştur. Ayrõca, gümrük 
birliğine uyum kapsamõnda tevsii ve teknoloji 
yenileme yatõrõmlarõndaki canlanma, bu 
dönemde özel kesim yatõrõmlarõnõn hõzlõ 
artõşõnda etkili olmuştur. 

30. 1998 yõlõ başõnda uygulamaya konulan
sõkõ maliye ve gelirler politikalarõnõn da etkisiyle 
yõlõn ikinci çeyreğinden itibaren yurtiçi talepte 
bir yavaşlama eğilimi başlamõştõr. Buna ilave 
olarak, Rusya krizinin ardõndan önemli ölçüde 
yükselen reel faizler ve belirsizlik ortamõ 
yurtiçi talebin 1998 yõlõnõn son çeyreğinden 
itibaren daralma eğilimine girmesine yol 
açmõştõr. Bu eğilim yaşanan deprem felaket-
lerinin de etkisiyle daha da derinleşmiş ve 
1999 yõlõnda yurtiçi talepte yüzde 3,2 oranõnda 
bir daralma yaşanmõştõr. 1998-1999 dönemin-
deki daralmadan en fazla özel kesim sabit 
sermaye yatõrõmlarõ etkilenmiştir. Özel kesim 
sabit sermaye yatõrõmlarõ 1998 yõlõnda yüzde 
5, 1999 yõlõnda ise yüzde 20,5 oranõnda geri-
lemiştir. 

31. 1996-1999 döneminde toplam yatõ-
rõmlarõn GSMH'ya oranõ ortalama yüzde 24,2 
olarak gerçekleşmiştir. Aynõ dönemde özel 
tasarruflar yõllõk ortalama yüzde 8,5 oranõnda 
artõş göstermiş ve GSMH içindeki payõ yüzde 
23,4 olmuştur. Yüksek reel faizler ve 
sermaye piyasalarõndaki gelişmeler, bu 
dönemde özel tasarruflardaki artõşa katkõda 
bulunmuştur. 1996-1999 döneminde vergi 
gelirlerinin GSMH'ya oranõnda artõş sağlan-
masõna rağmen, cari giderlerdeki yükselme 
ve hõzla artan faiz yükü nedeniyle, 1997 yõlõ 
hariç, kamu kesimi tasarruflarõ negatif olmuştur. 
Dönemin tamamõ ele alõndõğõnda kamu tasar-
ruflarõnõn GSMH içindeki payõ yüzde -2,3 

olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda, 1996-
1999 döneminde toplam yurtiçi tasarruflarda 
oldukça sõnõrlõ bir artõş sağlanabilmiş ve yurtiçi 
tasarruflarõn GSMH içindeki payõ yüzde 21,1 
düzeyinde kalmõştõr. Aynõ dönemde, dõş 
tasarruflarõn GSMH içindeki payõ yüzde 3,1 
olarak gerçekleşmiştir.  

32. 1994 yõlõnda rekabetgücünde sağ-
lanan artõş ve dünya ticaretindeki canlõlõğõn 
da etkisiyle, 1996-1997 döneminde ihracatta 
yõllõk ortalama yüzde 10,2 oranõnda artõş sağ-
lanmõştõr. 1998 ve 1999 yõllarõnda ise ihracat 
gelişmeleri önemli ölçüde Asya ve Rusya 
krizlerinin yarattõğõ olumsuzluklardan etkilen-
miştir. Nitekim, 1996-1998 döneminde yüzde 
8 olan Türkiye�nin ihracat pazar büyüme 
oranõ, 1999 yõlõnda yüzde 1.6'ya yavaşlamõştõr. 
Ayrõca, Türkiye�nin uluslararasõ rekabetgücünde 
de 1997 yõlõ sonrasõ dönemde nispî bir bozulma 
gözlenmiştir. Bu dönemde Türk Lirasõnõn 
değer kaybõ enflasyonla paralel bir biçimde 
gelişmekle beraber, Uzakdoğu ülkelerinin 
paralarõnõn 1997 yõlõnda önemli ölçüde değer 
yitirmesi, bu ülkelerin uluslararasõ pazarlarda 
Türkiye�ye karşõ rekabet güçlerini artõrmõştõr. 
Diğer yandan, üretimin yavaşladõğõ bir 
dönemde, dolar cinsinden ücret artõşlarõnõn 
1998 ve 1999 yõllarõnda da sürmesi, Türkiye'nin 
rekabetgücünü olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bu gelişmeler sonucunda, ihracat artõş hõzõ, 
1998 yõlõnda yüzde 2,7�ye yavaşlamõş, 1999 
yõlõnda ise ihracatta yüzde 1,4 oranõnda düşüş 
yaşanmõştõr. Böylece, 1996-1999 döneminde 
ihracattaki yõllõk ortalama artõş hõzõ yüzde 5,3 
seviyesinde kalmõştõr. 

33. 1996-1999 döneminde tarõm ürün-
leri ihracatõ yõllõk ortalama yüzde 2,9 oranõnda 
artarken, imalat sanayi ürünleri ihracatõndaki 
artõş yüzde 5,6 olmuştur. 1995 sonrasõ 
dönemde otomotiv ile elektrikli ve elektriksiz 
makinalarõn toplam ihracat içindeki payõnda 
artõş gözlenmiştir. Bununla birlikte, gümrük 
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birliği sonrasõnda ihracattaki yapõsal değişim 
beklenen düzeyin gerisinde kalmõştõr.  

34. Avrupa Birliği ülkeleri toplam ihraca-
tõmõz içindeki ağõrlõğõnõ 1996-1999 döneminde 
de korumuştur. 1991 sonrasõnda önemli 
ölçüde yükselen Bağõmsõz Devletler Toplu-
luğunun ihracatõmõz içindeki payõ Rusya'da 
yaşanan krizin de etkisiyle 1998 ve 1999 
yõlllarõnda ciddi oranda gerilemiştir. Buna 
karşõlõk, Afrika ülkelerinin toplam ihracatõmõz 
içindeki payõnda 1998-1999 döneminde nispî 
bir artõş gözlenmiştir. 

35. Gümrük birliği sonrasõnda koruma
oranlarõndaki düşüş ve artan yurtiçi talep 
sonucunda ithalat, 1996-1997 döneminde 
ortalama yüzde 16,6 oranõnda artmõştõr. İç 
talep ve sanayi üretiminin 1998 yõlõnda önemli 
ölçüde yavaşlamasõ, 1999 yõlõnda ise daral-
masõ ithalatõn da düşmesine neden olmuş ve 
ithalat 1998 ve 1999 yõllarõnda sõrasõyla yüzde 
5,4 ve 11,4 oranlarõnda gerilemiştir. 1996-
1999 dönemi itibarõyla ithalattaki yõllõk orta-
lama artõş hõzõ yüzde 3,3 olmuştur. Aynõ 
dönemde, yatõrõm ve ara mallarõ ithalatõndaki 
artõş sõrasõyla yüzde 1,8 ve 1,5 olurken, tüke-
tim mallarõ ithalatõndaki artõş yüzde 20,3 
olarak gerçekleşmiştir. Tüketim mallarõ ithala-
tõndaki artõş, esas olarak gümrük birliği 
sonrasõ koruma oranlarõndaki düşüşün de 
etkisiyle 1996 yõlõnda yaşanan sõçramadan 
kaynaklanmõştõr. 

36. Bu gelişmeler sonucunda, 1996-
1997 döneminde yüzde 10,7 olarak gerçek-
leşen dõş ticaret açõğõnõn (bavul ticareti hariç) 
GSMH'ya oranõ, 1998 yõlõnda yüzde 8,8'e, 
1999 yõlõnda ise yüzde 6,7'ye gerilemiştir.  

37. 1996-1997 döneminde dõş ticaret
açõğõ önemli ölçüde yükselmesine rağmen, 
aynõ dönemde turizm gelirleri ile diğer resmi-
özel hizmet gelirlerindeki yüksek oranlõ 
artõşlarõn da katkõsõyla cari işlemler açõğõnõn 

GSMH�ya oranõ yüzde 1,4 seviyesinde 
kalmõştõr. 1998 yõlõnda ithalattaki gerilemeye 
paralel olarak cari işlemler dengesi GSMH�nõn 
yüzde 1'i oranõnda fazla vermiştir. 1999 
yõlõnda ise dõş ticaret açõğõnõn azalmaya 
devam etmesine rağmen, özellikle turizm ve 
diğer görünmeyen gelirlerdeki düşüş sonu-
cunda, cari işlemler dengesi GSMH�nõn yüzde 
0,7�si oranõnda açõk vermiştir. 

38. 1994 yõlõndaki 4,2 milyar dolarlõk
çõkõşõn ardõndan sermaye hareketlerinde de 
önemli bir artõş gözlenmiş ve 1996 ve 1997 
yõllarõnda, sõrasõyla, 8,8 ve 8,7 milyar dolarlõk 
sermaye girişi gerçekleşmiştir. Rusya krizinin 
ardõndan portföy yatõrõmlarõndaki önemli 
düşüşün de etkisiyle, 1998 yõlõnda net 
sermaye girişi 448 milyon dolar düzeyinde 
kalmõştõr. 1999 yõlõnda ise özellikle yõlõn son 
aylarõnda Hazinenin yurtdõşõnda gerçekleştir-
diği tahvil ihraçlarõnõn da katkõsõyla 4,7 milyar 
dolarlõk net sermaye girişi sağlanmõştõr. 

39. 1995-1999 döneminde verilen doğ-
rudan yabancõ yatõrõm izinleri, 1990-1994 
dönemine göre yüzde 27,5 oranõnda artarak 
9,3 milyar dolardan 11,8 milyar dolara yüksel-
miştir. Aynõ dönemler itibarõyla, net fiili 
girişler ise yüzde 26,2 oranõnda azalarak 3,4 
milyar dolardan 2,5 milyar dolara gerilemiştir. 

40. 1996-1997 döneminde resmi rezerv-
lerde toplam 7,9 milyar dolarlõk artõş gerçekleş-
miştir. 1998 yõlõnda ise Asya ve Rusya krizleri 
sonucunda yaşanan sermaye çõkõşlarõ resmi 
rezervlerdeki artõşõn 216 milyon dolarla sõnõrlõ 
kalmasõna neden olmuştur. 1999 yõlõnda ise 
sermaye girişlerinin yeniden canlanmasõyla 
birlikte resmi rezervlerde 5,6 milyar dolarlõk 
artõş kaydedilmiştir. 

41. 1995 yõlõnda yüzde 42,6 olan dõş
borç stokunun GSMH�ya oranõ, 1999 yõlõnda 
yüzde 59,3�e yükselmiştir. 1999 yõl sonu 
itibarõyla toplam 111,2 milyar dolarlõk dõş 
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borcun, yüzde 26,3�ü kõsa vadeli, yüzde 
73,7�si ise orta ve uzun vadeli borçlardan 
oluşmaktadõr. 

42. VII. Planda kamu kesimi borçlanma
gereğinin GSMH�ya oranõnõn Plan dönemi 
sonunda yüzde 3,0-3,2�ye düşürülmesi hedef-
lenmiştir. Ancak, kamu kesimi borçlanma 
gereğinin GSMH�ya oranõ 1996-1998 döne-
minde ortalama yüzde 8,6 olarak gerçekleş-
miş, 1999 yõlõnda ise yüzde 14,8'e yüksel-
miştir. 1996-1999 döneminde GSMH'ya oran 
olarak faiz dõşõ kamu kesimi dengesinde yõllõk 
ortalama yüzde 1,8 düzeyinde fazla sağlan-
masõna rağmen, faiz ödemelerinin GSMH 
içindeki payõnõn yükselmeye devam etmesi 
toplam kamu kesimi açõğõnõn yükselmesinde 
belirleyici olmuştur. 

43. Toplam kamu gelirlerinin GSMH�ya
oranõ 1995 yõlõnda yüzde 20,9 iken, bu oran 
1999 yõlõnda yüzde 25,4�e yükselmiştir. Kamu 
gelirlerinde sağlanan bu olumlu gelişmede, 
faktör gelirlerinin yanõsõra vergi gelirlerinde 
görülen sürekli artõş önemli rol oynamõştõr. 
Vergi gelirlerinin 1995 yõlõnda yüzde 17,2 
olan GSMH�ya oranõ sürekli artõş göstererek 
1999 yõlõnda yüzde 21,9�a yükselmiştir. 

44. Plan dönemi içinde ortalama yüzde
0,8 olarak tahmin edilen faktör gelirlerinin 
GSMH�ya oranõ yüzde 5�ler seviyesinde gerçek-
leşmiştir. VII. Plan döneminde faktör gelirleri 
ile vergi gelirlerinde hedeflenenin üzerinde 
bir gerçekleşme sağlanõrken, vergi dõşõ normal 
gelirler ile sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 
gelirleri ile giderleri arasõndaki farktan oluşan 
sosyal fonlarda hedeflere ulaşõlamamõştõr.  

45. VII. Planda, toplam kamu harca-
malarõnõn önemli bir değişme göstermeyerek 
yüzde 24�ler seviyesinde kalmasõ, söz konusu 
dönemde cari harcamalarõn GSMH içindeki 
payõ sabit tutulurken, transfer harcamala-
rõnõn payõnõn azaltõlmasõ, buna karşõlõk toplam 

kamu harcamalarõ içinde yatõrõmlara ayrõlan 
payõn artõrõlmasõ planlanmõştõr.  

46. Ancak, kamu harcamalarõ plan döne-
minin ilk üç yõlõnda sürekli artõş göstererek 
1998 yõlõnda GSMH�ya oran olarak yüzde 
34,2, 1999 yõlõnda da yüzde 40,2 seviyesine 
yükselmiştir. Bu gelişmede faiz ödemelerinin 
hõzla yükselmesinden dolayõ transfer harcama-
larõndaki yüksek artõşlar belirleyici olmuştur. 
Nitekim, 1995 yõlõnda yüzde 11,6 olarak ger-
çekleşen transfer harcamalarõnõn GSMH�ya 
oranõ, 1999 yõlõnda yüzde 19,1�e yükselmiştir. 
Transfer harcamalarõnõn en ağõrlõklõ bileşenini 
oluşturan Konsolide Bütçe faiz ödemelerinin 
GSMH�ya oranõ aynõ dönemde yüzde 7,3'den 
yüzde 13,7�ye yükselmiştir. VII. Planda 
GSMH�nõn yüzde 10'u seviyesinde kalmasõ 
öngörülen cari harcamalar, 1999 yõlõnda 
GSMH'nõn yüzde 13,3'üne yükselmiştir. Kamu 
sabit sermaye yatõrõm harcamalarõ ise Plan 
hedefleriyle ile uyumlu bir yapõda gelişmiş ve 
GSMH'ya oran olarak 1995 yõlõnda yüzde 4,2 
olan seviyesinden 1999 yõlõnda yüzde 6,6'ya 
yükselmiştir. 

47. Kamu kesimi finansman dengesin-
deki gelişmeler bütçe türleri itibarõyla ele 
alõndõğõnda, 1996-1999 döneminde konsolide 
bütçe açõğõnõn GSMH'ya oranõnõn önemli ölçüde 
yükseldiği, 1996-1997 döneminde fazla veren 
KİT finansman dengesinin 1998-1999 döne-
minde açõk vermeye başladõğõ gözlenmektedir. 

48. 1994 ve 1995 yõllarõnda uygulanan
istikrar tedbirlerinin de etkisiyle, yüzde 4 
civarõna gerileyen konsolide bütçe açõğõnõn 
GSMH'ya oranõ 1996-1998 döneminde 
ortalama yüzde 7,6 düzeyinde gerçekleşmiş, 
1999 yõlõnda ise yüzde 11,6�ya yükselmiştir. 
Bu gelişmede, 1995 yõlõnda yüzde 3,3 olan 
faiz dõşõ bütçe fazlasõnõn GSMH'ya oranõnõn 
1996 yõlõnda yüzde 1,7'ye, 1997 yõlõnda ise 
yüzde 0,1'e gerilemesi etkili olmuştur. 1998 
yõlõnda faiz dõşõ bütçe fazlasõnõn GSMH'ya 
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oranõ yüzde 4,6'ya yükselmesine rağmen, dõş 
şoklarõn da etkisiyle faiz oranlarõnõn özellikle 
yõlõn ikinci yarõsõnda önemli ölçüde yükselmesi 
toplam bütçe açõğõnõn GSMH'ya oranõnõn 
gerilemesini engellemiştir. 1999 yõlõnda, faiz 
oranlarõnõn yüksek seviyelerde devam etmesi 
ve faiz dõşõ fazladaki azalma toplam bütçe 
açõğõnõn önemli ölçüde yükselmesinde 
belirleyici olmuştur. 

49. 1996-1999 döneminde bütçe açõğõnõn
artmaya devam etmesi ve bütçe finansma-
nõnda, 1999 yõlõ hariç, net dõş borç ödeyicisi 
konumunda olunmasõ sonucunda yurtiçi mali 
piyasalar üzerindeki baskõ giderek artmõştõr. 
Nitekim, bütçe finansmanõnda net iç borç 
kullanõmõnõn GSMH'ya oranõ 1995 yõlõnda 
yüzde 4,8 iken, 1999 yõlõnda yüzde 12,4'e 
yükselmiştir.  

50. 1996 yõlõndan itibaren, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri finansman dengesi esas olarak, 
tarõmsal destekleme fiyatlarõ ve 1997 yõlõnda 
imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerde 
sağlanan yüksek oranlõ artõşlardan olumsuz 
yönde etkilenmiştir. Tarõmsal ürün destek-
leme alõmõ yapmakta olan KİT'lerin özkaynak-
larõnõn yetersizliği ve stok devir hõzlarõnõn 
düşüklüğü yabancõ kaynak kullanõmõnõ zorunlu 
hale getirmiş ve bu kuruluşlarõn yüksek finans-
man yükleri stok maliyetlerini hõzla artõrmõştõr. 
Bu gelişmelerin etkisiyle 1995 yõlõnda GSMH'nõn 
yüzde 0,6'sõ oranõnda fazla veren İşletmeci 
KİT dengesi, 1998 yõlõnda yüzde 1,3, 1999 
yõlõnda da yüzde 1,1 oranõnda açõk vermiştir. 

51. Aktüeryal dengelerinin hõzla bozul-
masõ nedeniyle, sosyal güvenlik kuruluş-
larõnõn 1995 yõlõnda GSMH�nõn yüzde 1,5�i sevi-
yesinde olan gelir-gider açõğõ 1999 yõlõnda 
GSMH�nõn yüzde 3�üne yükselmiştir. Açõk-
larõnõn karşõlanmasõ amacõyla, sosyal güvenlik 
kuruluşlarõna bütçeden yapõlan transferlerin 
GSMH�ya oranõ, aynõ dönemde yüzde 0,9'dan 
yüzde 2,8�e çõkmõştõr. 

52. 4447 sayõlõ Kanunla yapõlan sosyal
güvenlik reformu sonucunda; kayõtdõşõ istih-
damõn önlenmesi, prime esas kazanç sõnõrla-
rõnõn yükseltilmesi, emeklilik için gerekli asgari 
yaş sõnõrõnõn yükseltilmesi, emekli aylõklarõnõn 
TÜFE artõşõna endekslenmesi, prim tahsilat-
larõnõn hõzlandõrõlmasõ ve denetimde etkinliğin 
artõrõlmasõna dönük tedbirler getirilmiştir. 
Ayrõca, işsizlik sigortasõ kurulmuştur. 

53. Fonlar üzerindeki denetimin artõrõl-
masõ ve fon sisteminin küçültülmesi bir amaç 
olarak ifade edilmekle beraber bu yönde 
sistemli ve etkili adõmlar atõlamamõş, VII. Plan 
döneminde de fon kaynak ve harcamalarõnõn 
ekonomi içerisindeki payõnda hedeflenen 
küçülme sağlanamamõştõr. Kamu kesimi genel 
dengesinde yer alan fonlarõn gelirlerinin 
GSMH�ya oranõ 1995 yõlõndaki yüzde 3,3 sevi-
yesinden 1999 yõlõnda yüzde 3�e, giderlerinin 
GSMH�ya oranõ aynõ yõllarda sõrasõyla yüzde 
3,9�dan yüzde 3,6�ya gerilemiştir. Böylece, 
fonlarõn borçlanma gereğinin GSMH�ya oranõ 
1995 yõlõndaki yüzde 0,6�lõk seviyesini 1999 
yõlõnda da devam ettirmiştir.  

54. VII. Plan dönemi boyunca, mahalli
idarelerin gelirlerindeki artõşõn harcama-
larõndaki artõşõn altõnda kalmasõ nedeniyle, 
1995 yõlõnda GSMH'nõn yüzde 0,2�si oranõn-
daki mahalli idareler finansman açõğõ, 1999 
yõlõnda yüzde 0,9 seviyesine yükselmiştir. 

55. VII. Plan döneminde mülkiyet devrini
içeren özelleştirme uygulamalarõ yanõnda, 
yüksek katma değerli telekomünikasyon 
hizmetlerinin özelleştirilmesine ve özel sektö-
rün işletme hakkõ devri, yap-işlet ve yap-işlet-
devret yöntemleriyle enerji sektörüne girişine 
yönelik uygulamalara devam edilmiştir. Bu 
dönemde, telekomünikasyon ve enerji sektö-
ründe mülkiyet devri dõşõndaki özelleştirme 
uygulamalarõ için gerekli hukuki düzenlemeler 
de gerçekleştirilmiştir. 1999 yõlõnda yapõlan 
değişiklikle özelleştirme ilk kez Anayasa�ya 
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girmiş ve uluslararasõ tahkim müessesesi 
düzenlenmiştir. 

56. VII. Plan döneminde tarõmsal des-
tekleme kapsamõndaki ürünlerin sayõlarõnõn 
artõrõlmamasõna özen gösterilmiş ve hububat, 
şeker pancarõ ve tütün dõşõndaki ürünler Devlet 
Destekleme Alõmlarõ kapsamõ dõşõnda tutulmuş-
tur. Tarõmsal destekleme alõm fiyatlarõ 1996-
1997 döneminde yõllõk ortalama yüzde 99,4 
oranõnda, 1998-1999 döneminde ise yüzde 
50,3 oranõnda artõş göstermiştir. Tarõmsal 
destekleme alõmlarõnõn finansmanõnda Bütçe 
kaynaklarõ yanõnda Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu kaynaklarõ da kullanõlmõştõr. 

57. 1980'li yõllarda yurt içi mali piyasalar
ve uluslararasõ sermaye hareketlerinin serbest-
leştirilmesi yönünde gerekli hukuki altyapõ ve 
piyasalarõn oluşturulmasõnõn ardõndan, 1990�lõ 
yõllarda Türk mali piyasalarõ dünya ile bütün-
leşme sürecini hõzla yaşamõştõr. Bu durum 
mali piyasalarõn yurt içi ve uluslararasõ piyasa-
lardaki gelişmelerden etkilenme derecesini 
artõrmõştõr. 

58. VII. Plan döneminde Merkez Bankasõ
uyguladõğõ politikalarla piyasalarda belir-
sizlikleri azaltmak suretiyle mali sistemde ani 
fiyat değişikliklerine izin vermemeye özen 
göstermiştir. Bu çerçevede, Merkez Bankasõ 
bir yandan döviz kurlarõnõn enflasyon beklen-
tilerine paralel şekilde hareketini sağlamaya 
yönelirken, bir yandan da bankalararasõ para 
piyasasõnda faiz oranlarõnõn ani ve yüksek 
hareketini engelleyecek alt ve üst kotas-
yonlar açõklamak suretiyle referans faiz 
oranlarõna yön vermiştir.  

59. VII. Plan döneminde Merkez Bankasõ
net iç varlõk artõşõnõ sõnõrlandõrarak para yaratõm 
mekanizmasõnda dõş kaynak girişini esas 
almõş ve açõk piyasa işlemlerini dengeleyici 
bir araç olarak kullanmõştõr. Faiz farkõ nede-
niyle artan sermaye girişleri sonucu uluslar-

arasõ rezervler 1995 ve 1999 yõllarõ arasõnda 
yüksek düzeyde artõş göstermiş ve parasal 
tabandaki genişlemenin yönünü tayin etmiştir. 
Nitekim, 1995 yõlõ sonunda 12,4 milyar dolar 
olan Merkez Bankasõ uluslararasõ rezervleri 
1999 yõlõnda 23,2 milyar dolar düzeyine 
çõkmõştõr. Böylece, 1995 yõlõ sonunda Merkez 
Bankasõ net dõş varlõklarõ 2,2 milyar dolar 
düzeyinde iken, 1999 yõlõ sonunda 14,5 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

60. 1994 yõlõnda yaşanan krizin ardõndan
Hazine ve Merkez Bankasõ arasõnda kõsa vadeli 
avans kullanõmõnõn belirli kurallara bağlanmasõ, 
Merkez Bankasõnõn bilançosunu kontrol ede-
bilme imkanõnõ artõrmõştõr. Bu gelişmenin bir 
devamõ olarak, 1998 yõlõnõn ilk üç ayõnda 
Hazine kõsa vadeli avans hesabõnõn tamamõnõ 
geri ödemek suretiyle tasfiye etmiştir. Bunun 
sonucunda, Merkez Bankasõnõn kamuya ve 
bankacõlõk sistemine açõlan kredilerini ifade 
eden net iç varlõklar hesabõ sürekli gerilemiştir. 
Nitekim, 1995 yõlõ sonunda net iç varlõklar 
8,3 milyar dolar düzeyinde iken, 1999 yõlõ 
sonunda -2,8 milyar dolar düzeyinde gerçek-
leşmiştir. 

61. VII. Plan döneminin ilk iki yõlõnda
rezerv para toptan eşya fiyatlarõ artõş hõzõ 
civarõnda artarken, 1998 sonrasõ dönemde 
reel olarak genişleme kaydetmiştir. Diğer 
yandan, 1996-1999 dönemi boyunca yüksek 
reel faizlerin de etkisiyle özellikle Türk Lirasõ 
mevduatlarda yüksek oranlõ artõş sağlanmõş 
ve Türk Lirasõ tasarruf mevduatlarõnõn toplam 
mevduatlar içindeki payõ 1995 yõlõnda yüzde 
29,2 olan seviyesinden 1999 yõl sonunda 
yüzde 33,6 seviyesine ulaşmõştõr. Bu gelişmeler 
sonucunda geniş tanõmlõ para arzlarõ M2 ve 
M2Y, rezerv paraya göre daha hõzlõ artõş 
kaydetmiştir. Böylece, M2 ve M2Y'nin GSMH'ya 
oranlarõ 1995 yõl sonunda, sõrasõyla, yüzde 
16 ve yüzde 30,7 iken 1999 yõlõ sonunda, 
sõrasõyla, yüzde 28,9 ve 51,3 olmuştur.  
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62. Mevduatta yüksek oranlõ artõşõn
yanõnda mevduat bankalarõ kredileri döne-
min ilk iki yõlõnda önemli oranda reel artõş, 
sonraki iki yõlda ise düşüş kaydetmiştir. 
Nitekim, tarõmsal krediler hariç 1996 yõlõnda 
yüzde 45,7 olan kredi/mevduat oranõ, 1997 
yõlõnda yüzde 52,5'e yükselmiş, 1999 yõl sonu 
itibarõyla yüzde 36,2 olarak gerçekleşmiştir.  

63. VII. Plan döneminde bankalar bilan-
çolarõnõ reel anlamda genişletebilmişlerdir. 
Nitekim, 1995 yõl sonunda yüzde 48,4 olan 
ticari bankalarõn konsolide bilanço büyüklü-
ğünün GSMH içindeki payõ 1999 sonu itiba-
rõyla yüzde 87,8'e yükselmiştir. 

64. Türk bankacõlõk sisteminin temel
problemi olan özkaynak yetersizliği 1990'lõ 
yõllarõn ikinci yarõsõnda da devam etmiş ve 
ticari bankalarõn özkaynaklar ile karõnõn toplam 
kaynaklar içindeki payõ 1995 yõl sonunda 
yüzde 9,1 iken, 1999 yõl sonu itibarõyla yüzde 
5,2'ye gerilemiştir. VII. Plan döneminde mali 
bünyesi zayõflayan 8 banka Tasarruf Mevduatõ 
Sigorta Fonu bünyesine alõnmõştõr. 

65. Mevduatõn toplam banka kaynaklarõ
içindeki payõ VII. Plan dönemi boyunca yüzde 
70 civarõnda kalmõştõr. Döviz tevdiat hesap-
larõnõn toplam kaynaklar içindeki payõ 1995 
yõlõnda yüzde 38,6 iken 1999 yõlõnda yüzde 
34,9 seviyesine gerilemiştir. 1995 yõlõnda 
ticari bankalarõn toplam kaynaklarõnõn yüzde 
3,7'si yurtdõşõ bankalardan kullanõlan krediler 
iken, 1999 yõl sonu itibarõyla söz konusu oran 
yüzde 8,5 seviyesine yükselmiştir.  

66. Bankalar VII. Plan döneminde pozis-
yon açmaya devam etmişler ve açõk pozisyo-
nun toplam aktiflere oranõ 1996 yõlõnda yüzde 
3,3 iken, 1999 yõl sonunda yüzde 10,5'e 
yükselmiştir. 

67. Ticari banka kredilerinin toplam aktif
içindeki payõ 1995 yõl sonunda yüzde 40,8, 

1997 yõl sonunda yüzde 44,1 iken, Rusya 
krizinin de etkisiyle reel sektörde yaşanan 
daralmaya paralel olarak 1999 sonu itibarõyla 
yüzde 28,3'e düşmüş ve kredi geri dönüşle-
rinde yaşanan problemler artmõştõr. Nitekim, 
1995 yõl sonu itibarõyla yüzde 2,3 olan tahsili 
gecikmiş alacaklarõn toplam krediler içindeki 
payõ 1999 yõlõnda yüzde 11,7'ye yükselmiştir. 
VII. Plan döneminde bankalarõn kamu menkul
kõymetleri plasmanõna yönelimi artarak sürmüş
ve kamu menkul kõymetlerinin toplam aktif
içindeki payõ 1995 yõlõnda yüzde 7,5 iken,
1999 yõl sonu itibarõyla yüzde 12,0 seviyesine
yükselmiştir.

68. 1996-1999 döneminde bankalarla
ilgili kriterler, bir yandan 1994 yõlõnda 
Türkiye�de yaşanan mali krizin, diğer yandan 
1997 yõlõnda Uzak Doğu ülkelerinde başlayan 
küresel krizin etkisiyle şekillenmiş ve dönemin 
sonunda bu kriterlerin uygulanmasõ hususunda 
ciddi adõmlar atõlmõştõr. Bu çerçevede, banka-
larõn açõk pozisyonlarõnõn yaratabileceği riskin 
düşürülebilmesi amacõyla, Yabancõ Para Net 
Genel Pozisyonu/Sermaye Tabanõ Standart 
Rasyosu yapõlan düzenlemelerle yüzde 50'den 
tedrici olarak yüzde 20'ye düşürülmüştür. 
Ayrõca, bankalarõn mali bünyelerinin güçlen-
dirilmesi amacõyla asgari sermaye miktarlarõ 
artõrõlmõş, bankalarõn sermaye yeterliliğinin 
ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul 
ve esaslarda değişikliklere gidilmiş, banka 
kredileri için genel karşõlõk ayrõlmasõna baş-
lanmõş ve tahsilinde güçlük yaşanan krediler 
için ayrõlacak karşõlõklarla ilgili düzenlemeler 
yapõlmõştõr. Bankalarõn konsolide mali tablolar 
düzenlemeleri ve bu tablolarõn ilanõ uygula-
masõ da VII. Plan döneminde başlatõlmõştõr. 

69. Bankacõlõk sisteminin etkin bir şekilde
düzenlenmesi ve denetlenmesi ve uluslararasõ 
standartlarõn mali sisteme uyarlanmasõ ama-
cõyla 1999 yõlõnda yasal düzenlemeler yapõlmõş, 
bankacõlõk sisteminin düzenlenmesi, gözetimi 
ve denetimi Bankacõlõk Düzenleme ve Denet-
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leme Kuruluna devredilirken, özel finans 
kurumlarõ da Bankalar Kanunu içine alõnmõş 
ve bankacõlõk sisteminin tedrici olarak AB 
normlarõna uyum sağlamasõ yönünde ciddi 
adõmlar atõlmõştõr. 

70. VII. Plan döneminde kamu kesimi
yüksek borçlanma gereği mali piyasalar 
üzerindeki baskõyõ artõrarak reel faiz oranlarõnõ 
yükseltirken, mali araçlarõn vade yapõsõ da 
kõsalmõştõr. Nitekim, 1996-1998 döneminde 
devlet iç borçlanma senetleri ortalama faiz 
oranõ yüzde 116,9 seviyesinde gerçekleşirken, 
ortalama iç borçlanma vadesi bir yõlõn üzerine 
çõkamamõştõr. 1999 yõlõnda ortalama vade 
479 güne yükselmiş, ancak iç borçlanma faiz 
oranlarõ yüzde 100�lerin üzerinde seyretmiştir. 

71. VII. Plan döneminde finansal araç-
larda hukuki anlamda çeşitlilik sağlanmõştõr. 
Ancak, mali varlõklarõn talebi yüksek reel 
faizler nedeniyle sabit faiz getirisi sağlayan 
araçlara yoğunlaşmõş ve mevduat ve devlet 
iç borçlanma senetlerinin yatõrõm araçlarõ 
içindeki payõ yüksek seviyelerini korumuştur. 

72. Kamu kesiminin mali piyasalar üze-
rindeki baskõsõnõn sürmesi VII. Plan dönemi 
boyunca özel sektörün sermaye piyasalarõndan 
borçlanmasõnõ engellemeye devam etmiştir. 
Nitekim, 1995 yõlõnda ihraç edilen devlet 
tahvil ve bonolarõnõn toplam menkul kõymet 
ihraçlarõ içindeki payõ yüzde 90,3 iken, 1999 
yõlõnda bu oran yüzde 97,3�e yükselmiştir. 
Hisse senedi piyasasõ kamu menkul kõymet 
ihraçlarõ piyasasõna göre oldukça küçük pay 
almaya devam etmiş, toplam ihraç edilen 
menkul kõymetler içinde hisse senetlerinin 
payõ 1996-1999 döneminde ortalama yüzde 
3,2 olarak gerçekleşmiştir. 

73. Yüksek miktarlardaki Hazine borçlan-
masõ ve vade yapõsõnõn kõsalmasõ sonucu mali 
kurumlarõn kõsa vadeli bir finansman kaynağõ 
olarak da gördükleri repo işlemleri özellikle 

çok kõsa vadelerde yoğunlaşarak hõzlõ bir 
gelişme kaydetmiştir. Nitekim 1995 yõl 
sonunda 123,3 milyar dolar olan yõllõk toplam 
repo piyasasõ işlem hacmi 1999 yõlõnda 589,3 
milyar dolara yükselmiştir.  

74. Sermaye piyasalarõnõn gelişimini
hõzlandõrmak amacõyla VII. Plan döneminde 
bazõ adõmlar atõlmõştõr. Takasbank bir yatõrõm 
bankasõ statüsü kazanarak bu statü altõnda 
çalõşmalarõna 1996 yõlõnõn Ocak ayõnda baş-
lamõş, uluslararasõ piyasalarla entegrasyon 
çerçevesinde 20 Mart 1996 tarihinde yürür-
lüğe konan bir tebliğle yabancõ menkul kõymet-
lerin Türk piyasasõnda halka arzõ ve satõşõ 
konularõ düzenlenmiş, İMKB bünyesinde göz-
altõ pazarõ oluşturulmuş, mal üzerine vadeli 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacõyla 
hukuki düzenlemelere gidilmiş ve sermaye 
piyasalarõnõn şeffaflaşma ve etkin yönetimine 
yönelik ihtiyaçlarõnõn giderilebilmesi amacõyla 
Sermaye Piyasasõ Kanununda değişiklikler 
yapõlmõştõr. Bu çerçevede, sermaye piyasa-
sõndaki işlemlerin kaydileşmesi, Borsanõn 
değişik yatõrõm araçlarõna yönelik hizmetler 
vermesi ve vadeli işlemlerin başlatõlabilme-
sine imkan tanõnmõştõr. 

75. Karaparanõn aklanmasõnõn önlenmesi
hususundaki Kanun 1996 yõlõnda yürürlüğe 
girmiş ve 1997 yõlõndan itibaren gerekli diğer 
düzenlemeler yapõlmõştõr. 

76. 1980'li yõllarõn sonlarõndan itibaren
kronikleşen ve artma eğilimine giren enflas-
yon, VII. Plan döneminde de Türk ekonomi-
sinin temel sorunlarõ arasõnda ilk sõradaki 
yerini korumuştur. 

77. 1996-1997 döneminde tarõmsal des-
tekleme fiyatlarõ ile ücret ve maaşlardaki 
yüksek oranlõ artõşlarõn yanõsõra faiz oranlarõnõn 
yüksek seviyesini korumasõ sonucu artan 
kamu kesimi açõklarõ enflasyonist bekleyişlerin 
kõrõlmasõnõ engellemiş ve bu dönemde toptan 
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eşya fiyatlarõ 12 aylõk artõş hõzõ ortalama 
yüzde 87,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

78. Uygulanan sõkõ maliye ve gelirler
politikalarõ ile başta ham petrol olmak üzere 
uluslararasõ hammadde fiyatlarõndaki düşüşün 
de katkõsõyla toptan eşya fiyatlarõndaki 12 aylõk 
artõş hõzõ 1998 yõlõnda yüzde 54,3�e gerile-
miştir. 

79. 1998 yõlõnda enflasyonda kaydedilen
düşme eğilimi, 1999 yõlõnõn ilk üç aylõk döne-
minde de devam etmiştir. Yurtiçi talepteki 
daralmanõn devam etmesi, genel seçimlere 
rağmen genişlemeci para ve maliye politika-
larõna yönelinmemesi bu gelişmede belirleyici 
olmuştur. Ancak, uluslararasõ ham petrol fiyat-
larõndaki yükselme ve kamu kesimi imalat 
sanayiinde gerçekleşen fiyat ayarlamalarõ 
sonucunda fiyat artõşlarõ Nisan ayõndan itibaren 
yeniden hõzlanmõş ve 1999 yõlõnda TEFE 12 
aylõk artõş hõzõ yüzde 62,9'a yükselmiştir. 

80. Kõsaca, Türkiye ekonomisi, 1996-1999
döneminde, artan kamu açõklarõ, yüksek 
enflasyon seviyesi ve dalgalõ büyüme yapõsõ 
ile istikrarsõz bir görünüm arzetmiştir. Artan 
kamu açõklarõnõn yurtiçi mali piyasalar üzerin-
deki baskõsõnõn yanõsõra bu dönemde yaşanan 
dõş şoklarõn da etkisiyle reel faizler hõzla yük-
selmiştir. Artan reel faiz oranlarõ, kamu açõk-
larõnõ daha da artõrmõş ve borç-faiz kõsõr dön-
güsü sürdürülemez boyutlara ulaşmõştõr. 
Nitekim, kamu kesimi toplam borç stokunun 
GSMH�ya oranõ 1999 yõlõnda bir önceki yõla 
göre 13,5 puan artarak yüzde 58�e yükselmiştir.  

81. Türkiye ekonomisinin makro denge-
lerinde ortaya çõkan bu sürdürülemez yapõ, 
orta vadeli ve kapsamlõ bir programõn uygu-
lamaya konulmasõnõ zorunlu hale getirmiştir. 
Bu çerçevede 2000-2002 dönemini kapsayan 
bir Makroekonomik Program 2000 yõlõ başõnda 
uygulamaya konulmuştur. Bu program Ulus-
lararasõ Para Fonu tarafõndan 3 yõllõk bir süreyi 

kapsayacak olan Stand-By Anlaşmasõ ile de 
desteklenmiştir. 

82. Uygulamaya konulan Programõn temel
amacõ; üç yõllõk bir dönem sonunda enflasyonu 
tek haneli rakamlara indirmek, reel faizleri 
süratle aşağõ çekmek, kamu finansman denge-
sini sağlõklõ ve sürdürülebilir bir yapõya kavuş-
turmak, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme 
ortamõnõ tesis etmek ve yapõsal reformlarõ 
hõzla gerçekleştirmek olarak belirlenmiştir. 

83. Program kapsamõnda; maliye politika-
sõnõn kamu kesimi faiz dõşõ dengesinde önemli 
bir iyileşme sağlayarak kamu borç stokunun 
GSMH içindeki payõnõ düşürecek bir çerçevede 
uygulanmasõ, gelirler politikasõnõn hedeflenen 
enflasyonla uyumlu bir yapõda gelişmesi, para 
ve döviz kuru politikasõnõn belirsizlikleri azalta-
cak ve ekonomik birimlere uzun vadeli bir bakõş 
açõsõ kazandõracak şekilde yürütülmesi ve 
makroekonomik istikrarõ kalõcõ kõlacak yapõsal 
reformlarõn gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.  

84. VII. Plan döneminde tarõmsal üretimin
yõlda ortalama yüzde 1,8, ihracatõn yüzde 4, 
ithalatõn ise yüzde 3,9 oranõnda artmasõ bek-
lenmektedir. Tarõm sektöründe uygulanan 
destekleme politikalarõ ile üretici gelirlerinde 
istikrar sağlanamamõş, dünya fiyatlarõ üzerin-
deki destekleme alõm fiyatlarõ bazõ ürünlerin 
ekim alanlarõnõn genişlemesine, üretim fazlasõ 
oluşmasõna ve devletin fazla alõm yaparak 
yüksek stok maliyetine katlanmasõna neden 
olmuştur. 

85. Plan döneminde 472 bin hektar alana
sulama yatõrõmõ götürülerek, toplam sulanabilir 
alanõn 4,7 milyon hektara ulaşmasõ beklen-
mektedir. 

86. VII. Plan döneminde imalat sanayi
üretiminin yõllõk ortalama yüzde 3,8 oranõnda 
artmasõ beklenmektedir. 1995 yõlõndaki imalat 
sanayi ihracat ve ithalat miktarõ sõrasõyla 20,3 
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ve 30,2 milyar dolar düzeyinden, 1999 yõlõnda 
sõrasõyla 25,2 ve 35,4 milyar dolar düzeyine 
ulaşmõştõr. 

87. VII. Plan döneminde imalat sanayiini
etkileyen en önemli gelişme gümrük birliğinin 
gerçekleştirilmesidir. AB�ye tam üyelik süre-
cinde atõlan bu adõm sonrasõnda, ithalatta 
AB�nin payõnda artõş gözlenmiş ve sanayinin 
dõş rekabete açõlmasõnda büyük mesafe 
kaydedilmiştir.  

88. Özel kesim yatõrõlabilir fonlarõnõn, reel
faiz oranlarõnõn yüksekliği nedeniyle kamu 
borçlanma senetlerine ve mevduata yönel-
mesi, VII. Plan döneminde imalat sanayiin-
deki yatõrõmlarõ olumsuz yönde etkilemiştir. 
Makroekonomik istikrarõn sağlanamamasõ, 
özellikle kamu tarafõndan sağlanan girdilerin 
teminindeki istikrarsõzlõklar, pazarlama kanal-
larõnõn oluşturulmasõndaki yetersizlikler, giri-
şimciliği geliştirecek uygun koşullarõn yeter-
sizliği, uluslararasõ standartlarda üretim yapõl-
masõndaki eksiklikler, üretimde verimliliğin 
sağlanmasõ için gerekli kalifiye işgücü nok-
sanlõğõ sanayii etkileyen başlõca sorunlar 
olmuştur.  

89. VII. Plan dönemi içinde birincil enerji
tüketimi yõlda ortalama yüzde 4,5 oranõnda 
büyümüştür. 1995 yõlõnda 63,1 milyon ton 
petrol eşdeğeri olan birincil enerji tüketiminin, 
2000 yõlõ sonunda 78,8 milyon ton petrol 
eşdeğerine ulaşmasõ beklenmektedir. Aynõ 
dönemde birincil enerji üretiminde yõllõk yüzde 
1,3 oranõnda bir büyüme sağlanmõş, birincil 
enerji üretimi 26,3 milyon ton petrol eşdeğe-
rinden 28,1 milyon ton petrol eşdeğerine 
ulaşmõştõr. Plan döneminde enerji sektöründe 
11 milyar dolar düzeyinde yatõrõm yapõlmasõ 
beklenmektedir. 

90. Elektrik sektöründe, VII. Plan döne-
minin ilk dört yõlõnda kurulu santral gücüne 
5.165 MW, üretim kapasitesine 34,3 milyar 

kWh ilave yapõlmõştõr. Yatõrõmõ süren ve 2000 
yõlõ içinde işletmeye girecek santrallar ile Plan 
dönemi sonunda kurulu santral gücü 27.391 
MW�a, üretim kapasitesi 146,4 milyar kWh�e, 
toplam elektrik tüketimi 126,8 milyar kWh�e 
ulaşacaktõr.  

91. Son on yõllõk dönemde ulaştõrma sek-
töründe yurtiçi yük taşõmalarõnda denizyolu, 
demiryolu ve boru hattõ taşõmalarõnõn toplam 
taşõmalar içindeki paylarõ azalõrken, karayolu 
taşõma payõnõn arttõğõ görülmektedir. 

92. VII. Plan döneminde 570 km otoyol,
5 adet konvansiyonel havaalanõ, 139 km yeni 
demiryolu tamamlanmõştõr. 

93. Plan döneminde sabit telefon santral
kapasitesinin 21,2 milyon hatta, mobil telefon 
abone sayõsõnõn 12 milyona erişmesi beklen-
mektedir. 

94. 1999 yõlõnda ülkemize 7,5 milyon
turist gelmiş ve turizm gelirleri 5,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 

95. Kamu altyapõ yatõrõmlarõnda mevcut
proje stokunun büyüklüğü, ayrõlan kaynak-
larõn yetersizliği, buna bağlõ olarak önemli 
projelerin tamamlanmasõndaki gecikmeler 
başlõca sorunlar olmaya devam etmektedir. 

2. SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDA
SAĞLANAN GELİŞMELER

96. Ekonomik ve sosyal kalkõnmanõn
temel dinamiğini oluşturan nüfusun niceli-
ğinde ve niteliğinde önemli gelişmeler sağlan-
mõştõr. 1995 yõlõnda 60,5 milyon olarak tahmin 
edilen nüfusun, 2000 yõlõ itibarõyla 65,3 milyon 
olmasõ beklenmektedir. 1995 yõlõnda yüzde 
1,57 olduğu tahmin edilen yõllõk nüfus artõş 
hõzõnõn, 2000 yõlõnda yüzde 1,50'ye düştüğü, 
toplam doğurganlõk hõzõnõn ise 2,69'dan 
2,53'e gerilediği tahmin edilmektedir. Aynõ 
dönemde, doğuşta hayatta kalma ümidinin 
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yaklaşõk 1,1 yõl artarak 69,1 yõla ulaştõğõ 
tahmin edilmektedir.  

97. Ülke dõşõndaki yurttaşlarõmõzõn sayõsõ
1999 yõlõ sonu itibarõyla 3,4 milyonu aşmõş 
olup, bunlarõn 1,2 milyonunu çalõşanlar oluş-
turmaktadõr. Yurt dõşõnda yaşayan vatandaş-
larõmõzõn yüzde 90,5�i Batõ Avrupa ülkelerinde 
yaşamaktadõr. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke-
lerde yaşayan girişimci vatandaşlarõmõzõn 
sayõsõnõn ise 55.000�den fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Yurt dõşõnda yaşayan vatandaş-
larõmõzõn, bir taraftan bulunduklarõ ülkelerde, 
Türkiye�de ve başka ülkelerde girişimleri 
artarak devam ederken, diğer taraftan tanõ-
tõm ve kültür elçisi olarak önemli bir rol üstlen-
mektedirler.  

98. Genç bir nüfus yapõsõna sahip olan
ülkemizde 0-14 yaş grubu nüfusun payõnõn 
1995 yõlõndaki yüzde 32,8 seviyesinden 2000 
yõlõnda yüzde 30,0'a gerilediği, buna karşõlõk 
aynõ dönemde 15-64 ve 65 + yaş gruplarõnõn 
payõnõn arttõğõ tahmin edilmektedir. Doğur-
ganlõk düzeyi ve anne ve çocuk sağlõğõna 
ilişkin göstergelerde yerleşim yerleri ve 
bölgeler itibarõyla farklõlõklar devam etmekte, 
önlenebilir nedenlerden kaynaklanan bebek 
ve çocuk ölümleri önemini korumaktadõr. 

99. 12 ve üstü yaş gruplarõ arasõnda,
1999 yõlõ itibarõyla okuma yazma oranõ erkek-
lerde yüzde 94,2 ve kadõnlarda yüzde 77,4 
olmak üzere yüzde 85,7'ye ulaşmõştõr.  

100. 1999-2000 öğretim yõlõnda okullaşma
oranlarõ, okulöncesi eğitimde yüzde 9,8�e, 
ilköğretimde yüzde 97,6�ya, yüzde 22,8'i 
mesleki teknik eğitim ve yüzde 36,6�sõ genel 
lise eğitiminde olmak üzere ortaöğretimde 
yüzde 59,4�e, yükseköğretimde ise yüzde 
18,7'si örgün öğretimde olmak üzere toplam 
yüzde 27,8'e ulaşmõştõr. 

101. 1999-2000 öğretim yõlõnda okulön-
cesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarõnda 
toplam 12,7 milyon öğrenci ve 484.089 öğret-
men bulunmaktadõr. Öğretim gören bu öğren-
cilerden 246.514�ü özel örgün eğitim kurum-
larõna devam etmektedir. Ayrõca, 6.531 kamu 
ve özel çõraklõk ve yaygõn eğitim kurumlarõnda 
yaklaşõk 3 milyon kişiye eğitim hizmeti veril-
miştir. 

102. Başta büyük kentlerde olmak üzere
ikili öğretim uygulamasõ ve kalabalõk sõnõflar, 
kõrsal alanlarda ise birleştirilmiş sõnõf uygula-
masõ eğitimin kalitesini olumsuz yönde 
etkilemeye devam etmektedir. 

103. Toplumun eğitim düzeyinin yüksel-
tilmesi amacõyla 1997 yõlõnda yürürlüğe konu-
lan 4306 sayõlõ Kanun ile zorunlu temel eğitimin 
süresi 8 yõla çõkarõlmõştõr.  

104. Eğitimin bütün kademelerinde fiziki
altyapõ ve insan gücü eksikliklerinin devam 
etmesi eğitimin kalitesini olumsuz etkilemek-
tedir. Bu ise, eğitime ayrõlan kaynaklarõn 
artõrõlmasõ gereğini ortaya koymaktadõr. 

105. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanõl-
masõ ve yaygõnlaştõrõlmasõnda yeterli gelişme 
sağlanamamõştõr. İlköğretimden başlamak 
üzere eğitimin her kademesinde bilgisayarlõ 
eğitime geçilmesi, her okula internet erişiminin 
sağlanmasõ ve müfredat programlarõnõn yazõ-
lõm programlarõ olarak üretilmesi önem
taşõmaktadõr.

106. Kaynak yetersizliği, mevcut kaynak-
larõn etkin kullanõlamamasõ ve sanayi ile işbir-
liğinin yeterince geliştirilememesi gibi neden-
lerle mesleki ve teknik eğitimde Plan hedef-
lerinin gerisinde kalõnmõş, iş piyasasõnõn ihti-
yaç duyduğu nitelik ve türde mesleki eğitim 
programlarõ geliştirilmesinde yeterli ilerleme 
sağlanamamõştõr.  
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107. VII. Plan döneminde 15 yeni vakõf
üniversitesi kurulmuş, böylece 21'i vakõf üni-
versitesi olmak üzere üniversite sayõsõ 74'e 
yükselmiştir. 1995 yõlõnda 1.137 olan fakülte, 
enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
sayõsõ, 1999 yõlõnda 1.492�ye yükseltilmiştir. 
Yükseköğretim kademesindeki öğrenci sayõsõ 
ise 1,5 milyona yaklaşmõştõr. 1999-2000 öğre-
tim yõlõnda yükseköğretimde toplam öğretim 
elemanõ sayõsõ ise 64.169�tur.  

108. 1999 yõlõndan itibaren yükseköğre-
time girişte, öğrencilerin diploma notlarõnõn 
yanõsõra mezun olduklarõ ortaöğretim kurum-
larõnõn Öğrenci Seçme Sõnavõndaki (ÖSS) puan-
larõnõ da değerlendirmeye alan tek aşamalõ 
bir sõnav sistemine geçilmiştir. 

109. Gençliğe yönelik hizmetlerde sayõ
ve nitelik olarak bazõ iyileşmeler sağlanmakla 
birlikte, özellikle öğrenim dõşõ kalan gençlik 
kesiminin sorunlarõnõn giderilmesine duyulan 
ihtiyaç önemini korumaktadõr.  

110. Eğitim sisteminde kaydedilen geliş-
melere rağmen, uluslararasõ rekabet gücünün 
ana unsurlarõndan olan insan gücünün eğitim 
ve nitelik düzeyinin hõzla geliştirilmesi ihtiyacõ 
önemini korumaktadõr. Mesleki ve teknik örgün 
ve yaygõn eğitim ile ekonominin insan gücü 
ihtiyaçlarõ arasõndaki uyumun geliştirilmesi 
gerekliliği devam etmektedir. 

111. Sağlõk ve eğitim personeli sayõsõ ve
niteliğinin geliştirilmesi ve dengeli bir dağõlõma 
ulaşõlmasõ ihtiyacõ önemini korumaktadõr. 
Hõzlõ gelişim göstermekte olan bilgi teknolojisi 
gibi bazõ alanlarda arz yetersizliği görülürken, 
başta ziraat ve inşaat mühendisliği olmak 
üzere bazõ alanlarda arz fazlalõğõ dikkati 
çekmektedir. 

112. 1995-2000 döneminde hasta yatağõ
sayõsõnõn 150.565�den 170.000�e, hekim sayõ-
sõnõn 69.349�dan 80.900�e ve hemşire sayõsõnõn 

64.243�den 71.000�e ulaşacağõ, 2000 yõlõ itiba-
rõyla 807 kişiye bir hekim, 384 kişiye bir hasta 
yatağõ düşeceği tahmin edilmektedir. Aynõ 
dönemde bebek ölüm oranõ binde 43,1 düze-
yinden binde 35,3�e düşmüştür. 

113. AB ülkelerinde, bebek ölüm hõzõ
binde 5-6 düzeyinde iken, hekim başõna 
düşen nüfus ortalama 300 kişidir. 

114. Sağlõk altyapõsõ ve sağlõk insan
gücünde önemli gelişmeler sağlanmõş olmakla 
birlikte, sağlõk insan gücünün ve altyapõsõnõn 
yurt düzeyine dengesiz dağõlõmõ, kuruluşlar 
ve hizmet basamaklarõ arasõndaki koordinas-
yon ve işbirliği eksikliği devam etmektedir. 

115. Koruyucu sağlõk hizmetlerine gerekli
öncelik verilememiş ve bu hizmetlerin temel 
sağlõk hizmetleriyle birlikte yaygõn, sürekli ve 
etkili sunulmasõ sağlanamamõştõr. 

116. Hizmet kademeleri arasõnda etkin
bir hasta sevk sistemi kurulamamõş, aile hekim-
liği uygulamasõna geçilememiş, sigorta kapsa-
mõndaki kişilere hekim ve hastane seçme 
hakkõ sağlanamamõştõr. Hastaneler idari ve 
mali özerkliğe ve kendi gelirleri ile giderlerini 
karşõlayan bir yapõya kavuşturulamamõş, 
çağdaş işletmecilik anlayõşõyla yönetilmeleri 
sağlanamamõştõr. 

117. Çevresel risk faktörlerinin azaltõlmasõ
için sektörler arasõnda işbirliği programlarõ 
geliştirilememiş ve çevre sağlõğõ hizmetleri 
yeterince güçlendirilememiştir. Trafik kazalarõ 
önemli bir sorun olma vasfõnõ korumuş, 1999 
yõlõnda meydana gelen 440.149 trafik kazasõ 
sonucu 4.935 kişi hayatõnõ kaybetmiş, 114.552 
kişi yaralanmõş ve önemli sağlõk ve ekonomik 
kayõplara yol açmõştõr.  

118. 1999 yõlõ itibarõyla kadõnlarda okur-
yazarlõk oranõ yüzde 77,4�dür. Kentlerde yaşa-
yan kadõnlarõn okur-yazarlõk oranõ yüzde 81,3 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Birinci Bölüm

16 

iken kõrsal kesimde yaşayan kadõnlarõn okur-
yazarlõk oranõ yüzde 69,6�dõr. 

119. 1999 yõlõnda kadõnlarõn işgücüne
katõlma oranõ yüzde 31,1�dir. Bu oran kentlerde 
yüzde 16,9 olarak gerçekleşirken, kõrsal 
kesimde yüzde 49,6 olarak gerçekleşmiştir. 

120. Güçlü bir sosyal güvenlik işlevine
sahip olan aileye yönelik destek çalõşmalarõnõn 
kurumsal düzeyde yürütülmesinin önemi, 
toplumdaki hõzlõ değişme nedeniyle artmak-
tadõr. 

121. Kültürel alt yapõnõn güçlendirilmesi,
kültürel etkinliklerin yaygõnlaştõrõlmasõ, Dünya 
ülkeleri ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ve 
Topluluklarõ ile kültürel ilişkilerimizin geliş-
tirilmesi, yurt dõşõndaki tarihi ve kültürel 
varlõklarõmõzõn tespiti, araştõrõlmasõ, bakõm ve 
onarõmõ yönündeki faaliyetlere önem veril-
miştir. 

122. Gelir dağõlõmõ eşitsizliği ölçütü olan
Gini Katsayõsõ. 1987 yõlõndaki 0,43 düzeyinden 
1994 yõlõnda 0,49�a yükselmiş olup, Türkiye�de 
kişisel gelir dağõlõmõ alanõnda var olan denge-
sizliğin artarak devam ettiğini göstermek-
tedir. 

123. Aynõ dönemde, hanehalklarõnõn
yüzde 20�lik gelir gruplarõ itibarõyla dağõlõmõ 
dikkate alõndõğõnda, Türkiye genelinde en 
yoksul yüzde 20�lik hanehalkõ grubunun gelir 
payõ 1987 yõlõnda yüzde 5,24 iken 1994 yõlõnda 
yüzde 4,86�ya düşmüştür. En zengin yüzde 
20�lik grubun payõ bu yõllar arasõnda yüzde 
49,9�dan yüzde 54,9�a yükselmiştir. Kõrsal 
yerlerdeki hanehalklarõnõn gelir paylarõnda 
önemli bir değişme olmazken, kentsel yerler-
deki ilk dört grubun gelir paylarõ azalmõş, 
sadece en zengin yüzde 20�lik hanehalkõ 
grubunun payõnda ciddi bir artõş meydana 
gelmiş ve bu grubun payõ yüzde 50,9�dan 
yüzde 57,2�ye çõkmõştõr.  

124. En zengin ve en yoksul yüzde 20�lik
hanehalkõ grubunun elde ettikleri gelirlerin 
birbirine oranõ kõrsal yerlerde 9,2�den 8,5 
kata düşerken, kentsel yerlerde 9,4�den 11,9 
kata, Türkiye genelinde ise 9,6�dan 11,2 kata 
çõkmõştõr. 

125. Türkiye�nin gelir dağõlõmõ gösterge-
leriyle AB�nin göstergeleri arasõnda önemli 
farklar bulunmaktadõr. AB ülkelerinin ortalama 
Gini katsayõsõ 0,29�dur. En yoksul yüzde 20�lik 
hanehalkõnõn gelir payõ yüzde 8,3 iken en 
yüksek yüzde 20�lik hanehalkõnõn gelir payõ 
yüzde 38,8�dir. En zengin yüzde 20�lik hane-
halkõnõn gelirinin en yoksul yüzde 20�ye oranõ 
4,7 kattõr. 

126. Sağlõklõ bir hayat sürdürebilmek için
gerekli olan minimum gõda harcama düzeyine 
sahip bulunamama durumu olarak tanõmla-
nabilen mutlak yoksulluk oranõ, 1994 yõlõ 
itibarõyla yaklaşõk yüzde 8�dir. Mutlak yoksul-
luk oranõ kõrsal ve kentsel yerler için sõrasõyla 
yüzde 11,8 ve yüzde 4,6�dõr. Gõda ve diğer 
tüketim ihtiyaçlarõnõ bir bütün olarak dikkate 
alan temel gereksinimler yaklaşõmõna göre 
yoksulluk riski altõnda bulunan nüfusun oranõ 
yüzde 24 civarõndadõr.  

127. Mutlak yoksul durumunda bulunan
nüfusun yüzde 95�i, eğitim düzeyi ilkokul ve 
altõnda eğitim alanlar ile okuma-yazma 
bilmeyenlerden oluşmaktadõr.  

128. Uzun süredir devam eden yüksek
enflasyon ve faiz ödemelerinin bütçe üzerin-
deki yükü devletin genelde sosyal refahõ, 
özelde ise gelir dağõlõmõnõ düzeltici ve yoksul-
luğu azaltõcõ politikalar uygulama imkanlarõnõ 
daraltmõştõr. Gelir dağõlõmõnda gözlenen den-
gesiz yapõ, ekonomik büyümenin yoksulluğu 
azaltõcõ etkilerinin ortaya çõkmasõnõ güçleştir-
mektedir. Sosyal güvenlik ve sosyal yardõm 
sistemi, yoksul kesimleri korumakta yetersiz 
kalmõştõr. 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Birinci Bölüm

17 

129. 1999 yõlõnda toplam işgücü 23,2
milyona, toplam istihdam ise 21,5 milyona 
ulaşmõş, VII. Plan döneminde yõllõk ortalama 
yüzde 1,3 civarõnda gerçekleşen istihdam 
artõşõ ağõrlõklõ olarak hizmetler sektöründe 
yoğunlaşmõştõr.  

130. İşsizlik oranõ, küresel krizin ekono-
miye yansõmasõnõn bir sonucu olarak son 
yõllarda yüzde 6 düzeyinde seyrederken 1 
puan artarak 1999 yõlõnda yüzde 7,3�e yük-
selmiş, işsizlik ve eksik istihdam nedeni ile 
atõl işgücü oranõ ise yüzde 14,2 olarak ger-
çekleşmiştir. 

131. 1999 yõlõ itibarõyla toplam istihdam
içinde tarõmsal istihdamõn payõ yüzde 45,1, 
sanayi istihdamõnõn payõ yüzde 15,2 ve hiz-
metler sektörünün payõ ise yüzde 39,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Verimliliğin çok düşük olduğu 
tarõm sektöründe geniş bir işgücünün barõn-
dõrõlmasõ işgücü piyasasõnõn etkinliğinin sõnõr-
lanmasõna yol açmaktadõr. 

132. İşgücüne katõlma oranõ 1999�da
yüzde 51,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 
erkeklerde yüzde 73,5, kadõnlarda ise yüzde 
31,1 olmuştur.  

133. İstihdam edilenlerin eğitim düzeyinin
düşük olmasõ üretim ve verimliliği olumsuz 
etkilemekte, bu durum işgücünün niteliğinin 
yükseltilmesi gereğini ortaya koymaktadõr. 

134. Çalõşma hayatõ mevzuatõnõn, Avrupa
Birliği (AB)'ye uyum şartlarõnõ da dikkate 
alarak Uluslararasõ Çalõşma Örgütü (ILO) 
normlarõna uygun hale getirilmesi amacõyla, 
onaylanmõş ILO Sözleşmeleri'nin mevzuata 
yansõtõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmüştür.  

135. Ekonomik ve Sosyal Konsey, kesimler
arasõnda sosyal diyalogun geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamõş, ancak Konsey'in teş-
kilat kanunu çõkartõlamamõştõr.  

136. İlgili mevzuatta yapõlan çeşitli yasal
düzenlemelerle sağlanan imkanlara rağmen, 
ücretli kesimdeki kayõt dõşõ çalõşmalarõn endüst-
riyel ilişkiler ve işletmeler üzerindeki olumsuz 
etkileri devam etmektedir. 

137. Devlet memuriyetine merkezi sõnavla
giriş uygulamasõ 1999 yõlõnda başlatõlmõştõr. 
Kamu istihdamõndaki karmaşayõ ve ücret 
adaletsizliğini giderecek devlet personel 
rejimi reformu gerçekleştirilememiştir.  

138. 1999 yõlõnda sosyal sigorta program-
larõ tarafõndan kapsanan nüfusun oranõ yüzde 
91,0 ve sağlõk hizmetleri bakõmõndan sosyal 
sigorta kapsamõndaki nüfus oranõ, yüzde 
86,4'dür. Ancak toplam sivil istihdamõn yak-
laşõk yarõsõ aktif sigortalõ olarak sosyal sigorta 
programlarõ kapsamõnda bulunmaktadõr. 

139. Sosyal sigorta sistemini aktuaryel
olarak sürdürülebilir bir yapõya kavuşturmak 
ve mevcut sorunlarõ çözümlemek amacõyla, 
1999 yõlõnda 4447 sayõlõ Yasa ile, emeklilik 
yaşõ, asgari prim ödeme süresi, emekli aylõğõ 
bağlama oranõ gibi temel hususlarda düzen-
lemeler yapõlmõştõr. Aynõ yasa ile, AB ülkele-
rinde uygulanmakta olan ve ILO tarafõndan 9 
temel sosyal sigorta risklerinden biri olarak 
tanõmlanan işsizlik sigortasõ da uygulamaya 
konulmuştur. 

140. 4447 sayõlõ Yasa ile önemli düzen-
lemeler getirilmiş olmakla birlikte, sosyal 
sigorta kuruluşlarõnõn çağdaş sigortacõlõk ilke-
lerine göre yeniden yapõlandõrõlmasõ sağlana-
mamõştõr. Sosyal sigorta kuruluşlarõ arasõnda 
sigorta programlarõ açõsõndan önemli farklõlõklar 
devam etmektedir. 

141. 1995 yõlõnda kamu sosyal harcama-
larõnõn GSMH�ya oranõ yüzde 7,6 iken bu değer 
1997 yõlõnda yüzde 11,1�e yükselmiştir. AB 
ülkelerinde ise bu oran yüzde 18-32 arasõnda 
değişmektedir. 
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142. Artan kentleşme, göç olgusu, yüksek
enflasyon, gelir dağõlõmõnõn bozulmasõ, yoksul-
laşma ve aile yapõsõnda meydana gelen deği-
şimler gibi sebeplerden dolayõ sosyal hizmet 
ve yardõmlara olan ihtiyaç artmaktadõr. Sosyal 
hizmetlerin yürütülmesinde, dağõnõk kurumsal 
ve finansal yapõlanma, kurumlar arasõndaki 
koordinasyon ve işbirliği eksikliği sebebiyle 
ortaya çõkan sorunlar önemini korumaktadõr.  

143. 1999 yõlõ itibarõyla KOBİ'ler Türkiye'de
imalat sanayii sektöründe hizmet veren 
işletmelerin yüzde 99,2'sini, istihdamõn da 
yüzde 55,9'unu karşõlamaktadõrlar. Sektördeki 
toplam paylarõna ve istihdamda ulaştõklarõ 
önemli orana karşõn, yarattõklarõ katma değer 
yüzde 24,2'dir. Ancak KOBİ'lerin tüm banka 
kredilerinden aldõklarõ pay yaklaşõk yüzde 5'dir. 

144. KOBİ'lerin finansman, istihdam,
kalite ve standart alanlarõndaki sorunlarõnõn 
çözümünde yardõmcõ olmak amacõyla KOBİ 
yatõrõmlarõna kredi, vergi istisnasõ, yatõrõm 
indirimi, KDV desteği ve enerji desteği gibi 
yardõm unsurlarõndan yararlanma imkanõ 
getirilmiştir.  

145. 1997 yõlõ itibarõyla, araştõrma-geliş-
tirme (AR-GE) faaliyetlerine GSYİH�dan ayrõ-
lan pay yüzde 0,49 ve iktisaden faal onbin 
işgücüne düşen toplam tam zaman eşdeğer 
AR-GE personeli 10,4, araştõrmacõ sayõsõ 8,2 
olmuştur. 

146. VII. Planda öngörülmesine rağmen
AR-GE harcamalarõna yeterli kaynak ayrõlama-
mõş, araştõrmacõ personel sayõsõ artõrõlama-
mõştõr. 

147. Bilim-teknoloji-sanayi politikalarõyla
eğitim-öğretim ve AR-GE politikalarõ arasõnda 
uyum sağlanmasõ ihtiyacõ devam etmektedir. 

148. Bilişim teknolojisi bilinci artmõş, üni-
versite, kamu ve özel kesim işbirliği ile sektöre 

ilişkin daha etkin ve gerçekçi politikalar üret-
mek ve uygulamak imkanlarõ yaratõlmõştõr. 

149. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda
kararlaştõrõlan ve Ulaştõrma Bakanlõğõ'nca 
yürütülen Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana-
planõ (TUENA) sonuçlanmõş, fakat Anaplan'da 
öngörülen yapõlanmalarla ilgili çalõşmalara 
başlanõlamamõştõr.  

150. 1995-2000 yõllarõ arasõnda şehirleş-
me hõzõnõn, yõllõk ortalama olarak yüzde 4,7 
seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmek-
tedir. 1995 yõlõnda 34,4 milyon olduğu tahmin 
edilen kentsel nüfusun, 2000 yõlõ sonunda 
43,3 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 
66,4�ünü oluşturmasõ beklenmektedir. Kent-
lerde yaşayan nüfusun artmasõyla birlikte, 
eğitim, sağlõk, içme suyu, kanalizasyon, katõ 
atõk, kentiçi ulaşõm gibi alanlara yatõrõm 
yapõlmasõ ihtiyacõ artmaktadõr.  

151. 2000 yõlõ itibarõyla Türkiye�de toplam
14,8 milyon civarõnda konut mevcut olup, 
bunun 10,2 milyonunun 20.000 ve daha 
fazla nüfuslu yerleşim yerlerinde yer aldõğõ 
tahmin edilmektedir.  

152. Nüfus artõşõ, göç ve hõzlõ kentleşmeye
bağlõ olarak konut talebi artmakta, ihtiyacõn 
planlõ bir şekilde karşõlanamamasõ, konut 
açõğõnõn ruhsatsõz yapõlaşma ile kapatõlmasõna 
yol açmaktadõr. 

153. 1999 yõlõnda yaşanan ve çok büyük
can ve mal kaybõna yol açan Marmara ve 
Düzce depremleri sonucunda, 18.373 vatan-
daşõmõz hayatõnõ kaybetmiş, 48.901 vatan-
daşõmõz yaralanmõştõr. 93.010 konut, 15.165 
işyeri yõkõk veya ağõr hasarlõdõr. 104.440 
konut, 16.120 işyeri orta derecede, 113.283 
konut, 14.656 işyeri ise hafif derecede hasar 
görmüştür. 

154. Marmara ve Düzce depremlerinden
sonra gündeme gelen dõş kredi imkanlarõ ile 
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birlikte, konut ve altyapõ yapõm çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõr. Bu kapsamda, Bayõndõrlõk ve 
İskan Bakanlõğõ projeleri ve özel sektör hibe-
leri ile birlikte programlanan toplam 41.468 
prefabrike konutun yapõmõ tamamlanmõştõr. 
36.000 kalõcõ konutun yapõmõ programa 
alõnmõş ve evini yapana yardõm programõ 
hazõrlanmõştõr.  

155. 1996-1999 yõllarõ arasõnda il sayõsõ
79�den 81'e, ilçe sayõsõ 847'den 850'ye bele-
diye sayõsõ da 2.802�den 3.227'ye ulaşmõştõr. 
Aynõ dönemde belediye sõnõrlarõ içinde yaşa-
yan nüfusun toplam nüfusa oranõnõn yüzde 
76,4�den yüzde 79,5�e ulaşacağõ tahmin 
edilmektedir. 

156. İdarenin bütünlüğü ve yerinden
yönetim ilkesi çerçevesinde merkezi idare ile 
mahalli idareler arasõnda hizmet ve kaynak 
dengesi yeterince kurulamamõş ve koordi-
nasyon eksikliği giderilememiştir. Mahalli 
idareler görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
açõsõndan güçlendirilememiştir. 

157. Kõrsal alanda bulunan köy ve köyaltõ
yerleşmelerinin tamamõna elektrik ve yol 
hizmeti götürülmüştür. 1999 yõlõ itibarõyla, bu 
yerleşmelerin yüzde 75�inde yeterli, yüzde 
11�inde sağlõklõ ancak yetersiz içme suyu 
bulunurken, yüzde 14�ünde sağlõklõ içme suyu 
bulunmamaktadõr. Köylerin yüzde 7,5�inde 
ise kanalizasyon sistemi bulunmaktadõr.  

158. Çevre sorunlarõnõ çözmek amacõyla
mevzuatta ve kurumsal yapõnõn oluşturulma-
sõnda ilerlemeler kaydedilmiş, Ulusal Çevre 
Stratejisi ve Eylem Planõ (UÇEP) hazõrlan-
mõştõr. Temiz bir çevreye yönelik toplumsal 
duyarlõlõk artmaktadõr. 

159. Sürdürülebilir kalkõnma yaklaşõmõ
doğrultusunda, insan sağlõğõ ve doğal dengeyi 
koruyarak sürekli ve ekonomik kalkõnmaya 
imkan verecek, doğal kaynaklarõn yönetimini 
sağlayacak, gelecek kuşaklara daha sağlõklõ 
bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bõrakacak 
yönde bir gelişme kaydedilememiş ve çevre 
politikalarõnõn ekonomik ve sosyal politikalara 
entegrasyonu sağlanamamõştõr. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

UZUN VADELİ GELİŞMENİN TEMEL AMAÇLARI VE  
STRATEJİSİ (2001-2023) 

160. VIII. Plan, dünyada köklü ekonomik
ve sosyal değişimlerin yaşandõğõ bir dönemde 
hazõrlanmõştõr. Dünyada yaşanan bu değişimin 
sunabileceği imkanlardan ülkemizin en üst 
düzeyde yararlanabilmesini sağlamak, uzun 
vadeli bir gelişme stratejisini gerekli kõlmak-
tadõr. 

161. 2001-2023 dönemini kapsayan 
uzun vadeli gelişme stratejimizin temel 
amacõ; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlõk 
düzeyini aşma hedefi doğrultusunda, Türki-
ye�nin 21 inci yüzyõlda kültür ve uygarlõğõn en 
ileri aşamasõna ulaşarak dünya standardõnda 
üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak ve 
sorumluluklarõnõ güvenceye alan, hukukun 
üstünlüğünü, katõlõmcõ demokrasiyi, laikliği, 
din ve vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde 
gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir 
dünya devleti olmasõdõr. Bilgi toplumuna 
dönüşümün sağlanarak dünya hasõlasõndan 
daha yüksek oranda pay alõnmasõ, toplumun 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bilim ve 

uygarlõğa katkõ ile bölgesel ve küresel düzey-
lerdeki kararlarda etkin söz sahipliği uzun 
dönemli gelişme stratejimizin nesnel amaç-
larõnõ oluşturmaktadõr. 

162. Bu kapsamda, üniter yapõ korunarak
devletin yeniden yapõlandõrõlmasõ, toplumun 
eğitim ve sağlõk düzeyinin yükseltilmesi, gelir 
dağõlõmõnõn düzeltilmesi, bilim ve teknoloji 
yeteneğinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi, altyapõ hizmetlerinde etkinliğin 
artõrõlmasõ ve çevrenin korunmasõ sağlanarak 
ekonomik ve sosyal yapõda dönüşümün 
gerçekleştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr. 

163. İhracata dönük, teknoloji yoğun,
katma değeri yüksek, uluslararasõ standart-
lara uygun ve yerel kaynaklarõ harekete 
geçiren bir üretim yapõsõ hedeflenmektedir. 

164. Cumhuriyetin 100'üncü yõldönü-
müne rastlayan 2023 yõlõna kadar uzanan 
Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi, dünyada 
yaşanmakta olan kapsamlõ ve hõzlõ değişimi 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, İkinci Bölüm

22 

gözönünde bulundurarak, ekonomik ve 
toplumsal dönüşümlerin yönlendirilmesinde 
önemli bir işlev üstlenecektir. Amaçlanan 
dönüşümün daha uyumlu biçimde ve etkin 
kaynak kullanõmõyla, Türkiye'nin ihtiyaçlarõnõ 
karşõlayacak şekilde gerçekleştirilmesinde 
Planlarõn önemli bir katkõsõ olacaktõr. 

165. Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam
üyelik süreci içinde olmasõ, uluslararasõ norm 
ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun 
gerektirdiği koşullarõ yerine getirme yönün-
den önemli bir fõrsat yaratmaktadõr. Bu çerçe-
vede tam üyelik, binlerce yõllõk tarih ve kültür 
birikimine sahip olan ülkemizin gerçek potan-
siyelini ortaya koymasõna ve birikimini dünya 
ile paylaşmasõna yardõmcõ olacaktõr. Önemli 
bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemiz, 
bulunduğu bölgede iktisadi, sosyal, siyasi ve 
kültürel etkileşimi artõrarak bölge ve dünya 
barõş ve refahõna daha büyük katkõ yapabile-
cektir. 

166. Ülkemiz 21'inci yüzyõlda dünyada
stratejik ve ekonomik ağõrlõğõ giderek artacak 
olan Avrasya Bölgesinde merkezi bir konum-
dadõr. Bu Bölge, Türkiye'nin gerçek ekonomik 
büyüme potansiyelini ortaya koymasõ ve önü-
müzdeki dönemde daha etkin bir güç odağõ 
konumuna gelmesi için önemli bir fõrsat 
sunmaktadõr. Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti 
dahil Türk Cumhuriyetleri ile olan yakõn tarihi 
ve kültürel bağlarõmõz en büyük avantajlarõ-
mõzdan birisini oluşturmaktadõr. Bu çerçevede, 
Bölge ülkelerine yönelik yeni girişimlerin 
yapõlmasõ ve Bölgede bugüne kadar gerçek-
leştirilen işbirliğinde yeni aşamalara ulaşõl-
masõ önem taşõmaktadõr. 

167. Türkiye, Bölge gelişmesine de
katkõda bulunacak etkin bir ulaşõm altyapõsõnõ 
en kõsa sürede gerçekleştirecektir. Bölge 
ülkelerinde üretilen ham petrol ve doğal gazõ 
dünyaya ulaştõracak boru hatlarõ, ülkemizin 
ihtiyacõnõ karşõlamasõnõn yanõsõra, ülkemizi 

dünyanõn önemli enerji dağõtõm merkezlerin-
den biri haline getirecektir. 

168. Bunlarla birlikte, genç ve dinamik
nüfusu, ulusal gelişme bilinci, girişimcilik 
birikimi, kurumsallaşma yolunda ilerlemiş 
piyasa ekonomisi, uluslararasõ rekabete açõk 
sanayi yapõsõ, Güneydoğu Anadolu Projesi ile 
harekete geçirilen bölge potansiyeli, kõtalar-
arasõ ulaştõrma ağlarõ, doğal kaynaklarõ, tarihi 
ve turistik değerleri, 21'inci yüzyõla girerken 
Türkiye'nin toplumsal dönüşümü gerçekleş-
tirmesine katkõda bulunacaktõr. 

169. Türkiye'nin gerekli yapõsal dönü-
şümleri gerçekleştirmesi durumunda, 2001-
2023 döneminde yõllõk ortalama yüzde 7 dola-
yõnda büyüme hõzõ sağlamasõ ve büyümenin 
yaklaşõk yüzde 30'unun toplam faktör verim-
liliğinden kaynaklanmasõ, böylece 1998 yõlõnda 
3.200 dolar olan kişi başõna gelirini 2023 
yõlõnda Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yaklaş-
tõrmasõ beklenmektedir. Türkiye�nin, dönem 
sonunda ulaşacağõ 1,9 trilyon dolar civarõnda 
GSMH düzeyi ile dünyanõn ilk on ekonomisi 
arasõna girmesi öngörülmektedir. 

170. 2023 yõlõnda tarõm, sanayi ve hizmet
sektörlerinin toplam katma değer içindeki 
paylarõnõn sõrasõyla yüzde 5, 30 ve 65 olmasõ 
beklenmektedir. İstihdamõn yapõsõndaki temel 
değişimin tarõm ve hizmet sektörlerinde 
gerçekleşmesi ve dönem sonunda tarõmõn 
payõnõn yüzde 10�lara gerilemesi öngörül-
mektedir. 

171. Uzun dönemde nüfus artõş hõzõnõn
yavaşlayarak, ortalama yõllõk yüzde 1,1'e ve 
2020 yõlõndan sonra yüzde 1'in altõna düşeceği 
tahmin edilmektedir. Uzun vadede nüfusun 
kendi kendini yenileyebilmesi ve dinamik bir 
yapõya sahip olmasõ esas olup, nüfus artõş ve 
doğurganlõk hõzõnõn belirli düzeyde istikrar 
kazanmasõ önem arzetmektedir. 1999 yõlõnda, 
0-14, 15-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarõ itiba-
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rõyla sõrasõyla, yüzde 31, 64 ve 5 olan nüfus 
dağõlõmõnõn, 2023 yõlõnda yüzde 23, 69 ve 8 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

172. 1997 yõlõ nüfus tespitine göre yüzde
60�lar düzeyinde olan kentsel nüfus payõnõn, 
dönem sonunda yüzde 90 düzeyine ulaşmasõ 
beklenmektedir. 

173. Okullaşma oranõnõn, 2023 yõlõnda
ilköğretimde ve ortaöğretimde yüzde 100, 
yükseköğretimde yüzde 50 düzeyine ulaşa-
cağõ öngörülmektedir. 

174. Yoksulluk sõnõrõnõn altõnda bulunan
nüfusun 2010 yõlõna kadar önemli ölçüde 
yoksulluktan kurtarõlmasõ hedeflenmektedir. 

175. 2000 yõlõnda yüzde 22 dolayõnda
gerçekleşmesi beklenen toplam yatõrõm har-
camalarõnõn GSMH içindeki payõnõn, tedricen 
artarak 2023 yõlõnda yüzde 27 civarõnda ger-
çekleşeceği tahmin edilmektedir. 

176. 2000 yõlõnda yüzde 30 dolayõnda
olan kamu yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlar 
içindeki payõnõn dönem sonunda yaklaşõk 
yüzde 10 düzeyine gerilemesi öngörülmek-
tedir. 

177. Kamu yatõrõmlarõnõn 2001-2023
döneminde artan oranda eğitim, sağlõk ve 
Ar-Ge alanlarõnda yoğunlaştõrõlmasõ, enerji, 
ulaştõrma ve haberleşme sektörlerinin yatõrõm 

paylarõnõn 2010 yõlõna kadar düzeylerini 
korumasõ ve 2010 yõlõndan itibaren tedricen 
düşürülmesi öngörülmüştür. 

178. Toplam özel sektör yatõrõmlarõ içinde
eğitim, sağlõk, haberleşme ve enerji yatõrõmla-
rõnõn payõnõn dönem boyunca, özellikle 2010 
yõlõ sonrasõnda artacağõ, imalat sanayii yatõrõm-
larõnõn payõnda ise belirgin bir değişme olma-
yacağõ tahmin edilmektedir. 

179. Toplumsal hedeflere ulaşmada
piyasalarõn ve devletin birbirlerini tamam-
layõcõ rol oynamalarõ esas olacaktõr. Bu çerçe-
vede, devletin düzenleme, gözetim ve denet-
leme fonksiyonlarõ geliştirilecek, yerel yöne-
timler güçlendirilecek ve ulusal öncelikler 
doğrultusunda sivil toplum örgütleri destek-
lenecektir. 

180. Milli kültürümüzün korunmasõna,
geliştirilmesine, giderek daha geniş kitlelere 
ulaştõrõlmasõna devam edilerek dünya düze-
yinde etkileşim, tanõtõm ve bilgi akõşõ sağla-
nacaktõr. 

181. Türkiye'nin, jeostratejik konumu,
kültürel birikimi ve ekonomik ve sosyal alanda 
sağlayacağõ gelişmeler sonucu 2010'larda 
bölgesel bir güç olarak etkinliğini daha da 
artõrmasõ, 2020'lerde ise küresel bir güç 
olmasõ hedeflenmektedir. Türkiye, mevcut 
birikimi ile bu hedefleri gerçekleştirebilecek 
güce sahiptir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ TEMEL AMAÇ, İLKE VE
POLİTİKALARI (2001-2005) 

182. VIII. Plan dönemi, toplumun yaşam
kalitesinin yükseldiği, kesintisiz ve istikrarlõ 
büyüme sürecine girildiği, Avrupa Birliği üye-
liği sürecindeki temel dönüşümlerin gerçek-
leştirildiği, dünya ile bütünleşmenin sağlan-
dõğõ ve ülkemizin dünyada ve bölgesinde 
daha güçlü, etkili ve saygõn yer edindiği bir 
dönem olacaktõr. 

183. Kesintisiz bir büyüme süreci gerçek-
leştirebilmek için, kamu kesimi dengesi kuru-
larak ve uygun gelirler politikasõ izlenerek 
enflasyonun kalõcõ biçimde tek haneli düzeye 
indirilmesi çabalarõ kararlõlõkla sürdürülecek, 
Maastricht kriterleri yerine getirilecektir. Bu 
çerçevede, ekonomide etkinliği artõracak 
kurumsal ve yapõsal reformlarõn zamanõnda 
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alõna-
caktõr. 

184. Avrupa Birliği Türkiye'nin küreselleş-
me hareketinde önemli referans noktalarõndan 
birini oluşturacaktõr. Türkiye'nin Avrupa Birli-
ğine tam üyelik adaylõğõnõn onaylandõğõ Helsinki 

Zirvesi kararlarõ doğrultusunda, üyelik hede-
finin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli adõmlar 
atõlacaktõr. Plan döneminde Kopenhag kriter-
lerinin sağlanmasõna ve Topluluk müktese-
batõnõn benimsenmesine yönelik tedbirler 
alõnmasõna hõz verilecek, bu amaçla hazõrla-
nacak Ulusal Program, VIII. Planõn genel 
hedef ve öncelikleri ile uyumlu olacaktõr. 

185. İnsanõmõzõn hakettiği yaşam düze-
yinin sağlanmasõ amacõyla, gelir dağõlõmõnõn 
düzeltilmesine ve yoksullukla mücadeleye, 
bölgesel gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõna 
önem verilecektir. 

186. Eğitim sisteminin amacõ, Atatürk
ilke ve inkõlaplarõna bağlõ, demokratik değerleri 
benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklõ 
kültürleri yorumlayabilen, düşünme, algõlama 
ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratõcõ 
zekaya sahip bilgi çağõ insanõnõ yetiştirmektir. 
Eğitim sisteminin geliştirilmesi genç nüfusa 
sahip Ülkemizin ekonomik gelişmesinin gerek-
tirdiği nitelikli işgücü ihtiyacõnõn karşõlanmasõna 
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ve rekabetgücü kazanmasõna olanak sağla-
yacaktõr. 

187. Sağlõk hizmetleri, eşitlik ve hakka-
niyet içinde halkõn ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun bir yapõya kavuşturulacaktõr. 

188. Devletin özelleştirme yoluyla üretim
alanõndan çekilerek asli işlevine ağõrlõk vermesi 
ve rekabetçi piyasa düzenini sağlama işlevini 
dünyadaki dönüşümü dikkate alarak yerine 
getirmesi için gerekli düzenlemeler sürdürü-
lecektir. 

189. Türk sanayiinin dõş pazarlarda reka-
betgücü kazanabilmesi için, teknoloji üreten, 
Ar-Ge'ye önem veren, çevre normlarõna uygun 
üretim yapan, tüketici sağlõğõnõ ve tercihlerini 
gözeten, yerel kaynaklarõ harekete geçiren, 
nitelikli işgücü kullanan, küreselleşmenin 
avantajlarõnõ yakalayabilecek şekilde çağdaş 
işletmecilik ve üretim yöntemlerini uygulaya-
bilen, özgün tasarõm yapan, marka yaratabi-
len ve zaman içinde bilgi ve teknoloji yoğun 
alanlara kaymasõna olanak sağlayan esnek 
bir yapõya kavuşturulmasõ temel amaçtõr. 

190. Enerji talebinin güvenilir ve sürekli
biçimde düşük maliyetle karşõlanmasõ için 
gerekli önlemler alõnacaktõr. 

191. Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde
etkinliğini dengeli bir biçimde artõrmak ama-
cõyla diğer ülke ve ülke gruplarõyla çok taraflõ 
ve ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye 
önem verecektir. 

192. Ulusal ve uluslararasõ düzeyde
bilgiye erişimin kolaylaştõrõlarak bilgi kullanõ-
mõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için, gerekli hukuki 
ve kurumsal düzenlemeler yapõlacak, bilgi ve 
iletişim teknolojileri altyapõsõ hõzla geliştirile-
cektir. 

193. Kamu yönetiminde etkinlik sağla-
yarak ve adalet hizmetlerini modern toplumun 
gereklerine uygun hale getirerek yaşamõn 
kolaylaştõrõlmasõ suretiyle toplumun enerji ve 
birikimini kalkõnma yolunda daha verimli bir 
biçimde kullanmasõna olanak sağlanacaktõr. 

194. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ küre-
selleşmenin ekonomik ve sosyal hayatõ derin-
den etkilediği bir dönemde, insanõmõza bilgi 
toplumunun gereklerine her yönüyle uygun 
özellikleri kazandõracak ulusal çabaya õşõk 
tutan temel bir belge olacaktõr. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ MAKROEKONOMİK
POLİTİKALARI, HEDEFLERİ VE TAHMİNLERİ 

I. MAKROEKONOMİK
POLİTİKALAR

195. VIII. Plan döneminde makroeko-
nomik politikalarõn temel hedefi; enflasyonu 
AB kriterleri ile uyumlu düzeylere düşürmek, 
ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõ 
tesis etmek ve AB'ne tam üyelik hedefi doğrul-
tusunda ekonominin rekabet ve uyum gücünü 
artõrmaktõr.  

196. Bu temel hedefler çerçevesinde,
maliye politikasõ, kamu açõklarõnõ kalõcõ bir 
biçimde azaltacak ve kamu borç stokunun 
sürdürülebilir bir yapõda gelişmesini sağla-
yacak şekilde yürütülecektir. 

197. Para ve kur politikasõ enflasyonla
mücadeleyi destekleyecek ve ekonomik birim-
lere uzun vadeli bir bakõş açõsõ kazandõracak 
çerçevede uygulanacaktõr. 

198. Gelirler politikasõ, üretim ile istihdamõ
artõrma ve fiyat istikrarõnõ sağlama hedefle-

riyle tutarlõ bir biçimde ve verimlilikle ilişkili 
olarak yürütülecektir. 

199. Makroekonomik istikrarõ sürekli kõla-
cak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir 
yapõya kavuşmasõnõ sağlayacak olan yapõsal 
reformlar hõzla yürürlüğe konulacaktõr. Bu 
çerçevede, tarõmsal destekleme, sosyal 
güvenlik, kamu mali yönetimi ve şeffaflõk, 
vergi politikasõ, bankacõlõk sisteminin dene-
timi ve gözetimi konularõnda kapsamlõ yapõsal 
reformlar süratle hayata geçirilecektir. 

1. MALİYE POLİTİKASI

200. Maliye politikasõnõn temel amacõ,
kamu açõklarõnõn kalõcõ bir biçimde azaltõlmasõ 
ve sürdürülebilir bir finansman yapõsõna geçişin 
sağlanmasõ olacaktõr. Bu çerçevede, kamu 
harcama, gelir ve borçlanma politikalarõ tutarlõ 
ve etkin bir biçimde uygulanacaktõr. 

201. Kamusal faaliyet alanõ içinde yer
alan ve hizmetin niteliği itibarõyla bütçe ile 
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ilgisi kurulmasõ gereken kamusal harcamalar 
bütçe içine alõnacaktõr. 

202. Kamusal karar alma sürecinde etkin-
liği artõrmak amacõyla, politika oluşturulmasõ, 
planlama ve bütçeleme arasõnda kurulmasõ 
gereken zorunlu ilişki orta vadeli bir harcama 
sistemi perspektifine dayanan bütçeler hazõr-
lanmasõ suretiyle sağlanacaktõr. Bu çerçevede, 
bütçe hazõrlanmasõ süreci ile ilgili yasal çerçeve 
yeniden düzenlenecek, modern bütçe sistemle-
rinin gerektirdiği kurumsal ve fonksiyonel işle-
yiş ve mekanizmalar sisteme dahil edilecektir.  

203. Mali disiplinin sağlanmasõ, kaynak-
larõn stratejik önceliklere göre dağõtõlmasõ ve 
etkin kullanõlmasõ gibi temel bütçesel sonuç-
larõn elde edilmesinde önemli bir araç olan, 
mali saydamlõğõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağla-
yacak mekanizmalar geliştirilecektir. Bu 
anlamda, öncelikle muhasebe ve mali rapor-
lama standartlarõ geliştirilecek ve sisteme 
aktif bir şekilde dahil edilecektir. Mali disiplini 
sağlamak üzere kamu harcama reformu 
biran önce gerçekleştirilecektir. 

204. Siyasi ve yönetsel yetki ve sorum-
luluklar kamusal hizmetin üretilmesi süre-
cinde açõk olarak tanõmlanacak ve bu tanõm 
üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu 
geliştirilecektir.  

205. Denetimi sõnõrlayan düzenlemeler
ve fiili uygulamalar, denetim sisteminin 
bağõmsõz çalõşmasõnõ sağlayacak mekanizma-
larõn güçlendirilmesi ile birlikte kaldõrõlacaktõr. 

206. Etkinliği ölçen temel araçlardan
birisi olarak performans denetimine geçile-
cektir. 

207. Kamu harcamalarõnõn artõşõ kontrol
altõnda tutulacak ve kaynaklarõn tahsisinde 
hizmet-maliyet ilişkisinin sõkõ bir şekilde kurul-
masõna ve sektörel önceliklere önem verile-
cektir. 

208. Vergi sistemi basit ve anlaşõlõr hale
getirilecek, yeterli ve etkin belge düzeni ve 
otokontrol mekanizmalarõ geliştirilecek, vergi 
kayõp ve kaçaklarõ azaltõlacak, verginin tabana 
yayõlmasõ sağlanacaktõr. Vergi İdaresinin uygu-
lama hizmet ve denetim gücünü arttõrmak 
amacõyla tam otomasyon projesine büyük 
önem verilecek ve süratli bir şekilde tamam-
lanacaktõr. 

209. Tevkif suretiyle vergi alõnmasõndan
vazgeçilmeksizin, gelir vergisinin kişiselliği ve 
mali güce göre vergilendirme ilkelerini dikkate 
alan üniter vergilemeye ağõrlõk verilecektir. 

210. İstisna, muafiyet ve vergi indirimi
gibi vergi harcamalarõ ekonomik ve sosyal 
politikalar çerçevesinde yeniden düzenlenecek, 
vergi harcamalarõ yoluyla alõnmasõndan vazge-
çilen tutarlar bütçe kanunu kapsamõnda 
ayrõntõlõ bir şekilde raporlanacaktõr. 

211. Vergi affõ uygulamasõnõ gerektirme-
yecek ortam oluşturulacak ve af beklentile-
rinin ortadan kaldõrõlmasõnõ sağlayacak düzen-
lemeler gerçekleştirilecektir. 

212. Mahalli idarelerin sağladõklarõ hizmet-
lerle ilişkili olan bazõ vergi ve harçlarõn bu 
idarelere devri sağlanacaktõr. 

213. Kamu borçlanmalarõ düzenli bir
şekilde raporlanacak, kamu borç stoku şeffaf 
bir hale getirilecektir. Kamu mali sisteminde 
öngörülen disiplinin sağlanmasõ amacõyla, 
borçlanmaya ilişkin ilke ve sõnõrlamalarõ 
içeren bir borçlanma programõ bütçe ekinde 
yayõnlanacaktõr. Borçlanmaya ilişkin ilke ve 
sõnõrlamalarõn tespitinde Maastricht kriterleri 
dikkate alõnacaktõr. 

214. Bütçe içi fonlar tümüyle kaldõrõlacak,
bütçe dõşõ fonlardan kuruluş amaçlarõ doğrul-
tusunda çalõşmayanlar tasfiye edilecek, fonlara 
ek mali yükümlülük getirilmeyecektir. Bu 
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kapsamda, yeni fon kurulmayacak, faaliye-
tine devam edecek olan bütçe dõşõ fonlarõn 
denetiminde etkinlik sağlanacaktõr.  

215. Emeklilik ve sağlõk sigortasõ hesap-
larõ ve hizmetleri birbirinden ayrõlacak, sağlõk 
sigortasõ ve sağlõk hizmetlerinin özelleştiril-
mesine çalõşõlacaktõr. 

216. Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn gelir-
lerinin artõrõlmasõ amacõyla etkin bir fon yöne-
timi politikasõ uygulanacaktõr. Bu kapsamda, 
özellikle Emekli Sandõğõna ait gayrimenkul-
lerin rantabl kullanõlmasõ konusunda gerekli 
tedbirler alõnacaktõr. Bu çerçevede, varlõklarõn 
doğrudan işletilmesi yerine kiraya verilmesi, 
gayrimenkul yatõrõm ortaklõğõ gibi araçlardan 
yararlanõlacaktõr. 

217. Sağlõk harcamalarõnõn kontrolü ama-
cõyla, usulsüzlük yapanlara yönelik yaptõrõm-
larõn caydõrõcõlõğõ artõrõlacaktõr. 

218. Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn sigor-
tacõlõk dõşõndaki faaliyetleri tasfiye edilecektir.  

219. Emekli Sandõğõnda prime tabi tutul-
mayan gelirler prime tabi hale getirilecektir. 

2. PARA, KUR VE MALİ SİSTEME
İLİŞKİN POLİTİKALAR

220. VIII. Plan döneminde para politi-
kasõ, enflasyonun Avrupa Para Birliği kriter-
lerine uyumlaştõrõlmasõnõ ve fiyat istikrarõnõ 
hedefleyen bir çerçevede uygulanacaktõr. 

221. Kur politikasõ ilk 18 ay için hedef-
lenen enflasyon oranlarõ referans alõnarak 
döviz kurunun günlük olarak ilan edilmesi, 
2001 Temmuz ayõnda başlayan ikinci 18 ayda 
da kur sepeti uygulamasõnõn tedrici olarak 
açõlan bir bant içinde serbestçe belirlenmesi 
şeklinde olacaktõr. Böylece, kur bandõ uygula-
masõyla birlikte daha esnek bir net iç varlõk 

politikasõnõn uygulanmasõna başlanõlacaktõr. 
2003 yõlõndan itibaren döviz kurlarõ esnek bir 
çerçevede gelişirken, para politikasõ fiyat 
istikrarõnõn sürdürülmesi hedefi doğrultu-
sunda uygulanacaktõr.  

222. Mali sistemde kaynaklarõn etkin
dağõlõmõnõn temini ve mali kurumlarõn daha 
rekabetçi ve etkin bir yapõya kavuşabilmeleri 
için gerekli ortam oluşturulacaktõr. Bu çerçe-
vede, mali sistemde şeffaflõk ve etkinliğin 
sağlanmasõna yönelik adõmlar atõlacak, kamu 
bankalarõnõn yapõsal sorunlarõ çözülerek, 
öncelikle özerkleştirilecek ve kamu kesimi 
kademeli olarak bankacõlõk kesiminden çeki-
lecektir. Ayrõca, fon maliyetlerinin uluslar-
arasõ seviyelere yaklaştõrõlmasõ için mevduat 
munzam karşõlõklarõ, disponibilite yükümlü-
lüğü, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu
kesintisi gibi yasal yükümlülükler gözden
geçirilecektir.

223. Yatõrõm araçlarõnõn vergilendirme
açõsõndan nötr bir konuma çekilmesi sağlana-
caktõr. 

224. Mali sistemin AB normlarõyla uyum-
laştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

225. Gelişen mali sistemin yapõsõnda ayrõ
düzenleyici kurumlarõn görev alanlarõndan 
kaynaklanabilecek boşluklarõn önlenebilmesi 
ve mali piyasalarda etkinlik ve saydamlõğa ait 
uygulamalarõn homojenliğini sağlamak ama-
cõyla Mali Sistemi Düzenleme ve Denetleme 
Üst Kurulu oluşturulacaktõr. Mali sistemde 
faaliyette bulunan özerk düzenleme ve 
denetleme kurullarõnõn nihai aşamada tek 
çatõ altõnda toplanmasõyla oluşan söz konusu 
kurumun faaliyetleri konusunda parlamen-
toya karşõ sorumlu olmasõnõ ve sektörün 
tamamõnda faaliyet gösteren kuruluşlar ile 
kamuyu bilgilendirmesini sağlayacak düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 
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226. Şeffaflõğõn ön plana çõkacağõ VIII.
Plan döneminde yatõrõmcõlarõn kararlarõnõ 
daha geniş bir veri setini dikkate alarak verme-
leri mümkün hale gelecek, derecelendirme 
kuruluşlarõ faaliyete geçirilecek ve risklilik 
hakkõndaki bilgilerin herkese açõk ve ulaşõla-
bilir olduğu bir ortamda mevduat sigortasõnõn 
kapsamõ daraltõlacaktõr. 

227. Mali piyasalarda şeffaflõğõn teminine
yönelik olarak, 4487 sayõlõ Kanunla oluşturulan 
Muhasebe Standartlarõ Kuruluna etkinlik kazan-
dõrõlacaktõr. Bu çerçevede, tüm işletmeler için 
geçerli ve işletme ile ilgili tüm taraflarõn 
yararlanabileceği birörnek mali tablo ve 
raporlama standartlarõ oluşturulacaktõr. 

228. Düzenleme ve denetleme otorite-
lerinin sürekli gözetim ve denetimine imkan 
sağlamak amacõyla, mali sistemde faaliyet 
gösteren kuruluşlarõn ihtiyaçlarõna uygun risk 
yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kurul-
masõ sağlanacaktõr. 

229. Mali piyasalarda aracõlõk faaliyetinde
bulunan kurumlarõn sermaye yapõlarõnõn güç-
lendirilmesi amacõyla, birleşme ve devralmalar 
desteklenecektir. 

230. Bankacõlõk kesiminde sistemik risk-
lerin önlenebilmesi için, Bankacõlõk Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu tarafõndan gereken 
önlemlerin alõnmasõ sağlanacak, bu açõdan 
sistemin şeffaflõğõ ve uluslararasõ kriterlere 
uygun çalõşmasõ temin edilecektir. 

231. Bankacõlõk kesimini ilgilendiren
işlemlerin yaygõn olarak teknolojik altyapõ ve 
kart kullanõmõ ile yapõlmasõnõn sağlanmasõ 
için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecek 
ve Vergi Usul Kanunuyla Maliye Bakanlõğõna 
tanõnan mükelleflerin tahsilat ve ödemelerini 
finansal sistem kullanõlarak gerçekleştir-
meleri hususundaki yetki kullanõlacaktõr. 

232. Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kaydi-
leşmesi tavizsiz bir biçimde uygulanacaktõr. 

233. Sermaye piyasasõnõn arz yönünden
gelişmesi sağlanõrken, bu piyasalardaki derin-
liğin kurumsal yatõrõmcõlar vasõtasõyla artõrõl-
masõ için gereken önlemler alõnacaktõr. 

234. Mülkiyetin tabana yayõlmasõ için
azõnlõk hisselerinin haklarõnõn korunmasõna 
yönelik Birikimli Oy Sistemi uygulamasõnõn 
gelişmesi sağlanacaktõr. 

235. Mali piyasalarda rekabetçi ortamõ
bozan manipülasyon, içerden öğrenenlerin 
ticareti gibi konulara hassasiyetle eğilinecek 
ve özel uzmanlõğa ihtiyaç duyulan bu alanda 
ihtisas mahkemelerinin kurulmasõ hususunda 
adõmlar atõlacaktõr. 

236. Sigortacõlõk sektörünün fon yarata-
bilir bir yapõya kavuşturulabilmesi için özel 
emeklilik sigortalarõnõn gelişmesi sağlanacak, 
hayat sigortasõ dalõndaki mevcut vergi mev-
zuatõ tekrar gözden geçirilerek, vergisel teşvik-
lere açõklõk getirilecektir. 

237. Sigortacõlõk sektörünün düzenlen-
mesi ve denetlenmesi hususunda mevzu-
attaki boşluklar giderilecek, fonlarõn plasma-
nõnda güvenli yatõrõmõn gerçekleştirilebilmesi 
amacõyla şeffaflõğõn uygulanmasõ sağlanacaktõr. 

238. Zorunlu sigorta uygulamalarõ yaygõn-
laştõrõlacaktõr. 

3. KİT VE ÖZELLEŞTİRME
POLİTİKALARI

239. Devletin ekonomiye doğrudan müda-
halesi özelleştirme politikalarõ çerçevesinde 
olabildiğince daraltõlacak, kamu hizmeti nite-
liğinde görevlerin yürütülmesinde etkinlik ve 
verimlilik esaslarõna uyulacaktõr. Özelleştirme 
kapsamõ dõşõndaki işletmelerin faaliyetlerini 
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özerk bir şekilde yürütebilmelerini teminen 
yeniden yapõlandõrõlmalarõ sağlanacaktõr. 

240. Özelleştirme stratejisi geniş kamu-
oyu desteğine, uzlaşmaya ve özelleştirme 
sürecinin şeffaflõğõna dayanacaktõr.  

241. Özelleştirmeden beklenen hedeflere
ulaşmak amacõyla kamu sermayesinin belir-
leyici olduğu ulaştõrma-haberleşme ve enerji 
sektörlerinde serbestleşmeye gidilerek, özel 
sektör katõlõmõnõn sağlanmasõna yönelik düzen-
lemelere devam edilecektir. Yap-işlet-devret, 
yap-işlet ve işletme hakkõ devri gibi finansman 
modelleri yeniden gözden geçirilerek bu 
modellerin rekabeti engelleyici uygulamalara 
yol açmasõ önlenecektir. Özel sektörün katõ-
lõmõna açõlan iletişim ve enerji gibi sektör-
lerde, tüketici hak ve çõkarlarõnõ korumak ve
rekabeti tesis etmek başta olmak üzere
gerekli her türlü yapõsal düzenlemeler özerk
düzenleyici kurullar vasõtasõyla sağlanacaktõr.

242. Özelleştirme uygulamalarõnda ser-
maye piyasalarõndan yararlanõlarak serma-
yenin tabana yayõlmasõ sağlanacaktõr. 

4. YATIRIM POLİTİKALARI

a) Kamu Yatõrõmlarõ

243. Ülkemizde son yõllarda süreklilik
kazanan kamu açõklarõnõn yol açtõğõ borçlanma 
gereğinden kaynaklanan yüksek faiz oranlarõ 
yatõrõmlarõ olumsuz etkilemiştir. 

244. Kamu yatõrõmlarõnda, mevcut proje
stokunun büyüklüğü, ayrõlan kaynaklarõn 
yetersizliği, proje seçiminde teknik, ekonomik 
ve sosyal kriterlere ve önceliklere yeterince 
uyulamamasõ, önemli projelerdeki gecikmeler 
başlõca sorunlar olmaya devam etmektedir. 

245. VIII.Plan döneminde kamu ve özel
kesim kaynaklarõnõn akõlcõ ve birbirlerini tamam-

layan yatõrõm alanlarõna yönlendirilmesi esas 
olacaktõr. Bu politikaya paralel olarak kamu 
kesimi yatõrõmlarõ ağõrlõkla ekonomik ve sosyal 
altyapõ alanlarõnda yoğunlaştõrõlacak, özel 
kesimin ise kamu kesiminin çekildiği tüm 
alanlarõ da kapsayacak şekilde yatõrõmlarõnõ 
artõrarak sürdürmesi özendirilecektir. Özel 
kesimin, ülke genelinde yüksek katma değer 
yaratabilecek üretim gücüne erişilmesine, 
ekonominin rekabetgücünün geliştirilmesine, 
istihdamõn, verimliliğin ve ihracatõn artõrõlma-
sõna ve uygun teknolojilerin üretimi ve/veya 
transferine yönelik yatõrõmlara ağõrlõk vermesi 
büyük önem taşõmaktadõr.  

246. Kamu yatõrõmlarõ devletin ekonomi-
deki rolü ve belirlenecek öncelikler çerçeve-
sinde gerçekleştirilecek, mevcut proje stoku 
teknik, ekonomik ve sosyal yapõlabilirlik kriter-
leri çerçevesinde gözden geçirilerek rasyonel 
bir yapõya kavuşturulacak, proje döngüsü 
yönetimi kapsamlõ ve etkin hale getirilerek 
mevcut kamu kaynaklarõnõn daha verimli 
kullanõmõ sağlanacak ve kamu projeleri uygu-
lamasõnda disiplin artõrõlacaktõr.  

247. Kamu yatõrõmlarõnda, eğitim, sağlõk,
teknoloji altyapõsõ, enerji, sulama, kentsel 
altyapõ yatõrõmlarõna ve ulaştõrma alt sektör-
leri arasõnda dengeyi sağlayõcõ yatõrõmlara, 
bölgesel gelişme stratejileri dikkate alõnarak 
öncelik verilecektir.  

248. Kamu kesiminde önemli sektörlerde
gerçekleştirilecek projelerin planlanmasõnda 
ve uygulanmasõnda ana planlar çerçevesinde 
oluşturulacak öncelikler belirleyici olacaktõr. 

249. Kamu yatõrõm tahsislerinin belirlen-
mesinde, Yatõrõm Programõnda yer alõp dõş 
finansmanõ sağlanmõş, uygulamasõnda önemli 
aşama kaydedilmiş, diğer projelerle bağlantõlõ 
ve/veya eş zamanlõ olarak yürütülmesi önem 
taşõyan ve Plan dönemi içinde tamamlanarak 
ekonomiye kazandõrõlabilecek projelere belir-
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lenen sektörel öncelikler çerçevesinde ağõrlõk 
verilecektir. Ayrõca 1999 ve 2000 yõllarõnda 
deprem hasarlarõnõn telafisi amacõyla başla-
tõlmõş bulunan projelerden tamamlanamayan-
larõn Plan döneminin ilk iki yõlõnda öncelikle 
tamamlanmasõna çalõşõlacaktõr. 

250. Yatõrõm programlarõna alõnacak yeni
projelerin belirlenmesinde kamu proje stoku-
nun optimum düzeyde tutulmasõ hususu dik-
kate alõnarak seçici davranõlacak, yeni proje 
stokunun teknik, mali, ekonomik, sosyal ve 
çevresel yapõlabilirliği yüksek projelerden 
oluşturulmasõna azami dikkat gösterilecektir. 

251. Özelleştirme kapsamõndaki kuruluş-
larõn yatõrõm programlarõ, uygulanan özelleş-
tirme politikalarõyla uyumlu olacaktõr. 

252. Altyapõ hizmetlerinin sağlanmasõnda,
kamu yararõ ve etkinlik ilkeleri esas alõnarak, 
bir taraftan yeni finansman modelleri gelişti-
rilirken, diğer taraftan Yap-İşlet-Devret ve 
benzeri modellerin uygulamasõ etkin hale 
getirilecektir. 

253. Toplumun büyük kesimini ilgilen-
diren önemli projelerde, halkõn proje oluşu-
muna katõlõmõnõ sağlayacak katõlõm mekaniz-
malarõ geliştirilecektir. 

254. Bilgi toplumuna geçiş amacõ doğrul-
tusunda, yatõrõm alanlarõ konusunda da bilgi 
üretimi ve bilginin yaygõnlaştõrõlmasõ destek-
lenecektir. 

b) Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ

255. VII. Plan döneminde teşvik belgesi
almõş yatõrõmlarda düşüş görülmüştür. 1995, 
1996, 1997, 1998 ve 1999 yõllarõnda verilen 
teşvik belgelerinin sayõsõ ve toplam tutarõ, 
sõrasõyla 4.955 adet ve 48,9 milyar dolar, 
5.023 adet ve 24,6 milyar dolar, 5.144 adet 
ve 21,5 milyar dolar, 4.291 adet ve 15,4 

milyar dolar, 2.967 adet ve 11,2 milyar dolar 
olmuştur. Sektörel bazda ise 1995-1999 döne-
minde teşvik belgelerinin toplam yatõrõm 
tutarõ içinde imalat sanayinin payõ yüzde 
87,6�dan yüzde 43,4�e düşerken enerji, turizm, 
ulaştõrma ve diğer hizmet sektörü yatõrõmla-
rõnõn payõ artmõştõr. İmalat sanayii payõndaki 
bu gerilemede, Gümrük Birliği�ne hazõrlõk 
amacõyla tekstil sektörü başta olmak üzere 
1995 yõlõnda aşõrõ düzeyde artan yatõrõm 
eğilimi etkili olmuştur. Bu dönemde teşvik 
belgelerinde tevsi ve modernizasyon yatõrõm-
larõnõn payõ artarken komple yeni yatõrõmlar 
yüzde 70-80 düzeyindeki ağõrlõğõnõ korumuştur. 

256. VII. Plan döneminde KOBİ�lere,
OHAL ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki 
yatõrõmlara ve büyük ölçekli sõnai yatõrõmlara 
ilave destek imkanlarõ sağlanmõş, teşvik için 
ayrõlan kaynak bütçeleştirilmiş, ancak bu 
kaynağõn yetersizliği, uygulamada mevzuatõn 
sõk değişmesi, bürokrasinin fazlalõğõ ve devlet 
yardõmlarõnõ sağlayan kurumlar arasõndaki 
koordinasyon eksikliği önemini korumuştur. 

257. Yatõrõmlarõ teşvik politikalarõnõn temel
amacõ; dünya ile entegrasyonu sağlamak, 
bilgi toplumuna erişmek ve yabancõ sermayeyi 
özendirmektir. Bu çerçevede, yazõlõm başta 
olmak üzere bilgi teknolojileri, Ar-Ge ve 
teknoloji geliştirme, altyapõ, Yap-İşlet-Devret 
ve benzeri modellerle yürütülen projeler, 
çevre koruma, küçük ve orta boy işletmelerin 
gelişmesi, kalifiye işgücü sağlanmasõ, istihdam 
yaratma, döviz kazandõrma ve bölgeler arasõ 
gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõna yönelik 
yatõrõm ve faaliyetler desteklenecektir. 

258. Yatõrõmlarõn desteklenmesinde; AB
uygulamalarõ da dikkate alõnarak, değişen iç 
ve dõş piyasa şartlarõna uyum sağlamak üzere, 
daha etkin araçlarõn kullanõlmasõ, bürokrasinin 
azaltõlmasõ, şeffaflõk, genellik ve yansõzlõk 
temel ilke olacaktõr. 
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259. Bürokrasiyi azaltmak için; belli
büyüklükteki projelerin dõşõndaki yatõrõmlar, 
mali mevzuatlarda yapõlacak yeni düzenleme-
lerle belgesiz teşvik sistemine geçilecektir. 
Ayrõca yine bürokrasiyi azaltmak ve yatõrõm-
cõya kolaylõk sağlamak üzere; yatõrõm teşvik 
belgesine ait bazõ işlemlerin yatõrõmõn bulun-
duğu illerde yapõlmasõ sağlanacaktõr. 

260. Devlet yardõmlarõnõn uygulanma-
sõnda karmaşõk hale gelen bölge ve yöre 
tanõmlamalarõ, desteğin etkinliğini artõrmak 
üzere yeniden yapõlacaktõr. 

261. Türkiye�nin sanayi haritasõ çõkarõ-
larak, birbirini besleyen, birbirinin altyapõsõnõ 
tesis eden yatõrõmlar ile bölgesel gelişmeye 
yönelik projeler desteklenecektir. 

262. Devlet yardõmlarõ ile sağlanan des-
teklerin etkinliğini ölçmek, ayrõlan kaynağõn 
amacõna uygun kullanõp kullanõlmadõğõnõ 
araştõrmak üzere takip, kontrol ve değerlen-
dirme mekanizmasõ etkin hale getirilecektir. 

263. Çok sayõda ve karmaşõk olan �Yatõ-
rõmlarda Devlet Yardõmlarõ Mevzuatõ� sade, 
anlaşõlõr ve tek bir çerçeve karar haline geti-
rilecektir. Buna bağlõ olarak yatõrõm teşvik 
sisteminin basitleştirilmesi ve daha etkin hale 
getirilmesi için mevcut mevzuatta gerekli 
değişiklikler en kõsa sürede yapõlacaktõr. 

5. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER
DENGESİ POLİTİKALARI

264. İhracatta sürekli bir artõş gerçekleş-
tirilmesi amacõyla, rekabetgücünün artõrõlma-
sõna ve ihracatõn yapõsõnda dünya ticaretin-
deki eğilimlere paralel yapõsal bir dönüşüm 
gerçekleştirilmesine önem verilecektir.  

265. İhracatta yeni bir atõlõm yapõlabilmesi
amacõyla, tüketim malõ üreten ve yoğun ham-
madde ve emek kullanõmõna dayalõ üretim 

yapan sõnaî yapõdan, bilgi ve teknoloji yoğun 
sõnaî yapõya geçişi sağlayacak ve ihracatta 
yeni teknoloji yaratarak pazar payõnõ artõracak 
politikalara önem verilecektir.  

266. AB�ye uyum ve Dünya Ticaret Ör-
gütü anlaşmalarõnda öngörülen gerek geçiş 
süreci esneklikleri ve gerekse yasak olmayan 
sübvansiyonlar kapsamõnda başvurulabilecek 
Ar-Ge, çevre koruma, bölgesel kalkõnma 
amaçlõ sübvansiyonlarõn etkin bir şekilde kulla-
nõmõ sağlanacaktõr. Ayrõca, tanõtõma yönelik 
faaliyetler ile uluslararasõ Türk markasõ 
kullanõmõnõn teşvikine önem verilecektir. 

267. Eximbank kredi, garanti ve sigorta
mekanizmalarõna yeterli kaynak sağlanarak 
ihracatõn finansmanõna katkõda bulunulacaktõr. 
Ayrõca, Eximbank kredilerinin artan oranda 
ihracat sigortasõ, proje kredileri ve yurtdõşõ 
projelerin finansmanõna tahsis edilmesi sağla-
nacaktõr. İhracat sayõlan yurtiçi satõş ve tes-
limlerin de Eximbank kredilerinden yararlan-
dõrõlmasõ için gerekli çalõşmalar ve düzenle-
meler yapõlacaktõr. 

268. İhracatõn ve yurtdõşõna doğrudan
yatõrõmlarõn desteklenmesi açõsõndan, politik 
ve diğer risklerin garanti ve sigorta program-
larõ kapsamõnda üstlenilmesini, yurt dõşõndaki 
yatõrõmlarõn istikraz ve istikraz garantileri 
yoluyla desteklenmesini sağlayacak bir yapõ 
oluşturulacaktõr 

269. KOBİ'lerin uluslararasõ piyasalarda
yoğun rekabet koşullarõna uyum sağlamalarõ, 
uluslararasõ pazarlama, tanõtõm ve ticari bilgiye 
ilişkin eksikliklerini gidermeleri amacõyla 
Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri modelininin 
teşvikine devam edilecektir. Ayrõca, KOBİ�lerin 
organizasyon yapõlarõ içinde pazarlama ve 
ihracat birimlerinin oluşturulmasõ yönünde 
gerekli danõşmanlõk ve destek hizmetleri 
sağlanacaktõr.  
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270. Dahilde işleme rejimi çerçevesinde
yapõlan uygulamalarda, ülke kaynaklarõ değer-
lendirilerek, yurtiçi stoklar devreye sokula-
caktõr. Özellikle GAP�õn devreye girmesi sonu-
cunda artan üretimin, işlenmeden veya işlen-
dikten sonra ihraç edilebilir mallara yönlen-
dirilmesi sağlanacaktõr. 

271. AB dõşõndaki bölgesel bütünleşme-
lerden beklenen faydanõn sağlanabilmesi için 
öncelikle tercihli bir tarife rejimi oluşturula-
caktõr. Ayrõca, Kafkasya, Orta Asya ve Orta 
Doğu ülkeleri ile ticari ilişkilerin geliştirilme-
sine çaba gösterilecektir. 

272. Serbest Bölgelerden daha etkin
şekilde yararlanmaya yönelik olarak, sektörel 
kümeleşmenin, yüksek teknolojiyi içerecek 
şekilde olmasõ sağlanacak ve tanõtõm faali-
yetleri artõrõlacaktõr. 

273. Mevcut serbest bölgelerin tam
kapasiteyle ve etkin çalõşmasõna öncelik 
verilecek, serbest bölgelerin alt ve üst yapõ 
olanaklarõnõn iyileştirilmesi sağlanacaktõr. 

274. Ülke, sektör ve ürün bazõnda güncel
verilerin oluşturulmasõ, bunlara bağlõ olarak 
pazar araştõrmasõ faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ve uluslararasõ ticaret ve rekabet kurallarõ 
konularõnda ilgili kuruluşlar bünyesinde veri 
tabanõ oluşturulmasõ ve ihracatçõlarõn bu 
bilgilere kolaylõkla ulaşabilmeleri sağlana-
caktõr. 

275. İhracata yönelik destek ve yardõm-
larõn kapsamõ ile uygulama yöntemleri bakõ-
mõndan sõklõkla yaşanõlan değişikliklerin asga-
riye indirilmesi ve üretici ihracatçõlarõn plan-
lama ve ödemeler konusunda karşõlaştõklarõ 
sorunlarõn giderilmesi sağlanacaktõr.  

276. Elektronik ticaretin dünyada artan
önemi göz önüne alõnarak, ülke genelinde 
yaygõnlaştõrõlmasõ hõzlandõrõlacaktõr. 

277. Bilgi çağõnõn gereklerine uygun hõzlõ
ve sağlõklõ bir şekilde veri üretimi ve bürokratik 
işlemlerin azaltõlmasõ açõsõndan, mevcut Güm-
rüklerin Modernizasyonu Projesine dõş tica-
retle ilgili işlem yapan ve veri üreten ihracatçõ 
birlikleri de dahil edilecektir. 

278. İthalatõn haksõz rekabete neden
olmamasõ, ülke standartlarõ ve sağlõk koşulla-
rõna uygun olmasõ ve çevreye zarar verme-
mesi için uluslararasõ kurallarla uyumlu bir 
biçimde yapõlan düzenlemelerin etkin olarak 
uygulanmasõna devam edilecek, gerekli 
durumlarda yeni düzenlemeler ve değişiklikler 
yapõlacaktõr. 

279. İthalatta haksõz rekabetin araştõrõl-
masõ hususunda gerekli danõşmanlõk hizmet-
lerinin ve teknik yardõmõn ilgili kuruluşlarca 
sağlanmasõna çaba gösterilecektir. 

280. Dahilde işleme rejimi çerçevesinde
yapõlan ithalatõn izlenebilmesi ve daha etkin 
uygulama yapõlabilmesi için, dahilde işleme 
rejimi çerçevesinde verilen izinlerin gümrük 
kapõlarõnda kodlanarak kayõtlara geçirilmesi 
sağlanacaktõr. 

281. Sõnõr ticareti kapsamõndaki ithalatõn,
sõnõr ticaretine konu il ve bölge ihtiyaçlarõnõ 
aşarak haksõz rekabete yol açan uygulama-
lara dönüşmesi engellenecektir. 

282. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm-
larõnõn, ülkemizin üretim ve teknoloji kapasi-
tesi ve rekabetgücüne katkõsõna önem veri-
lecek, ihracata dönük ve yüksek katma değer 
yaratabilecek projeler özendirilecektir. 

283. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm-
larõ ile ilgili mevzuat AB normlarõyla uyumlu 
hale getirilecektir. 

284. Yabancõlarõn Türkiye�de çalõşma hak-
larõ ve yabancõ yatõrõmcõnõn mülk edinmesi ile 
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ilgili alanlarõ düzenleyen kanunlar günün 
ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde yeniden 
düzenlenecektir. 

285. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm-
larõ ile ilgili Türkiye�nin imzaladõğõ sözleşme-
lere işlerlik kazandõrõlacaktõr. 

286. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm-
larõnõ ileri teknoloji gerektiren üretim alanla-
rõna yönlendirecek bir şekilde etkin tanõtõm 
kampanyalarõ yapõlacaktõr. 

II. MAKROEKONOMİK ÖNGÖRÜLER

1. GİRİŞ

287. 1997 yõlõnõn ikinci yarõsõnda Güney-
doğu Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik 
kriz ve bir yõl sonra ortaya çõkan Rusya krizi, 
ülkemizde dõş kaynak yetersizliğine ve kamu 
borçlanmasõnda iç piyasalara daha fazla yöne-
linmesine neden olmuştur. Artan iç borç stoku 
nedeniyle, iç borç faiz ödemeleri bütçenin en 
büyük kalemlerinden biri haline gelmiş, kamu 
gelir ve faiz dõşõ harcamalarõndan oluşan bütçe 
birincil dengesinin, kamu maliyesi performansõ 
açõsõndan gösterge niteliği en aza inmiştir. 
1998 yõlõnda, kamu kesiminde sürdürülebilir 
bir dengenin sağlanmasõ amacõyla uygulamaya 
konan istikrar programõ ve dõş talep yetersiz-
liğine bağlõ olarak yavaşlayan ekonomi, 
Marmara ve Bolu-Düzce depremlerinin de 
olumsuz etkisiyle 1999 yõlõnda yüzde 6,4 
oranõnda küçülmüştür. 

288. Bu gelişmeler sonucunda, ekonomik
istikrarõ yeniden sağlamaya yönelik olarak 
2000-2002 dönemini kapsayan 3 yõllõk Makro-
ekonomik Program, IMF Stand-By Anlaşmasõ 
desteği ile uygulamaya konulmuştur. Program 
temel olarak �bağlõ kur politikasõ� aracõyla, 
2002 yõlõnõn sonunda enflasyonu tek haneli 

rakamlara düşürmeyi hedeflemektedir. Bu 
bağlamda, TEFE yõllõk artõşõnõn 2000 yõlõ sonu 
itibariyle yüzde 20, 2001 yõlõ sonunda yüzde 
10 ve 2002 yõlõ sonunda da yüzde 5 düzeyine 
düşeceği tahmin edilmektedir. Ayrõca, 2000-
2002 döneminde ekonomik büyümenin yüzde 
5�ler seviyesinde gerçekleşmesi, öngörülen 
yapõsal reformlar ile kamu kesimi dengesinin 
yeniden sürdürülebilir bir yapõya kavuşturul-
masõ amaçlanmõştõr. Bu çerçevede, dõş kaynak 
ve özelleştirme gelirleri ile kamunun iç borç 
stoku ve faiz yükünün azaltõlmasõ planlan-
makta ve bunun sonucunda, iç borç kullanõ-
mõnõn kõsa vadeden uzun vadeye doğru 
kaymasõ ve reel faizlerin düşmesi beklenmek-
tedir. Enflasyonu düşürme programõ, enflas-
yon hedefiyle tutarlõ gelirler politikasõ ve sõkõ 
maliye politikasõyla desteklenmektedir. 

289. VIII. Planõn 2001-2002 dönemi
makroekonomik istikrarõn sağlanacağõ, 2003-
2005 dönemi ise yapõsal reformlara devam 
edilerek, kamu gelir ve harcamalarõnõn orta 
vadeli planlanabileceği, enflasyonun tek 
haneli rakamlar seviyesinde tutulmasõ için 
gerekli politikalarõn uygulanarak, büyümenin 
sürdürülebilir bir yapõya kavuşturulacağõ bir 
dönem olacaktõr. 

2. MİLLİ GELİR TAHMİNLERİ

290. VIII. Plan döneminde yõllõk ortalama
olarak GSYİH�nin yüzde 6,5, GSMH�nõn ise 
yüzde 6,7 oranõnda artacağõ tahmin edilmek-
tedir. Sektörler itibariyle yõllõk ortalama katma 
değer artõş hõzõnõn tarõmda yüzde 2,1, sanayide 
yüzde 7 ve hizmetlerde yüzde 7,5 olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böylece, 
Plan dönemi sonunda tarõmõn GSYİH içindeki 
payõnõn yüzde 17,2�den yüzde 14,0�e düşmesi, 
sanayinin payõnõn yüzde 23,3�den yüzde 23,8�e 
ve hizmetlerin payõnõn ise yüzde 59,5�den 
yüzde 62,2�ye yükselmesi beklenmektedir.
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 TABLO: 1- Ana Sektörler İtibariyle Katma Değer Gelişmesi 
(1998 Fiyatlarõyla, Trilyon TL.) 

2000(1) 2001-2005 2005
 Sektörler 

Katma Değer GSYİH İçindeki 
pay (%) 

Yõllõk Ortalama 
Değişme(%) 

GSYİH İçindeki 
pay (%) 

1. Tarõm 9001,5 17,2 2,1 14,0
2. Sanayi 12178,8 23,3 7,0 23,8 
3. Hizmetler 31090,1 59,5 7,5 62,2 
 GSYİH (P.F.) 52270,5 100,0 6,5 100,0
 Dõş Alem Faktör Gelirleri 587,4 1,1 - 2,2 
 GSMH (P.F.) 52857,9 101,1 6,7 102,2

(1) Gerçekleşme Tahmini
Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik modeli DPTMAKROM vasõtasõyla elde edilmiştir.

TABLO: 2- Üretimde Sektörel  
Gelişmeler 

(1998 Fiyatlarõyla) 
2000 (1) 2001-2005 2005 

Sektörler Sektörel 
Paylar 
(%) 

Yõllõk 
Ortalama 
Artõş(%) 

Sektörel 
Paylar 
(%) 

Tarõm 14,8  3,8 13,9  
Sanayi 34,2  4,4 33,0  
Hizmetler 51,0  6,0 53,1  
Toplam 100,0  5,2 100,0  

(1) Gerçekleşme Tahmini
Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik
modeli DPTMAKROM vasõtasõyla ve 1996 Yõlõ
Girdi-Çõktõ Tablosundan yararlanarak
elde edilmiştir.

291. Plan döneminde GSMH büyümesine
en yüksek marjinal katkõnõn Toplam Faktör 
Verimliliğinde (TFV) öngörülen artõştan gelmesi 
beklenmektedir. TFV artõşõ; üretim artõşõnõn 
sermaye, işgücü gibi geleneksel üretim fak-
törlerindeki değişme tarafõndan açõklanamayan 
kõsmõdõr. Sürdürülebilir büyüme açõsõndan 
önemli bir olgu olan TFV�nin başlõca belirleyi-
cileri; eğitim, Ar-Ge harcamalarõ, doğrudan 
yabancõ sermaye yatõrõmlarõ, dõşa açõklõk, 
kurumsal yapõ ve altyapõ yatõrõmlarõdõr. Türkiye 

ekonomisinde son otuz yõllõk dönemde yõlda 
ortalama yüzde 15�ler civarõnda seyreden ve 
son yõllarda yüzde 20 düzeyini aşan TFV�nin 
büyümeye katkõsõnõn Plan dönemi boyunca 
yüzde 30�lara yükseleceği tahmin edilmek-
tedir. Plan döneminde TFV artõşõ, kamu kaynak-
larõnõn artan ölçüde eğitim, sağlõk, Ar-Ge, 
haberleşme ve enerji yatõrõmlarõna yönlendiril-
mesiyle mümkün olacaktõr. 

292. Plan döneminde, büyümenin üretim
yönünden geleneksel belirleyicileri olan ser-
maye stoku ve istihdamda da belirgin bir 
artõş öngörülmektedir. Kamu ve özel yatõrõm-
larda gerçekleşmesi beklenen artõş nedeniyle 
toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn yõlda 
ortalama yüzde 7,1 oranõnda artacağõ tahmin 
edilmektedir. İstihdam yapõsõnõn tarõmdõşõ 
sektörler lehine değiştirilmesi, işgücü piya-
sasõnõn etkinleştirilmesi ve bilgi çağõnõn gerek-
leri doğrultusunda nitelikli işgücünün büyü-
meye katkõsõnõn artõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

293. Plan döneminde nüfus artõş hõzõnõn
düşüş eğiliminin süreceği tahmin edilmektedir. 
2000 yõlõnda cari olarak yaklaşõk 3.000 dolar 
düzeyinde olan kişi başõna GSMH'nõn, 2005 
yõlõnda 4.300 dolar seviyesine yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 
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3. BÜYÜMENİN TALEP BİLEŞENLERİ

294. Makroekonomik Programõn uygu-
lanma döneminde (2000-2002) GSMH�nõn 
yõlda ortalama yüzde 6,3 büyümesi öngörül-
mektedir. VIII. Plan döneminde ise GSYİH�nõn 
reel olarak yõlda ortalama yüzde 6,5, net dõş 
alem faktör gelirlerinde beklenen olumlu 
gelişmelerin etkisiyle GSMH�nõn yõlda ortalama 
yüzde 6,7 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

295. VIII. Plan döneminde toplam sabit
sermaye yatõrõmlarõnõn, büyük ölçüde reel faiz 
oranõndaki düşüşe bağlõ olarak yõlda ortalama 
yüzde 7,1 oranõnda reel artõş göstermesi ve 
cari GSMH içindeki payõnõn da 2005 yõlõ itiba-
riyle yüzde 21,5 düzeyinde gerçekleşmesi 
beklenmektedir.  

296. Plan döneminde kamu sabit sermaye
yatõrõmlarõnõn yõllõk ortalama yüzde 8,5 artmasõ 
planlanmakta ve özel sabit sermaye yatõrõm-
larõnõn ise yüzde 6,5 artacağõ tahmin edilmek-
tedir. Özel sabit sermaye yatõrõm harcamala-
rõnda öngörülen artõş, ağõrlõklõ olarak makina-
teçhizat yatõrõmlarõndan kaynaklanmaktadõr. 

297. Plan döneminde iç borç faiz ödeme-
lerinin GSMH içindeki payõnõn önemli derecede 
düşmesine bağlõ olarak kamudan özel kesime 
yapõlan transferlerin azalmasõyla, özel harca-
nabilir gelirin GSMH içindeki payõ 2000 yõlõndaki 
yüzde 95,5 düzeyinden (kamu kesimi harca-
nabilir gelirinin GSMH içindeki payõ yüzde 
4,5; Tablo 8) Plan dönemi sonunda yüzde 83 
düzeyine (Tablo 8) inmesi beklenmektedir. 
Ancak özel kesim tasarruf oranlarõnõn da 
düşmesi sonucunda Plan döneminde ortalama 
özel tüketim eğiliminin belirgin bir değişiklik 
göstermemesi beklenmektedir. 

298. 2000-2005 döneminde özel tüketim
harcamalarõnõn cari GSMH içindeki payõnõn 
yüzde 68�den yüzde 66,4�e düşmesi, kamu 
tüketim harcamalarõnõn payõnõn ise yüzde 
14�den yüzde 15�e yükselmesi öngörülmektedir. 

299. Dõş talebin olumlu seyredeceği,
turizm gelirlerinin önemli ölçüde artacağõ ve 
Plan döneminin ilk iki yõlõnda tüketim artõşõnõ 
sõnõrlõ tutacak politikalarõn uygulanacağõ var-
sayõmõyla toplam mal ve hizmet ihracatõnõn 
ortalama yõllõk yüzde 8,4 oranõnda artacağõ 
tahmin edilmektedir. Buna karşõlõk mal ve 
hizmet ithalatõnõn aynõ dönemde ortalama 
yõllõk yüzde 8,2 oranõnda artmasõ beklen-
mektedir. 

TABLO: 3- GSMH�nõn Harcamalar  
İtibariyle Yüzde Artõşlarõ 

(1998 Fiyatlarõyla, Trilyon TL.) 

2000 (1) 

2001-2005 
Yõllõk  
Ort. 

% Artõş 
 Toplam Tüketim Harcamalarõ 43004,8 6,5 
  Özel Kesim Tüketim  
  Harcamalarõ 36038,3 6,3
   Özel Kesim Dayanõklõ  
   Tüketim Harcamalarõ 11931,8 6,6 
   Özel Kesim Dayanõksõz  
   Tüketim Harcamalarõ 24106,5 6,2 
  Kamu Kesimi Tüketim  
  Harcamalarõ 6966,5 7,6
 Toplam Yatõrõm Harcamalarõ 12096,5 6,7 
  Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ 11826,4 7,1  
   Özel Kesim 8140,8 6,5 
    Özel Kesim Makina- 
    Teçhizat Yatõrõmlarõ 4013,1 7,4 
    Özel Kesim Konut  
    Yatõrõmlarõ 3055,1 5,5 
    Özel Kesim Konut Dõşõ Bina  
    Yatõrõmlarõ 1072,6 6,0 
   Kamu Kesimi 3685,6 8,5 
   Stok Değişmesi 270,1 -
 Mal ve Hizmet İhracatõ 12776,5 8,4 
 Mal ve Hizmet İthalatõ 15607,3 8,2 
 Gayri Safi Yurtiçi Hasõla 52270,5 6,5
  Net Dõş Alem Faktör Gelirleri 587,4 - 
 Gayri Safi Milli Hasõla 52857,9 6,7

Kaynak: DİE 

(1) Gerçekleşme tahmini
Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik  
modeli DPTMAKROM vasõtasõyla elde edilmiştir. 
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TABLO: 4- GSMH�nõn Harcamalar  
İtibariyle Yüzde Dağõlõmõ 

(Cari Fiyatlarla) 
 2000 (1) 2005 

Toplam Tüketim Harcamalarõ 82,0  81,5 
 Özel Kesim Tüketim Harcamalarõ 68,0  66,4
  Özel Kesim Dayanõklõ Tüketim  
  Harcamalarõ 28,7  28,5 
  Özel Kesim Dayanõksõz Tüketim  
  Harcamalarõ 39,3  38,0 
 Kamu Kesimi Tüketim Harcamalarõ 14,0  15,0 
Toplam Yatõrõm Harcamalarõ 22,0  21,5 
 Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ 21,6  21,5 
  Özel Kesim 14,6  14,3 
   Özel Kesim Makina-Teçhizat  
   Yatõrõmlarõ 8,3  8,4 
   Özel Kesim Konut Yatõrõmlarõ 4,8  4,5 
   Özel Kesim Konut Dõşõ Bina  
   Yatõrõmlarõ 1,5  1,4 
  Kamu Kesimi 7,0 7,2 
Stok Değişmesi 0,5  0,0 
Mal ve Hizmet İhracatõ 23,0  24,8 
Mal ve Hizmet İthalatõ 28,2  29,8 
Gayri Safi Yurtiçi Hasõla 98,9  98,0 
 Net Dõş Alem Faktör Gelirleri 1,1  2,0 
Gayri Safi Milli Hasõla 100,0  100,0 

(1) Gerçekleşme tahmini

Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik
modeli DPTMAKROM vasõtasõyla elde edilmiştir.

4. YATIRIMLAR VE TASARRUFLAR

300. VIII. Plan döneminde özellikle faiz
giderlerinde sağlanacak azalõşa bağlõ olarak, 
kamu reel harcanabilir gelirinin GSMH için-
deki payõnõn 2000 yõlõndaki yüzde 4,5 seviye-
sinden 2005 yõlõnda yüzde 17,1 düzeyine yük-
selmesi beklenmektedir. Öte yandan, 2000 
yõlõnda kamu faiz giderlerindeki artõşõn özel 
harcanabilir gelir üzerindeki konjonktürel 
etkisi nedeniyle yüzde 95,5�e yükselen özel 
harcanabilir gelirin GSMH içindeki payõnõn, 
2005 yõlõnda yüzde 83 civarõna düşmesi bek-
lenmektedir. 

301. Plan döneminde, 1998 fiyatlarõyla
toplam 73 katrilyon TL. düzeyinde sabit ser-

maye yatõrõmõnõn gerçekleşeceği, bu büyük-
lüğün yaklaşõk 50 katrilyon TL�sinin özel kesim, 
23 katrilyon TL. kadarõnõn da kamu kesimi 
tarafõndan gerçekleştirileceği öngörülmektedir.  

302. Plan döneminde hedeflenen büyü-
menin gerçekleşmesi, büyük ölçüde TFV�de 
öngörülen artõşa, bu da kamu kaynaklarõnõn 
TFV�yi artõrõcõ yönde kullanõmõna bağlõdõr. Bu 
çerçevede Plan döneminde, kamu yatõrõm 
harcamalarõnõn eğitim, enerji ve sağlõk sektör-
lerinde yoğunlaşmasõ öngörülmektedir. VII. 
Plan döneminde 100 kabul edilen kamu yatõ-
rõm reel endeksinin VIII. Plan döneminde 
eğitimde 243,6�ya, enerjide 241,5�e ve sağlõkta 
181,4�e yükselmesi hedeflenmektedir. 

303. VII. Plan döneminde 100 kabul
edilen özel yatõrõm reel endeksinin de benzer 
bir eğilimle, VIII. Plan döneminde eğitimde 
223,5�e, enerjide 117,4�e ve sağlõkta 108,3�e 
yükselmesi beklenmektedir. Söz konusu 
endeks değerinin imalatta 95,5�e gerileyeceği, 
turizm ve konutta ise sõrasõyla, 185,3 ve 115,8 
düzeyine ulaşacağõ tahmin edilmektedir. 

304. Öngörülen TFV artõşõnõn gerçekleş-
mesi için önem arzeden üniversitelerin araştõr-
ma projelerine yönelik harcamalarõn, Plan 
döneminde yõlda ortalama yüzde 74,3 oranõnda 
artarak, toplam kamu sabit sermaye yatõrõmlarõ 
içindeki payõnõn Plan dönemi sonunda yüzde 
1,8 oranõna ulaşmasõ hedeflenmektedir. 

305. Plan döneminde 1998 fiyatlarõyla,
yurtiçi tasarruf oranõnõn, 2000 yõlõna göre 
belirgin bir değişiklik göstermeyeceği ve 
yaklaşõk yüzde 17 düzeyinde gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, özel 
tasarruf (özel tasarruf/özel harcanabilir gelir) 
oranõnõn yaklaşõk 8 puan azalacağõ, kamu 
tasarruf (kamu tasarrufu/kamu harcanabilir 
gelir) oranõnõn ise 2002 yõlõ itibariyle pozitife 
geçerek 2005 yõlõnda yüzde 16�ya ulaşacağõ 
tahmin edilmektedir. 
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TABLO: 5- Sektörel Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ 
(1998 Fiyatlarõyla, Tl.) 

VII. Plan
Dönemi (1) 

VIII. Plan
Dönemi

VIII. Plan Dönemi
Endeksi
VII. Plan

Dönemi=100 
Kamu  Özel  Toplam Kamu (2) Özel Toplam Kamu Özel  Toplam 

Tarõm 1451,5 1990,0 3441,5 1744,4 1666,5 3410,9 120,2 83,7 99,1 
Madencilik 244,8 572,8 817,6 325,1 399,8 724,9 132,8 69,8 88,7 
İmalat 532,8 10613,9 11146,7 618,8 10136,8 10755,6 116,1 95,5 96,5 
Enerji 2242,6 1322,7 3565,2 5416,6 1552,2 6968,8 241,5 117,4 195,5 
Ulaştõrma-Haberleşme 5421,9 8717,1 14138,9 6340,4 7942,8 14283,2 116,9 91,1 101,0 
Turizm 100,9 1690,7 1791,6 93,8 3133,1 3226,9 92,9 185,3 180,1 
Konut 307,1 18423,3 18730,3 22,6 21328,1 21350,6 7,3 115,8 114,0 
Eğitim 1808,5 563,7 2372,2 4405,5 1259,9 5665,4 243,6 223,5 238,8 
Sağlõk 706,5 1289,1 1995,6 1281,4 1395,9 2677,3 181,4 108,3 134,2 
Diğer Hizmetler 3081,0 1912,6 4993,5 3244,0 643,8 3887,9 105,3 33,7 77,9 
Toplam 15897,5 47095,8 62993,2 23492,6 49458,9 72951,5 147,8 105,0 115,8 

(1) VII. Plan döneminde, 2000 yõlõ, program tahmini olarak alõnmõştõr
(2) VII. ve VIII. Plan Sabit Sermaye Yatõrõmlarõnõn karşõlaştõrõlabilir olmasõ için Kamu Yatõrõmlarõ içindeki Yatõrõm
İşçiliği ve Mahalli İdareler yatõrõmlarõ ağõrlõklõ olarak dağõtõlmõştõr.

TABLO: 6- Sektörel Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ 

2000 (1998 Fiy., 
Trilyon TL.) 

2000-2005 Yõllõk 
Ortalama 

Değişme (%) 

2001-2005 Dönemi 
Sektörel Dağõlõm 

(Cari Fiy.,%) 
Kamu  Özel Toplam Kamu  Özel Toplam Kamu  Özel  Toplam 

Tarõm 179,1 275,7 454,8 11,5 5,8 8,2 5,3 3,2 3,9 
Madencilik 41,1 99,1 140,2 0,2 -9,4 -6,2 1,1 0,8 0,9 
İmalat 143,1 1504,1 1647,2 -19,8 10,2 8,7 1,8 20,4 14,3 
Enerji 542,1 187,6 729,6 10,5 16,4 12,1 18,0 2,9 7,8 
Ulaştõrma-Haberleşme  791,0 1138,8 1929,8 5,6 11,2 9,1 20,3 16,7 17,9 
Turizm 12,2 417,9 430,1 2,3 12,9 12,7 0,2 6,8 4,6 
Konut 29,4 3838,5 3867,8 -35,8 2,9 2,8 0,1 42,5 28,8 
Eğitim 422,7 122,8 545,5 14,6 23,5 16,9 15,0 2,6 6,6 
Sağlõk 132,2 211,5 343,7 11,0 9,1 9,8 5,4 2,9 3,7 
Diğer Hizmetler 370,9 344,8 715,7 10,2 -27,1 -1,2 6,5 1,3 3,0 
Yatõrõm İşçiliği 310,0  - 310,0 5,3  - 5,3 5,2  - 1,7 
Mahalli İdareler 877,0  - 877,0 5,3  - 5,3 21,0  - 6,8 
Toplam 3850,8 8140,8 11991,5 7,5 6,5 6,8 100,0 100,0 100,0 
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5. ÖDEMELER DENGESİ

306. VIII. Plan döneminde, ihracatõn
(FOB) yõlda ortalama yüzde 11 oranõnda 
artarak 2005 yõlõnda cari fiyatlarla yaklaşõk 
46,5 milyar dolara ulaşmasõ beklenmektedir. 
Aynõ dönemde ithalatõn (CIF) yõlda ortalama 
yüzde 10 oranõnda artarak 2005 yõlõnda cari 
fiyatlarla yaklaşõk 79 milyar dolara ulaşacağõ 
tahmin edilmektedir. Böylece, ihracatõn 
ithalatõ karşõlama oranõnõn Plan dönemi 
sonunda yüzde 63 olmasõ beklenmektedir. 

307. Türkiye�nin turizm potansiyelini en
iyi şekilde değerlendirmek amacõyla başlatõlan 
çalõşmalar sonucunda, Plan dönemi boyunca 
turizm gelirlerinde artõş beklenmektedir. 
2000 yõlõnda 7,2 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşmesi beklenen turizm gelirlerinin 
2005 yõlõnda 11,6 milyar dolara ulaşacağõ 
tahmin edilmektedir. 

308. Makroekonomik Program çerçeve-
sinde artmasõ beklenen dõş kaynak kullanõ-
mõna paralel olarak, Plan döneminde dõş 
borç faiz ödemelerinde artõş beklenmektedir. 
2000 yõlõnda yaklaşõk 6,9 milyar dolar olmasõ 
beklenen dõş borç faiz ödemelerinin, 2005 
yõlõnda 7,3 milyar dolara yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

309. Bu gelişmelere bağlõ olarak, 2000
yõlõnda yüzde 5,6 olarak gerçekleşmesi bek-
lenen toplam mal ve hizmet ticaret açõğõnõn 
GSMH içindeki payõnõn 2005 yõlõnda yüzde 5 
seviyesine gerilemesi öngörülmektedir. 

310. 2000 yõlõnda yaklaşõk 4,9 milyar dolar
olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler 
açõğõnõn 2005 yõlõnda 7,7 milyar dolara yükse-
leceği ancak, cari işlemler açõğõnõn GSMH 
içindeki payõnõn temel yõldaki değerini koru-
yarak 2005 yõlõnda yüzde 2,5 olarak gerçek-
leşeceği tahmin edilmektedir. 

311. Uygulanmakta olan Makroekonomik
Programõn ve ekonomide sağlanacak iyileş-
menin etkisiyle, doğrudan yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõnõn dönem boyunca artarak 2005 
yõlõnda 2,7 milyar dolara ulaşmasõ beklenmek-
tedir. Plan döneminde portföy ve diğer uzun-
kõsa vadeli sermaye hareketlerinin de artacağõ 
ve 2005 yõlõnda yaklaşõk 8,8 milyar dolara 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

TABLO: 7- Ödemeler Dengesi 
(Cari Fiyatlarla, Milyon Dolar) 

2000(1) 2005 
 Mal İhracatõ (Fob) 30730 48765 
 İhracat (Fob) 27597 46529 
 Bavul Ticareti 2650 1396 
 Transit Ticaret 483 840 
 Mal İthalatõ (Fob) 47409 77372 
 İthalat (Cif) 48516 79161 
 Altõn (Cif) 1275 2071 
 Transit Ticaret 525 887 
 İthalat Sigortasõ ve Navlunu 2907 4746 
 Ticaret Dengesi -16679 -28607
 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 23048 38500 
 Turizm 7200 11627 
 Faiz 2432 4097 
 Diğer 13416 22776 
 Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 17018 25009 
 Turizm 1850 3690 
 Faiz  6915 7256 
 Diğer 8253 14063 
 Diğer Mal ve Hizmet Dengesi 6030 13491 
 Toplam Mal ve Hizmet Dengesi -10649 -15116
 İşçi Gelirleri (özel) 4900 6440 
 Diğer Transferler 800 1000 
Cari İşlemler Dengesi -4949 -7675
 Sermaye Hareketleri  
 (rezerv hariç) 8091 11450 
 Doğrudan Yatõrõmlar (net) 2250 2650 
 Portföy Yatõrõmlarõ Kõsa-Uzun  
 Sermaye Hareketleri 5841 8800 
 Rezerv Hareketleri -3142 -3775

(1) Gerçekleşme Tahmini
Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik
modeli DPTMAKROM vasõtasõyla elde edilmiştir.
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6. KAMU FİNANSMANI

312. Makroekonomik dengelerin kurul-
masõyla VIII. Plan döneminde Türkiye ekono-
misinin dõş kaynak kullanma imkanõ artacaktõr. 

313. 1994 yõlõndan bu yana yüksek faiz
ödemeleri ile sürdürülemez bir yapõya giren 
kamu kesimi dengesi sürekli faiz dõşõ harca-
malar ile dengelenmeye çalõşõlmõş, bu durum 
orta vadeli kamu harcama politikalarõnõn 
tespiti ve uygulanmasõnõ engellemiştir. Faiz 
oranlarõnda sürdürülebilir düzeylerin 2002 
sonu itibariyle sağlanmasõ ile, kamu harcama 
politikalarõnõn orta vadeli bir perspektifle ve 
verimlilik ilkesi çerçevesinde belirlenmesi 
mümkün olabilecektir.  

314. Kamu kesimi dengesinin sürdürüle-
bilir bir yapõya kavuşturulabilmesi için kamu 
kesimi net dõş borç kullanõmõ ve özelleştirme 
gelirleri kritik önem arz etmektedir. Planõn ilk 
iki yõlõnda enflasyonda öngörülen hõzlõ düşüş 
nedeniyle gerçekleşen reel faizler yüksek 
düzeyde kalmõş olacaktõr. 2000-2002 döne-
minde, faizlerin belirlenmesi açõsõndan iç borç 
stokunun önemi azalarak da olsa sürecektir. 

315. Bu bağlamda, kamu vergi gelirle-
rinin GSMH�ya oranõ, depremlere bağlõ olarak 
uygulamaya konulan ek vergi ve vergi benzeri 
uygulamalarõn sona ermesiyle Plan dönemi 
sonunda 2000 yõlõna göre 0,5 puanlõk bir 
düşüş kaydedecektir. Özelleştirme programõna 
bağlõ olarak faktör gelirleri gerileyecek, sosyal 
güvenlik kuruluşlarõna yapõlan transfer harca-
malarõnõn GSMH�ya oranõ ise 2000 yõlõndaki 
yüzde 2,5�lik düzeyinden Plan dönemi 
sonunda yüzde 1,7 seviyesine düşecektir. 
Plan döneminin ilk iki yõlõ sonunda yüzde 1,7 
olarak gerçekleşmesi beklenen özelleştirme 
gelirlerinin GSMH içindeki payõnõn tedricen 
azalarak Plan dönemi sonunda yüzde 0,1 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

316. Bu çerçevede, kamu kesimi dengesi
ve finansmanõnõn 2005 yõlõnda, AB�ye tam 
üyelik sürecinin önemli bir aşamasõ olan 
Maastricht kriterlerini sağlamasõ ve 2005 
yõlõnda toplam kamu kesimi borçlanma gere-
ğinin yüzde 3,0 olarak gerçekleşmesi beklen-
mektedir. Faiz dõşõ fazlanõn GSMH�ya oranõnõn 
yüzde 0,3, faiz ve özelleştirme dõşõ fazlanõn 
ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşeceği öngörül-
mektedir. 
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TABLO: 8- Kamu Kesimi Genel Dengesi 
(Cari Fiyatlarla,Trilyon TL.) 

2000 (1) 2005

Toplam Kamu GSMH 
İçindeki Pay (%) 

Toplam Kamu GSMH 
İçindeki Pay (%) 

VERGİLER 27.966  22,7 53.046 22,2 
 Vasõtasõz 10.992  8,9 21.482  9,0 
 Vasõtalõ 16.974  13,8 31.564  13,2
VERGİ DIŞI N. GELİRLER 2.127  1,7 3.074 1,3
FAKTÖR GELİRLERİ 4.844  3,9 6.728 2,8 
SOSYAL FONLAR -3.128 -2,5 -4.102 -1,7
CARİ TRANSFERLER -26.221 -21,3 -17.908 -7,5
 Kamu Harcanabilir Geliri 5.588 4,5 40.837 17,1
 Cari Giderler  -15.676 -12,7 -31.595 -13,2
 Kamu Tasarrufu -10.088 -8,2 9.243 3,9 
 Yatõrõmlar -8.373  -6,8  -16.426 -6,9
 Sabit Sermaye -8.054 -6,5 -16.202 -6,8
 Stok Değişmesi -319 -0,3 -224 -0,1
 Tasarruf-Yatõrõm Farkõ -18.461 -15,0 -7.183 -3,0
 Sermaye Transferleri 2.807 2,3 433 0,2 
 Servet Vergileri 486 0,4 1.107  0,5 
 Diğer Transferler 2.864 2,3 107  0,0 
 Kamulaş. ve S. Değer Art. -543 -0,4 -781 -0,3
 Stok Değişim Fonu -623 -0,5 -417 -0,2
BORÇLANMA GEREĞİ 16.279  13,2 7.166  3,0 
 Dõş Borçlanma(Net) 3.965 3,2 2.713  1,1
 İç Borç/Alacak(Net) 12.313  10,0 4.453 1,9

(1) Gerçekleşme Tahmini
Tahminler ve öngörüler DPT Makroekonometrik modeli DPTMAKROM vasõtasõyla elde edilmiştir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER 

a) Mevcut Durum

317. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ara-
sõndaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 
Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaş-
masõnõn temel oluşturduğu ortaklõk rejimi 
çerçevesinde gelişmektedir. 1 Ocak 1996 
tarihinde Türkiye ile AT arasõnda gümrük 
birliğinin tesis edilmesiyle birlikte, söz konusu 
ortaklõk ilişkisi son dönemine girmiş bulunmak-
tadõr. Ankara Anlaşmasõnõn 28. maddesinde 
de açõkça ifade edildiği gibi, AB�ye üye olma 
hedefini de kapsayan bu ilişki, AB�nin geniş-
leme sürecine girmesi ve Helsinki Zirvesinde 
Türkiye�nin adaylõğõnõn kabul edilmesiyle yeni 
boyutlar kazanmõştõr. 

318. Ankara Anlaşmasõnõn yanõ sõra, 1
Ocak 1973 tarihinde uygulamaya konulan 
Katma Protokol çerçevesinde düzenlenen 
Türkiye ile AT arasõndaki ilişkiler, 6 Mart 
1995 tarihli Ortaklõk Konseyi Belgelerinin 1 
Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmesi ve bu 
çerçevede gümrük birliğinin tesis edilmesiyle 

ivme kazanmõştõr. Türkiye, 1/95 sayõlõ Ortaklõk 
Konseyi Kararõnda (OKK) belirtilen yükümlü-
lüklerinin çok büyük bir kõsmõnõ yerine getirmiş
ve VII. Plan döneminde gümrük birliğini
tamamlamõştõr. Bu kapsamda, dõş ticaret,
gümrükler, rekabet, fikri ve sõnai haklar,
devlet yardõmlarõ, sõnai mevzuat, tüketicinin
korunmasõ gibi pek çok alanda AB mevzuatõna
uygun yasal düzenlemeler VII. Plan döne-
minde yürürlüğe konmuştur.

319. Gümrük birliği ile birlikte Türkiye,
AT ve EFTA çõkõşlõ sanayi ürünleri ithalatõn-
dan aldõğõ gümrük vergileri ile eş etkili ver-
gileri kaldõrmõş, üçüncü ülkeler çõkõşlõ sanayi 
ürünlerine ise AT�nin uygulamõş olduğu Ortak 
Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaya başla-
mõştõr. 

320. Gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi
sonucu, Türkiye�nin AT ve EFTA ülkelerinden 
yaptõğõ ithalatta büyük artõş olmuş ve Türki-
ye�nin toplam ithalatõnda anõlan ülkelerin payõ 
artmõştõr. OGT�nin uygulamaya konulmasõyla 
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birlikte, üçüncü ülkelerden yapõlan ithalatta 
da önemli artõş olmuştur. 

321. Gümrük birliğinin yürürlüğe girdiği
1996 yõlõndan bu tarafa, Türk Sanayi rekabet 
konusunda kayda değer bir performans 
göstermiştir. Sanayi sektöründen, otomotiv 
hariç, gümrük birliğine ilişkin önemli bir 
şikayet gelmemiştir. 

322. Türkiye�nin AB�ye üye olma yönün-
deki hedef ve çabalarõ, gerek gümrük birli-
ğinin gerçekleştirilmiş olmasõ, gerekse AB�nin 
genişleme sürecine ilişkin olarak meydana 
gelen gelişmeler sonucunda, yeni boyutlar 
kazanmõş ve bir taraftan gümrük birliği süre-
cindeki yükümlülüklerimiz doğrultusunda 
faaliyetler sürdürülürken, diğer taraftan AB�nin 
genişleme sürecinde yer alma yönündeki 
girişimler de yoğunlaştõrõlmõştõr. 

323. 25 Haziran 1993 Kopenhag AB
Devlet ve Hükümet Başkanlarõ Zirvesinde, 
AB'ye üye olmak isteyen adaylarõn uymasõ 
gereken kurallar belirlenmiştir. 

324. 12-13 Aralõk 1997 tarihlerinde
yapõlan Lüksemburg Zirvesinde üyelik müra-
caatõnda bulunan Merkezi ve Doğu Avrupa 
(MDA) Ülkeleri ve Kõbrõs Rum Kesiminin aday-
lõğõ kabul edilmiştir. Bu ülkelerden Polonya, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, 
Estonya ve Kõbrõs Rum Kesimi ile katõlõm 
müzakerelerinin başlatõlmasõ kararlaştõrõl-
mõştõr. 

325. Lüksemburg Zirvesinde, Türkiye
için diğer aday ülkelerden farklõ özel siyasi 
koşullar öne sürülmesi üzerine, Türk Hüküme-
tince, AB tarafõndan ortaya konmuş bulunan 
siyasi konularõn karşõlõklõ ilişkilerimizde gün-
dem dõşõ tutulmasõna özen gösterileceği ve 
ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutlara yansõ-
tõlmayacağõ ifade edilmiştir. 

326. AB�nin 15-16 Haziran 1998 tarihinde
gerçekleştirilen Cardiff Zirvesi sonuçlarõ Türki-
ye�nin konumunda nispî bir ilerleme sağlamõştõr. 

327. 10-11 Aralõk 1999 tarihinde gerçek-
leştirilen Helsinki Zirvesinde, Türkiye, diğer 
aday ülkelerle eşit şartlarda Avrupa Birliğine 
aday ülke olarak kabul edilmiştir. Zirve met-
ninde, Türkiye�nin, diğer aday ülkelere uygu-
lanan kriterler çerçevesinde aday ülke oldu-
ğunun ilan edilmesinin yanõsõra, Türkiye�nin 
üyeliği için gerekli olan reformlarõn gerçekleş-
tirilmesine yönelik olarak bir Katõlõm Öncesi 
Strateji geliştirileceği belirtilmiştir. Ayrõca, 
katõlõm sürecinde, Türkiye�nin de, aday ülke-
lere yönelik Topluluk Programlarõndan yarar-
lanacağõ ve AB ile diğer aday ülkeler arasõnda 
yapõlacak toplantõlara katõlacağõ belirtilmiştir. 
Bunlara ilaveten, Türkiye tarafõndan AB 
müktesebatõnõn benimsenmesine ilişkin bir 
Ulusal Program hazõrlanmasõ öngörülmüştür. 

328. Diğer taraftan, Zirvede, AB Komisyo-
nundan, Türkiye�nin benimsemesi gereken 
AB mevzuatõna ilişkin bir çalõşma yapmasõ ve 
sağlanacak olan tüm katõlõm öncesi mali yar-
dõmlarõn koordinasyonuna ilişkin bir çerçeve 
hazõrlamasõ talep edilmiştir. Türkiye ile katõlõm 
müzakerelerinin, Türkiye�nin Kopenhag siyasi 
kriterlerini yerine getirmesinin ardõndan başla-
tõlacağõ ifade edilmiştir. 

329. Helsinki Zirvesi Sonuç Belgesinde,
AB Komisyonu tarafõndan, 4 Mart 1998 
tarihinde, gümrük birliğinin derinleştirilmesi, 
tarõm ürünleri ve hizmetlerin serbest dolaşõ-
mõnõn sağlanarak gümrük birliğinin ötesine 
geçilmesi, Türkiye'nin AB müktesebatõnõn 
bazõ bölümlerine uyumu ve bazõ AB program-
larõ ve kuruluşlarõna katõlõmõnõn da sağlanma-
sõnõ kapsayacak şekilde hazõrlanmõş olan 
Türkiye için Avrupa Stratejisinin genişletile-
rek bir Katõlõm Öncesi Stratejisi niteliği kazan-
masõ öngörülmüştür. 
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330. Türkiye için hazõrlanacak olan Katõ-
lõm Öncesi Stratejinin;

-Türkiye'nin, Kopenhag siyasi kriterlerine
uyumunu da içerecek şekilde güçlendirilmiş 
bir Katõlõm Öncesi Siyasi Diyaloğu, 

-uyum önceliklerini,

-uyum izleme mekanizmasõnõ,

-Türkiye'nin, aday ülkelere yönelik tüm
Topluluk programlarõ ve kuruluşlarõna katõlõ-
mõnõ, 

-Türkiye'nin katõlõm sürecinde diğer aday
ülkelerle yapõlan tüm toplantõlara iştirakini, 

-Katõlõm Öncesi Stratejinin finansmanõ
için Topluluğun katõlõmla ilgili kaynaklarõnõ 
tek bir çerçevede toplayacak bir mali yardõmõ, 

kapsamasõ beklenmektedir. 

331. Helsinki Zirvesi Sonuç Belgesinde
Türkiye için de diğer aday ülkelere olduğu 
gibi bir Katõlõm Ortaklõğõ hazõrlanmasõ öngö-
rülmüştür. Katõlõm Ortaklõğõ AB Komisyonu 
tarafõndan, Türkiye ile istişare edilerek hazõr-
lanacaktõr. Katõlõm Öncesi Stratejinin temel 
uygulama aracõ olan Katõlõm Ortaklõğõ, 
Kopenhag Kriterlerine uyum için yapõlmasõ 
gerekenleri, AB müktesebatõna uyum yüküm-
lülüklerini, sağlanmasõ gereken mali yardõmõ 
ve üyelik için gerekli kõsa ve orta vadeli 
öncelikleri kapsayacaktõr. 

332. Türkiye tarafõndan hazõrlanacak olan
Ulusal Programda; 

-AB müktesebatõna uyum sağlanmasõ
için mevzuatõmõzda başlõklar itibarõyla yapõ-
lacak değişikliklerin ve yeniliklerin, 

-uyum için gerekli beşeri ve mali kaynak-
larõn, 

-Katõlõm Ortaklõğõnda belirtilen öncelik-
lerin yanõ sõra, Türkiye'nin uyum için gerekli 
gördüğü kendi önceliklerinin, 

-AB müktesebatõnõn yerine getirilmesi
için gerekli olan idari yapõnõn geliştirilmesinin, 

-öncelikler takviminin,

yer almasõ beklenmektedir. 

333. AB Komisyonu, Katõlõm Ortaklõğõ ve
Ulusal Programõn uygulanabilmesi için gerekli 
izleme mekanizmalarõnõ oluşturacak ve Mükte-
sebatõn Analitik Değerlendirmesi Sürecini 
başlatacaktõr.  

334. Taraflar arasõndaki ilişkilerde mey-
dana gelen bu gelişmeler sonrasõnda, üç 
yõllõk bir aradan sonra, 11 Nisan 2000 tarihinde 
Türkiye-AT Ortaklõk Konseyinin Lüksemburg�da 
gerçekleştirilen 39'uncu Toplantõsõnda alõnan 
kararlardan ilki, gümrük birliğinden bu yana 
üzerinde çalõşõlan hizmetler ve kamu ihaleleri 
alanõndaki müzakerelerin başlatõlmasõdõr. 
İkinci önemli karar, AB müktesebatõna uyum 
aşamasõnda büyük önem taşõyan tarama 
sürecine bir ön hazõrlõk niteliği taşõyan Analitik 
İnceleme için 8 alt komitenin kurulmuş olma-
sõdõr. Ayrõca, Ortaklõk Konseyinde, bu alt 
komiteler çerçevesinde sürdürülecek çalõşma-
larõn ivedilikle başlatõlmasõ karara bağlanmõştõr. 
Böylece, hem Katõlõm Ortaklõğõ, hem Ulusal 
Program hazõrlõklarõ için önemli bir adõm 
atõlmõştõr. 

Türk Mevzuatõnõn Avrupa Birliği 
Müktesebatõna Uyum Çalõşmalarõ 

335. Türkiye ile AB arasõnda oluşturulan
gümrük birliği, AB'nin genişleme sürecinde 
meydana gelen gelişmeler, Devlet Planlama 
Teşkilatõ koordinasyonunda 1988 yõlõndan 
beri sürdürülmekte olan Türk mevzuatõnõn 
AT mevzuatõna uyum çalõşmalarõnõn yönü ve 
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kapsamõnda değişiklik yapma gereğini ortaya 
çõkarmõştõr. 

336. Bu çerçevede, AB müktesebatõna
uyum konusunda durum tespitine ilişkin 
Temmuz 1998'de başlatõlan çalõşmalar, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarõnõn katkõlarõyla 
sürdürülmektedir.  

337. Çalõşmalarda, AB hukuki düzenleme-
lerine Türk mevzuatõnõn uyum durumunun 
tespit edilmesi amaçlanmaktadõr. Ulusal Prog-
ram hazõrlõklarõna temel teşkil edecek şekilde, 
uyuma yönelik çalõşmalar, Türkiye ve AB'nin 
öncelikleri bakõmõndan, getireceği mali yük, 
gerektireceği idari yapõlar ve gerekli süre gibi 
hususlarõn tespitini içermektedir.  

TABLO: 9- Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõna Uyum Çalõşmalarõ 

Müktesebat Başlõk  
Numarasõ Müktesebat Başlõğõ AB Mevzuatõ (Adet) İncelenen AB Mevzuatõ (Yüzde) 

İlk Değerlendirilmeleri Tamamlananlar 
3 Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõ 103 95 
4 Sermayenin Serbest Dolaşõmõ 4 100
5 Şirketler Hukuku  29 100
6 Rekabet ve Devlet Yardõmlarõ 53 98
7 Ortak Tarõm Politikasõ 191 89 
8 Ortak Balõkçõlõk Politikasõ 270 100
9 Ortak Taşõmacõlõk Politikasõ 124 83 
10 Vergilendirme 140 93 
11 Ekonomik ve Parasal Birlik  56 98 
12 İstatistik  170 91
13 Sosyal Politikalar ve İstihdam 114 99 
15 Sanayi Politikalarõ 14 100
16 KOBİ�ler  10 100
17 Bilim ve Araştõrma 38 90
18 Eğitim ve Staj 31 100
19 Telekomünikasyon 86 86
20 Kültür (Görsel-İşitsel) 9 100
22 Çevre  174 98 
23 Tüketicinin Korunmasõ ve Sağlõk 18 100

İncelenmesi Devam Edenler 
1 Mallarõn Serbest Dolaşõmõ 468 68
2 Kişilerin Serbest Dolaşõmõ 101 91
14 Enerji  153 96 
21 Bölgesel Politikalar 31 36 
24 Adalet ve İçişleri 159 55 
25 Gümrük Birliği 121 93 
28 Mali Kontrol 
29 Mali ve Bütçesel İşler 

33 88 

İncelenmesi Başlamayanlar 
26 Dõş İlişkiler  580 � 
27 Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ 250 �
30 Kurumlar  � � 
31 Diğerleri  � � 
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TABLO: 10- Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõna Uyum Durumu (1) 

AB Mevzuatõ (Adet) Toplam İçinde Pay (Yüzde) 
-Uyumlu 169 10
-Kõsmen Uyumlu 413 25
-Mukabil Türk Mevzuatõ Bulunmuyor 447 27 
-Sadece Üye Ülkeleri ilgilendiren Mevzuat 447 27 
-Uyum Çalõşmalarõ Sürüyor 61 4
Toplam İncelenen AB Müktesebatõ  1537 94
İncelemesi Süren AB Müktesebatõ 97  6
Toplam 1634

(1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ Tarafõndan İlk Değerlendirmesi Tamamlanan 19 Başlõk.

Mali İşbirliği 

338. Bu yönde sürdürülen çalõşmalar
paralelinde Ulusal Program, AB tarafõndan 
hazõrlanacak olan Katõlõm Ortaklõğõ belgesi ve 
ilerleme raporlarõ da dikkate alarak her yõl 
güncelleştirilecektir. 

339. Uyum çalõşmasõ, sadece AB mev-
zuatõna uygun mevzuatõn çõkarõlmasõ olmayõp, 
aynõ zamanda, bunlarõn uygulamaya geçiril-
mesini güvence altõna alacak hukuki ve idari 
yapõlarõ da kapsamaktadõr. 

340. AB, Türkiye-AT ortaklõk ilişkisi çerçe-
vesinde, 1963 - 1995 döneminde Türkiye�ye, 
üç mali protokol, tamamlayõcõ protokol ve 
Özel İşbirliği Fonu kapsamõnda toplam 830 
milyon ECU tutarõnda hibe ve kredi şeklinde 
mali kaynak sağlamõştõr. 1980 yõlõnda hazõr-
lanan ve Türkiye�ye 600 milyon ECU tutarõn-
da mali yardõm sağlamasõ öngörülen IV. Mali 
Protokol ise işlerlik kazanamamõştõr. 

341. 1/95 sayõlõ OKK ile, gümrük birliği
tesis edilirken, AB mali deklarasyonuyla 
Türkiye'ye;  

-AB bütçe kaynaklarõndan hibe (375
milyon ECU), 

-Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasõ (YAP)
çerçevesinde kredi (300-400 milyon ECU), 

-Avrupa Yatõrõm Bankasõndan (AYB)
kredi (750 milyon ECU), 

-Avrupa-Akdeniz Ortaklõğõ çerçevesinde
kredi ve hibeler (1.025 milyon ECU), 

-ihtiyaç duyulmasõ halinde, uluslararasõ
finans kuruluşlarõ ile bağlantõlõ olarak Makro 
Ekonomik Yardõm (200 milyon ECU), 

olmak üzere toplam 2,8 milyar ECU tutarõnda 
yardõm sağlanacağõ ifade edilmiştir.  

342. Türkiye�ye, AYB�den 339,5 milyon
ECU tutarõnda yatõrõm kredisi temini ile sonuç-
lanan YAP uygulamasõ gerçekleştirilmiş ve 
YAP'õn yerine geçen Avrupa Akdeniz Ortaklõğõ 
yardõmlarõnõn kredi ayağõnõ oluşturan 
EUROMED çerçevesinde ise 205 milyon ECU 
tutarõnda AYB kredisi temin edilmiştir. 

343. Avrupa Akdeniz Ortaklõğõnõn hibe
ayağõnda ise MEDA-I çerçevesinde, Türkiye'ye 
376,5 milyon ECU tutarõnda kaynak tahsis 
edilmiş olup, çerçeve anlaşmasõ yapõlamadõğõ 
için bu kaynak kullanõlamamõştõr. 

344. Mali deklarasyonun son kalemi olan
makro ekonomik yardõm ise gerekli şartlar 
oluşmadõğõ için kullanõlamamõştõr.  

345. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana
gelen Marmara Depreminden sonra yeniden 
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imar faaliyetlerine destek vermek amacõyla, 
Türkiye�ye AYB�den 600 milyon EURO tutarõ-
nda finansman taahhüt edilmiş ve bunun 
450 milyon EURO tutarõndaki kõsmõ için kredi 
anlaşmasõ imzalanmõştõr. 

346. Türkiye için Avrupa Stratejisini des-
teklemek üzere hazõrlanmõş olan ve toplam 
150 milyon EURO tutarõndaki bir mali kaynağõ 
içeren tüzüklerin AB tarafõndan 2000 yõlõnda 
uygulamaya geçirilmesi beklenmektedir. 

347. MEDA-I�in yerine geçecek olan
MEDA-II�den ise, Türkiye�ye ayrõlacak payõn, 
geçmişe ve diğer ülkelere göre daha yüksek 
olmasõ beklenmektedir. Avrupa-Akdeniz Ortak-
lõğõ yardõmlarõ çerçevesinde, Türkiye�ye, 
AYB�den daha yüksek bir kredi payõ sağlana-
cağõ ifade edilmiştir.  

348. Helsinki Zirvesinde aday ülke ilan
edilmesiyle birlikte, diğer ortaklara Katõlõm 
Ortaklõğõ düzenlemeleri çerçevesinde sağlan-
makta olan katõlõm öncesi mali yardõmlara 
benzer yardõmlarõn Türkiye�ye de sağlanmasõ 
beklenmektedir. Halihazõrda aday MDA ülke-
lerine sağlanan katõlõm öncesi yardõmlarõn 
başõnda PHARE Programõ yer almaktadõr. 
Bunun yanõ sõra, 2000 yõlõndan itibaren faali-
yete geçecek olan ve aday ülkelere çevre ve 
ulaştõrma altyapõsõ alanõnda yapõsal destek 
sağlamak üzere Katõlõm Öncesi Yapõsal Politi-
kalar İçin Destek Aracõ (ISPA) ile tarõm ala-
nõnda uyum için Tarõm ve Kõrsal Kalkõnma 
İçin Özel Katõlõm Programõ (SAPARD) oluştu-
rulmuştur. Bu Programlarõn, 2000 yõlõndan 
itibaren sõrasõyla, yõllõk 1.560 milyon EURO, 
1.040 milyon EURO ve 520 milyon EURO 
tutarõnda bütçelendirilmesi planlanmõştõr. 
Bunlara ek olarak AYB�den de özel katõlõm-
öncesi finansmanõ mekanizmasõ ile aday 
ülkelere yukarõda belirtilen programlarla 
bağlantõlõ olarak 2000 yõlõndan itibaren üç yõl 
için 8,5 milyar EURO tutarõnda kredi imkanõ 
sağlanmõştõr. Ayrõca, uluslararasõ finans 

kuruluşlarõndan da ortak finansman imkanlarõ 
sağlanabilmektedir. 

349. AB, Türkiye�ye tam üyelik yolunda
sağlayacağõ mali yardõmlarõ, diğer adaylar 
için yaptõğõ gibi, tek bir çerçeve altõnda top-
lamak üzere gerekli düzenlemeyi yapacaktõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

350. AB, Türkiye�nin küreselleşme hare-
ketinde önemli referans noktalarõndan birini 
oluşturacaktõr. VIII. Plan döneminde, Türkiye, 
AB�nin politika ve normlarõna uyum sağladõkça, 
uluslararasõ norm ve standartlara daha uygun 
bir yapõ kazanma yolunda ilerleyecektir. Bu 
nedenle, Türkiye, ulusal hak ve çõkarlarõnõ 
titizlikle gözeterek, AB�ye üyelik hedefine 
ulaşma yolunda çaba gösterecek, böylece 
entegrasyon sürecinin siyasi, ekonomik ve 
sosyal alanlarda gündeme getirdiği dönüşüm-
lerin zamanõnda gerçekleşmesi sağlanacaktõr. 

351. Türkiye, üyelik hedefi doğrultusun-
da, üyelik kriterlerine uyum için gerekli düzen-
leme ve dönüşümleri gerçekleştirecektir. 

352. Üyelik müzakerelerinin başlatõlma-
sõnõn, Kopenhag siyasi kriterlerine bağlõ olduğu 
gözönünde bulundurularak, demokratikleşme 
sürecindeki eksikliklerin giderilmesine ve 
insan haklarõnõn geliştirilmesine yönelik çalõş-
malara öncelik verilecektir. 

353. Plan döneminde, AB�ye üyelik hedefi
doğrultusunda, ekonomik ve siyasi alanlardaki 
Kopenhag Kriterlerinin sağlanmasõnõn yanõ 
sõra, AB müktesebatõna uyumda ciddi bir 
aşama kaydedilmesi ve müktesebatõn uygu-
lanmasõnõ sağlayacak idari kapasitenin de 
geliştirilmesi amaçlanmaktadõr. 

354. Bu doğrultuda, Türkiye, AB�ye üyelik
sürecini hõzlandõracak politika ve tedbirleri 
içeren Ulusal Programõ ivedilikle hazõrlayarak 
yürürlüğe koyacaktõr. 
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355. Ulusal Programda AB müktesebatõna
uyum sağlanmasõ için Türk mevzuatõnda 
ihtiyaç duyulan değişiklikler, yenilikler ve 
oluşturulmasõ gereken yeni kurumlar ile bu 
düzenlemelerin gerektireceği personel ve 
finansman ihtiyacõ belirlenecektir. Programda, 
Türkiye�nin kendi önceliklerinin yanõ sõra 
Avrupa Birliğinin öngöreceği katõlõm öncelik-
lerine ve bu önceliklere ilişkin takvime de 
ayrõntõlõ bir şekilde yer verilecektir. 

356. Ulusal Programõn hazõrlanmasõnõ
takiben, üyelik yönünde atõlmasõ gereken en 
önemli adõmlardan birisi, AB müktesebatõnõn 
üstlenilmesidir. Üyelik sürecinde, AB mevzu-
atõnõn ulusal mevzuata aktarõlmasõnõn yanõ 
sõra, bu mevzuatõn etkili bir biçimde uygu-
lanmasõnõ teminen, gerekli idari ve adli düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

357. Ulusal Programda yer alacak hususlar
ile VIII. Plan arasõnda uyum sağlanacaktõr. 
Bu çerçevede, Kalkõnma Planõnda öngörülen 
temel makroekonomik ve sektörel öncelikler, 
AB müktesebatõnõn üstlenilmesine ilişkin olarak 
hazõrlanacak olan Ulusal Programda dikkate 
alõnacak, Plan ve Programlar ile Ulusal Prog-
ram arasõnda paralellik sağlanacaktõr. 

358. Plan döneminde, hizmetler alanõnda,
yerleşme ve hizmet sunumu serbestisi üzerin-
deki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ ve taraflarõn 
kamu ihalelerine katõlõmõn karşõlõklõ olarak 
açõlmasõ amaçlanmaktadõr. Bu yönde atõlacak 
olan adõmlar Türkiye�nin AB�ye üyeliği husu-
sunda da önemli faydalar sağlayacaktõr. 

359. AB üyeliği sürecinde gerekli ekonomik
ve sosyal dönüşümün sağlanmasõ Türkiye'ye 
önemli bir mali yük getirecektir. AB'nin Tür-
kiye�ye yönlendirilecek olan tüm katõlõm öncesi 
mali kaynaklarõn tek bir çerçevede toplanmasõ 
ve bu alanda eşgüdümün sağlanmasõ yakla-
şõmõnõ da dikkate alarak Türkiye üyelik öncesi 
hazõrlõklarõn finansmanõ konusunda gerekli 

çalõşmalarõ öncelikle başlatacaktõr. Türkiye�nin 
üyeliğinin aynõ zamanda AB�nin de yararõna 
olacağõ gözönünde tutularak, Türkiye�nin 
üyelik sürecindeki çabalarõna AB�nin mali 
katkõsõnõn, diğer aday ülkelere sağlanan 
düzeyde olmasõna özen gösterilecektir. 

360. Bütün bu kapsamlõ çalõşmalarõn
sürdürülebilmesini teminen, AB ile ilişkiler 
konusunda Türk kamu yönetiminde yapõlacak 
çalõşmalarõn etkili bir eşgüdümünün sağlan-
masõ zorunluluktur. 

361. Türkiye�nin üyelik hazõrlõklarõnõn
siyasi, ekonomik ve hukuki alanlarda hõzla 
gerçekleştirebilmesi için, üniversiteler, özel 
sektör ve sivil toplum örgütlerinin de katkõ-
sõyla kamuoyunun aydõnlatõlmasõna ilişkin 
faaliyetler geliştirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

362. Kopenhag siyasi kriterlerine uyumun,
AB�ye katõlõm müzakerelerinin başlatõlmasõnõn 
ön şartõ olduğu göz önünde bulundurularak, 
öncelikle demokrasi, insan haklarõ ve hukukun 
üstünlüğünün korunmasõnõ teminat altõna 
alan hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
ve kurumlarõn istikrarlõ işleyişi temin edile-
cektir. Ayrõca, uyumun gerektirdiği uluslar-
arasõ sözleşmelere katõlõm sağlanacaktõr. 

363. AB�ye üyeliğin gerektireceği ekono-
mik, sosyal ve siyasal haklara ilişkin başta 
Anayasa hükümleri olmak üzere, Türk mev-
zuatõ gözden geçirilecektir. 

364. Plan döneminde, Türkiye�nin AB�ye
üyelik sürecini hõzlandõracak politika ve tedbir-
leri içeren Ulusal Program, Devlet Planlama 
Teşkilatõ tarafõndan hazõrlanarak uygulamaya 
konulacaktõr. Ulusal Programõn, Plan ve Yõllõk 
Programlarda öngörülen hedef ve ilkeler ile 
AB tarafõndan Türkiye için hazõrlanacak Katõlõm 
Ortaklõğõ Belgesi ile uyumlu olmasõ sağlana-
caktõr. 
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365. Ulusal Program, Katõlõm Ortaklõğõ
Belgeleri ve İlerleme Raporlarõ da dikkate 
alõnarak her yõl güncelleştirilecektir. Ulusal 
Programõn uygulanmasõnõ teminen etkin koor-
dinasyon sağlanacak, ayrõca, Ulusal Prog-
ramda yer alan hukuki, idari ve kurumsal 
düzenlemelere ait tedbirler ve bilgiler, ilgili 
bütün kurum ve kuruluşlar tarafõndan belirli 
zamanlarda verilecek raporlarla izlenerek 
değerlendirilecektir. 

366. Ulusal Programõn, Kopenhag ekono-
mik kriterlerinin gerektirdiği yapõnõn gelişti-
rilmesini sağlayacak tedbirleri içermesi temin 
edilecektir. 

367. Türk mevzuatõnõn AB müktesebatõna
uyumu ile ilgili olarak, Ulusal Program, kõsa 
ve orta vadeli hedef ve öncelikler ile mevzu-
atõn uygulanabilmesi için gerekli idari düzen-
lemeleri ve uyum için ihtiyaç duyulan finans-
man ile ilgili gerekli bilgileri ve hedefleri kap-
sayacaktõr. 

368. Türk mevzuatõnõn AB mevzuatõna
uyumuna ilişkin olarak Devlet Planlama Teş-
kilatõ koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarõyla yürütülen çalõşmalar sürdürü-
lecektir. 

369. Plan döneminde 31 başlõk kapsa-
mõnda yer alan siyasi, ekonomik ve sosyal 
alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarõnca 
yürütülen mevzuat çalõşmalarõnõn, VIII. Plan, 
Programlar ve Ulusal Programda yer alan 
ilkeler, politikalar, hukuki ve kurumsal düzen-
lemelerle uyumlu olmasõ sağlanacaktõr. 

370. Türkiye ile AB arasõnda hizmetler
alanõnda yerleşme ve hizmet sunumu serbes-
tisi üzerindeki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõna 
yönelik çalõşmalar tamamlanacaktõr. 

371. AB müktesebatõnõn ulusal mevzu-
atõmõza aktarõlmasõ ve etkili bir şekilde uygu-
lanmasõnõ sağlayacak şekilde idari kapasitenin 
geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

372. AB ile bütünleşme sürecinde, Türki-
ye�nin ihtiyaç duyacağõ nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi ve mevcut kamu personelinin 
hizmet içi eğitiminin sağlanmasõ amacõyla, 
başta yüksek öğretim programlarõnda olmak 
üzere, AB ile ilgili konulara ağõrlõk verilecektir. 

373. Türkiye�nin, Ulusal Programdaki
öncelikleri de dikkate alõnarak, aday ülkelere 
açõk AB Program ve Kuruluşlarõna etkin katõ-
lõmõnõ sağlayacak düzenlemeler gerçekleştiri-
lecektir.

374. Ulusal Programõn uygulamaya konu-
labilmesi ve AB ile bütünleşme sürecinde 
ekonomik ve sosyal dönüşümün sağlanabil-
mesi için gerekli finansman, ulusal kaynak-
larõn yanõsõra, AB ve uluslararasõ finans kuru-
luşlarõndan temin edilecektir. 

375. Gümrük birliğinden kaynaklanan ve
VII. Plan döneminde gerçekleştirilemeyen
hukuki düzenlemeler tamamlanacaktõr.

376. AB konularõnda ihtiyaç duyulacak
tercüme hizmetlerinin karşõlanmasõna yönelik 
altyapõ, AB�nin de katkõlarõyla oluşturulacaktõr.
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ALTINCI BÖLÜM 

TÜRKİYENİN BÖLGE ÜLKELERİ VE DİĞER ÜLKELERLE 
EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

I. TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE
İLİŞKİLER

a) Mevcut Durum

377. Türkiye demokratik, laik ve pazar
ekonomisini kabul etmiş bir ülke olarak Türk 
Cumhuriyetleri açõsõndan model ülke olma 
özelliğini sürdürmekte, aynõ zamanda demok-
ratik sisteme geçiş ve pazar ekonomisi kurum-
larõnõ yerleştirme sürecinde destek vermeye 
devam etmektedir. 

378. Sovyetler Birliği'nin dağõlmasõndan
sonra bağõmsõzlõğõnõ kazanan Türk Cumhuri-
yetlerini ilk tanõyan ülke Türkiye olmuştur. 
Bölgede diplomatik temsilcikler ile ticaret ve 
ekonomi müşavirlikleri kurularak geniş çaplõ 
bir kredi ve yardõm programõ başlatõlmõştõr. 
Ayrõca, kültür ve sanat, din, eğitim, bilim ve 
teknik, sağlõk, tarõm ve kõrsal altyapõ, çevre, 
çalõşma ve sosyal güvenlik ve istatistik 
alanlarõnda yoğun işbirliği içine girilmiştir. 

379. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ara-
sõndaki ticaret hacmi VII. Plan döneminde 
sürekli artarak 1998 yõlõnda 1,3 milyar dolara 
ulaşmõş ve toplam dõş ticaret hacmimiz içindeki 
payõ yüzde 1,7 olmuştur. 

380. 1990-1999 döneminde Uluslararasõ
Müteahhitler Birliği üyelerinin Türk Cumhuri-
yetlerindeki taahhütlerinin toplam taahhüt-
leri içindeki payõ yüzde 19 olmuştur. 

381. Eximbank, Türk Cumhuriyetlerine
1992-1999 döneminde 1.123 milyon dolar 
kredi tahsis etmiş, ve bu miktarõn 847,7 mil-
yon dolarõ kullandõrõlmõştõr.  

382. T. Petrolleri Anonim Ortaklõğõ, Azer-
baycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da petrol 
ve gaz sahasõ satõn alma ve ortak girişim faali-
yetlerine devam etmektedir. Öte yandan Hazar 
petrollerinin ülkemiz aracõlõğõyla dünya pazarla-
rõna ulaştõrõlmasõ amacõyla yürütülen Bakü-
Ceyhan Petrol Boru Hattõnõn gerçekleştirilme-
sine yönelik çalõşmalar son aşamasõna gelmiştir. 
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383. 1992-1993 öğretim döneminden
itibaren uygulanmakta olan Büyük Öğrenci 
Projesinde, 1999-2000 dönemi itibarõyla 
Türkiye'de öğrenim görenlerin sayõsõ 13 bine 
ulaşmõştõr. Halen öğrenimi devam eden 
öğrenci sayõsõ ise 5 binin üzerindedir. 

384. Kazakistan'õn Türkistan şehrinde
1991 yõlõnda kurulan Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde Kazakistan Türkçesi, Türkiye 
Türkçesi ve Rusça olmak üzere üç dilde eği-
tim yapõlmaktadõr. Kõrgõz Cumhuriyeti-Türkiye 
Manas Üniversitesi ise 1995 yõlõnda kurul-
muştur. 

385. Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõnõn
(TİKA), Moğolistan'daki Türk Anõtlarõnõn res-
torasyonu ve Kazakistan'da Kazak halõlarõnõn 
ulusal kültüre kazandõrõlmasõ çalõşmalarõ 
devam etmektedir. 

386. Türkiye ile Kuzey Kõbrõs Türk Cumhu-
riyeti arasõnda 8 Ağustos 1997 tarihinde ortak-
lõk konseyi kurulmasõna ilişkin anlaşma imza-
lanmõştõr. Ortaklõk konseyinin kararlarõ doğrul-
tusunda KKTC'ye kredi desteği sağlanmakta 
ve teknik yardõm yapõlmaktadõr. Ayrõca iki 
ülke arasõndaki mevzuat uyum çalõşmalarõ 
devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

387. VIII. Plan döneminde de Türk Cum-
huriyetleriyle ekonomik, ticari, sosyal, kültürel, 
bilimsel ve teknik ilişkilerin geliştirilmesi için 
yürütülen faaliyetlere hõz kazandõrõlacaktõr. 

388. Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkile-
rimizde kurum ve kuruluşlar arasõndaki eşgü-
düm ve işbirliği ile finansman sorunlarõnõn 
giderilmesine yönelik çalõşmalar sürdürüle-
cektir. 

389. Türk Cumhuriyetleriyle ticaretin
geliştirilmesi ve Türk girişimcilerin bu ülke-

lere yönelik yatõrõmlarõnõn artõrõlmasõ için gerekli 
çalõşmalar yapõlacak, küçük ve orta ölçekli 
müteşebbislerin bu ülkelerde iş kurmasõ için 
gerekli bilgi ve altyapõ desteği sağlanacaktõr. 

390. Büyük Öğrenci Projesinin uygulan-
masõna devam edilecektir. Bu ülkelerle diplo-
ma denkliği konusundaki problemlerin gide-
rilmesine çalõşõlacaktõr. 

391. Ulaştõrma, haberleşme ve enerji
alanõndaki işbirliği projelerine önem verile-
cektir. Özellikle Bakü-Ceyhan Petrol Boru 
Hattõ ve Hazar geçişli Türkmen Doğal Gazõnõn 
Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine nakline 
ilişkin projeler, Türkiye'yi bölgenin en önemli 
enerji nakil hatlarõnõn kesiştiği bir ülke konu-
muna getirecektir. Bölge ile ülkemiz arasõn-
daki kara ve demiryolu bağlantõlarõnõ sağla-
yacak projelere öncelik verilecektir. 

392. Bankacõlõk, müteahhitlik, tarõm ve
sanayi alanlarõndaki işbirliği projelerine önem 
verilecektir. 

393. İstatistik konusundaki teknik yar-
dõmlar sürdürülecektir. 

394. Doğu Akdeniz Bölgesel Gelişme
Planõ, Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti�nin 
(KKTC) potansiyelini de dikkate alacak şekilde 
oluşturulacak ve hõzla uygulamaya konula-
caktõr. 

395. KKTC ile eğitim, sağlõk, tarõm, ula-
şõm, enerji, su, kredi ve konut alanlarõndaki 
işbirliğine devam edilecektir. 

II. BÖLGESEL VE KÜRESEL
İŞBİRLİKLERİ

396. Türkiye, AB ile ilişkilerinin yanõsõra,
başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere tarihi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri ile çevre 
ülkeleri bakõmõndan da önemli bir çekim 
merkezidir. 
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397. Türkiye, bu merkezi konumunun da
etkisiyle birçok bölgesel ve küresel işbirliği 
girişimine etkin olarak katõlmaktadõr. Bu çer-
çevede, AB�ye üyeliğin yanõsõra İslam Konfe-
ransõ Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK), Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatõ (EİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
(KEİ) ve D-8, ülkemizin öncülük ettiği diğer 
önemli işbirliği girişimleridir. G-20 üyeliği 
ülkemizin, küresel gelişmeleri daha iyi takip 
etmesi için olanak sağlayacaktõr. 

1. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI
EKONOMİK VE TİCARİ
İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ
(İSEDAK)

a) Mevcut Durum

398. İSEDAK, ülkemizin İslam ülkeleriyle
ikili ve çok taraflõ ilişkilerinin geliştirilmesi için 
önemli bir zemin oluşturmaktadõr.  

399. İSEDAK tarafõndan ele alõnan eko-
nomik ve ticari işbirliğine ilişkin proje ve 
konular başlõca; İhracat Finansmanõ Meka-
nizmasõ, İslam Ülkeleri Yatõrõm ve İhracat 
Kredi Sigortasõ Kurumu, İKT Ticaret Tercih-
leri Sistemi, Ticaret Enformasyon Ağõ, İslam 
Ülkeleri Arasõnda Standardlarõn Harmonizas-
yonu, DTÖ İle ilgili konular, dünyada mey-
dana gelen güncel ekonomik ve ticari geliş-
meler üzerinde Görüş Alõşverişi Oturumlarõ 
ve Özel Sektör Toplantõlarõnõ kapsamaktadõr. 

400. İSEDAK gündeminde son yõllarda,
Görüş Alõşverişi Oturumlarõ, Yeni Eylem 
Planõnõn Uygulanma Durumu, Özel Sektör 
Toplantõlarõ, Dünya Ticaret Örgütü gibi daimi 
nitelikteki konular ağõrlõk kazanmõştõr. Gün-
demin içeriğinin değişmesiyle İSEDAK Top-
lantõlarõ daha çok iştişari bir forum niteliğine 
bürünmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

401. Türkiye, kendi öncülüğünde gelişen
İSEDAK faaliyetlerine etkin olarak katõlmayõ 
sürdürecektir. İSEDAK kapsamõnda yürütül-
mekte olan özel sektör toplantõlarõ ve ticaret 
fuarlarõna gerekli önem verilerek bu faaliyet-
lere daha fazla özel sektör veya firma temsil-
cisinin katõlmasõ özendirilecektir. Bu platform-
larda oluşturulan tavsiye kararlarõ İSEDAK'a 
taşõnarak özel sektörün işbirliği çabalarõna 
destek olunacaktõr. 

402. Yõllõk İSEDAK toplantõlarõnda dünya-
daki ekonomik gelişmelerin ve sorunlarõn ele 
alõndõğõ görüş alõş-verişi oturumlarõnda varõlan 
sonuçlarõ içeren İSEDAK kararlarõnõn Türkiye'nin 
de üyesi bulunduğu çeşitli uluslararasõ plat-
formlara taşõnmasõna gayret sarf edilecektir. 

2. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI (EİT-ECO)

a) Mevcut Durum

403. 1985 yõlõnda faaliyete geçen Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatõ (EİT-ECO)'na 1992 
yõlõnda Afganistan, Azerbaycan ve Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri de katõlmõştõr. Kuzey 
Kõbrõs Türk Cumhuriyeti de üye sõfatõ olmak-
sõzõn toplantõlara katõlmaktadõr.  

404. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ çerçeve-
sinde ticaret ve yatõrõm, ulaştõrma ve haber-
leşme, enerji, maden ve çevre, ekonomik 
araştõrma ve istatistik, eğitim, bilim, kültür 
ve uyuşturucu kontrolü alanlarõnda işbirliği 
faaliyetlerine devam edilmektedir. Ticaret, 
ulaştõrma-haberleşme ve enerji öncelikli 
işbirliği alanlarõ olarak belirlenmiştir.  

405. İstanbul'da Ticaret ve Kalkõnma
Bankasõ ve Pakistan'da Reasürans Şirketi 
kurulmasõ çalõşmalarõnda son aşamaya gelin-
miştir. EİT Bölgesinde sağlam bir ulaştõrma 
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altyapõsõ kurma çalõşmalarõ çerçevesinde Tran-
sit Ulaştõrma Çerçeve Anlaşmasõ imzalanmõş 
ve EİT On Yõllõk Eylem Planõ (1998-2007) 
kabul edilmiştir. Bölgede ticareti artõrmak 
amacõyla Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaşmasõ 
imzalanmõştõr. Özel sektörün bölge ticaretinde 
etkinliğini artõrmak amacõyla düzenli olarak 
ticaret fuarlarõ düzenlenmektedir. Enerji 
alanõnda bölgenin zengin doğal kaynaklarõnõn 
en rasyonel şekilde değerlendirilmesi için 
çalõşmalar sürdürülmektedir. Ayrõca, üye ülke-
lerin elektrik sistemlerinin enterkonneksiyonu 
için çalõşmalar yapõlmaktadõr. 

406. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ uluslar-
arasõ ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerini gide-
rek daha da geliştirmektedir. BM ve İslam 
Konferansõ Teşkilatõ'nda gözlemci statüsüne 
sahiptir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

407. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ, Türk
Cumhuriyetlerinin dünyaya açõlmalarõnda 
önemli rol oynamaya devam edecek ve 
Türkiye, Teşkilatõn faaliyetlerine etkin olarak 
katõlmayõ sürdürecektir. 

408. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ içinde
ticaretin artõrõlmasõ ve bu çerçevede özel 
sektör açõsõndan daha elverişli bir ortam oluş-
turulmasõ için çalõşmalara devam edilecektir. 

3. KARADENİZ EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ (KEİ)

a) Mevcut Durum

409. 25 Haziran 1992 tarihli Zirve Dek-
larasyonunun imzalanmasõyla faaliyete geçen 
KEİ, 1 Mayõs 1999 tarihi itibarõyla KEİ Teşki-
latõ Kurucu Anlaşmasõnõn tüm ülkelerce onay-
lanmasõyla uluslararasõ bir örgüt haline 
gelmiştir.  

410. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, üye
ülkeler arasõnda ekonomik ve ticari ilişkilerin 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacõyla 
çok taraflõ ve çok sektörlü bir işbirliği modeli 
ile çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 

411. Karadeniz Ticaret ve Kalkõnma Ban-
kasõ 1999 yõlõnda faaliyete geçmiş bulunmak-
tadõr. Telekomünikasyon alanõnda ITUR ve 
KAFOS projeleri sonuçlandõrõlmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

412. KEİ ülkeleri ile akdedilmiş olan orga-
nize suçlarla mücadele anlaşmasõnõn uygulan-
masõna önem verilecektir. 

413. KEİ ülkeleriyle olan ilişkilerimizde
özel sektöre ağõrlõk verilecek, serbest girişim-
cilik özendirilecektir. KEİ ülkeleri arasõnda iş 
ortamõnõn iyileştirilmesi, ilgili işletme ve şirket-
lerin bireysel ve kolektif girişimleri için gerekli 
önlemlerin alõnmasõ, bu kapsamda iş adam-
larõna vize kolaylõklarõnõn sağlanmasõ, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
ticari engellerin tedricen ortadan kaldõrõlmasõ 
ve serbest bölgelerde işbirliğine gidilmesi için 
gereken önlemler alõnacaktõr. 

414. Ortak projelerin finansmanõnda,
KEİ Kalkõnma Bankasõnõn imkanlarõnõn etkin 
bir şekilde kullanõlmasõ sağlanacaktõr. 

415. Özellikle ticaret, ulaştõrma, haber-
leşme, ekonomik ve ticari bilgi değişimi gibi 
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine çalõşõla-
caktõr. 

416. Çevrenin, özellikle, Karadeniz'in
korunmasõ, biyoüretim potansiyelinin korun-
masõ, işletilmesi ve geliştirilmesi için ortak 
faaliyetler teşvik edilecektir. 

4. G-20

a) Mevcut Durum

417. ABD, Türkiye, Hindistan, Japonya,
Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, 
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S. Arabistan, Meksika, G. Afrika, İngiltere, G.
Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya, Dünya
Bankasõ ve IMFden oluşan G-20, uluslararasõ
mali sistemin daha istikrarlõ bir yapõya kavuş-
turulmasõ amacõyla, dünya ekonomisi ile ilgili
konularõn tartõşõldõğõ ve politikalarõn önerildiği
bir platformdur.

418. Ülkemizin bu platformda yer almasõ
ile etkinliğini daha da artõrmasõ beklenmek-
tedir. Böylece ülkemiz, G-20 içerisinde yer 
almakla görüş ve tezlerini küresel platformda 
daha etkin bir şekilde ifade edebilme fõrsatõ 
bulacaktõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

419. Ülkemizin G-20 platformundaki faali-
yetlere etkin katõlõmõ sağlanarak küresel eko-
nomik gelişmeler karşõsõnda gereken önlemler 
alõnacaktõr. 

5. D-8

a) Mevcut Durum

420. D-8 İşbirliği platformu, Türkiye'nin
daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, Mõsõr ve Nijerya'nõn 
katõlõmõyla 15 Haziran 1997 tarihinde İstan-
bul'da yapõlan Devlet ve Hükümet Başkanlarõ 
Zirvesi'yle başlatõlmõştõr.  

421. D-8'in temel amaçlarõ, gelişmekte
olan ülkelerin dünya ekonomisindeki rolünü 
güçlendirmek, ticaret alanõnda yeni açõlõmlar 
sağlamak, uluslararasõ karar alma mekaniz-
malarõna daha etkin katõlõm ve üye ülkelerde 
yaşam standartlarõnõn yükseltilmesi olarak 
belirlenmiştir.  

422. İstanbuldaki Zirve toplantõsõnda
işbirliği ve proje geliştirilmesi için on sektör 
saptanmõş ve üye ülkeler arasõnda işbirliği 
alanlarõ belirlenmiştir.  

423. Türkiye'nin üstlendiği Sanayi Çalõşma
Grubunun öncelikli projesi, Tarõm Uçağõ Tasa-
rõmõ, Geliştirilmesi, Üretimi ve Pazarlamasõdõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

424. Ülkemizin, önemli bir platform olan
D-8'deki öncü rolü sürdürülecektir.

III. DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLER

a) Mevcut Durum

425. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasõ ve
VII. Plan ile eşzamanlõ olarak uygulamaya
konan Gümrük Birliği Anlaşmasõ dönemin ikili
ekonomik ilişkilerini belirleyen başlõca faktör-
ler olmuştur.

426. 1996-2000 (ilk üç ay) 87 ülke ile
54�ü Karma Ekonomik Komisyon, 39�u Teknik 
İşbirliği olmak üzere çeşitli konularda 477 
adet ikili anlaşma Resmi Gazete�de yayõnla-
narak yürürlüğe girmiştir.  

427. Türkiye�nin 1996-1999 döneminde
dünya ihracatõndaki payõ yüzde 0,50, dünya 
ithalatõndaki payõ yüzde 0,7 dolayõnda gerçek-
leşmiştir. 

428. İkili ticaret ilişkileri açõsõndan bakõl-
dõğõnda Almanya ithalat ve ihracattaki gele-
neksel birinci ülke konumunu korumuş; ABD, 
Rusya Federasyonu (1999 hariç) , İngiltere, 
Fransa, İtalya en önemli diğer beş ülke 
olmuştur. 

429. Ülke gruplarõ itibarõyla değerlendi-
rildiğinde 1996-1999 döneminde OECD, AB 
ve İslam Konferansõ Teşkilatõ üyesi ülkeler 
dõş ticaretimizde ilk üç sõradaki yerlerini 
muhafaza etmişlerdir. 

430. Diğer bölgeler itibarõyla bakõldõğõnda
toplam ihracat içindeki paylarõ düşük olmakla 
birlikte 1996-1999 döneminde Afrika, Latin 
Amerika, Balkanlar ile Orta ve Doğu Avrupa 
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ülkelerine yapõlan ihracatta nispî olarak önemli 
artõşlar kaydedilmiştir. İthalatta ise, göreli 
olarak en yüksek artõş Türk Cumhuriyetleri 
ve Uzakdoğu ülkelerinden yapõlan ithalatta 
gerçekleşmiştir.  

431. Sözkonusu dönemde serbest bölge-
lerden yapõlan ihracat ve ithalatta önemli 
artõşlar olmuş, komşu ülkelerle ticarette ise 
beklenen gelişmeler gerçekleşememiştir. 

432. Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Mõsõr,
Rusya ve İtalya�nõn dõş ticaretinde ilk 15 ülke 
içinde, 14 üründe dünyada ihracatçõ ilk 10 
ülke arasõnda, 9 üründe dünyada ithalatçõ ilk 
10 ülke arasõnda yer almaktadõr.  

433. Eximbank�õn 1999 yõlõnda 3.298
milyon dolara ulaşan kõsa vadeli kredi hacmi-
nin yüzde 63�ü AB, yüzde 19�u Kuzey Ame-
rika ve Japonya�ya yapõlan ihracat için kulla-
nõlmõştõr. 

434. 1996-1999 döneminde 12 ülkeyle
Serbest Ticaret Anlaşmasõ imzalanmõştõr. 

435. Yabancõ sermaye izinlerinin 1996-
1999 dönemindeki yõllõk ortalamasõ 2.122 
milyon dolar, yõllõk ortalama gerçekleşme 
947 milyon dolar olmuştur. Yabancõ sermaye 
izinlerinin yüzde 68,4�ü Fransa, Almanya, 
Hollanda ve ABD menşeli firmalara aittir. 
Türkiye�nin dünya doğrudan yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõndan aldõğõ pay yüzde 0,13 dolayõn-
dadõr.  

436. Ocak 2000 tarihi itibarõyla 37 ülke
ile Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ 
Anlaşmasõ yürürlüğe girmiş, 32 ülke ile görüş-
meler devam etmektedir. 

437. 1999 yõlõ itibarõyla, (Türk Cumhuri-
yetleri hariç) 50�nin üzerinde ülkeye 638 
firma tarafõndan toplam 2.057 milyon ABD 
dolarõ tutarõnda yabancõ sermaye ihracõnda 
bulunulmuştur. Sermaye ihracõnda ilk 5 ülke 

sõrasõyla İngiltere, Almanya, Hollanda, Lük-
semburg ve Rusya Federasyonu�dur.  

438. Dünya pazarlarõndaki iş hacminin
yüzde 2�sine sahip olduğu tahmin edilen yurt-
dõşõ müteahhitlik şirketleri, Türk Cumhuriyet-
leri dahil pek çok ülkede taahhüt hizmetlerini 
sürdürmüşlerdir. 

439. Mayõs 2000 itibarõyla 43 ülke ile
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasõ 
imzalanmõştõr.  

440. Türkiye�nin de asõl katõlõmcõlarõ ara-
sõnda bulunduğu Güneydoğu Avrupa İstikrar 
Paktõ 10 Haziran 1999�da kurulmuştur. Türkiye 
1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren ekonomik 
ve teknik işbirliği faaliyetleriyle yükümlü ve 
yaklaşõk 2.000 milyon Euro Bütçesi olan Yeni-
den İmar, Kalkõnma ve İşbirliği Çalõşma Masa-
sõnõn Makedonya ve Arnavutluk ile birlikte eş 
başkanlõğõnõ üstlenmiştir. 

441. TOBB, 1 Ocak 2000 tarihi itibarõyla
Kurucu üye sõfatõyla aktif olarak çalõşmalarõna 
katõldõğõ Balkan Odalar Birliğinin dönem baş-
kanlõğõnõ devralmõş ve İstikrar Paktõ bünye-
sinde oluşturulan İş Danõşma Konseyi nez-
dinde dönem başkanlõğõnõ yürütmektedir. 
TOBB ihracatõn geliştirilmesine yönelik olarak 
çok sayõda yabancõ kuruluşla ortaklaşa semi-
ner, eğitim programõ ve konferans etkinlikleri 
düzenlemiştir. 

442. Dõş Ekonomik İlişkiler Kurulu 7�si
1996-1999 döneminde kurulmuş olan 56 İş 
Konseyi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kon-
seylerin faaliyetleri genellikle yõlda en az bir 
kere dönüşümlü olarak Türkiye�de ve karşõ 
ülkede yapõlan toplantõlardan oluşmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

443. Türkiye küresel ve bölgesel düzeyde
etkinliğini dengeli bir şekilde artõrmak ama-
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cõyla, diğer ülke ve ülke gruplarõyla çok taraflõ 
ve ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye 
önem verecektir. 

IV. ULUSLARARASI TEKNİK
İŞBİRLİĞİ

a) Mevcut Durum

444. 1996-1998 döneminde OECD/DAC
Komitesi üyesi ülkelerin yapmõş olduğu kalkõn-
ma yardõmlarõ 1992�de başlayan azalma eği-
limini sürdürmüştür.  

445. Başta Türk Cumhuriyetleri, bölge
ülkeleri ve İslam Konferansõ Teşkilatõ üyesi 
ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin 
kalkõnma çabalarõna yardõmcõ olmak amacõyla 
olanaklar ölçüsünde teknik yardõm yapõlmak-
tadõr. Bu alanda etkin bir eşgüdüm ihtiyacõ 
devam etmektedir.  

446. Türkiye�nin yapmõş olduğu dõş yar-
dõmlarõn GSMH�ya oranõ 1997�1998 döne-
minde yaklaşõk yüzde 0,05 olarak gerçek-
leşmiştir. Bu konuda OECD/DAC ortalamasõ 
1998�de yüzde 0,39 olup, Birleşmiş Millet-
lerin 2000 yõlõ için koyduğu hedef ise yüzde 
0,7�dir. 

447. Ülkemiz, aldõğõ teknik yardõmlarõ
yeni ve öncelikli ihtiyaçlarõ için değerlendi-
rerek ileri teknoloji içeren projelere yönlen-
dirmiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

448. Çok taraflõ ve ikili teknik işbirliği
faaliyetlerinin yürütülmesinde Devlet Plan-
lama Teşkilatõ tarafõndan eşgüdüm sağla-
nacak ve projeler ülke öncelikleri dikkate 
alõnarak yönlendirilecektir. 

449. Türkiye, artan ekonomik ve teknik
yardõm potansiyelini etkin bir eşgüdüm içinde, 
başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, 
dünyada ve bölgesindeki gelişmekte olan 
ülkelerin kalkõnma çabalarõna yardõmcõ olmak 
ve bu ülkelerle ilişkilerini artõrmak amacõyla 
kullanacaktõr. 

450. Uluslararasõ teknik işbirliği faaliyet-
lerine gönüllü kuruluşlarõn ve özel teşeb-
büsün katõlõmõ teşvik edilecektir. 

451. Bilgi ve becerilerinden yararlanõlmak
üzere, Türk uzmanlarõn uluslararasõ kuruluş-
larda ve projelerde belirli sürelerle istihdam 
edilmesi için imkanlar araştõrõlacaktõr. 

452. OECD/DAC üyeliği için, bugünkü
yardõm miktarõnõ artõrmak ve düzenli şekilde 
belli seviyelerde tutmak için gerekli çalõşmalar 
yapõlacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal
Düzenlemeler

453. Gelişmekte olan ülkelere kamu
kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan sağlanan 
başta teknik yardõmlar olmak üzere, ayni ve 
nakdi yardõmlarõn belirlenen strateji ve hedef-
ler doğrultusunda yürütülebilmelerini temin 
edecek yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

454. Uluslararasõ teknik işbirliği uygula-
malarõnõn çerçevesini oluşturmak üzere 
gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

455. Kamu ve özel kesimde çalõşan
personelin, teknik işbirliği kapsamõnda yurt 
dõşõnda geçici olarak görevlendirilmesine 
ilişkin gerekli mevzuat düzenlemesi yapõla-
caktõr.
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YEDİNCİ BÖLÜM 

BÖLGESEL GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI 

I. DÜNYADA BÖLGESEL GELİŞME
EĞİLİMLERİ VE POLİTİKALARI

456. Küreselleşme sürecinde değişen
koşullara uyum, rekabet, insan kaynaklarõnõn 
geliştirilmesi, küresel piyasanõn dinamik olarak 
izlenmesi, örgüt yapõlarõnda esneklik ve mali-
yet kontrolü gibi önemli olgular, geleneksel 
bölge anlayõşõnõ değiştirerek yeni bir bölge yak-
laşõmõ oluşturmuştur. Yeni dünya düzeninde, 
yerel dinamiklerin ekonomik kalkõnma ve 
bölgesel gelişme sürecindeki önemi artmõştõr. 

457. Küreselleşme süreci, kentsel ve
yerel ekonomilerin de küresel ekonomide 
birer aktör olarak yeralmasõnõ sağlamõştõr. 
Dünyada gözlenen yerel ekonomiler arasõn-
daki rekabet, yerel ekonomilerin gelişme 
performansõnõ da belirlemektedir. Yerel eko-
nomilerin küresel rekabet içerisinde geliş-
tirdiği strateji ve politikalar, bölgesel gelişme 
politikalarõnõn temelini oluşturmaktadõr. 

458. Finans sektöründe merkezileşmenin
artmasõ, bu sektörün gücünü üretim sektö-

rünün önüne geçirmiştir. Sermayenin merke-
zileşmesine bağlõ olarak, kontrol ve yönetim 
Dünya Kentlerinde toplanõrken üretim, mer-
kezdõşõ alanlara-yerele dağõlmaktadõr. Bu 
nedenle kentlerin önemi göreli olarak artmõş, 
kentler/kent ağlarõ/bölgeler arasõ yarõş hõzlan-
mõştõr. Bu bağlamda, küresel ekonomide 
yeniden yapõlanma, mekanda yeniden yapõ-
lanma ile birarada gelişmektedir.  

459. Küresel rekabet süreci, karşõlaştõr-
malõ üstünlükler temelinde, yerel uzmanlaşma 
sürecini hõzlandõrmaktadõr. Yerel girişimcilik, 
yerel kaynaklarõn harekete geçirilmesi, bilgi 
ve beceri birikimi ve diğer yerel potansiyellere 
de bağõmlõ olarak, belirli sektörlerde uzmanla-
şabilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde 
karşõlaştõrmalõ üstünlük elde edebilmektedir. 

460. Bu süreçte; ülkeler arasõndaki, ülke
içinde bölgeler ve alt bölgeler arasõndaki 
gelişmişlik farklarõnõ gidermek amacõyla, 
özellikle AB ve OECD�de, ekonomik ve sosyal 
farklõlõklarõ giderici politikalar uygulamaya 
konulmuştur. 
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461. Avrupa Birliğinde 1995-97 döne-
minde, satõnalma gücü paritesine göre kişi 
başõna gelir ortalama 100 iken, üye ülkeler-
den Lüksemburg�da 174, Danimarka�da 120, 
Yunanistan�da 66, İspanya�da 80, Portekiz�de 
73 ve Türkiye�de ise 33�tür. 

462. Bölgesel dengesizlikler AB ülkele-
rinde de mevcuttur. AB�ye üye ülkelerde 
görülen bölgesel dengesizlikleri gidermek 
için, Yapõsal Fonlarõn yaklaşõk yarõsõnõ oluştu-
ran Bölgesel Gelişme Fonu geri kalmõş yöre-
lerin kalkõnmasõ ve KOBİ�lerin desteklenmesi 
amacõyla kullanõlmaktadõr. 

463. AB�nin başlõca bölgesel hedef ve
politikalarõ; sosyal, ekonomik ve mekansal 
bütünleşme, çevrenin korunmasõ, yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi, taşõmacõlõk, teleko-
münikasyon ve enerjide Trans-Avrupa ağõ 
kurularak birliğin çevre bölgelerinin merkez 
bölgelerine bağlanmasõ, bütünleşik bir sosyo-
ekonomik ve coğrafi bilgi sisteminin kurul-
masõ, orta büyüklükteki kentlerin birbiriyle 
işlevsel bağõnõ güçlendirecek gelişme akslarõ 
yaratõlmasõ ve alt bölgelerin sorun ve potan-
siyellerine ağõrlõk verilmesi yönündedir. 

464. OECD ülkelerinde bölgesel kalkõnma
politikalarõ; etkin bir kurumsallaşmanõn sağ-
lanmasõ, devlet-özel sektör bağlantõsõnõn 
güçlendirilmesi, çevrenin korunmasõ dikkate 
alõnarak sürdürülebilir arazi kullanõmõnõn sağ-
lanmasõ, yerel girişimciliğin desteklenmesi ve 
sosyal dengenin sağlanmasõ yönündedir. 

465. Bölge planlamasõnõn, stratejik bir
perspektifle, çeşitli eylem programlarõnõ bütün-
leştirdiği ölçüde başarõlõ olacağõ görüşü yay-
gõndõr. Geçmiş uygulamalar, bölge planlama-
sõnõn ulusal ve yerel hedeflere ulaşmada vaz-
geçilmez bir araç olduğunu göstermektedir. 

466. Dünya'da ve Türkiye'de Yerel Sanayi
Odaklarõ, küresel ekonomi ve rekabet anlayõ-
şõnda meydana gelen değişimlerin birer ürünü 
olarak ortaya çõkmõştõr. Yerel kurumlarõn ortak 
hedefler doğrultusunda organize olmasõ ya-
nõnda, belirli sektörlerde uzmanlaşmõş ve kendi 
aralarõnda bütünleşmeyi sağlamõş KOBİ�lerin 
bulunduğu küçük ve orta boy kentlerin, dünya 
ekonomisinde önemi artmaktadõr. 

II. TÜRKİYE'DE BÖLGESEL GELİŞME

a) Mevcut Durum

467. Türkiye�de bölgesel gelişme konu-
sunda önemli mesafeler alõnmasõna rağmen, 
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõ sorun olmaya 
devam etmektedir.  

468. 1996 yõlõnda yapõlan bölgelerin sos-
yoekonomik gelişmişlik endeksi sonuçlarõna 
göre, Marmara (1,69), Ege (0,5), İç Anadolu 
(0,46) ve Akdeniz (0,06) Bölgeleri Türkiye 
ortalamasõnõn üzerinde; Karadeniz (-0,54), 
Güneydoğu Anadolu (-1,03) ve Doğu Anadolu 
(-1,13) Bölgeleri ise Türkiye ortalamasõnõn 
altõnda kalmõştõr. 

469. Nitekim, bölgeler itibarõyla kişi başõna
GSYİH endeks değeri; 1983-1998 döneminde 
Türkiye 100 iken; Marmara (156) ve Ege (125) 
Bölgelerinde Türkiye değerinin üzerinde; Kara-
deniz (68), Güneydoğu Anadolu (56) ve Doğu 
Anadolu (41) Bölgelerinde Türkiye endeks 
değerinin altõnda kalmõştõr. Akdeniz (95) ve 
İç Anadolu (91) Bölgeleri ise, Türkiye ortala-
masõna en yakõn endeks değerlerine sahiptir. 

470. 1997 yõlõ GSYİH sektörler itibarõyla
incelendiğinde; bölge ekonomilerinin farklõ 
sektörel yapõya sahip olduklarõ gözlenmek-
tedir. 
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TABLO: 11- Bölgeler İtibariyle Sektörel Gayrõ Safi Yurtiçi Hasõla 

1997 Yõlõnda Sektörlere Göre 
GSYİH�nõn Dağõlõmõ (Yüzde Pay) 

1987-97 Dönemi Yõllõk Ortalama 
Büyüme Hõzlarõ (Yüzde Değişme) BÖLGELER 

Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam 
1 Marmara 13,6 51,8 36,9 38,1 -0,3 6,3 4,8 5,0 
2 G. D. Anadolu 11,7 4,1 4,5 5,3 5,3 5,0 3,6 4,4 
3 Akdeniz 18,0 8,7 12,5  12,1 2,5 3,6 5,3 4,3 
4 Ege 20,4 15,2 16,7  16,8 1,2 4,6 5,2 4,3 
5 İç Anadolu 15,6 10,6 17,7  15,3 -0,2 6,1 3,3 3,2
6 Karadeniz 14,5 7,3 8,6 9,0 0,1 4,4 4,1 3,2
7 D. Anadolu 6,3 2,2 3,1  3,3 0,7 3,1 2,1 1,9 

Türkiye 100 100 100  100 1,2 5,5 4,4 4,2 
Kaynak: DİE 

471. 1987-1997 döneminde katma değerin
yõllõk ortalama büyüme hõzlarõna göre sõrala-
mada Marmara, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege 
bölgeleri Türkiye ortalamasõnõn üzerinde, İç 
Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge-
leri ise altõnda gelişme göstermişlerdir. 

472. Türkiye toplam sanayi ve hizmetler
katma değerinin sõrasõyla yüzde 51,8�ini ve 
yüzde 36,9�unu Marmara Bölgesi sağlamak-
tadõr. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kara-
deniz Bölgelerinin payõ ise oldukça düşüktür. 

473. 1997 Genel Nüfus Tespiti sonuçla-
rõna göre; ülke nüfusunun yüzde 25,8'i Mar-
mara, yüzde 16,8'i İç Anadolu, yüzde 13,4'ü 
Ege, yüzde 12,8'i Akdeniz, yüzde 12,5'i Kara-
deniz, yüzde 9,8'i Güneydoğu Anadolu ve 
yüzde 8,9'u Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşa-
maktadõr.  

474. Ülkemizde, sanayinin mekansal
dağõlõmõna ilişkin olarak ortaya çõkan temel 
eğilimin, sanayinin yoğunlaştõğõ geleneksel 
bölge merkezlerinin nispî öneminin azalmasõ 
şeklinde ortaya çõktõğõ görülmektedir. İstan-
bul, İzmir, Adana ve Ankara gibi illerin Tür-
kiye imalat sanayii üretimi içindeki payõ aza-
lõrken, GSYİH içindeki paylarõ artmõştõr. Bunun 
başlõca nedeni, bu illerdeki sanayi faaliyet-

lerinin çevre illere yayõlmasõ ile birlikte; finans, 
bankacõlõk, pazarlama, ticaret ve turizm gibi 
hizmet faaliyetlerinde yoğunlaşarak, bölgesel 
düzeyde merkez olma özelliklerinin artma-
sõdõr. Bunun sonucu olarak; İçel, Kõrklareli, 
Sakarya ve Tekirdağ gibi yeni sanayi merkez-
leri oluşmuştur. 

475. Diğer bir gelişme ise, bazõ illerin,
Türkiye toplam imalat sanayii üretiminde ve 
GSYİH'ya katkõlarõnda meydana gelen artõştõr. 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yeralan ve 
kendi potansiyellerini kullanarak gelişme gös-
teren bu illerin başõnda; Gaziantep, Denizli, 
Afyon, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş ve 
Karaman gibi iller gelmektedir. 

476. 1999'da yaşanan Marmara ve Bolu-
Düzce depremleri, yanlõş arazi kullanõmõ, 
çarpõk yapõlaşma gibi nedenlerin de etkisiyle, 
büyük zararlar meydana getirmiş, bölgesel 
gelişme politikalarõnõn etkin bir şekilde uygu-
lanmasõ gerektiğini ortaya koymuştur. 

477. Bölgesel gelişmişlik farklarõnõn azal-
tõlmasõ ve geri kalmõş bölgelerin gelişmesinin 
sağlanmasõnda önem arzeden altyapõ yatõrõm-
larõnõn; nakit akõşõ, ödenek yetersizlikleri gibi 
nedenlerle zamanõnda tamamlanamamasõ, 
bölgesel gelişmeyi olumsuz yönde etkilemeye 
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devam etmekte ve özel sektörün kamu yatõ-
rõmlarõnõn yarattõğõ dõşsallõktan yararlanmasõnõ 
geciktirmektedir. 

478. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinde güven ortamõnõn sağlanmasõ ve makro-
ekonomik istikrarõn gerçekleştirilmesi ile bir-
likte, bu bölgelerimizde ekonomik gelişme-
lerin yeni bir ivme kazanmasõ beklenmektedir. 
Ancak, bu bölgelerimizde nitelikli işgücü, 
girişimcilik yetersizliği ve pazarlama sorunlarõ, 
ekonomik gelişmenin önündeki başlõca dar-
boğazlar olarak önemini korumaktadõr. 

479. Bölgelerarasõ göç sorun olmaya
devam etmektedir. Bölgelerarasõ göç yanõnda, 
aynõ bölgede kõrsal yörelerden kentlere doğru 
da bir göç yaşanmaktadõr. Göçün olumsuz 
etkileri, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'e 
ilave olarak Adõyaman, Antalya, Diyarbakõr, 
Batman ve İçel illerinde ağõrlõklõ olarak hisse-
dilmektedir. 

480. Bölge içi bu göçler, bölgede mevcut
nüfusu barõndõrmada yetersiz olan kentleri, 
kentsel altyapõ, işsizlik, konut, eğitim, sağlõk 
gibi ağõrlaşan sosyoekonomik problemlerle 
karşõ karşõya bõrakmõştõr. 

481. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinde, 1990 sonrasõnda, terör nedeniyle 
kõrsal kesimden kentlere ve özellikle Adõya-
man, Diyarbakõr, Van, Şanlõurfa gibi bölge 
merkezlerine doğru yaşanan toplu göçler, bu 
kentlerin nüfusunda önemli oranda artõşlara 
yol açmõştõr. 

482. Nüfus artõş hõzõnõn yüksekliği geçim
koşullarõnõ güçleştirirken, kamu hizmetlerinin 
ve istihdam olanaklarõnõn yetersiz kalmasõna 
yol açmaktadõr. Bu nedenle, VII. Plan döne-
minde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerimizde bazõ ihtiyaçlarõn hõzla karşõlanmasõ 
için bir Aksiyon Planõ ve Acil Destek Programõ 
uygulanmõştõr. 

483. Bölge kalkõnmasõnõ olumsuz yönde
etkileyen terörün ortadan kaldõrõlõp, huzur ve 
güvenliğin sağlanmõş olmasõ, bölgede bozulan 
sosyoekonomik dengesizliklerin giderilerek, 
bölgesel gelişmeyi hõzlandõracak projelerin 
uygulanmasõna imkan vermiştir. 

484. Ülke ortalamasõ ile karşõlaştõrõldõ-
ğõnda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerindeki, eğitim seviyesinin düşüklüğü, nüfus 
planlamasõ faaliyetlerinin yeterince etkinleşti-
rilememesi, anne ve çocuk sağlõğõndaki bozuk-
luklar ve kadõnõn statüsünün yeterince geliş-
tirilememesi dikkat çekmektedir. 

485. VII. Plan döneminde bölgesel geliş-
me projeleri ile bölge planlamasõ çalõşmalarõ 
hõzlandõrõlmõştõr. Zonguldak-Bartõn-Karabük 
Bölgesel Gelişme Projesi tamamlanarak uygu-
lamaya konulmuş, Doğu Karadeniz (DOKAP) 
ve Doğu Anadolu (DAP) Bölgesel Gelişme 
Plan çalõşmalarõ ise devam etmektedir. Doğu 
Akdeniz Bölgesel Gelişme Projesi ve Marmara 
Bölge Planõnõn hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürül-
mektedir.  

486. Güneydoğu Anadolu Projesinde
öngörülen fiziki ve sosyal altyapõ proje yatõ-
rõmlarõna devam edilmektedir.  

487. Büyükşehir Belediyeleri ve metropol
alanlar içindeki ilçe belediyeleri, kentlerin 
fiziki olarak büyümesine karşõn; kaynak yeter-
sizliği, kaynaklarõn etkili kullanõlamamasõ, 
uzun dönemli hedeflerin belirlenememesi, 
yeterli nitelikli personel istihdam edilememesi 
ve eşgüdüm eksikliği nedenleriyle, altyapõ 
hizmetlerini zamanõnda gerçekleştirememiş-
lerdir. Metropol niteliği kazanmõş yerleşme 
merkezlerinde yaşanan sağlõksõz yapõlaşma, 
enerji ve su yetersizlikleri, çevre kirliliği, 
ulaşõm ve önemli boyuttaki işsizlik sorunlarõ 
önemini korumaya devam etmektedir. 

488. Türkiye genelindeki mevcut 43
Organize Sanayi Bölgesinin, 10�u Ege, 9�u İç 
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Anadolu, 6�sõ Marmara, 6�sõ Karadeniz, 5�i 
Akdeniz, 4�ü Güneydoğu Anadolu ve 3�ü 
Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunmaktadõr. 
Etüd-proje, kamulaştõrma ve inşaat aşama-
sõnda bulunan Organize Sanayi Bölgesi proje-
lerinin; 46'sõ Marmara, 36'sõ Ege, 18'i Akdeniz, 
31'i İç Anadolu, 37'si Karadeniz, 18'i Doğu 
Anadolu ve 6'sõ Güneydoğu Anadolu Bölge-
sinde yeralmaktadõr. 

489. Toplam 74 üniversitenin; 29'u Mar-
mara, 16'sõ İç Anadolu, 9'u Ege, 7'si Akdeniz, 
5'i Doğu Anadolu, 5'i Karadeniz ve 3'ü Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadõr. 
Ancak geri kalmõş yörelerimizde bulunan ve 
bölgesel gelişmenin sağlanmasõnda önemli 
görevler üstlenen üniversitelerin, öğretim 
elemanõ, fiziki altyapõ ve donanõm yetersizlik-
leri sürmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

490. Ulusal kaynaklarõn, en yüksek eko-
nomik ve sosyal faydayõ sağlayacak şekilde 
geliştirilmesi ve bölgelerarasõ dengesizliklerin 
en aza indirilmesi temel amaçtõr. 

491. Bölgesel gelişme politikalarõnõn uygu-
lanmasõnda; sürdürülebilirlik, bölgelerarasõ 
bütünleşme, sosyal ve ekonomik dengelerin 
sağlanmasõ, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 
fõrsat eşitliği, kültürel gelişme ve katõlõmcõlõk 
ilkeleri esas alõnacaktõr. 

492. Ülkemiz bölgesel gelişme politika-
larõnõn AB politikalarõna uyumu için gerekli 
çalõşmalara hõz verilecek, bölgesel politikalar 
konusunda başlatõlan işbirliğine yönelik çalõş-
malar yoğunlaştõrõlacaktõr. 

493. Bölge planlamasõ açõsõndan uygula-
malarõn kolaylõğõ ve ekonomik kararlarda 
tutarlõlõk sağlanmasõ ve plan hedeflerinin iyi 
saptanabilmesi için Yerleşme Merkezlerinin 
Kademelendirilmesi Araştõrmasõ güncelleş-
tirilerek plan bölgeleri oluşturulacaktõr. 

494. Ulusal tercihler doğrultusunda, böl-
gelerin mevcut ve gelişmesi muhtemel sektör-
lerde uzmanlaşmalarõna yönelik gerekli çalõş-
malar yapõlacaktõr. 

495. Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ poli-
tikalarõnõn belirlenmesinde, bölgelerin sosyo-
ekonomik yapõlarõ ve potansiyelleri dikkate 
alõnacaktõr. 

496. Bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn
azaltõlmasõ, geri kalmõş yörelerde yaşayan 
nüfusun refah düzeylerinin yükseltilmesi, 
metropollere büyük yük getiren göç eğilimle-
rinin istikrarlõ bir dinamiğe kavuşturulmasõ 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bölgelerin 
özellikleri, farklõlõklarõ, gelişmişlik düzeyleri ve 
temel sorunlarõ ile potansiyellerinin belirlenme-
sine yönelik bölge planlama çalõşmalarõna 
devam edilecektir. Hazõrlõklarõ devam eden 
projeler yanõnda, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri için de plan çalõşmalarõ başlatõlacaktõr. 

497. Gelir dağõlõmõ dengesizliklerinin
enaza indirilmesi, bölgesel gelişmenin hõzlan-
dõrõlmasõ ve rasyonel kaynak dağõtõmõ açõsõn-
dan önem taşõyan, bölge planlarõyla uyumlu, 
il düzeyinde İl Gelişme Planlarõ çalõşmalarõ 
başlatõlacaktõr. Bu çerçevede, İl Planlama ve 
Koordinasyon birimleri güçlendirilecek ve il 
gelişme planlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulan-
masõnda ilgili tüm kesimlerin katõlõmõ sağla-
nacaktõr. 

498. İl gelişme planõnõn hazõrlanmasõna
veri tabanõ oluşturacak olan il envanter ve 
istatistik raporlarõnõn güncelleştirilmesi ile 
bilginin ortak kullanõmõnõ sağlayacak İl Envan-
teri Modellemesi Projesi tamamlanacaktõr. 

499. Mahalli idareler koordinatörlüğünde,
kamu kurum ve kuruluşlarõ ile sivil toplum 
örgütlerinin katõlõmõ da sağlanarak, potansi-
yeli olan geri kalmõş yörelerde, gelir artõrõcõ 
ve uygulamaya yönelik, küçük ölçekli yöresel 
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projeler oluşturulacak ve uygulamalar yaygõn-
laştõrõlacaktõr. 

500. Yeni sanayi odaklarõnõn oluşturul-
masõnda ve sektörel uzmanlaşma sürecinin 
hõzlandõrõlmasõnda; eğitim ve danõşmanlõk 
hizmetlerine, Ar-Ge ve teknoloji desteğine, 
işbirliği ve ortaklõklar oluşturulmasõna, girişim-
ciliğin geliştirilmesine ve kurumsallaşmanõn, 
uzmanlaşmanõn hõzlandõrõlmasõna yönelik 
sõnai destek faaliyetlerine ağõrlõk verilecek ve 
bu hizmetleri verecek destek birimleri, kurum-
sal ve finansal açõdan güçlendirilecektir.  

501. Yeni sanayi odaklarõnõn oluşmasõnda
önemli bir işlev gören ve altyapõsõ hazõr olarak 
girişimcilere sunulan Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Küçük Sanayi Sitesi uygulamalarõna ilave 
olarak, orta boy işletmelerin yaygõnlaştõrõlmasõ 
için Örnek Sanayi Siteleri uygulamasõ başla-
tõlacaktõr. 

502. Göç, metropoller yerine gelişme
potansiyeli yüksek, hinterlandõ ile ticari, sos-
yal bağlarõ güçlü, bölgede gelir ve istihdam 
yönünden çarpan etkisi yaratabilecek fonk-
siyonel bölge merkezlerine yönlendirilecek 
ve bu merkezlerdeki alt yapõ yatõrõmlarõna 
öncelik verilecektir. 

503. Kõrsal kesimden gelen ve kent çev-
relerinde sağlõksõz yapõlarda yaşayan işsiz 
nüfusun kent ile uyumunu ve bütünleşme-
lerini sağlamak üzere, istihdam sorununun 
çözümüne yönelik Meslek Edindirme çalõşma-
larõ hõzlandõrõlacak ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlõğõnca, konut finansman ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõna öncelik verilecektir. 

504. Yerel radyo ve televizyonlarõn halkõn
eğitimine yönelik program üretmeleri ve yayõn-
lamalarõ özendirilecektir. 

505. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri olmak üzere kadõn nüfusun bilgi ve 

becerilerini artõrmaya yönelik kurslara hõz 
verilecektir. 

506. Yanlõş ve sağlõksõz yapõlaşma, enerji
ve su kaynaklarõ yetersizlikleri, çevre kirliliği, 
ulaşõm ve önemli boyuttaki işsizlik ile sosyal 
altyapõ sorunlarõ bulunan metropoller, çevre 
illeri de kapsayacak şekilde, bölge planlarõ 
çerçevesinde ele alõnacaktõr. 

507. Metropollerin ihtiyaçlarõna yönelik
olarak, çağdaş ve etkili bir yönetim şekli uygu-
lamaya konulacaktõr. 

508. İstanbul�un ticaret, finans, turizm,
kültür ve sanat ağõrlõklõ uluslararasõ bir metro-
pol haline getirilmesi çalõşmalarõna devam 
edilecektir. 

III. BÖLGE PLANLAMASI

a) Mevcut Durum

509. Bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn
azaltõlmasõ, geri kalmõş bölgelerde yaşayan 
nüfusun refah düzeylerinin yükseltilmesi, göç 
eğilimlerinin istikrarlõ bir dinamiğe kavuştu-
rulmasõ hedeflerine ulaşmak için, bölge plan-
lama çalõşmalarõna devam edilmektedir. 

510. Toplam yatõrõm tutarõ 32 milyar
dolar olan GAP�a bugüne kadar 14 milyar 
dolar tutarõnda bir harcama yapõlmõştõr. 
Yatõrõmlarõn gerçekleşme oranõ yüzde 44 
civarõndadõr. Bu harcamalarõn çok büyük bir 
bölümü ulusal kaynaklardan karşõlanmõştõr.  

511. GAP kapsamõnda bugüne kadar
sulama ve enerji amaçlõ 10 adet proje (Atatürk 
Barajõ ve HES, Karakaya Barajõ ve HES, Kralkõzõ 
Barajõ ve HES, Dicle Barajõ ve HES, Çağ Çağ 
HES, Hancağõz, Derik-Dumluca, Hacõhõdõr, 
Devegeçidi, Çõnar-Göksu) ile 8 adet sulama 
projesi (Silvan I. ve II. Kõsõm, Silopi-Nerdüş, 
Akçakale Yeraltõ Sulamasõ-YAS, Ceylanpõnar 
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YAS, Şanlõurfa-Harran Ovasõ sulamasõnõn bir 
kõsmõ, Nusaybin, Suruç YAS, Garzan-Kozluk) 
tamamlanmõştõr. 

512. GAP kapsamõnda bugün için sulana-
bilen alan; 186 bin hektar Fõrat Havzasõnda, 
26 bin hektar alanda Dicle Havzasõnda olmak 
üzere toplam 212 bin hektardõr. Hedeflenen 
sulama alanõ münferit projeler dahil 1,8 mil-
yon hektar olup, hedefin ancak yüzde 12'si 
gerçekleştirilmiştir. Sulama projelerinin yüzde 
9'u inşa halindedir. 

513. GAP�õn enerji projelerinin yüzde 62�si
işletmede, yüzde 12'sinin yatõrõmõ sürmekte, 
yüzde 19'unun projesi hazõr ve yüzde 7'si ise 
planlama aşamasõndadõr. 

514. Tamamlanan Atatürk, Karakaya,
Kralkõzõ ve Karkamõş Barajlarõ hidroelektrik 
santrallerinden 15 Ocak 2000 tarihi itibarõyla 
kümülatif olarak 161.194 milyon kWh enerji 
elde edilmiştir. 

515. GAP çerçevesinde yap-işlet-devret
modeli (Birecik Barajõ) ve anahtar teslimi 
(Karkamõş Barajõ) ile gerçekleştirilmekte olan 
projelere devam edilmektedir. 

516. GAP Master Planõnda, 1987-2005
döneminde GSYİH'nõn yõllõk ortalama yüzde 
6,8 hõzõnda bir büyüme göstermesi hedeflen-
miş ancak, 1987-1998 döneminde yõllõk orta-
lama yüzde 4,2'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. 

517. Kişi başõna GSYİH�nõn, 1987-2005
döneminde yõllõk ortalama yüzde 3,7 oranõn-
da bir büyüme göstermesi hedeflenmiş ancak, 
1987-1998 döneminde yõllõk ortalama büyü-
me hõzõ yüzde 1,4 olmuştur. 

518. 1987-1997 döneminde yõllõk ortala-
ma büyüme hõzõ Türkiye genelinde sanayide 
yüzde 5,5, tarõmda yüzde 1,2 iken, GAP Bölge-
sinde sanayide yüzde 5,0, tarõmda da yüzde 

5,3 olmuştur. Bölgenin tarõm sektöründeki 
büyüme hõzõ Türkiye ortalamasõnõn oldukça 
üzerindedir. 

519. GAP Bölgesinin sosyal yapõsõna ve
sorunlarõna çözüm amacõyla sürdürülebilir 
kalkõnmaya yönelik GAP Sosyal Eylem Planõ 
hazõrlanmõştõr. 

520. Sosyal Eylem Planõ çerçevesinde
GAP Bölgesinde yatõrõm yapmak isteyen yerli 
ve yabancõ yatõrõmcõya danõşmanlõk hizmeti 
vermek amacõyla; Adõyaman, Diyarbakõr, Gazi-
antep, Mardin ve Şanlõurfa illerinde Girişimci 
Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri 
(GİDEM) ile kadõnõn statüsünün yükseltilmesi 
ve kalkõnma sürecine entegrasyonu amacõyla 
Çok Amaçlõ Toplum Merkezleri (ÇATOM) 
kurulmuştur. 

521. GAP'õn 2010 yõlõna kadar tamamla-
nabilmesi için çalõşmalar hõzlandõrõlacaktõr.  

522. Doğu Anadolu Bölgesine yönelik
olarak, bölgenin kalkõnmasõna yeni bir ivme 
kazandõrmak üzere, bölgenin öncelikli sektör-
leri olan tarõm ve hayvancõlõk başta olmak 
üzere, tüm ekonomik ve sosyal sektörleri içe-
risine alan, plan olgusunun mekansal boyu-
tunu ön plana çõkaran, bölgenin gelişme potan-
siyellerinden daha fazla yararlanõlmasõna 
ağõrlõk veren, özel kesimin bölgede gelişimini 
öngören ve özel sektör için uygun yatõrõm 
ortamõ oluşmasõnõ amaçlayan Doğu Anadolu 
Projesi Ana Planõ (DAP) hazõrlanmaktadõr. 

523. Ana Plan; Doğu Anadolu Bölgesin-
de yeralan 14 ili (Ağrõ, Ardahan, Bingöl, Bitlis, 
Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdõr, Kars, 
Malatya, Muş, Tunceli, Van) ve bu bölge ile 
homojenlik gösteren Gümüşhane ve Bayburt 
illerini kapsamaktadõr. Ana Plan alanõ 158.972 
km2 olup, nüfusu 1997 itibarõyla 5,9 milyon-
dur. 
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524. Ana Plan çalõşmasõ kapsamõnda;
mevcut durumun sektörel bazda tespiti ve 
analizi, bölgesel potansiyelin belirlenmesi, 
bölgenin Türkiye içindeki konumunun diğer 
bölgeler ile mukayeseli olarak tespiti, bölge-
sel gelişme stratejisi ve senaryolarõn oluştu-
rulmasõ, orta ve uzun dönem bölgesel geliş-
me ana planõnõn hazõrlanmasõ ve Doğu Ana-
dolu Bölgesinin diğer bölgeler ve komşu ülke-
ler ile etkileşiminin incelenmesi yer almaktadõr. 
Plan çalõşmasõnõn 2000 yõlõnõn sonunda tamam-
lanmasõ programlanmõştõr. 

525. Doğu Karadeniz Bölgesinin potan-
siyellerini harekete geçirerek, sürdürülebilir 
kalkõnmayõ gerçekleştirmek ve bölge ile ülke-
nin diğer bölgeleri arasõndaki gelişmişlik fark-
larõnõ azaltmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõnõn koordinasyon ve denetiminde, 
Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ (JICA) 
tarafõndan yürütülen Doğu Karadeniz Bölgesel 
Gelişme Planõ (DOKAP) çalõşmalarõnda son 
aşamaya gelinmiştir. 

526. DOKAP kapsamõnda; Artvin, Bayburt,
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon 
olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesindeki 
yedi il yer almaktadõr. Plan alanõ 39.203 km2 
olup, toplam bölge nüfusu 1997 yõlõ itibarõyla 
2,9 milyondur. 

527. Plan hazõrlõklarõ sõrasõnda; Sosyal
Yapõ Araştõrmasõ, Doğal Yapõ Araştõrmasõ, 
Kentsel Etki Alanlarõ Araştõrmasõ, Sanayi 
Araştõrmasõ, DOKAP Tanõtõm Programõ ve 
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) çalõşmalarõ gerçek-
leştirilmiştir. 

528. DOKAP Ana Planõnda farklõ sektör-
lerle ilgili toplam 10 program paketi ve 53 
proje yer almaktadõr. Bu programlarla, ulaş-
tõrma ve telekomünikasyon ile kentsel altya-
põnõn iyileştirilmesi, daha az gelişmiş iç bölge-

lerin büyümelerine ivme kazandõrõlmasõ, toprak 
verimliliğinin ve çevre kalitesinin artõrõlmasõ 
amaçlanmaktadõr. 

529. Bölgesel gelişmenin başarõlõ ve hõzlõ
bir şekilde sağlanabilmesi için, hem kamu 
sektöründe hem de özel sektörde dõş kaynak-
larõn harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla DOKAP Kimliğinin Oluşturulmasõ Özel 
Programõ belirlenmiştir. Bu Program; turizm, 
sanayi ve ticaretin yanõsõra yüksek teknoloji 
gerektiren sanayi alanlarõnda girişimciliği 
özendirmeyi, yeni istihdam olanaklarõ yarat-
mayõ ve bu yolla DOKAP bölgesine, Kara-
deniz Bölgesi öncelikli olmak üzere, yurtiçi 
ve yurtdõşõ kamu ve özel sektör yatõrõmlarõnõ 
çekmeyi amaçlamaktadõr. 

530. Yeşilõrmak Havza Gelişim Projesi
ile, Yeşilõrmak Havzasõ'nda ekolojik dengeyi 
bozmadan, arazinin uygun ve ekonomik 
kullanõmõ, doğal kaynaklarõn güncel takibinin 
ve yönetilmesinin sağlanmasõ, bu kapsamda 
erozyonun önlenmesi, su kirliliğinin belirlen-
mesi ve meralarõn õslahõ, orman alanlarõnõn 
belirlenmesi ve takibi, kentleşme ve sõnaileş-
menin izlenmesi ve planlõ gelişimi konula-
rõnda, sorunlarõn çözümü amaçlanmaktadõr. 
Proje kapsamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Altya-
põsõ kurulmasõ çalõşmalarõ TÜBİTAK Marmara 
Araştõrma Merkezince yürütülmektedir. Yeşil-
õrmak Havza Gelişim Projesinde önemli bir 
yer tutan Kõzõlõrmak ve Yeşilõrmak deltalarõnda 
yer alan ovalarõn tarõmsal potansiyel kullanõ-
mõnõ hõzlandõrmak ve yörede organize sanayi 
bölgeleri ile ulaştõrma altyapõsõnõ geliştirmek 
için gerekli yatõrõmlara önem verilecektir.  

531. Doğu Akdeniz Bölgesi Gelişme
Projesi, Devlet Planlama Teşkilatõ ile Kuzey 
Kõbrõs Türk Cumhuriyeti Devlet Planlama 
Örgütü tarafõndan başlatõlmõştõr. 
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TABLO: 12- Plan Bölgelerinin Seçilmiş Göstergelere Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Göstergeler Birim GAP 

Zonguldak 
Bartõn 

Karabük DAP DOKAP Türkiye 
Alan km2 75.561 9.493 158.972 39.361 779.452 
Nüfus (1997) kişi  6.128.973 1.027.208 5.868.535 2.911.108 62.865.574 
Nüfus yoğunluğu  kişi/km2 81 108 37 74 81 
Nüfus artõş oranõ (1990-97) Binde 24,2 -10,3 6,9 -2,4 15,1 
Kentleşme oranõ (1) Yüzde 64,1 43,3 53,5 48,6 65,0
Kişi başõ GSYİH (1998) (2) Bin TL 990 1.838 674 1.103 1.830 
Kişi başõ GSYİH (1998) (2) Endeks değ. 54,1 100,5 36,9 60,3 100,0 
GSBH(3) / GSYİH (1998) (2) Yüzde 5,3 1,6 3,4 2,8

Kaynak: DİE, GAP İdaresi, Zonguldak-Bartõn-Karabük Bölgesel Gelişme Planõ (DPT), DAP ve DOKAP 
Ara Raporlarõ (DPT). 

(1) Kent nüfusu, il ve ilçe merkezlerinde belediye sõnõrlarõ içindeki nüfusu kapsamaktadõr.
(2) 1987 fiyatlarõyla.
(3) GSBH: Gayri Safi Bölge Hasõlasõ.

532. 1999 yõlõnda meydana gelen Mar-
mara ve Bolu-Düzce depremleri, ülkemizin 
gerek nüfus gerekse ekonomik aktivite bakõ-
mõndan en yoğun bölgesini etkilemiş, özellikle 
Kocaeli, Sakarya ve Yalova�da ağõr can ve 
mal kaybõna yol açmõştõr. 

533. Kocaeli, Sakarya, Yalova illerine
öncelik vermek üzere Marmara Bölge Planõ 
hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

534. Ülke düzeyindeki sosyoekonomik
planlar ile yerel düzeydeki ayrõntõlõ fiziki plan-
lar arasõnda yatay ve dikey ilişkilerin kurulmasõ 
ile ulusal önceliklerin yerel ölçekteki gereksi-
nimlere yanõt verecek biçimde mekana yansõ-
tõlmasõ; yerel ve bölgesel kaynaklarõn hare-
kete geçirilmesi için kamu ve özel sektör 
açõsõndan yapõlacaklarõn belirlenmesi, bölge 
planlama çalõşmalarõnõn temel amacõdõr. 

535. Bölge planlama; bölgelerin farklõ
imkanlara, özelliklere ve sorunlara sahip 
olduğu gerçeğinden hareketle, kapsamlõ ve 
katõlõmcõ bir yaklaşõmla ele alõnacaktõr. Bölge 

planlarõ, ulusal öncelikleri ve yerel talepleri 
yansõtarak sektörlerarasõ bağlarõ kuracak, 
bölge için stratejik vizyon geliştirecek ve 
dinamik bir yapõlanmaya sahip olacaktõr. 

536. Bölge planlama çalõşmalarõ VIII.
Plan döneminde de hõzlandõrõlarak sürdürüle-
cektir. 

537. GAP Master Planõnõn revizyon ve
güncelleştirme çalõşmasõ ile, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin değişen demografik, 
toplumsal, çevresel ve ekonomik koşullarõ 
dikkate alõnarak 2010 yõlõ perspektifi için 
öngörülen yeni hedef ve stratejiler ortaya 
konulacaktõr. 

538. GAP kapsamõndaki sulama projele-
rine öncelik verilecektir. 

539. Doğu Anadolu Projesinde (DAP)
temel amaç, bölgenin diğer bölgelere göre 
geride olan sosyoekonomik gelişmesini hõzlan-
dõracak, özel sektörün bölgede gelişmesini 
sağlayacak ve uygun yatõrõm iklimini oluştu-
racak politika ve uygulamalarõ ortaya koy-
maktõr. DAP, belirlenen hedef ve stratejiler 
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doğrultusunda VIII. Plan döneminde uygula-
maya konulacaktõr. 

540. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme
Planõnda, bölgenin ekonomik yapõsõnõ güçlen-
dirmek ve bu yolla yeni istihdam olanaklarõ 
yaratmak, gelir düzeyini yükseltmek ve böl-
gede sermaye birikimini sağlamak, bölgeden 
dõşarõya göçü ve bölge içi farklõlõklarõ azalta-
rak sosyal dayanõşmayõ teşvik etmek ve böl-
genin kaynaklarõnõ harekete geçirmek temel 
hedef olarak belirlenmiştir. 

541. Bu hedefler doğrultusunda belirle-
nen bölgesel gelişme politikasõ; ulaşõm ve 
iletişim altyapõsõnõn güçlendirilmesi, çok amaçlõ 
su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve yönetilmesi, 
toprak mülkiyeti ve kullanõmõnõn iyileştirilmesi, 
mahalli idarelerin güçlendirilmesi ve insan 
kaynaklarõnõn geliştirilmesi olmak üzere beş 
ögeden oluşmaktadõr. 

542. VIII. Plan dönemi DOKAP Ana
Planõnõn Birinci Dönemini oluşturmakta olup, 
Ana Planõn bu dönem için öngördüğü proje-
lerin uygulamaya konulmasõ amaçlanmak-
tadõr. 

543. Yeşilõrmak Havza Gelişim Projesi
kapsamõnda, bölgenin önem arz eden sorun-
larõnõ çözmek için temel stratejileri belirleye-
cek ve tüm sektörel hedefleri kapsayacak bir 
Bölgesel Gelişme Ana Planõ çalõşmasõna baş-
lanacaktõr. 

544. Doğu Akdeniz Bölgesi Gelişme
Planõ ile, bölgenin geliştirilmesinin yanõnda 
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik, 
sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadõr. 

545. Marmara Bölge Planõ ile, depremin
yarattõğõ olumsuzluklarõn giderilmesi, kentsel 
alanlara yönelik göçün istikrarlõ bir yapõya 
kavuşturulmasõ, tarõm, sanayi, ticaret, konut, 

turizm, vb. konulara ilişkin yerleşim alanla-
rõnõn afet riskleri de dikkate alõnarak hazõrla-
nacak bir arazi kullanõm planõna göre yönlen-
dirilmesi, çevre ve mekan kalitelerinin koru-
narak kentsel büyümenin denetim altõna 
alõnabilmesi ve sosyoekonomik orta vadeli 
gelişme deseninin belirlenmesi amaçlanmak-
tadõr. 

c) Kurumsal ve Hukuki Düzenlemeler

546. Planlarõn, Programlarõn ve Bölgesel
Planlarõn hazõrlõk, uygulama, koordinasyon 
ve izleme aşamalarõnõn etkinliğini artõrmak 
üzere, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõ-
ğõnca ihtiyaç duyulan merkezlerde birimlerin 
oluşturulmasõ için düzenlemeler yapõlacaktõr. 

IV. KALKINMADA ÖNCELİKLİ
YÖRELERİN GELİŞTİRİLMESİ

a) Mevcut Durum

547. 2000 yõlõ itibarõyla Kalkõnmada
Birinci Derecede Öncelikli Yöreler 49 il ve 2 
ilçeyi kapsamakta olup, bu yörelerin yüzöl-
çümü ülke yüzölçümünün yüzde 55�ini, nüfu-
sunun ise yüzde 36�sõnõ oluşturmaktadõr. 

548. Planlõ dönemde geri kalmõş bölge-
lerin kalkõnmasõnda ve bölgelerarasõ gelişmişlik 
farklarõnõn azaltõlmasõnda olumlu gelişmeler 
sağlanmasõna rağmen, bölgelerarasõ denge-
sizlikler hedeflenen ölçüde giderilememiştir. 

549. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerin
önemli bir bölümünü oluşturan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu�da güvenli ortamõn sağ-
lanmõş olmasõna rağmen; komşu ülkelerdeki 
siyasi sorunlarõn bu yörelerdeki ekonomik 
faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiş olmasõ, 
bu bölgelerde kişi başõna düşen GSYİH�nõn 
düşük seviyelerde bulunmasõ; iç talebin daral-
masõnda, yeni yatõrõm girişimlerinin azalma-
sõnda ve mevcut tesislerin düşük kapasitede 
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çalõşmasõnda etkili olmuştur. Ayrõca, bu yöre-
lerde; yayla ve mera hayvancõlõğõna ilişkin 
sorunlar, bölge içi göçün devam etmesi ve 
işsizliğin artma eğilimine girmiş olmasõ, sos-
yal ve ekonomik gelişmenin önünde duran 
önemli engeller olarak görülmektedir. 

550. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde nite-
likli işgücü ve sermaye yetersizliği ile Pazar-
lama güçlükleri, özel girişimcilerin yatõrõm 
yapma isteklerini sõnõrlamaktadõr. Aynõ neden-
lerle, kamunun fiilen üretimde bulunan 187 
tesisi ile özel kesimin 3.170 tesisi düşük 
kapasitede çalõşmaktadõr. 

551. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döne-
minde, ülkemizin nispî olarak geri kalmõş 
illerinden oluşan bu yörelerin daha hõzlõ geliş-
mesini sağlamak için yatõrõm ve personel 
politikalarõna önem verilmiştir. 

552. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde 
Teşvik Belgeli Yatõrõmlar, Devlet Yardõmlarõ 
Kararõ çerçevesinde Gümrük ve Fon Muafiyeti, 
Katma Değer Vergisi İstisnasõ ve Yatõrõm 
İndirimi gibi teşvik araçlarõndan yararlandõrõl-
maktadõr. Ayrõca bu yörelerdeki Küçük ve 
Orta Boy İşletmeler (KOBİ) yatõrõm ve işletme 
kredisi ile desteklenmektedir. 

553. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki
tarõm, imalat sanayii, turizm ve diğer kamu 
hizmetleri kapsamõna giren projelerin destek-
lenmesi amacõyla İl Özel İdareleri ve Beledi-
yelerin gerçekleştirecekleri projelerin destek-
lenmesine devam edilmektedir. 

554. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõn-
mada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratõlmasõ 
ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile ilgili 4325 
Sayõlõ Kanun çerçevesinde, Olağanüstü Hal 
Bölgesindeki illerin de dahil olduğu 22 ilde 
uygulanmak üzere; Gelir ve Kurumlar Vergisi 
İstisnasõ, Çalõşanlardan Kesilen Vergilerin 
Ertelenmesi, İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç 

İstisnasõ, Sigorta Primi İşveren Paylarõnõn 
devletçe karşõlanmasõ ve Bedelsiz Yatõrõm 
Yeri Tahsisi gibi ilave teşvik araçlarõ uygula-
masõna devam edilmektedir.  

555. Türkiye�de hizmet veren 17 serbest
bölgenin 5�i, Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde 
yer almaktadõr.  

556. Türkiye genelinde, 1999 yõl sonu
itibarõyla tamamlanmõş bulunan 43 Organize 
Sanayi Bölgesinin 13�ü Kalkõnmada Öncelikli 
İllerde bulunmaktadõr. 

557. Ülke genelinde,1999 yõlõ sonu itiba-
rõyla toplam 304 Küçük Sanayi Sitesi tamam-
lanmõş olup, yaklaşõk 73 bin civarõnda işyerini 
kapsamaktadõr. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde 
bu süre içerisinde 133 Küçük Sanayi Sitesi 
tamamlanmõştõr. Toplam 28.048 iş yerinden 
oluşan Küçük Sanayi Sitelerinin istihdama 
katkõsõ yaklaşõk 168 bin kişi olarak tahmin 
edilmektedir. 

558. 1998-1999 öğretim yõlõ itibarõyla
Türkiye genelinde 171 Yatõlõ İlköğretim Bölge 
Okulunun 151�i Kalkõnmada Öncelikli İllerde 
bulunmaktadõr.  

559. 1998-1999 öğretim yõlõnda ülke
genelindeki toplam 53 Devlet Üniversitesin-
den 13�ü, Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde yer 
almaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

560. Ekonomik ve sosyal kalkõnmada
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõ azaltõlacak, 
başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 
olmak üzere Kalkõnmada Öncelikli Yörelerin 
gelişmesine hõz kazandõrõlmaya devam 
edilecektir. 

561. Bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn
azaltõlmasõ ve gelişme imkanlarõnõn belirlen-
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mesi amacõyla, bölge planlamasõ yapõlan 
alanlarda, bu planlarla uyumlu olarak ilgili 
kurumlarca fiziksel planlama çalõşmalarõ 
sürdürülecektir. 

562. Nitelikli eleman temini için; eğitim,
öğretim, sağlõk ve yayõm hizmetleri ile teknik 
hizmetlerde çalõşan kamu personelinin bu 
yörelerde uzun süreli kalmasõnõ özendirecek 
ilave tedbirlerin alõnmasõ konusunda çalõş-
malar başlatõlacaktõr. 

563. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
leri başta olmak üzere, Kalkõnmada Öncelikli 
Yörelerde aile işletmeciliğinin geliştirilmesine 
ve istihdam artõrõcõ projelerin devamõna hõz 
verilecek ve fiziki ve sosyal altyapõ yatõrõm-
larõna öncelik verilmeye devam edilecektir. 

564. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal-
kõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yara-
tõlmasõ ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile ilgili 
4325 sayõlõ Kanun çerçevesinde illerde ilave 
teşvik araçlarõnõn uygulanmasõ sürdürüle-
cektir. 

565. Kalkõnmada Öncelikli Yöreler kapsa-
mõnda bulunan 26 ilde Yarõm Kalmõş, İşletme 
Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye 
Geçememiş veya Kõsmen İşletmeye Geçmiş 
Yatõrõmlarõn Ekonomiye Kazandõrõlmasõna 
Dair Karar çerçevesinde, yatõrõm ve işletme 
kredisi imkanõnõn sağlanmasõna devam 
edilecektir. 

566. Hayvancõlõğõn öncelikli faaliyet dalõ
olduğu illerde mera õslahõna ve mera yöne-
timi çalõşmalarõna önem verilecektir. 

567. Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde,
insan gücü kaynaklarõnõn harekete geçiril-
mesi, merkezi nitelik taşõyan köylerin güçlen-
dirilmesi ve tarõm ve hayvancõlõğa dayalõ 
sanayilerin desteklenmesine devam edile-
cektir. 

568. Yatõlõ İlköğretim Bölge Okullarõnõn
ve Mesleki Teknik Okullarõn yaygõnlaştõrõlmasõ 
çalõşmalarõna devam edilecektir. Koşullarõn 
elverdiği yerlerde taşõmalõ eğitim yaygõnlaş-
tõrõlacaktõr. 

569. Beceri kazandõrma ve meslek edindir-
me kurslarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

V. KIRSAL KALKINMA

a) Mevcut Durum

570. Bölgesel gelişmişlik farklõlõklarõnõn
azaltõlmasõ ve kõrsal alanda kalkõnma çalõşma-
larõ için VII. Beş Yõllõk Plan döneminde; 
Bingöl-Muş ve Yozgat Kõrsal Kalkõnma Proje-
lerinin uygulanmasõna devam edilmiş, Ordu-
Giresun Kõrsal Kalkõnma Projesi başlatõlmõştõr. 

571. 1999 yõlõ sonu itibarõyla, Bingöl-Muş
Kõrsal Kalkõnma Projesi kapsamõnda; 1.187 
hektar alan sulamaya açõlmõş, 50 köy ünitesine 
içmesuyu tesisi, 226 km. köy yolu tesviyesi, 
222 km. stabilize yol yapõlmõş, 308 hektar 
alan ağaçlandõrõlmõş, 6.935 hektarlõk alanda 
enerji ormanõ tesis edilmiş, 3.707 çiftçiye 
eğitim verilmiş, 44 adet arõcõlõk ve 228 adet 
halõ-kilim ünitesi kurulmuştur.  

572. 1999 yõlõ sonu itibarõyla, Yozgat
Kõrsal Kalkõnma Projesinde ise 3.919 hektarlõk 
alan sulama imkanõna kavuşturulmuş, 25 köy 
ünitesine içmesuyu tesisi yapõlmõş, 3.485 
hektar alan ağaçlandõrõlmõş, 900 hektar 
alanda enerji ormanõ tesis edilmiş, 105.962 
adet tabii ve sun'i tohumlama, 64.452 çiftçiye 
eğitim verilmiş, 2,4 milyon büyük ve küçük 
baş hayvan aşõlamasõ gerçekleştirilmiştir. 

573. Ordu-Giresun Kõrsal Kalkõnma Proje-
sine, 1998 yõlõndan itibaren hõz kazandõrõlmõş 
olup, yayõm hizmetlerinin yanõsõra, 40 adet 
çiftçi eğitim kursu, 50.000 adet tabii ve sun'i 
tohumlama faaliyetleri gerçekleşmiştir. 
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574. Sivas-Erzincan ve Gümüşhane-
Bayburt-Rize Kõrsal Kalkõnma Projeleri ise 
etüd safhasõndadõr. 

575. Ülkemizde kõrsal alanda örgütlen-
menin; merkezi yönetimin taşra teşkilatlarõ, 
yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler, ortak-
lõklar, vakõflar ve sivil toplum örgütlenmeleri 
şeklinde oluştuğu görülmektedir. 

576. Kõrsal kalkõnmanõn yaygõnlaştõrõlarak
hõzlandõrõlmasõnõ sağlayacak olan kõrsal alan-
daki idari örgütlenme çalõşmalarõ henüz iste-
nen düzeye getirilememiştir. Mevcut yapõnõn 
da çağõn gereklerine uygun olarak yeniden 
yapõlandõrõlmasõ ihtiyacõ sürmektedir. 

577. Tarõmsal yayõm ve eğitim hizmet-
lerinin yetersizliği nedeniyle; bilinçsiz gübre-
leme ve ilaçlama, anõz yakma, nadasa bõrakma 
ve topografik yapõya uygun olmayan toprak 
işleme faaliyetleri, verimliliği olumsuz yönde 
etkilemeye devam etmektedir. 

578. Orman içi yerleşimlerin düzenlen-
mesi, ormanlarõn korunmasõ ve geliştirilme-
sine yönelik olarak, orman-köylü ilişkilerini 
düzenleyen uygulamalarda, devletin sağla-
yacağõ destek ve etkin yönlendirme ihtiyacõ 
devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

579. Sürdürülebilir kalkõnma ilkesi çerçe-
vesinde yerel potansiyellerin harekete geçiri-
lerek, gelir ve istihdamõn artõrõlmasõ temel 
amaçtõr. 

580. Kõrsal alanda istihdamõn artõrõlmasõ,
insangücü kaynaklarõnõn geliştirilmesi, kõrsal 

nüfusun gelirini artõrõcõ ekonomik faaliyetlerin 
desteklenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkili örgütlenme ve her düzeyde katõlõmcõlõk 
önem taşõmaktadõr. Sivil toplum örgütlerinin 
kalkõnma sürecine katõlõmlarõnõ artõrõcõ düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

581. Kõrsal altyapõ hizmetlerinin yaygõn-
laştõrõlmasõ ve etkinliğinin artõrõlmasõnda mer-
kezi kamu kuruluşlarõ, yerel yönetimler ve 
sivil toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde 
çalõşmalarõ sağlanacaktõr. 

582. Tarõma dayalõ sanayi geliştirilerek
paketleme, muhafaza etme ve pazarlama 
yöntemleri konusunda gerekli teknik destek 
verilecektir. 

583. Sulama projelerinin, arazi toplulaş-
tõrma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile 
birlikte yürütülmesine önem verilecektir. 

584. Kõrsal alanda yaşayan nüfusun geli-
rini artõrmak ve işsizliği azaltmak için yöresel 
potansiyeli bulunan; turizm, el sanatlarõ, hay-
vancõlõk, dokumacõlõk gibi alanlarda girişim-
ciler desteklenecektir. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde terörün yok edilmesine 
yönelik çabalar paralelinde, bu yörelerdeki 
köylerini terketmek zorunda kalan yurttaş-
larõmõzdan, dönüş yapmak isteyenler için 
ekonomik ve sosyal alt yapõnõn sağlanmasõna 
önem verilecektir.  

585. Kõrsal alanda yaşayan ve kamulaş-
tõrma nedeniyle baraj gölü altõnda kalan yer-
leşim birimlerindeki nüfusun yeni iskan alan-
larõnda ekonomik ve sosyal yaşantõlarõnõn 
iyileştirilmesine özen gösterilecektir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL VE EKONOMİK SEKTÖRLERLE İLGİLİ GELİŞME  
HEDEF VE POLİTİKALARI 

I. GİRİŞ

586. Son yõllarda dünyada artan küresel-
leşmeye ve hõzlanan teknolojik gelişmeye 
paralel olarak ülkemizde de tüketici talep ve 
tercihlerinde, rekabet ortamõnda, iletişim ve 
bilgi edinme imkanlarõnda, işgücünün istihdam 
ve niteliğinde, kamu kesiminin rolünde önemli 
değişmeler yaşanmakta, bu durum ekonomik 
ve sosyal sektörlerde izlenen politikalarõn 
oluşturulmasõnda etkili olmaktadõr. 

587. Küreselleşme ile birlikte, ülkelerin
sosyal ve ekonomik politikalarõnõ oluşturma-
larõnda etkileyici olan bir diğer unsur ise, 
iletişim teknolojilerinin hõzla gelişmesi ve 
yaygõnlaşmasõdõr. 

588. Küreselleşme olgusu, ekonomik,
sosyal ve kültürel sonuçlarõ itibarõyla oldukça 
karmaşõk bir gelişme göstermektedir. Küresel-
leşmeyle beraber, zaman ve mekan boyutlarõ 
değişim geçirmekte, mesafe kavramõ ortadan 

kalkmakta, milli kültürün diğer kültürlerle 
temasõ artmakta, ulusal ölçekte üretilen mal 
ve hizmetler uluslararasõ dolaşõm özelliğine 
sahip ürünlerle rekabet ortamõnda tüketiciye 
sunulmakta, teknoloji tabanlõ üretim ve verim-
lilik artmakta, toplumlarõn hayat standartlarõ 
bu gelişmelerden etkilenmektedir. 

589. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerin-
deki hõzlõ gelişmeler; eğitim seviyesi yüksek, 
bilimsel araştõrma ve geliştirmeye önem veren 
insangücünün yetiştirilmesini, üretimde verim-
liliği ve ileri teknoloji kullanõmõnõ ön plana 
çõkarmakta ve refahtan daha fazla pay alõn-
masõ için fõrsatlar sunmaktadõr.  

590. Mali piyasalarõn bütünleştiği dünya-
da, gelişmekte olan ülkeler kendi dõşõnda 
gelişen mali krizlerden büyük boyutlarda 
etkilenebilmektedir. 

591. 1997 yõlõnda Güneydoğu Asya ülke-
lerinde ve 1998 yõlõnda Rusya�da ortaya çõkan 
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ve küresel nitelik kazanan krizleri takiben, 
1999 yõlõnda ülkemizde meydana gelen iki 
büyük deprem felaketi hem ekonomik sek-
törler üzerinde hem de sosyal yaşamda derin 
etkiler yaratmõştõr. 

592. 2000 yõlõ itibarõyla ülke nüfusunun
65,3 milyona ulaşmasõ, yõllõk nüfus artõş hõzõnõn 
yüzde 1,50, toplam doğurganlõk hõzõnõn 2,53 
ve doğuşta hayatta kalma ümidinin 69,1 yõl 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Nüfus 
artõş hõzõ düşme eğilimine girmekle beraber, 
nüfusun yüzde 57'sine tekabül eden 37,3 
milyon kişi 0-24 yaş arasõnda bulunmaktadõr. 
Çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içeri-
sinde önemli bir paya sahip olmasõ bu kesime 
götürülen hizmetlerin ve imkanlarõn artõrõl-
masõ gereğini ortaya koymaktadõr. 

593. 1999-2000 öğretim yõlõnda okullaşma
oranlarõ, okulöncesi eğitimde yüzde 9,8�e, ilk-
öğretimde yüzde 97,6�ya, yüzde 22,8'i mes-
leki teknik eğitim ve yüzde 36,6�sõ genel lise 
eğitiminde olmak üzere ortaöğretimde yüzde 
59,4�e, yükseköğretimde ise yüzde 18,7'si 
örgün öğretimde olmak üzere toplam yüzde 
27,8'e ulaşmõştõr. Okulöncesi eğitim, ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumla-
rõnda toplam 14,2 milyon öğrenci, 484.089 
öğretmen ve 64.169 öğretim elemanõ bulun-
maktadõr.  

594. Toplumun genel eğitim düzeyini
yükseltmek amacõyla, 1997 yõlõnda zorunlu 
temel eğitim süresi sekiz yõla çõkarõlmõş ve 
yasal düzenlemelerle ilave finansman kay-
naklarõ temin edilerek kõsa sürede çağ nüfu-
sunun tamamõna yakõn bir kõsmõ eğitim sis-
temine dahil edilmiştir. 

595. Eğitimin her kademesinde fiziki
altyapõ ve insan gücü altyapõsõ eksiklikleri 
önemini korumaktadõr. Eğitimde gerçekleş-
tirilen iyileşmelere rağmen zorunlu temel 
eğitim süresi, mesleki eğitim, ortaöğretim ve 

yükseköğretimdeki okullaşma oranlarõ, işgü-
cünün eğitim seviyesi ve niteliği bakõmõndan 
Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kalõnmõştõr. 
Kalabalõk sõnõflarda eğitim, ikili eğitim, öğret-
men ve öğretim elemanõ sayõsõnda yetersizlik 
ve dengesizlikler ve üniversite önündeki aşõrõ 
yõğõlma devam etmektedir. 

596. Gelişmiş ülkelerin refah düzeyine
ulaşmak, büyük ölçüde ülkemizin bilim ve 
teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõna bağlõ bulun-
maktadõr. Bilim ve teknoloji kapasitesinin yük-
seltilmesi amacõyla Ar-Ge için ayrõlan kaynak-
larõn artõrõlmasõ, yeterli araştõrmacõ yetiştiril-
mesi ve bu faaliyetlerin eğitim-öğretim ve 
sanayi politikalarõ ile uyumlu olarak destek-
lenmesi önem kazanmaktadõr.  

597. Bilgi teknolojileri ülkelerin sahip
olduklarõ nitelikli işgücü düzeyiyle doğrudan 
ilişkilidir. Bu potansiyeli harekete geçirememiş 
ülkelerde bilgi teknolojilerinden beklenen 
faydayõ sağlamak mümkün olamamaktadõr. 
Bu nedenle eğitim, toplumlarõn bilgi toplumu 
haline gelmesinde hayati bir önem taşõmak-
tadõr. 

598. Küresel kriz ve 1999 yõlõnda yaşanan
deprem felaketleri ekonomiyi olumsuz etkile-
miş ve işsizliğin artmasõna neden olmuştur. 
Çoğunluğu kayõt dõşõ sektörde kõsmi zamanlõ 
ve düşük ücretle çalõşan eksik istihdamda 
bulunan kişiler işsizlik riski ile karşõ karşõya 
kalmõşlardõr. 

599. Bebek ölüm hõzõnda gerileme olmuş
ve doğuşta hayatta kalma ümidi 69,1 yõla 
yükselmiştir. Hekim başõna düşen nüfus 807, 
yatak başõna düşen nüfus ise 384 olarak ger-
çekleşmiştir. Ancak, sağlõk hizmetleri insan 
gücünün ve altyapõsõnõn artõrõlmasõ ihtiyacõ, 
dengesiz dağõlõm ve kuruluşlar ve hizmet 
basamaklarõ arasõndaki koordinasyon ve işbir-
liği eksikliği devam etmektedir. 
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600. Sosyal güvenlik kapsamõndaki nüfus
yüzde 91'e, sağlõk sigortasõ kapsamõndaki 
nüfus yüzde 86,4'e ulaşmõştõr. Sağlõk sigortasõ 
güvencesine sahip olmayan yoksul kişilere 
yeşil kart verilmesi uygulamasõna devam 
edilmiş ve bu çerçevede 8,7 milyon kişi sağlõk 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanõna 
kavuşturulmuştur. 

601. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürü-
lebilir bir yapõya kavuşturulmasõ gayesiyle 
yapõlan yasal düzenlemelerle emeklilik yaşõ, 
prime esas ücret tavan ve tabanõ yükseltilmiş 
ve emekli aylõklarõnõn tüketici fiyatlarõndaki 
aylõk artõş oranõnda artõrõlmasõ esasõ getiril-
miştir. Bununla birlikte uygulanan sigorta 
programlarõ, üyelerin aylõğa hak kazanma 
şartlarõ, emekli aylõklarõnõn alt ve üst sõnõrlarõ, 
prim oranlarõ, sağlanan haklar ve yükümlü-
lükler açõsõndan sosyal sigorta kuruluşlarõ
arasõndaki önemli farklõlõklar devam etmek-
tedir.

602. İşini kaybeden kişilerin gelir kaybõ
riskini karşõlamak amacõyla, 1999 yõlõnda 
işsizlik sigortasõ ihdas edilmiştir. 

603. Diğer taraftan aktif işgücü politika-
larõ takip edilmiş ve bu çerçevede işsizlere 
beceri kazandõrma kurslarõ düzenlenmiş, kari-
yer danõşmanlõğõ sistemi ve işgücü piyasasõ 
ihtiyaçlarõ doğrultusunda 250 meslekte mes-
lek standardõ geliştirilmiştir. Ayrõca işsizliğin 
azaltõlarak istihdam imkanlarõnõn artõrõlmasõ 
amacõyla yapõlan yasal düzenlemelerle yeni 
teşvikler getirilmiştir. Ancak, kõrsal kesimden 
kentlere göçün devam etmesi istihdamõ 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

604. İstihdamõn artõrõlmasõnda, istikrarlõ
bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi 
yanõnda istihdama yönelik üretken yatõrõm-
larõn artõrõlmasõ, yerel ekonomik potansiyel-
lerin harekete geçirilmesi, KOBİ'lerin istihdam 
yaratma kapasitelerinin desteklenmesi ve 

işgücünün genel eğitim ve beceri düzeyinin 
yükseltilmesi önem arz etmektedir. 

605. Kõrdan kente devam eden göç
sonucu artan kentleşme, ekonomik ve sosyal 
yapõdaki gelişmeler sonucu aile yapõsõnda 
oluşan değişim, sosyal yardõm ve hizmetlere 
olan ihtiyacõ artõrmaktadõr. Sosyal yardõm ve 
hizmet sunan kurumlar arasõndaki koordinas-
yon eksikliği ve ayrõlan kaynaklarõn yetersiz-
liği muhtaç ve ekonomik yoksunluk içerisindeki 
gruplara ulaşõlmasõnda aksaklõklara yol açmak-
tadõr. Sosyal yardõm ve hizmetlerin ihtiyaç 
sahiplerine etkin bir sistem çerçevesinde 
ulaştõrõlmasõ önem arz etmektedir.  

606. 1994 yõlõ itibarõyla, en zengin yüzde
10'luk hane halkõ milli gelirden yüzde 40,5 
pay alõrken en fakir yüzde 10'luk hane halkõ 
yüzde 1,8 pay almaktadõr. Mutlak yoksulluk 
oranõ yaklaşõk yüzde 8�dir. Bu oran, kõrsal ve 
kentsel yerler için sõrasõyla yüzde 11,8 ve 
yüzde 4,6�dõr. Gõda ve diğer tüketim ihtiyaç-
larõnõ bir bütün olarak dikkate alan temel 
gereksinimler yaklaşõmõna göre yoksulluğa 
düşme tehdidi altõnda bulunan nüfusun oranõ 
ise yüzde 24 civarõndadõr.  

607. Mutlak yoksul durumunda bulunan
nüfusun yüzde 95�i, eğitim düzeyi ilkokul ve 
altõnda eğitim alanlar ile okuma-yazma bilme-
yenlerden oluşmaktadõr.  

608. Yoksullukla mücadele amacõyla
uygulanan sosyal koruma programlarõnda 
etkinlik sağlanamamõştõr. Uzun süredir devam 
eden yüksek enflasyon ve faiz ödemelerinin 
bütçe üzerindeki yükü devletin genelde sosyal 
refahõ, özelde ise gelir dağõlõmõnõ düzeltici ve 
yoksulluğu azaltõcõ politikalar uygulama imkan-
larõnõ daraltmõştõr. Gelir dağõlõmõnda gözlenen 
dengesiz yapõ, ekonomik büyümenin yoksul-
luğu azaltõcõ etkilerinin ortaya çõkmasõnõ güç-
leştirmektedir.  
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609. Yoksulluğun ortadan kaldõrõlmasõnda,
makroekonomik istikrarõn sağlanmasõ, üretken 
yatõrõmlarõn artõrõlarak istihdamõn geliştirilmesi, 
sosyal koruma programlarõnõn etkinleştirilmesi, 
eğitim, sağlõk, beslenme ve barõnma sorunla-
rõnõn çözümlenmesi, iktisadi politikalar ile 
sosyal politikalarõn ahenk içinde uygulanmasõ, 
gelir dağõlõmõndaki dengesizliklerin giderilmesi, 
bilgi ekonomisinin gerektirdiği becerilerin 
aktarõlmasõ ve kamu, özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarõ arasõndaki işbirliğinin gelişti-
rilmesi önem taşõmaktadõr. 

610. Göçler ve hõzlõ kentleşme eğitim,
sağlõk, içme suyu, kanalizasyon, konut, kent-
sel ulaşõm gibi altyapõ ihtiyaçlarõnõn ve çevre 
kirliliğinin artmasõna yol açmõştõr. Bu durum 
özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu büyük 
kentlerde kaynak ihtiyacõnõ önemli ölçüde 
artõrmõştõr.  

611. Doğal kaynaklarõn etkin yönetimini
ve gelecek kuşaklara daha sağlõklõ doğal, 
fiziki ve sosyal çevre bõrakõlmasõnõ sağlayacak 
yeterli çevresel gelişme kaydedilememiş 
olup, çevre politikalarõnõn ekonomik ve sos-
yal politikalara entegrasyonu ihtiyacõ devam 
etmektedir. 

612. Bu çerçevede 2000 yõlõ ve sonra-
sõnda ekonomide amaçlanan sürdürülebilir 
bir büyüme ortamõnõn sağlanmasõ, ekonomik 
ve sosyal altyapõ hizmetlerinde ihtiyaçlara 
uygun gelişimin temin edilmesi amacõyla bu 
alanlardaki yapõsal sorunlarõn hõzla çözüme 
kavuşturulmasõ önem arzetmektedir.  

613. Bitkisel ve hayvansal üretimde veri-
min düşük kaldõğõ, toprak ve su kaynaklarõnõn 
etkin kullanõlmadõğõ, uygulanan destekleme 
politikalarõ ile üretici gelirlerinde istikrar sağ-
lanamadõğõ gözlenmiş, dünya fiyatlarõ üzerin-
deki destekleme alõm fiyatlarõ bazõ ürünlerin 
ekim alanlarõnõn genişlemesine, üretim fazlasõ 
oluşmasõna ve devletin fazla alõm yaparak 

yüksek stok maliyetine katlanmasõna yol 
açmõştõr. 

614. Girdi destekleri ile piyasa fiyat olu-
şumu üzerinde olumsuz etkileri olan ürün 
fiyatlarõna devlet müdahaleleri yerine, üreti-
min piyasa koşullarõnda talebe uygun olarak 
yönlendirilmesini sağlayacak politika araçla-
rõnõn devreye sokularak, Dünya Ticaret Örgütü 
Tarõm Anlaşmasõnõn öngördüğü yükümlülükler 
ile AB'ye tam üyelik sürecine girerken AT 
Ortak Tarõm Politikasõna ve uluslararasõ geliş-
melere uygun bir tarõm politikasõ izlenmesi 
önem arzetmektedir. Ayrõca, örgütlü çiftçi 
kesiminin oluşturulmasõ ve desteklenmesi, 
ürün borsalarõnõn geliştirilmesi ve tarõmla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yeniden 
yapõlandõrõlmasõ yönünde girişimlerin hõzlan-
dõrõlmasõ hususlarõ ağõrlõk kazanacaktõr. 

615. Madencilik sektöründe; sanayinin
hammadde ve enerji ihtiyacõnõn güvenli bir 
biçimde karşõlanabilmesi için son yõllarda arz 
kaynaklarõnõn çeşitlendirilmesi ve geliştirilme-
sine önem verilmiştir. 

616. İmalat sanayiinde AB ile gümrük
birliği sağlanmasõ sonucunda dõş rekabete 
açõlmada önemli mesafe alõnmõştõr. Ancak, 
son yõllarda yaşanan küresel krizler ve deprem 
felaketi sanayiyi hem talep hem arz yönüyle 
etkilemiş, üretimde gerileme, ihracatta dur-
gunluk yaşanmõştõr. Sanayide, başta fiziki 
altyapõdaki ilerlemeler, ülkemizin AB�ye aday 
ülke konumu ile genç ve dinamik işgücü 
potansiyeli gibi avantajlar dikkate alõnarak; 
önümüzdeki dönemde bilgi ve teknoloji yoğun 
nitelik taşõyan sektörlerin gelişmesi, gelenek-
sel sektörlerin rekabet gücünün artõrõlmasõ, 
KOBİ�lerin geliştirilmesi ve girişimciliğin yay-
gõnlaştõrõlmasõ önem arzetmektedir.  

617. VII. Plan döneminde birincil enerji
tüketimi, yõlda ortalama yüzde 4,5 oranõnda 
artõşla dönem sonunda 78,8 milyon ton petrol 
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eşdeğerine yükselirken, elektrik enerjisi 
tüketimi yõlda ortalama yüzde 8,2 oranõnda 
artõşla 126,8 milyar kWh�e ulaşacaktõr. 

618. Böylece 2000 yõlõ sonu itibarõyla kişi
başõna birincil enerji tüketimi 1.206 kilogram 
petrol eşdeğerine (kep), kişi başõna elektrik 
arzõ ise 1.940 kWh�e yükselecektir. Bu değer-
ler, kişi başõna 1.500 kep ve 2.200 kWh düze-
yinde olan dünya birincil enerji ve elektrik 
tüketimleri ortalamalarõnõn halen altõnda 
bulunmaktadõr. 

619. Ulaştõrma sektöründe, alt sistem-
lerin birbirlerini tamamlayõcõ bir yapõ içerisinde 
gelişebilmesi, ekonomik ve sosyal yaşamõn 
gereksinimlerinin yerinde, zamanõnda, en 
ekonomik ve güvenli biçimde karşõlanabilmesi 
için sistemin bir bütün olarak ele alõnmasõnõ 
sağlayacak bir Ulaştõrma Ana Planõnõn bulun-
mamasõ, alt sektörlerin hemen hepsinde 
birbirinden bağõmsõz kõsa vadeli çözümlere 
yönelinmesine neden olmuştur. 

620. Ulaştõrma sektöründeki yatõrõmcõ ve
işletmeci kuruluşlarõn ayrõ bakanlõklar ve 
müsteşarlõklar altõnda örgütlenmiş olmasõ 
önemli eşgüdüm sorunlarõ yaratmõştõr. 

621. Ulaştõrma alt sektörlerinin nitelikle-
rine uygun özelleştirme stratejilerinin geliş-
tirilememesi ve sektörde düzenleyici kurul-
larõn oluşturulamamasõ, özelleştirme uygu-
lamalarõnõn kamu yararõna uygun ve istenilen 
düzeyde yapõlamamasõna neden olmuştur. 

622. Ulaştõrma sektöründe proje stoku-
nun kaynaklarõn üzerinde oluşturulmasõ, 
proje önceliklerinin yitirilmesine yol açmõş, 
projelerde nakit akõşõnõn yeterli düzeyde 
sağlanamamasõ, projelerin zamanõnda tamam-
lanmasõnõ engelleyerek beklenen ekonomik 
ve sosyal faydalarõn gecikmesine ve proje 
maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. 

623. VII. Plan döneminde, 570 km otoyol
ve bağlantõ yolu tamamlanarak toplam otoyol 
ağõ 1.853 km�ye ulaşmõş, 5 adet konvansiyonel 
boyutlarda yeni havaalanõ hizmete alõnmõş, 
deniz ticaret filosu tonajõ 10.444 bin DWT�a 
ulaşmõştõr. Demiryolunda 139 km yeni yol, 
820 km elektrifikasyon ve 779 km sinyalizas-
yon tesisi tamamlanmõştõr. 

624. Bilgi ve iletişim teknolojileri, yirminci
yüzyõlõn ikinci yarõsõndan itibaren yaşanan 
gelişmelerle ülkelerin rekabet üstünlüğü sağ-
lamak amacõyla kullandõklarõ en önemli araç 
olma niteliğini kazanmõştõr.  

625. Geleneksel tanõmlarõn ortadan kalk-
masõ anlamõnõ taşõyan ve yakõnsama olarak 
ifade edilen gelişmeler, bilgi teknolojileri, 
telekomünikasyon ve yayõncõlõk alanlarõnõn 
birbirleriyle etkileşimlerini ve bunun sonucu 
olan uygulamalarõ ortaya çõkarmõştõr. 

626. Türk Telekomünikasyon A.Ş.�nin
(Türk Telekom) özelleştirilmesi amacõyla bir 
strateji belirlenmiş, ancak uygulamaya geçil-
mesi konusunda gecikmeler yaşanmõştõr. 4502 
sayõlõ Kanunla mevcut Telsiz Genel Müdürlüğü 
Telekomünikasyon Kurumuna dönüştürülmüş, 
Türk Telekomun sahip olduğu tekel hakkõnõn 
31 Aralõk 2003 tarihinde sona ermesi hükme 
bağlanmõştõr.  

627. İnternet erişiminde yaşanan yüksek
maliyet ve düşük hõz gibi sorunlar, yeni altya-
põlarõn devreye girmesi ve iyileştirme çalõşma-
larõna rağmen devam etmektedir.  

628. Tüketici taleplerinin mobil teleko-
münikasyon hizmetlerine kaymasõ sonucu, 
bu pazarda yaşanan hõzlõ gelişim, teknolojik 
ilerlemeler ve maliyette yaşanan düşmelerin 
de etkisiyle artarak devam edecektir. Önü-
müzdeki dönemde başta internet erişimi ve 
elektronik ticaret uygulamalarõ olmak üzere 
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birçok telekomünikasyon hizmetinde ağõrlõklõ 
olarak mobil şebekeler kullanõlacaktõr.  

629. VII. Plan döneminde, sabit telefon
santral kapasitesinde 21,2 milyon hatta, tele-
fon abone yoğunluğunda yüzde 30 düzeyine 
erişilmesi beklenmektedir. Sayõsallaşma oranõ 
da yüzde 85 seviyesine ulaşacaktõr. Mobil 
telefonda ise 2000 yõlõ sonunda, abone sayõ-
sõnda 12 milyona, yoğunlukta yüzde 17�ye 
ulaşõlacağõ tahmin edilmektedir.  

630. Turizm sektöründe VII. Plan döne-
minde konaklama yatõrõmlarõ yavaşlatõlmõş, 
altyapõ, pazarlama ve yenileme yatõrõmlarõ 
özendirilerek turizm hizmetlerinin niteliğinin 
korunmasõ ve iyileştirilmesine öncelik veril-
miştir. Ülkemize gelen turist sayõsõ 1995 
yõlõnda 7,7 milyon kişiden 1998 yõlõnda 9,7 
milyon kişiye, turizmden elde edilen gelir ise 
cari fiyatlarla 4,9 milyar dolardan 7,2 milyar 
dolara yükselmiştir. 1999 yõlõnda deprem 
felaketi ve konjonktürel nedenlerle ülkemize 
7,5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri 
5,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

II. İNSAN KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİ

1. NÜFUS

a) Mevcut Durum

631. Yõllõk nüfus artõş hõzõ ve toplam
doğurganlõk hõzõnda görülen tedrici düşüş 
devam etmekte, 1995 yõlõnda 60,5 milyon 
olarak tahmin edilen nüfusun 2000 yõlõ itiba-
rõyla 65,3 milyon olmasõ beklenmektedir.  

632. 1995 yõlõnda yüzde 1,57 olduğu
tahmin edilen yõllõk nüfus artõş hõzõnõn, 2000 
yõlõnda yüzde 1,50'ye düştüğü, toplam doğur-
ganlõk hõzõnõn ise aynõ dönemde 2,69'dan 
2,53'e gerilediği tahmin edilmektedir. Doğuşta 
hayatta kalma ümidinin ise yaklaşõk 1,1 yõl 
artarak 69,1 yõla ulaştõğõ tahmin edilmektedir. 

633. Genç bir nüfus yapõsõna sahip olan
ülkemizde 0-14 yaş grubu nüfusun payõnõn 
1995 yõlõndaki yüzde 32,8 seviyesinden 2000 
yõlõnda yüzde 30,0'a gerilediği, buna karşõlõk 
aynõ dönemde 15-64 ve 65+yaş gruplarõnõn 
payõnõn artacağõ tahmin edilmektedir.  

634. Sürdürülebilir bir kalkõnmanõn sağ-
lanabilmesi için nüfus dinamikleri ile doğal 
kaynaklar, ekonomik faaliyetler, teknolojik 
gelişme, sosyal ve kültürel yapõ arasõndaki 
dengenin her seviyedeki planlama ve politika 
geliştirme süreçlerinde gözönünde bulundu-
rulmasõ ihtiyacõ devam etmektedir.  

635. Sayõmlararasõ dönemin 1990 yõlõndan
başlayarak 10 yõla çõkartõlmõş olmasõ ve mevcut 
kayõt sistemindeki yetersizlikler sebebiyle, 
nüfus yapõsõndaki değişimlerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi çalõşmalarõ yeterli düzeyde 
yapõlamamaktadõr. Merkezi bir nüfus kayõt 
sisteminin ülke genelinde uygulamaya konul-
masõ suretiyle hayati olaylara ilişkin veri top-
lama, izleme ve değerlendirme çalõşmalarõnõn 
etkin bir şekilde yapõlmasõ, ilgili kuruluşlar 
arasõndaki bilgi akõşõ, işbirliği ve koordinasyo-
nun güçlendirilmesi ihtiyacõ önemini koru-
maktadõr.  

636. Yerel düzeyde doğum ve ölüm
kayõtlarõnõn güncel ve güvenilir biçimde tutu-
labilmesini teminen, 1587 Sayõlõ Nüfus Kanu-
nu'nda öngörülen gezici nüfus memurluklarõ 
gibi, en küçük idari birimlerde vatandaşlarõn 
nüfus kaydõnõn yapõlmasõna imkan verecek 
uygulamalarõn hayata geçirilebilmesine yönelik 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadõr. 

637. Ülkemize yurt dõşõndan gelen göç-
men, sõğõnmacõ ve kaçak işçilere ilişkin yeterli 
bir kayõt sisteminin oluşturulamamõş olmasõ 
sebebiyle, söz konusu kişilerin demografik ve 
sosyoekonomik özelliklerinin tespiti ve takibi 
mümkün olamamaktadõr. 
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638. Üreme sağlõğõ ve aile planlamasõ
alanõnda yerleşim yeri ve bölgeler bazõnda 
farklõlõklar önemini korumakta olup, gelişmeleri 
sürekli izleme imkanõ verecek etkin bir kayõt 
sistemi oluşturulamamõştõr. Bu alanlara yönelik 
hizmetlerde ulaşõlabilirliğin artõrõlmasõ, devam-
lõlõğõn, yaygõnlõğõn ve kalitenin sağlanmasõ, 
gençlerin bu konularda bilgilendirilmesi, top-
lumun bilinçlendirilerek hizmete yönelik tale-
bin yükseltilmesi, hizmet verecek personele 
mezuniyet öncesi ve sonrasõ gerekli eğitimin 
verilmesi ve eğitim almõş personelin alanõnda 
istihdamõ, ilgili sektörler ve kuruluşlar arasõn-
daki işbirliğinin artõrõlmasõ ihtiyacõ önemini 
korumaktadõr.  

639. Anne ve çocuk sağlõğõnõ yakõndan
ilgilendiren doğum öncesi bakõm, sağlõk per-
soneli yardõmõ ile doğum ve doğum sonrasõ 
bakõm ve modern aile planlamasõ yöntemi 
kullanõmõnda artõşlar görülmekle birlikte, yer-
leşim yerleri arasõndaki farklõlõklar dikkat çek-
mektedir. 1998 yõlõ Nüfus ve Sağlõk Araştõrmasõ 
sonuçlarõna göre, doğum öncesi bakõm alma-
mõş gebelerin oranõ kentlerde yüzde 21,7 iken, 
bu oran kõrsal alanda yüzde 47,9'a kadar 
yükselmektedir. Kentlerde, sağlõk kuruluşu 
dõşõnda doğum yapanlarõn oranõ yüzde 19,8 
iken, kõrsal kesimde yüzde 40,3'dür.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

640. Dengeli ve sürdürülebilir kalkõnma
hedefi ile uyumlu bir nüfus yapõsõna ulaşmak 
amacõyla nüfusun eğitim, sağlõk ve insangücü 
yönünden niteliklerinin iyileştirilmesi, yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanlarda böl-
geler ve yerleşim yerleri arasõndaki farklõlõk-
larõn giderilmesi temel ilkedir. 

641. Nüfus dinamikleri ile doğal kaynak-
lar, ekonomik faaliyetler, teknolojik gelişme, 
sosyal ve kültürel yapõ arasõndaki denge her 
seviyedeki planlama ve politika geliştirme 
süreçlerinde dikkate alõnacaktõr. 

642. Nüfus artõş hõzõndaki düşüş eğilimi-
nin devam ederek, Plan dönemi sonunda 
yüzde 1,33'e, toplam doğurganlõk hõzõnõn 2,3�e 
düşmesi ve toplam nüfusun 70,2 milyona 
ulaşmasõ beklenmektedir. 2005 yõlõna kadar 
0-14 yaş grubunun payõnõn düşmeye devam
edeceği, 15-64 ve 65+ yaş gruplarõnõn toplam
nüfus içindeki paylarõnõn artacağõ tahmin
edilmektedir.

643. Bebek ölümlerinin, VIII. Plan dönemi
sonunda binde 28,8 seviyesine düşmesi bek-
lenmektedir. 

644. Nüfusa ilişkin veri kayõt sistemi, tüm
sektörlerce kullanõlabilir tarzda ülke geneline 
yaygõnlaştõrõlarak geliştirilecek, ilgili kuruluşlar 
arasõnda eşgüdümün, işbirliğinin ve bilgi akõ-
şõnõn sağlanmasõna yönelik yapõlanma Plan 
dönemi içinde sonuçlandõrõlacaktõr. Nüfus yapõ-
sõndaki gelişmeleri izlemeye yönelik araştõr-
ma faaliyetleri desteklenecektir.  

645. Ülkemize yurt dõşõndan gelen göç-
men, sõğõnmacõ ve kaçak işçilerin demografik 
ve sosyoekonomik özelliklerinin tespiti ve 
takibine imkan verecek etkin bir kayõt sistemi 
geliştirilecektir. 

646. Üreme sağlõğõ ve aile planlamasõ
hizmetlerinin temel sağlõk hizmetleri ile bütün-
leştirilerek, kaliteli bir biçimde, yaşam boyu 
yaklaşõmõ içinde cinsiyet ayõrõmõ yapõlmadan 
sunulmasõ sağlanacaktõr.  

647. Üreme sağlõğõ ve aile planlamasõ
hizmetlerinde hedef kitle ve öncelikli hizmet 
alanlarõnõn belirlenmesinde ve hizmet sunu-
munda, yerleşim yeri ve bölge bazõnda 
demografik göstergelerdeki farklõlõklar ve 
nüfusla ilgili eğilimler dikkate alõnacaktõr. 

648. Üreme sağlõğõ ve aile planlamasõ
hizmetlerinin hedef kitle açõsõndan ulaşõlabi-
lirliği, devamlõlõğõ ve yaygõnlõğõ artõrõlacak, 
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toplumun bilinçlendirilerek hizmete yönelik 
talebin yükseltilmesi sağlanacak, ilgili sek-
törler ve kuruluşlar arasõndaki işbirliği güçlen-
dirilecek ve bu alana ilişkin gelişmeleri sürekli 
izleme imkanõ verecek etkin bir kayõt sistemi 
geliştirilecektir. 

TABLO: 13- Demografik Göstergelerde 
Gelişmeler

 (Yõl Ortasõ) 
Demografik  
Göstergeler Birim 1995 2000 (1) 2005 (1) 
Toplam Nüfus (Yõl  
Sonu) 

Bin Kişi 
60.963 65.757 70.668 

Toplam Nüfus (Yõl  
Ortasõ) 

Bin Kişi 
60.500 65.300 70.222 

Yõllõk Nüfus Artõş Hõzõ 
(2)

Yüzde 
1,57 1,50 1,33 

Kaba Doğum Hõzõ Binde 22,6 21,8 19,9 
Kaba Ölüm Hõzõ Binde 6,9 6,7 6,6 
Toplam Doğurganlõk  
Hõzõ 

Çocuk  
Sayõsõ 2,69 2,53 2,3 

Bebek Ölüm Hõzõ Binde 43,1 35,3 28,8 

Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi 

 Toplam Yõl 68,0 69,1 70,3 
 Erkek Yõl 65,7 66,9 68,0 
 Kadõn Yõl 70,3 71,5 72,7 

Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu İtibariyle Dağõlõmõ 

0-14 Yaş Grubu Yüzde 32,84 30,04 28,27 
15-64 Yaş Grubu Yüzde 62,13 64,39 65,84 

 65+Yaş Grubu Yüzde 5,02 5,57 5,89 

Nüfusun Eğitimle İlgili Yaş Gruplarõ İtibariyle 
Dağõlõmõ 

3-5 Yaş Grubu Yüzde 6,36 5,89 5,89 
6-13 Yaş Grubu Yüzde 17,98 15,85 14,63 
14-16 Yaş Grubu Yüzde 6,60 6,29 5,53 
17-20 Yaş Grubu Yüzde 8,15 8,28 7,68 

Kaynak: DİE, DPT. 
(1) Tahmin.
(2) Göçleri kapsamamaktadõr.

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

649. Nüfus hareketlerinin izlenmesi ve
kamu hizmetlerinin etkinliğinin artõrõlmasõ 
amacõyla, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin 
(MERNİS), ülke düzeyinde ilgili kamu kuru-
luşlarõ arasõnda bilgi alõşverişine imkan vere-
cek şekilde uygulamaya konulmasõ için gerekli 

hukuki ve kurumsal düzenlemeler süratle 
tamamlanacaktõr.  

650. Nüfus kayõtlarõnõn güncel ve güve-
nilir biçimde tutulabilmesi için mevcut siste-
min açõklarõnõ giderecek yeni modellerin de 
hayata geçirilebilmesine yönelik düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

651. Üreme sağlõğõ ve aile planlamasõ
hizmetlerinin etkinliğinin artõrõlmasõ ve izlen-
mesi amacõyla ilgili kuruluşlar arasõnda gün-
cel ve güvenilir bilgi akõşõna imkan verecek 
etkin bir kayõt sisteminin geliştirilmesine 
yönelik düzenlemeler yapõlacaktõr.  

2. EĞİTİM

a) Mevcut Durum

652. 1999 yõlõ itibarõyla, 12 ve üstü yaş
grubunda, okuma yazma oranõ erkeklerde 
yüzde 94,2 ve kadõnlarda yüzde 77,4 olmak 
üzere yüzde 85,7'ye ulaşmõştõr.  

653. 1999-2000 öğretim yõlõnda 59.374
kamu ve özel okulöncesi, ilköğretim ve orta-
öğretim kurumlarõnda toplam 12,7 milyon 
öğrenci ve 484.089 öğretmen bulunmaktadõr. 
Öğretim gören bu öğrencilerden 246.514�ü 
özel örgün eğitim kurumlarõna devam etmek-
tedir. Ayrõca, 6.531 kamu ve özel çõraklõk ve 
yaygõn eğitim kurumunda yaklaşõk 3 milyon 
kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. Bütün eğitim 
kademelerinde özel öğretim kurumlarõnõn 
payõnõn artõrõlmasõ gereği önemini korumak-
tadõr. 

654. VII. Plan döneminde 15 yeni vakõf
üniversitesi kurulmuş, böylece 21'i vakõf üniver-
sitesi olmak üzere üniversite sayõsõ 74'e yük-
selmiştir. Öte yandan, 1995 yõlõnda 1.137 
olan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu sayõsõ, 1999 yõlõnda 1.492�ye 
yükseltilmiştir. Yükseköğretim kademesindeki 
öğrenci sayõsõ ise 1,5 milyona yaklaşmõştõr. 
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655. Okullaşma oranlarõ, 1999-2000 öğre-
tim yõlõnda okulöncesi eğitimde yüzde 9,8�e, 
ilköğretimde yüzde 97,6�ya, yüzde 22,8'i 
mesleki teknik eğitim ve yüzde 36,6�sõ genel 
lise eğitiminde olmak üzere ortaöğretimde 
yüzde 59,4�e, yükseköğretimde ise yüzde 
18,7'si örgün öğretimde olmak üzere toplam 
yüzde 27,8'e ulaşmõştõr. 

656. 1995-1996 öğretim yõlõ itibarõyla
yüzde 23,4 olan mesleki ve teknik eğitimde 
okullaşma oranõ, 1999-2000 öğretim yõlõnda 
yüzde 22,8 olarak gerçekleşmiştir. 

657. Başta büyük kentlerde olmak üzere
ikili öğretim uygulamasõ ve kalabalõk sõnõflar, 
kõrsal alanlarda ise birleştirilmiş sõnõf uygula-
masõ eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkile-
meye devam etmektedir. 

658. Toplumun eğitim düzeyinin yüksel-
tilmesi amacõyla 1997 yõlõnda yürürlüğe konu-
lan 4306 sayõlõ Kanun ile zorunlu temel eği-
timin süresi 8 yõla çõkarõlmõştõr. Aynõ Yasa ile 
ihtiyaç duyulan ilave kaynaklarõn sağlanma-
sõna ilişkin düzenlemeler de yapõlmõştõr. Ayrõca 
Dünya Bankasõndan sağlanan krediyle Temel 
Eğitim Projesine işlerlik kazandõrõlmõştõr. 

659. Eğitimin bütün kademelerinde fiziki
altyapõ ve insan gücü eksikliklerinin devam 
etmesi eğitimin kalitesini olumsuz etkilemek-
tedir. 

660. Öğretmen sayõsõndaki yetersizlikler
ve dağõlõmõndaki dengesizliklerin giderilmesi 
için çõkarõlan norm kadro yönetmeliği uygula-
maya konulmuştur. 

661. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanõl-
masõ ve yaygõnlaştõrõlmasõnda yeterli gelişme 
sağlanamamõştõr. İlköğretimden başlamak 
üzere eğitimin her kademesinde bilgisayarlõ 
eğitime geçilmesi, her okula internet erişimi-
nin sağlanmasõ ve müfredat programlarõnõn 

yazõlõm programlarõ olarak üretilmesi önem 
taşõmaktadõr. 

662. Herkese eğitim ve öğretim imkanõ
sunabilecek ortamõn yaratõlmasõ, yükseköğ-
retime geçişte yõğõlmalarõn önlenmesi, eğitimde 
fõrsat eşitliğinin sağlanmasõ ve etkin bir yön-
lendirme sisteminin kurulmasõna ilişkin düzen-
lemelerde yetersiz kalõnmõştõr. 

663. Ortaöğretimde etkili bir yönlendirme
sisteminin bulunmamasõ ve özellikle mesleki-
teknik eğitim ve sanayi arasõndaki işbirliğinin 
yeterince geliştirilememesi sebebiyle yüksek-
öğretim kurumlarõ önündeki yõğõlmalar devam 
etmiştir.  

664. Bütün eğitim kademelerinde özel
öğretim kurumlarõnõn artõrõlmasõna yönelik 
ihtiyaçlar devam etmiş ve bu kurumlardaki 
öğrencilerin toplam öğrenci sayõsõ içindeki 
payõ yüzde 1,7 düzeyinde kalmõştõr.  

665. Eğitimin bütün kademelerinde ge-
rekli alt yapõ ve öğretmen ihtiyacõnõn karşõlan-
masõnda iyileştirmeler olmasõna rağmen, 
beklenen düzeyde gelişme sağlanamamõştõr. 
Eğitim hizmeti sunan kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlar arasõndaki koordinasyon eksikliği 
devam etmektedir. 

666. Özel eğitim okullarõnõn sayõsõ artõrõla-
mamõş ve mevcut okullarda kaynaştõrma eği-
timine geçilmesinde yeterli gelişme sağlana-
mamõştõr. Ayrõca özel eğitim gerektiren üstün 
zekalõ çocuklara uygun eğitim ortamlarõnõn 
hazõrlanmasõnda yetersiz kalõnmõştõr. 

667. Ortaöğretimde uygulamaya konulan
ders geçme ve kredi sistemi 1995-1996 öğre-
tim yõlõnda yürürlükten kaldõrõlarak sõnõf geçme
sistemine dönülmüştür.

668. Kaynak yetersizliği, mevcut kaynak-
larõn etkin kullanõlamamasõ ve sanayi ile işbir-
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liğinin yeterince geliştirilememesi gibi neden-
lerle mesleki ve teknik eğitimde Plan hedef-
lerinin gerisinde kalõnmõş, iş piyasasõnõn ihti-
yaç duyduğu nitelik ve türde mesleki eğitim 
programlarõ geliştirilmesinde yetersiz kalõnmõştõr. 

669. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarõ
ile çõraklõk eğitim merkezlerinde başlatõlan 
Tam Gün Tam Yõl Eğitim Projesi uygulamasõ 
çerçevesinde 1996-1999 döneminde toplam 
118.128 öğrenciye eğitim imkanõ sağlanmõştõr. 

670. Eğitim sistemi dõşõnda kalan çocuk-
larõn tamamõnõn çõraklõk eğitimi kapsamõna 
alõnmasõ sağlanamamõştõr. Örgün ve yaygõn 
eğitimin dõşõnda kalan çocuklarõn sosyal ve 
ekonomik yönden uygun olmayan şartlarda 
çalõşmasõ, bunlarõn ruh ve beden sağlõklarõnõ 
olumsuz yönde etkilediği gibi insan kaynak-
larõnõn da verimsiz kullanõmõna neden olmak-
tadõr. Kişinin en temel hak ve ihtiyaçlarõndan 
olan dini bilgi ve bilgilendirmenin örgün ve 
yaygõn eğitim kurumlarõnda verilmesine 
devam edilecektir. 

671. 1999-2000 öğretim yõlõnda yüksek-
öğretimde toplam öğretim elemanõ sayõsõ 
64.169�dur. Ülkemizde bir öğretim üyesi 
başõna 35 öğrenci düşerken, AB ülkelerinde 
15 öğrenci düşmektedir. Özellikle, yeni kurulan 
üniversitelerin öğretim elemanõ temininde 
yaşadõğõ sõkõntõlar devam etmektedir. 1999-
2000 öğretim yõlõnda, üniversite öğrencilerinin 
yüzde 26'sõnõn İstanbul, Ankara ve İzmir 
illerindeki üniversitelerde öğrenim görmesine 
rağmen, öğretim elemanlarõnõn yüzde 50'sinin 
bu illerde bulunmasõ nedeniyle, yeni kurulan 
üniversitelerde öğretim elemanõ başõna düşen 
ortalama öğrenci sayõsõ azaltõlamamõştõr.  

672. VI. Plan döneminde, öğretim üyesi
olarak yetiştirilmek amacõyla 2.006 araştõrma 
görevlisi yurtdõşõ lisansüstü eğitim program-
larõna gönderilmiş iken, bu sayõ VII. Plan 
döneminde 416 olarak gerçekleşmiştir. 

673. Yükseköğretim kurumlarõ bürokratik
ve merkezi yapõdan kurtarõlamamõş; üniversite 
içinde olduğu kadar üniversiteler arasõnda da 
rekabet ortamõ oluşturulamamõş; üniversite 
ve fakülte yönetimlerinin yetkileri artõrõlama-
mõş; öğretim üyesi ve araştõrma görevlilerinin 
yönetime katõlõmõ, gerekli olan bilimsel özerk-
lik ve üniversite-sanayi işbirliği yeterince 
sağlanamamõştõr. 

674. Kamu ve özel kesime yönelik üstle-
neceği sõnavlarla ilgili görev ve sorumlulukla-
rõna bağlõ olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezinin (ÖSYM) yeniden yapõlandõrõlmasõ 
gereği bulunmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

675. Eğitim sisteminin temel amacõ;
Atatürk ilke ve inkõlâplarõna bağlõ, düşünme, 
algõlama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, 
demokratik, özgürlükçü ve manevi değerlere 
bağlõ, yeni fikirlere açõk, kişisel sorumluluk 
duygusuna sahip, milli kültürü özümsemiş, 
farklõ kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş 
uygarlõğa katkõda bulunabilen, bilim ve tekno-
loji üretimine yatkõn ve beceri düzeyi yüksek, 
üretken ve yaratõcõ bilgi çağõ insanõnõ yetiş-
tirmektir. 

676. Milli eğitim, herkes için hayat boyu
öğrenme yaklaşõmõyla bilgiye ulaşma yol ve 
yöntemlerini öğreten, etkin bir rehberlik hiz-
metini içeren, eğitimin tüm evrelerinde yatay 
ve dikey geçişlere imkan veren, piyasa meslek 
standartlarõna uygun, üretime dönük eğitime 
ağõrlõk veren, yetki devrini esas alan, istisnasõz 
tüm öğrenciler için fõrsat eşitliğini gözeten bir 
sistem bütünlüğü içerisinde yeniden düzenle-
necektir. 

677. Sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişi-
min erken yaşlarda şekillenmesi nedeniyle, 
okulöncesi eğitim yaygõnlaştõrõlacaktõr. 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

83 

TABLO: 14- Eğitimde Sayõsal Gelişmeler

1995-1996 1999-2000 2000-2005 (1) 
Eğitim Kademeleri Öğrenci 

Sayõsõ (�000) 
Okullaşma 
Oranõ (%) 

Öğrenci 
Sayõsõ (�000) 

Okullaşma 
Oranõ (%) 

Öğrenci 
Sayõsõ (�000) 

Okullaşma 
Oranõ (%) 

Okul Öncesi Eğitim 199 7,7 252 9,8 690  25,0
İlköğretim 9.564  89,8  10.053  97,6 10.328  100,0  
Ortaöğretim 2.223  55,0 2.444  59,4 2.886  75,0 
-Genel Lise Eğitimi 1.277  31,6  1.506  36,6 1.539  40,0 
-Mes.ve Teknik Eğitimi 946  23,4 938  22,8 1.346  35,0 
Yükseköğretim (*) 1.226  23,8 1.492  27,8 2.002  37,3 
-Örgün Öğretim 766  14,9  1.006  18,7  1.519  28,3 
-Açõk Öğretim 460 8,9 486 9,1  483 9,0 

(*) Yüksek Lisans öğrencileri dahil. 
(1) Hedef

678. Uzun vadede zorunlu temel eğitimin
12 yõla çõkarõlmasõ hedefi doğrultusunda 
gerekli altyapõ hazõrlanacaktõr. 

679. Eğitimin her kademesinde teknolo-
jinin sağladõğõ imkanlardan özellikle bilgisa-
yar teknolojisinden azami ölçüde yararlanõ-
lacak, uzaktan eğitim ve ileri teknolojileri 
kullanan yeni eğitim yöntemleri uygulamaya 
konulacaktõr. 

680. İlköğretimin ilerleyen sõnõflarõndan
başlamak üzere, eğitimin her kademesinde 
Bilgisayar Destekli Rehberlik yoluyla öğren-
ciyi tanõma teknikleri ve yetenek ağõrlõklõ 
değerlendirmeye dayanan etkin bir yönlen-
dirme sistemi geliştirilecektir. 

681. Eğitim kurumlarõnõn ihtiyacõ olan
öğretmen ve öğretim üyeliği cazip hale geti-
rilerek nitelikli öğretmen ve öğretim üyesi 
yetiştirilecek, yurt düzeyinde dengeli dağõlõmõ 
sağlanacak ve hizmet içi eğitimleri özlük hakla-
rõna yansõtõlacaktõr. Eğitimin her kademesinde 
öğretmen ve öğretim elemanõ ihtiyacõnõn kar-
şõlanabilmesi amacõyla sözleşmeli statüde 
eğitim personeli istihdamõ konusunda çalõş-
malar başlatõlacaktõr. 

682. Eğitimin bütün kademelerinde
yabancõ dille öğretim yerine, kişilere yabancõ 
dili en iyi şekilde öğretmek için gerekli çalõş-
malar yapõlacaktõr. 

683. Eğitim kurumlarõnõn başarõ değerlen-
dirmesi için toplam kalite yönetimini de dikkate 
alan, performans ölçümüne dayalõ bir model 
geliştirilecek ve bölgeler arasõ dengesizlikler 
giderilecektir. 

684. Eğitimin kalitesini doğrudan etkile-
yen fiziki altyapõ, donanõm, müfredat, öğret-
men ve öğretim üyesi istihdamõ açõsõndan 
eğitim kurumlarõnõn yeterli düzeye getirilebil-
mesi için finansman imkanlarõ geliştirilecektir. 

685. Eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõnda mer-
kezi idarenin yanõsõra mahalli idareler, gönüllü 
kuruluşlar ve özel sektörün katkõsõ sağlana-
caktõr. 

686. Plan döneminde kalabalõk sõnõflarõn
mevcudu düşürülecek ve ikili eğitim uygula-
masõ azaltõlacaktõr. 

687. Eğitimin her kademesinde, Türk
Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarõ ile 
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eğitim ve kültür amaçlõ ortak programlar 
geliştirilecektir. 

688. Okul öncesi eğitim hizmeti veren
kurumlar arasõndaki farklõlõklarõn giderilmesi 
için standartlar oluşturulacaktõr. Okul öncesi 
eğitim döneminde toplum tabanlõ milli, ahlaki 
ve manevi değerlere bağlõ eğitim verilebilmesi 
için yazõlõ, sözlü ve görüntülü eğitim prog-
ramlarõnõn yapõmõ özendirilecektir. 

689. Özel eğitim almasõ gereken çocuk-
larõn normal gelişim gösteren çocuklarla bir-
likte eğitim göreceği kaynaştõrma okullarõ 
bütün öğrencilerin ihtiyaçlarõna cevap vere-
cek şekilde mekan, donanõm, personel ve 
program esnekliğine kavuşturulacak; üstün 
zekalõ ve üstün yetenekli çocuklarõn rehberlik 
ve danõşmanlõk yardõmõnõ okul öncesi ve 
ilköğretim çağõnda almasõna ve bu çocuklar 
için uygun eğitim ortamlarõnõn hazõrlanma-
sõna ağõrlõk verilecek ve özel sektörün bu 
alandaki girişimleri desteklenecektir. 

690. Ortaöğretim, okul türü yerine prog-
ram türünü esas alan bir yapõya kavuşturu-
lacak, meslek eğitimine geniş tabanlõ bir 
temel eğitim programõ ile başlanacaktõr. 

691. Örgün ve yaygõn mesleki-teknik eği-
time ağõrlõk verilecek, ortaöğretimde mesleki-
teknik eğitimin payõ artõrõlacak, üniversitelere 
giriş sõnavlarõnda normal liseler ile meslek ve 
teknik lise mezunlarõ arasõndaki farklõ değer-
lendirmeler kaldõrõlarak, mesleki ve teknik 
eğitimin yaygõnlaşmasõ teşvik edilecek, mes-
lekit-eknik eğitim programlarõnõn meslek stan-
dartlarõna dayalõ olarak yapõlmasõ sağlanacak 
ve çalõşma hayatõ ile işlevsel işbirliği gelişti-
rilecektir. 

692. Meslek yüksek okullarõ ile mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumlarõ arasõnda 
program bütünlüğünü esas alan iş bölümü 
ve işbirliği kurulacak; nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesinde önemli yeri olan meslek 
yüksek okullarõnda öğrencilerin uygulamalõ 
eğitim almalarõ sağlanacaktõr. 

693. Toplumda hayat boyu öğrenme
anlayõşõnõn benimsenmesini esas alan her 
türlü yaygõn eğitim imkanõ geliştirilecek; özel-
likle üniversiteye giremeyen gençlere kõsa 
yoldan beceri kazandõrma ve meslek edindir-
me faaliyetleri artõrõlacak, mahalli idarelerin, 
gönüllü kuruluşlarõn ve özel sektörün bu 
konudaki faaliyetleri özendirilecektir. 

694. Yükseköğretim bürokratik ve mer-
keziyetçi yapõdan kurtarõlacak, sistemde reka-
beti geliştirici düzenlemeler yapõlacak, üniver-
sitelerin idari, mali ve bilimsel özerklikleri 
güçlendirilecektir. Yükseköğretim Kurulu üst 
düzeyde uzun dönemli planlama ve koordi-
nasyon işlevini yürütecek bir yapõya kavuştu-
rulacaktõr. 

695. Yükseköğretime giriş sistemi, öğren-
cilerin ilgi ve yeteneklerine uygun programlara 
yerleştirilmesini sağlayacak ve fõrsat eşitliğini 
bozmayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

696. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi, kamu ve özel kesime yönelik üstleneceği 
sõnavlarla ilgili olarak yeniden yapõlandõrõla-
caktõr. 

697. Yeni üniversite ve bağlõ birimlerin
kurulmasõ objektif kriterlere ve geniş tabanlõ 
bir karar alma sürecine bağlanacaktõr. 

698. Yükseköğretim kurumlarõnda finans-
man kaynaklarõ geliştirilecek ve çeşitlendiri-
lecek; etkin bir harç-burs-kredi sistemi kuru-
larak ödeme gücüne bağlõ olarak öğrenciler-
den alõnan eğitime katkõ paylarõnõn yüksek-
öğretimin finansmanõnda kaynaklardan biri 
haline gelmesi sağlanacaktõr. 

699. Üniversitelerde, akademik terfilerde,
bilimsel liyakatõn esas alõnmasõndaki aksaklõk-
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lar giderilecek, kadrosuzluk, akademik terfii 
engelleyici bir faktör olmaktan çõkarõlacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

700. Merkez teşkilatõnda hizmet esasõna
dayalõ bir yapõlanmaya gidilmesi ve Bakanlõk 
taşra teşkilatlarõna yetki ve sorumluluk devre-
dilmesi amacõyla 3797 sayõlõ Milli Eğitim 
Bakanlõğõ Teşkilat Kanununda düzenlemeler 
yapõlacaktõr.  

701. Milli Eğitim Bakanlõğõ ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarõnca verilen okul öncesi 
eğitim faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşõmla 
yürütülebilmesi amacõyla düzenlemeler yapõ-
lacaktõr. 

702. Özel Öğretim Kurumlarõ Kanunu,
çeşitli teşvik imkanlarõnõ kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlenecektir. 

703. Çõraklõk, mesleki ve teknik eğitimin
iş hayatõnõn beklentilerine cevap verebilmesi, 
mesleki ve teknik eğitimle sanayi arasõndaki 
ilişkinin artõrõlabilmesi ve uygulamada aksayan 
hususlarõn giderilmesi amacõyla, 3308 sayõlõ 
Kanunda gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

704. Öğretmen ve öğretim üyelerinin
aldõklarõ hizmet içi eğitimlerin özlük haklarõna 
yansõtõlabilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
sözleşmeli öğretmen ve öğretim üyesi istih-
dam edilebilmesi için gerekli hukuki ve kurum-
sal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

705. Yükseköğretimin bürokratik ve mer-
keziyetçi yapõdan kurtarõlarak uzun dönemli 
planlama ve koordinasyondan sorumlu bir 
yapõya kavuşturulmasõ; yükseköğretim siste-
minde rekabetin geliştirilmesi, idari, mali ve 
bilimsel özerkliğin güçlendirilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr.  

706. Yeni üniversite ve bağlõ birimlerin
objektif kriterlere ve geniş tabanlõ bir karar 

alma sürecine bağlõ olarak kurulabilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

707. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezinin, kamu ve özel kesime yönelik 
üstleneceği sõnavlarla ilgili olarak yeniden 
yapõlandõrõlmasõ için gerekli düzenlemeler 
yapõlacaktõr.  

3. SAĞLIK

a) Mevcut Durum

708. 1995 yõlõnda binde 43,1 olan bebek
ölüm hõzõ 2000 yõlõnda binde 35,3'e düşmüş, 
aynõ dönemde doğuşta hayatta kalma ümidi 
68 yõldan 69,1 yõla yükselmiştir.  

709. 2000 yõlõ sonu itibarõyla hastane
sayõsõnõn 1.220�ye, sağlõk ocağõ sayõsõnõn 
5.700�e, sağlõk evi sayõsõnõn 13.500�e ulaşmasõ 
beklenmekte, 807 kişiye bir hekim, 384 kişiye 
bir hasta yatağõ düşeceği tahmin edilmektedir. 
1999 yõlõ itibarõyla hasta yataklarõnõn yüzde 
38�i, hekimlerin ise yüzde 40�õ nüfusun yüzde 
25,6�sõnõn yaşadõğõ üç büyük il'de bulunmak-
tadõr. Ülke genelinde yatak kullanõm oranõ 
yüzde 59�dur. Özellikle ilçe hastanelerinde 
yatak kullanõm oranõ yüzde 25�in altõnda kalõr-
ken büyük illere hasta akõnõ devam etmektedir.  

710. Sağlõk insan gücünün ve altyapõsõnõn
yurt düzeyine dengesiz dağõlõmõ, kuruluşlar 
ve hizmet basamaklarõ arasõndaki koordinas-
yon ve işbirliği eksikliği devam etmektedir. 

711. 1999 yõlõ sonu itibarõyla sağlõk sigor-
tasõ kapsamõndaki nüfusun oranõ yüzde 86,4�e 
ulaşmõştõr. Yeşil Kart verilmek suretiyle 8,7 
milyon kişi, yataklõ tedavi hizmetinden yarar-
lanma güvencesine kavuşturulmuştur.  

712. Koruyucu sağlõk hizmetlerine gerekli
öncelik verilememiş ve bu hizmetlerin temel 
sağlõk hizmetleriyle birlikte yaygõn, sürekli ve 
etkili sunulmasõ sağlanamamõştõr. 
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713. Hõzlõ kentleşmeyle birlikte artan
kentli nüfusun birinci basamak sağlõk hizmeti 
talebini karşõlayacak etkin bir model gelişti-
rilememiş ve aile hekimliği uygulamasõna 
geçilememiştir.  

714. Hizmet kademeleri arasõnda etkin
bir hasta sevk sistemi kurulamamõş, sigorta 
kapsamõndaki kişilere hekim ve hastane 
seçme hakkõ sağlanamamõştõr. 

TABLO: 15- Kuruluşlara Göre Hastane 
ve Yatak Sayõlarõ (2000) 

(Adet) 

Kuruluşlar Hastane 
Sayõsõ (1) 

Yatak 
Sayõsõ (1) 

Sağlõk Bakanlõğõ 742  84.200 
Milli Savunma Bakanlõğõ 42  15.900 
SSK Genel Müdürlüğü 116  27.300 
KİT�ler 10  2.217 
Diğer Bakanlõklar 2  680
Tõp Fakülteleri 43 24.200 
Belediyeler 8  1.313 
Yabancõlar 4  320 
Azõnlõklar 5  934 
Dernekler 18  1.436 
Özel  230 11.500 
Toplam 1.220  170.000 
Kaynak: Sağlõk Bakanlõğõ, DPT. 
(1) Tahmin

715. Hastaneler idari ve mali özerkliğe
ve kendi gelirleri ile giderlerini karşõlayan bir 
yapõya kavuşturulamamõş, çağdaş işletmeci-
lik anlayõşõyla yönetilmeleri sağlanamamõştõr. 

716. Sağlõk alanõna daha fazla kaynak
ayrõlmasõ, mevcut kaynaklarõn daha etkili ve 
verimli kullanõlmasõ, kaynaklarõn öncelikle 
maliyet etkililiği yüksek olan koruyucu sağlõk 
hizmetlerine yönlendirilmesi ihtiyacõ önemini 
korumaktadõr.  

717. Çevresel risk faktörlerinin azaltõlmasõ
için sektörler arasõnda işbirliği programlarõ 
geliştirilememiş ve çevre sağlõğõ hizmetleri 
yeterince güçlendirilememiştir.  

718. Trafik kazalarõ sonucu ortaya çõkan
sağlõk ve ekonomik kayõplar önemini koru-
maktadõr. 

719. Ülke sathõnda acil ve ilkyardõm
hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ, mobil sağlõk 
hizmetlerinin geliştirilmesi, yönetim ve koor-
dinasyon merkezinin oluşturulmasõ ihtiyacõ 
devam etmektedir. 

720. Sağlõk Bakanlõğõ hastanelerinin insan
gücü ve altyapõ imkanlarõndan daha iyi yarar-
lanõlmasõ amacõyla 13 ilde 23 hastanede var-
diya uygulamasõ başlatõlmõştõr.  

721. Kamu kesimine ait hastanelerde
yarõ zamanlõ çalõşma statüsü uygulanmasõ, 
insan gücü ve altyapõ imkanlarõndan yete-
rince yararlanõlamamasõna ve tõp eğitiminin 
olumsuz etkilenmesine yol açmõştõr. 

722. 1994-1995 öğretim yõlõnda 25 olan
tõp fakültelerinin sayõsõ, 1998-1999 öğretim 
yõlõnda 46'ya yükselirken, aynõ dönemde yeni 
kayõt olan öğrenci sayõsõ 5.087'den 4.514'e 
düşmüştür. Bu durum, gelişmiş tõp fakülte-
lerinin öğrenci kontenjanlarõnõ azaltmasõndan 
kaynaklanmõştõr. Yeni tõp fakülteleri kurulmasõ 
yerine mevcut tõp fakültelerinin eğitim, araş-
tõrma, insan gücü ve altyapõ bakõmõndan güç-
lendirilerek yeni kayõt olan öğrenci kontenjan-
larõnda azalmanõn önlenmesi ve etkili bir insan 
gücü planlamasõ yapõlmasõ ihtiyacõ önemini 
korumaktadõr. 

723. 1999 yõlõ sonu itibarõyla toplam
yatak sayõsõ içinde özel sektörün payõ yüzde 
6,8 olmuştur. Özel sektör daha çok poliklinik, 
laboratuvar ve teşhis merkezi ağõrlõklõ hizmet 
vermektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

724. Toplumsal gelişmenin temel bir
unsuru olarak bireylerin fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halinde 
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olmasõnõn sağlanmasõ, yaşam kalitesinin ve 
süresinin yükseltilerek sağlõklõ bir topluma 
ulaşõlmasõ esastõr. 

725. Sağlõk hizmetleri; eşitlik ve hakka-
niyet içinde, halkõn ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun, kaliteli, ulaşõlabilir, verimli bir şekilde, 
bölgeler ve sosyoekonomik gruplar arasõ 
sağlõk düzeyi farklõlõklarõnõ azaltõcõ, çağdaş 
yaşamõn gerekleriyle uyumlu, hasta haklarõna 
saygõlõ bir şekilde sunulacaktõr. 

726. Bireylerin ve ailelerin kendi sağlõk-
larõnõ koruma ve geliştirme çabalarõ, sağlõklõ 
yaşam, tutum ve davranõşlarõ ile sağlõğõn 
korunmasõnõ ve geliştirilmesini teşvik eden 
sosyal ve kültürel değerlerin güçlü bir top-
lumsal değer haline gelmesi desteklenecektir. 

727. Sağlõk hizmetlerinin planlanmasõ,
sunumu ve kaynak tahsisinde maliyet-etkili 
hizmetlere öncelik verilecektir. Koruyucu 
sağlõk hizmetleri sunumu, birinci basamak 
sağlõk hizmet birimleriyle entegre edilerek 
etkinleştirilecek ve ilköğretim okullarõndan 
başlamak üzere her seviyede sağlõk eğitimi 
programlarõ geliştirilecektir. 

728. Bebek ve çocuklarõn yaşama sağ-
lõklõ başlama, ergen ve gençlerin sağlõklarõnõ 
koruma, geliştirme bilgi ve becerisine sahip 
olmalarõ, kişilerin özürlülükten ve hastalõktan 
uzak yaşam süresinin artõrõlmasõ ve kalitesinin 
yükseltilmesi, özellikle yaşlõlarõn yaşamsal 
faaliyetlerini yardõma muhtaç olmadan sürdü-
rebilmeleri ve topluma katkõlarõnõn devamõ 
sağlanacaktõr. 

729. Toplumun sağlõk durumunun korun-
masõ ve iyileştirilmesi amacõyla sektörler ara-
sõnda işbirliği ve koordinasyon temin edile-
cektir. 

730. Sağlõk hizmet sunumu ve finans-
manõ birbirinden ayrõlacak, herkese sağlõk 

sigortasõ kapsamõnda sağlõk hizmetinden 
yararlanma hakkõ sağlanacaktõr. 

731. Sağlõk hizmeti basamaklarõ arasõnda
etkin işleyen bir hasta sevk sistemi geliştirile-
cektir. 

732. Kentsel kesim birinci basamak
sağlõk hizmet kapasitesi geliştirilecek, semt 
polikliniği uygulamasõ yeniden yapõlandõrõlacak, 
piyasa şartlarõnda hizmet üreten özel sağlõk 
kuruluşlarõnõn imkanlarõndan yararlanõlacak 
ve aile hekimliği uygulamasõna geçilecektir. 
Kõrsal kesimde, yerleşik nüfusa hizmet veren 
sağlõk ocaklarõ yeniden yapõlandõrõlarak altyapõ 
ve insan gücü imkanlarõ geliştirilecek ve mobil 
sağlõk hizmeti uygulamasõ etkinleştirilecektir.  

733. Ana ve çocuk, üreme, ağõz ve diş,
beslenme, çevre, iş, sporcu sağlõğõ, yaşlõ 
sağlõğõ ve afet sağlõğõ gibi halk sağlõğõ hizmet-
leri ile halkõn sağlõk eğitimine yönelik çalõşma-
lara ağõrlõk verilecektir. 

734. Ayakta teşhis ve tedavi merkezleri
ve yataklõ tedavi kurumlarõ ile irtibatlõ evde 
hasta bakõmõna yönelik bir hizmet modeli 
geliştirilecektir.  

735. Hastaneler idari ve mali yönden
özerkliğe kavuşturulacak, çağdaş yönetim ve 
işletmecilik anlayõşõyla yönetilecek, kendi 
gelirleriyle giderlerini karşõlayan işletmeler 
haline getirilecektir. 

736. Hastane yataklarõnõn planlanmasõnda
sağlõk ihtiyaçlarõnõn yoğunlaştõğõ ve hizmet 
açõğõ bulunan dallara öncelik verilecektir. 

737. Araştõrma, eğitim ve referans has-
tanelerinin asli amaçlarõ yönünde hizmet 
vermeleri sağlanacaktõr. 

738. Acil sağlõk hizmetlerinin ülke düze-
yinde yaygõnlaştõrõlmasõ ve geliştirilmesi sağ-
lanacaktõr. 
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TABLO: 16- Sağlõk Göstergelerinde 
          Gelişmeler 

1995 2000  
(1) 

2005 
(2) 

Yatak Sayõsõ  (Adet) 150.565 170.000 200.000 
Yatak Başõna Düşen 
Nüfus  402 384 351 
Yatak Kullanõm  
Oranõ (Yüzde) 58 60 75 
Sağlõk Ocağõ Sayõsõ 4.927 5.700 6.300 
Hekim Sayõsõ 69.349 80.900 89.000 
Hekim Başõna  
Düşen Nüfus  872 807 789 
Diş Hekimi Sayõsõ 11.717 14.200 16.000 
Diş Hekimi Başõna  
Düşen Nüfus  5.163 4.599 4.389 
Hemşire Sayõsõ 64.243 71.000 77.100 
Hemşire Başõna  
Düşen Nüfus  942 919 910 
Doğuşta Hayatta  
Kalma Ümidi (Yõl) 68,0 69,1 70,3 
Bebek Ölüm Hõzõ  
(Binde) 43,1 35,3 28,8 

Kaynak: Sağlõk Bakanlõğõ, DPT. 
(1) Tahmin.
(2) Hedef.

739. Kamu kesimine ait sağlõk hizmet
birimlerinin iş yükü, hizmetin kademesi ve 
özelliği, uluslararasõ norm ve standartlar dik-
kate alõnarak insan gücü, teknoloji ve yöne-
tim kapasiteleri geliştirilecek, altyapõ ve insan-
gücü imkanlarõndan azami ölçüde yararlanõ-
lacak ve personelin tam gün çalõşmasõ 
özendirilecektir.  

740. Avrupa Birliği insangücü normlarõ,
sağlõk sisteminin yapõlanmasõ ve eğitim 
kurumlarõnõn altyapõ imkanlarõ dikkate alõna-
rak tõp fakültelerinin öğrenci kontenjanlarõ 
yeniden belirlenecektir. 

741. Sağlõk hizmet sunumunun bütün
kademeleri insangücü, altyapõ, yönetim ve 
teknoloji bakõmõndan geliştirilecek ve sağlõk 
bilgi sistemi oluşturulacaktõr. 

742. Sağlõk kuruluşlarõnda bilimsel kanõta
dayalõ tanõ ve tedavi usulleri ve akõlcõ ilaç 
kullanõmõ uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

743. Aşõ üretim kapasitesi geliştirilecektir.
Refik Saydam Hõfzõssõhha Merkezi aşõ, ilaç, 
gõda ve çevreye dönük laboratuvar ve kontrol 
hizmetlerinde ulusal referans kurumu haline 
getirilecektir. 

744. Gõda sağlõğõ ve güvenilirliği hizmet-
leri geliştirilecek ve etkin bir denetim sağla-
nacaktõr. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağ-
lanabilmesi için halkõn eğitimine ve beslenme 
kültürü kazandõrõlmasõna önem verilecektir. 

745. Özel sektörün sağlõk yatõrõmlarõ ve
gönüllü sağlõk kuruluşlarõnõn hizmetleri teşvik 
edilecektir.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

746. Sağlõk Bakanlõğõnõn görev ve teşkilat
yapõsõ yeniden düzenlenecektir.  

747. AB normlarõna uyum düzenlemeleri
tamamlanacaktõr. 

748. Koruyucu sağlõk hizmetlerinin etkin-
leştirilmesi amacõyla mevzuat düzenlemesi 
yapõlacaktõr. 

749. Birinci basamak sağlõk hizmet birim-
leriyle entegre aile hekimliği uygulamasõ için 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

750. Hastanelerin rekabet edebilir ve
özerk işletmeler haline dönüştürülmesi ile 
ilgili mevzuat düzenlemeleri yapõlacaktõr. 

751. Kamu kesimine ait sağlõk tesislerinde
sağlõk personelinin tam gün çalõşmasõnõ özen-
dirici düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

752. Refik Saydam Hõfzõssõhha Merkezinin
ulusal referans kurumu haline getirilmesi ile 
ilgili mevzuat düzenlemesi yapõlacaktõr. 
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753. Hemşire ve ebeler ile ilgili mevzuat
düzenlemesi yapõlacaktõr. 

754. Sağlõk meslekleri ve uygulamalarõ
ile ilgili mevzuat güncelleştirilecektir.  

755. Sağlõk hizmet sunumu ile finansma-
nõnõn ayrõlmasõna ilişkin düzenlemeler yapõ-
lacaktõr. 

756. Yüksek Sağlõk Şurasõnõn mevcut
yapõsõ gözden geçirilerek ilgili taraflarõn tem-
sil edildiği bir yapõya kavuşturulacaktõr.  

757. Gõda sağlõğõ ve güvenilirliği alanõnda
denetimi artõrõcõ mevzuat düzenlemesi yapõ-
lacaktõr. 

4. İNSANGÜCÜ

a) Mevcut Durum

758. Uluslararasõ rekabetgücünün ana
unsurlarõndan olan insangücünün niteliğinin 
hõzla geliştirilmesi ihtiyacõ önemini korumak-
tadõr. 

759. Eğitim sisteminde kaydedilen geliş-
melere rağmen, çalõşan nüfusun eğitim düzeyi 
gelişmiş ülkelerle kõyaslandõğõnda oldukça 
yetersiz kalmaktadõr. 

760. Yükseköğrenim almõş işgücünün
toplam işgücüne oranõ 1995�de yüzde 5,7�den 
1999�da yüzde 7,3�e, lise ve dengi okul düze-
yinde eğitim almõş işgücünün toplam işgücü-
ne oranõ da aynõ yõllar itibarõyla yüzde 12,6�dan 
yüzde 13,2�ye yükselmiştir. İnsangücünün 
eğitim düzeyindeki artõşlarõn hõzlandõrõlarak 
devamõ zorunluluğu bulunmaktadõr. 

761. Sağlõk ve eğitim personeli sayõsõ ve
niteliğinin geliştirilmesi ve dengeli bir dağõlõma 
ulaşõlmasõ ihtiyacõ önemini korumaktadõr. Hõzlõ 
gelişim göstermekte olan bilgi teknolojisi gibi 
bazõ alanlarda arz yetersizliği görülürken, 

başta ziraat ve inşaat mühendisliği olmak 
üzere bazõ alanlarda arz fazlalõğõ dikkati 
çekmektedir. 

762. Mesleki ve teknik örgün ve yaygõn
eğitim ile ekonominin insangücü ihtiyaçlarõ 
arasõndaki uyumun geliştirilmesi gereği devam 
etmektedir. 

763. Meslek liselerinde ve meslek yüksek
okullarõnda ekonominin ihtiyaç duyduğu alan-
larda eleman yetiştirilmesine devam edilmiştir. 
Bununla beraber, Planlarda bu okullarõn aşõrõ 
bir çeşitlendirmeye gidilmeden geliştirilmesine 
yönelik politikalar öngörülmesine rağmen 
uygulama buna paralel olmamõştõr. Eğitim 
programlarõnõn iş hayatõnõn gereklerine uygun 
olarak geliştirilmesi ve uygulanmasõnda yeter-
sizlikler bulunmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

764. İnsangücünün, bilgi toplumunun
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatõlmõş 
olarak yetiştirilmesi, üretken bir şekilde değer-
lendirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
esastõr. 

765. Eğitim sistemi, sayõ ve kalite yönün-
den ekonominin ve toplumun nitelikli insan-
gücü ihtiyacõnõn karşõlanmasõnõ sağlayacak 
şekilde geliştirilecektir.  

766. İşgücünün eğitim düzeyi uluslararasõ
rekabetgücünü artõracak şekilde geliştirilecek 
ve iş hayatõ paralelinde sürekli eğitim imkanlarõ 
güçlendirilecektir. 

767. Mesleki teknik eğitim, örgün ve
yaygõn eğitim sistemi içinde esnek, dinamik 
ve iş hayatõ ile sõkõ ilişki içinde geliştirilecektir. 

768. Mesleki ve teknik eğitimin daha etkin
ve verimli olabilmesi için çalõşma hayatõ ile 
işlevsel işbirliğine imkan verecek yeni kurum-
laşma modelleri geliştirilecektir. 
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769. Eğitim imkanlarõnõn sunulmasõnda
geleneksel yöntemlerle sõnõrlõ kalõnmayarak, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanõmõ 
yoluyla daha geniş hedef kitlelere eğitim 
götürecek programlar geliştirilecek, uzaktan 
eğitim uygulama ve imkanlarõ yaygõnlaştõrõ-
lacaktõr. 

770. İlköğretimden itibaren eğitim süreci
içerisinde öğretmen ve öğrencilere teknoloji 
kültürü kazandõrõlmasõna yönelik programlar 
geliştirilecektir. 

771. Kişilerin sahip olduklarõ mesleki
yeterliklerin belirlenerek, güvenilir bir sõnav 
ve belgelendirme sistemi ile değerlendirilmesi 
sağlanacaktõr. 

772. Yeni ortaya çõkan ve hõzlõ gelişim
gösteren mesleklerin istihdam ve eğitim 
boyutunu dikkate alan ulusal ve yerel ölçek-
teki çalõşmalar desteklenecektir. 

773. Nitelikli insangücünün geliştirilme-
sine ayrõlan kaynaklarõn artõrõlmasõna ve etkin 
kullanõmõna özen gösterilecektir. 

774. Kamu kesiminde modern yönetim
bilimi ve teknikleri çerçevesinde insangü-
cünün niteliğinin yükseltilmesine ve verimli 
istihdamõna özen gösterilecektir. 

775. Eğitim ve sağlõk personeli sayõ ve
nitelik olarak geliştirilecek ve dengeli dağõlõmõ 
sağlanacaktõr. 

TABLO: 17- Yükseköğrenimli  
İnsangücü Arz  
Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 
Öğrenim Dalõ 2000 (1) 2005 (1) 
Dil ve Edebiyat 48,1 66,5 
Matematik ve Fen Bilimleri 94,7 129,7 
Sağlõk Bilimleri 196,1 218,5 
Sosyal Bilimler 368,9 458,7 
Hukuk 52,9 63,0
İlköğretim Öğr. 334,2 394,8
Ortaöğretim Öğr. 155,7 210,1 
Teknik Bilimler 245,8 303,8 
Ziraat ve Ormancõlõk 62,2 73,0
Güzel Sanatlar 18,8 24,0 
(1) Tahmin.

TABLO:18- Sağlõk ve Eğitim Alanõndaki  
Personel Arzõ ve İhtiyacõ  
Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 
Arz  
(1) 

İhtiya
ç  

(1) 

Arz  
(1) 

İhtiya
ç  

(1) 

Hekim 80,9 97,6 89,0 121,7 
Diş Hekimi 14,2 21,5 16,0 28,3 
Eczacõ 21,8 21,6 21,3 26,2 
Hemşire 71,0 172,8 77,1 212,8 
Veteriner 11,8 11,6 14,3 15,0 
İlköğretim  
öğretmeni 

334,
2 376,0 

394,
8 413,0 

Ortaöğretim  
öğretmeni 

155,
7 133,0 

210,
1 180,0 

Yük.öğrt.öğreti
m 
elemanõ 64,0 83,0 85,0 119,5 

(1) Tahmin.
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5. GENÇLİK, BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR

A) GENÇLİK

a) Mevcut Durum

776. 2000 yõlõnda 19-24 yaş grubu genç
nüfusun 7,7 milyon ve toplam nüfus içerisin-
deki payõnõn yüzde 11,8 olacağõ tahmin edil-
mektedir. 

777. Gençliğe yönelik hizmetlerde sayõ
ve nitelik olarak bazõ iyileşmeler sağlanmakla 
birlikte, yetersizlikler devam etmektedir. Özel-
likle öğrenim dõşõ kalan gençlik kesiminin 
sorunlarõnõn giderilmesine duyulan ihtiyaç 
önemini korumaktadõr. 

778. Madde bağõmlõlõğõ, başta büyükşehir-
lerde olmak üzere, gençler için önemli bir 
tehdit unsuru oluşturmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler
ve Politikalar

779. Sorumluluk duygusu
gelişmiş, yeni fikirlere açõk, kül-
türel değerlerimizi özümsemiş, 
ülkenin hedef ve imkanlarõnõ 
bilen ve benimseyen, araştõrõcõ, 
eleş-tirel yaklaşõm ve demokra-
tik tavõrlar gösterebilen ve kendi 
kişiliklerini geliştirirken, topluma 
ve kalkõnma sürecine katkõda 
bulunan özgüvenli bir gençlik 
yetiştirilmesi esastõr. 

780. Gençlerin eğitim, sağ-
lõk, çalõşma hayatõ, sosyal güven-
lik, istihdam ve serbest zaman 
değerlendirme konularõndaki 
sorunlarõnõn tespitine imkan 
verecek araştõrma çalõşmalarõ 
yapõlacak ve bunlara uygun 

çözüm önerileri geliştirilecektir. 

781. Gençlik kesimine sunulacak hizmet-
lerin kalitesinin artõrõlmasõ çalõşmalarõnda 
fõrsat eşitliği ilkesi gözetilecek, kişilik, düşünce 
ve beden yönünden gelişmelerini sağlayacak 
okul içi ve dõşõ düşünce, kültür, sanat ve spor 
gibi faaliyetler teşvik edilecektir. 

782. Gençleri zararlõ alõşkanlõklardan
koruyucu ve caydõrõcõ tedbirlerin alõnmasõ ile 
suça itilme ortamlarõ yaratan unsurlarõ yok 
edici çalõşmalar için kuruluşlararasõ işbirliği 
geliştirilerek, bu konuda faaliyet planlarõ 
hazõrlama ve araştõrma çalõşmalarõ hõzlandõrõ-
lacak; özellikle madde bağõmlõlõğõ, AIDS ve 
benzeri hastalõklar konusunda gençleri ve 
çevrelerini bilgilendirme çalõşmalarõna etkinlik 
kazandõrõlacaktõr. 

783. Mahalli idarelerin; gençlere yönelik
kültür, sanat, geleneksel sporlar başta olmak 
üzere spor, zeka oyunlarõ, satranç, folklor, 

TABLO: 19- Teknik Personel Arzõ ve İhtiyacõ  
Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 
2000 2005 

Arz (1) İhtiyaç (1) Arz (1) İhtiyaç (1) 
Mimar 28,8 25,1 33,1 32,4  
İnşaat Mühendisi 43,9 37,1 50,2 45,9  
Makina Mühendisi 44,3 44,7 52,1 56,3  
Endüstri Mühendisi 12,4 12,4 17,6 18,8  
Elektrik-Elektronik Müh. 32,4 30,9  39,7 43,0  
Bilgisayar Mühendisi 6,8 9,2 12,6 16,6  
Kimya Mühendisi 19,1 17,4 20,5 21,5  
Maden ve Petrol Müh. 8,7 7,4 10,6 9,8  
Metalurji Müh 4,6 2,9  5,9 3,8 
Jeoloji ve Jeofizik Müh. 14,0 10,0 17,5 13,3
Jeodezi Mühendisi 6,7 6,2  8,3 8,4  
Çevre Mühendisi 5,5 5,5 9,1 9,5  
Diğer Mühendisler 18,6 15,2 26,5 21,8  
Ziraat ve Orman Müh. 62,2 38,1 73,0 49,1  

(1) Tahmin
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okuma ve araştõrma alõşkanlõğõ kazandõrõcõ 
faaliyetleri düzenleyici ve teşvik edici prog-
ramlar hazõrlamalarõ, gençlik merkezlerinin 
yurt genelinde yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõna 
katkõ sağlamalarõ, özel sektörün de bu alana 
yatõrõm yapmasõ teşvik edilecek ve bu mer-
kezlerde uzman personel istihdamõ sağlana-
caktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

784. Uyuşturucu Kullanõmõ ile Mücadele
Takip ve Yönlendirme Alt ve Üst Kurullarõ 
izleme, denetleme ve koordinasyon birimi 
olarak yasal bir statüye kavuşturulacak ve 
etkin bir şekilde çalõşmasõ sağlanacaktõr. 

785. Gençlere yönelik hizmetlerin daha
etkin yapõlabilmesi için Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü yeniden yapõlandõrõlacaktõr. 

B) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

a) Mevcut Durum

786. 1999 yõlõ sonu itibarõyla 328 stad-
yum, 365 spor salonu, 31 kapalõ yüzme 
havuzu, 25 açõk yüzme havuzu, 757 futbol 
sahasõ hizmete sunulmuştur. Aynõ yõl sonunda 
178.448 sporcu, 15.391 antrenör, 20.277 
hakem, 5.437 spor kulübü mevcuttur. 

787. 2000 ve 2004 yõlõ Olimpiyat Oyunla-
rõnõn İstanbul�da yapõlmasõ yönündeki girişim-
lere rağmen netice alõnamamõştõr. Gelecekte 
Olimpiyat Oyunlarõnõn İstanbul�da yapõlmasõ 
amacõyla alt yapõ yatõrõmlarõna başlanmõştõr. 
2000 yõlõ Dünya Satranç Olimpiyatõ�nõn ev 
sahipliğini ülkemiz üstlenmiş olup, çalõşmalar 
sürdürülmektedir. 

788. Uluslararasõ GAP Su Sporu Şenlik-
leri düzenlenerek yöre halkõnõn çeşitli dallar-
daki sporlara olan ilgilerinin artõrõlmasõ sağlan-
mõştõr. 

789. Uluslararasõ Olimpiyat Komitesince
(IOC) tam akreditasyona sahip kõlõnmasõ için 
Türkiye Doping Kontrol Merkezi gerekli modern 
cihazlarla donatõlmõştõr. 

790. Sporun bilimsel esaslar dahilinde
yapõlabilmesinin önemli unsurlarõndan birisi 
olan yazõlõ ve görsel yayõn hizmetlerinin çeşit-
lendirilerek çoğaltõlmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ, 
bilimsel spor yayõnlarõnõn Türkçeye çevrilmesi 
ve basõmõ çalõşmalarõna devam edilmiştir. 

791. Bireylere sağlõklõ bir kişilik kazan-
dõrma yönünde gelişmeler sağlamak amacõyla; 
insana değer veren, insan ilişkileri ve yara-
tõcõlõğõnõ geliştiren, yaygõn spor anlayõşõna ve 
performans sporuna yönelik gerçekçi spor 
eğitim politikalarõna ve hukuki düzenleme-
lere ihtiyaç bulunmaktadõr. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar

792. Beden eğitimi ve sporun bütün
nüfusun bir alõşkanlõğõ ve rahatlõkla ulaşabile-
ceği hizmet alt yapõsõna sahip bir yaşayõş 
tarzõ haline getirilmesi esastõr. 

793. Bedenen ve ruhen sağlõklõ bir toplum
yetiştirilmesinin temel unsuru olan sporun, 
toplumumuzun tüm kesimlerine düzenli spor 
yapma alõşkanlõğõ kazandõrmak suretiyle yay-
gõnlaştõrõlmasõ, sporun ve spor altyapõsõnõn 
bütün dallar itibarõyla ülke genelinde dengeli 
dağõlõmõ, sporcu ve spor elemanlarõnõn eğitim 
ve istihdam sorunlarõnõn giderilmesi, tesis 
sayõlarõnõn artõrõlmasõ ve rasyonel kullanõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

794. Spor tesisleri ve faaliyetlerinin, spor
elemanlarõnõn hizmetiçi eğitimlerinin, mali ve 
idari açõdan tam bağõmsõz spor kulüpleri, fede-
rasyonlar ile özel teşebbüs ve mahalli idareler 
tarafõndan yapõlmasõ veya işletilmesi sağlana-
cak, kamu kesiminin görevi ise denetlemek, 
yönlendirmek, teşvik etmek ve bu alandaki 
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bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmek 
olacaktõr. 

795. Olimpiyat Oyunlarõ için gerekli alt
yapõnõn oluşturulmasõ çalõşmalarõna devam 
edilecektir. 

796. Turizm amaçlõ sportif faaliyetlerin
artõrõlmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ için gerekli 
altyapõ ve tanõtõm faaliyetlerine önem veri-
lecek, bu alanda istihdam edilecek spor ela-
manlarõnõn yetiştirilmesi konusunda prog-
ramlar uygulanacaktõr. 

797. Kulüp ve federasyonlarõn kurumsal-
laşmasõ ve kendi kendini finanse eden bir 
yapõya dönüşmeleri sağlanacaktõr. 

798. Her okula bir beden eğitimi ve spor
öğretmeni, her kulübe bir eğitimli spor yöne-
ticisi, her spor dalõnda ve her kulüpte yeterli 
eğitilmiş antrenör istihdam edilmesi ve spor 
alanlarõnõn artõrõlmasõnõ sağlayacak teşvik ve 
yönlendirmeler yapõlacaktõr. 

799. Okullarõn spor alt yapõ imkanlarõ
geliştirilecek ve yeni okullar spor alt yapõsõnõ 
da dikkate alacak şekilde planlanacaktõr.  

800. Okullar da dahil olmak üzere
kamuya ait spor tesisleri mesai saatleri 
dõşõnda halkõn kullanõmõna açõlacaktõr.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

801. Spor sisteminin yeniden yapõlandõ-
rõlmasõ için gerekli yasal düzenlemeler gerçek-
leştirilecektir 

802. Spora ayrõlan kaynaklarõn artõrõl-
masõ için sponsorluk uygulamalarõnõn yay-
gõnlaştõrõlmasõ amacõyla gerekli mevzuat 
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. 

803. Sporcu sağlõğõ konusundaki eksik-
liklerin giderilmesi ve etkin denetim sağlan-

masõ için mevcut mevzuat yeniden düzen-
lenecektir. 

6. KADIN, AİLE VE ÇOCUK

A) KADIN

a) Mevcut Durum

804. 1999 yõlõ itibarõyla kadõnlarda okur-
yazarlõk oranõ yüzde 77,4�dür. Kentlerde 
yaşayan kadõnlarõn okur-yazarlõk oranõ yüzde 
82,2 iken kõrsal kesimde yaşayan kadõnlarõn 
okur-yazarlõk oranõ yüzde 67,8�dir. 

805. 1999 yõlõnda kadõnlarõn işgücüne
katõlma oranõ yüzde 31,1�dir. Bu oran kent-
lerde yüzde 16,9, kõrsal kesimde yüzde 49,6 
olarak gerçekleşmiştir. 

806. Zorunlu temel eğitim süresinin 8
yõla çõkarõlmasõ, kadõnlarõn eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi açõsõndan önemli bir gelişme 
olarak görülmektedir. Kadõnlarõn okur-yazarlõk 
oranõnõn artõrõlmasõ amacõyla okuma-yazma 
kurslarõ düzenlenmiştir. 

807. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafõndan İstihdam Eğitim Pro-
jesi çerçevesinde kadõnlarõn istihdam imkan-
larõ araştõrõlmõş ve beceri kazanma kurslarõ 
düzenlenmiştir. 

808. 4248 sayõlõ Medeni Kanun�un 153.
Maddesi 1997 yõlõnda değiştirilerek, kadõna 
evlilik öncesi soyadõnõ kullanma hakkõ tanõn-
mõştõr. 

809. 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununda
değişiklik yapõlarak, kadõnõn ayrõ bir şekilde 
gelir vergisi mükellefi olmasõ sağlanmõştõr. 

810. Kadõnõn sağlõk düzeyinin iyileştiril-
mesi amacõyla 1998 yõlõnda Ulusal Strateji 
Planõ oluşturulmuştur. 
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811. Kadõnlarõ gelir getirici faaliyetlere
yönlendirmek, girişimcilik ve el emeğinin 
değerlendirilmesi amacõyla Kadõnõn Statüsü 
ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü tarafõndan bir 
merkez kurulmuştur. 

812. Kadõnlara yönelik hizmetlerin etkin-
liğini artõrmak ve daha geniş kitlelere hizmet 
sunmak amacõyla 13 valilik bünyesinde Kadõ-
nõn Statüsü Birimleri oluşturulmuştur. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

813. Kadõnlarõn toplumsal konumlarõnõn
güçlendirilmesi, etkinlik alanlarõnõn genişletil-
mesi ve eşit fõrsat ve imkanlardan yararlan-
malarõnõn sağlanmasõ için eğitim seviyesi 
yükseltilecek, kalkõnma sürecine, iş hayatõna 
ve karar alma mekanizmalarõna daha fazla 
katõlõmlarõ sağlanacaktõr. 

814. Kadõnlarõn okur-yazarlõğõnõn artõrõl-
masõ amacõyla projeler geliştirilecektir. 

815. Kadõnlarõn eğitime etkin katõlõmõnõnõn
sağlanmasõ, toplumun ön yargõlardan arõndõrõl-
masõ için örgün ve yaygõn eğitim yanõnda 
yazõlõ ve görsel iletişim araçlarõndan yararlanõ-
lacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

816. Türk Medeni Kanununda günün
ekonomik ve sosyal koşullarõna uygun düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

B) AİLE

a) Mevcut Durum

817. Güçlü bir sosyal güvenlik işlevine
sahip olan aileye yönelik destek çalõşmalarõnõn 
kurumsal düzeyde yürütülmesinin önemi, 
toplumdaki hõzlõ değişme nedeniyle artmak-
tadõr. 

818. Aile içi şiddeti önlemek amacõyla
4320 sayõlõ Ailenin Korunmasõna Dair Kanun 
1998 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. 

819. Nüfus cüzdanlarõnõn medeni hal
bölümünde sadece Evli veya Bekar ifadeleri-
nin yer almasõ benimsenmiş, bunun dõşõndaki 
bilgilerin yer almasõ uygulamasõna son veril-
miştir. 

820. Aileye yönelik hizmet veren kuruluş-
larõn yeniden yapõlandõrõlmasõ, teşkilat, per-
sonel ve mevzuat açõsõndan ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ ve kuruluşlar arasõnda eşgü-
dümün sağlanmasõ önemini korumaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

821. Milli ve manevi değerlerin korun-
masõnda ve geliştirilmesinde, milli bütünlüğün 
ve dayanõşmanõn pekiştirilmesinde aile mües-
sesesinin güçlendirilmesi esastõr. 

822. Ailenin toplumsal ve ekonomik
değişmeye uyum sağlamasõna yardõmcõ 
olacak tedbirler alõnacak, aile bireyleri 
arasõnda bağlõlõk ve dayanõşmayõ geliştirici ve 
özendirici politikalara ağõrlõk verilecektir. 

823. Ailenin gelir sürekliliğinin, sağlõk ve
eğitim hizmetleri ihtiyacõnõn karşõlanmasõ ve 
aileye sosyal güvenlik ve sosyal yardõm 
sağlanmasõ hususunda gerekli düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

824. Çocuk yetiştirme, yaşlõ ve engelli
üyelerin bakõmõ konularõnda aile eğitilerek 
desteklenecek, aile ile ilgili kuruluşlar ara-
sõnda eşgüdüm sağlanacaktõr. 

825. Eğitim harcamalarõnõn aile bütçesi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi amacõyla 
yoksul ailelere yardõm yapõlmasõ için gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 
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c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

826. Aile ile ilgili kuruluşlarõn mevzuat
düzenleme çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

827. İhtiyaç halindeki ailelere eğitim
yardõmõ yapõlmasõ için gerekli yasal düzenle-
me çalõşmalarõ yapõlacaktõr. 

C) ÇOCUK

a) Mevcut Durum

828. 2000 yõlõnda 0-18 yaş grubu çocuk
nüfusun 25,1 milyon ve toplam nüfus içeri-
sindeki payõnõn yüzde 38,4 olacağõ tahmin 
edilmektedir. 

829. 1995 yõlõnda onaylanarak yürürlüğe
giren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarõ Sözleş-
mesinde öngörülen ilke ve standartlarõn iç 
hukuka yansõtõlmasõna, Sözleşmenin etkin bir 
şekilde uygulanmasõ, izlenmesi ve koordinas-
yonuna, çocuklara yönelik tüm verilerin top-
landõğõ bir veri tabanõ ve bilgi ağõ oluşturul-
masõna ihtiyaç bulunmaktadõr. 

830. Çocuk sağlõğõ göstergelerinde böl-
geler arasõ, kõr-kent ve kent içi alanlarda da 
farklõlõklar mevcuttur. 

831. Çocuk ölümlerinin önemli bir kõsmõ
önlenebilir hastalõklardan meydana gelmek-
tedir. 

832. Gebelere doğum öncesi nitelikli
bakõm hizmetleri ile doğumlarõn sağlõklõ ortam-
larda ve sağlõk personeli gözetiminde yapõl-
masõ ve çocuk sağlõğõna bütünsel yaklaşõm 
önemini korumaktadõr. 

833. 1999 yõlõ itibarõyla 3 milyon civarõn-
da özürlü çocuk olduğu tahmin edilmektedir. 
Çocuklarõn çoğu önlenebilir nedenlerle özürlü 
doğmakta veya özürlü olma riski taşõmaktadõr. 
Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan 904 okulda 

32.542 özürlü çocuğa eğitim hizmetleri veril-
mektedir. 

834. Çocuk işçiliği, sokak çocuklarõ ve
sokakta çalõşan çocuklar sorunu önemini 
korumaktadõr. 

835. Kimsesiz, aile ve yakõn çevresinde
yaşamasõ riskli olan çocuklar yönünden aile 
dõşõnda alternatif bakõm modellerinin gelişti-
rilip yaygõnlaştõrõlmasõ önem taşõmaktadõr. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki 76 adet çocuk yuvasõ ve 97 
adet yetiştirme yurdunda toplam 16.595 
korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmekte 
olup, ayrõca 421 çocuk koruyucu aile yanõna 
yerleştirilmiş ve 1.730 çocuk da evlat edindi-
rilmiştir. 

836. Emniyet Genel Müdürlüğü bünye-
sinde 25 büyük ilde Küçükleri Koruma Şube 
Müdürlüğü, diğer illerde ise Çocuk Büro 
Amirliği kurulmuştur. Çocuk mahkemeleri 
sayõsõ 6'ya ulaşmõş, çocuklarõn tutukluluk ve 
hükümlülük dönemlerini yetişkinlerden ayrõ 
ortamlarda geçirmelerini sağlamak üzere 2 
adet çocuk tutukevi faaliyete geçirilmiştir. 

837. Kanunla ihtilafa düşen çocuklar
sorunu önemini korumaktadõr. Çocuklarõn 
suça itilmesini önlemeye yönelik politikalar 
oluşturulmasõna; Çocuk Kolluğu kurulmasõna; 
yeterli sayõda ve nitelikte çocuk tutukevi ve 
õslahevi inşa edilmesine; çocuk tutukevi, 
õslahevi, Emniyet ve Jandarma bünyesinde 
çocuk konusunda uzmanlaşmõş nitelikli per-
sonel istihdam edilmesine; çocuk mahkeme-
lerinin 2253 sayõlõ Kanunun öngördüğü yapõya 
kavuşturularak sayõsõnõn artõrõlmasõna ve 
çocuklarõn topluma yeniden kazandõrõlmalarõ 
programlarõnõn geliştirilmesine ihtiyaç bulun-
maktadõr. 

838. İletişim araçlarõnda şiddet, cinsellik
ve istismar içeren, madde bağõmlõlõğõnõ, sigara 
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kullanõmõnõ ve tüketimi özendiren yayõn ve 
programlar, çocuklarõ olumsuz yönde etkile-
meye devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

839. Çocuk Haklarõ Sözleşmesi ilke ve
hedeflerine ulaşmak esastõr. 

840. Çocuklara ilişkin her türlü verinin
yer alacağõ Çocuk Bilgi Ağõ oluşturulacaktõr. 

841. Çocuklarõn yaşam kalitesinin iyileş-
tirilmesi amacõyla, sağlõk hizmetlerinden 
yararlanmalarõnõ engelleyen nedenler ortadan 
kaldõrõlacaktõr. 

842. Çocuğun bakõm ve yetiştirilmesinde
ideal ve öncelikli ortamõn aile olduğu ilkesin-
den hareketle, özürlü çocuklar ve korunmaya 
muhtaç çocuklarõn ailesi yanõnda korunup 
yetişmesini sağlamak üzere aileye yönelik 
sosyal destek programlarõna ağõrlõk verilecektir. 

843. Çocuklarõ suça, sokağa, çalõşmaya
ve madde bağõmlõlõğõna yönelten nedenler 
ortadan kaldõrõlacak; çocuk suçluluğunun yo-
ğun olduğu yerlerden başlayarak yeni çocuk 
mahkemeleri kurulacak; çocuklarõn tutukluluk 
ve hükümlülük dönemlerini yetişkinlerden 
ayrõ ortamlarda geçirmelerini sağlamak üzere 
çocuk tutukevi ve çocuk õslahevi sayõlarõ 
artõrõlacaktõr. 

844. Çocuklarõn çalõşmasõnõ önlemek için
eğitim imkanlarõndan yararlanmayõ engelleyen 
nedenler ortadan kaldõrõlacak, çağ nüfusun 
tamamõnõn zorunlu temel eğitim sürecinde 
kalmalarõ sağlanacak ve mesleki eğitime 
talep artõrõcõ bir eğitim sistemi oluşturulacaktõr. 
Çocuklarõn uzun dönemde çalõşma hayatõndan 
tamamen çõkarõlmalarõ sağlanacaktõr. 

845. Çocuğa hizmet götüren ilgili kuruluş-
larda çocuk konusunda yeterli sayõ ve nite-
likte uzman personel istihdamõ sağlanacaktõr. 

846. Mahalli idarelerin; çocuklara yönelik
merkezler oluşturarak, çocuklarõn kültür, 
sanat, spor, folklor, okuma ve araştõrma alõş-
kanlõğõ kazandõrõcõ faaliyetlere yönelmelerini 
sağlayõcõ programlar hazõrlamalarõ ve özel 
sektörün de bu alana yatõrõm yapmalarõ teşvik 
edilecek, bu merkezlerde uzman personel 
istihdamõ sağlanacaktõr. 

847. Çocuklar iletişim araçlarõnõn zararlõ
etkilerinden korunacak; televizyon kuruluşla-
rõnõn şiddet, cinsellik ve istismar içeren, mad-
de bağõmlõlõğõnõ, sigara kullanõmõnõ ve tüketimi 
özendiren yayõn ve programlarõ çocuklarõn 
izleyemeyeceği saatlerde yayõnlamalarõ sağ-
lanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

848. Türk hukuk mevzuatõ, Çocuk Haklarõ
Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilecektir. 

849. 2253 sayõlõ Kanunda değişiklik yapõ-
larak, bu Kanunun uygulanmasõ bakõmõndan 
18 yaşõna kadar herkes çocuk olarak kabul 
edilecek, mevcut çocuk mahkemeleri Kanunun 
öngördüğü yapõya kavuşturulacak ve 2253 
sayõlõ Kanunda öngörülen çocuk gözlem ve 
kabul merkezleri kurulacaktõr. 

850. Çocuklarõn çalõşmasõ ile ilgili esas
ve usuller, uluslararasõ ilke ve standartlara 
uygun olarak düzenlenecektir. 

7. SERBEST ZAMANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Mevcut Durum

851. Serbest zamanlarõ değerlendirme
faaliyetleri; merkezi ve yerel yönetimler, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarõ vasõta-
sõyla ve bireylerin kendileri tarafõndan yürütül-
mektedir. Kuruluşlar arasõndaki eşgüdüm, 
alan, tesis, uzman personel ve finansman 
yetersizliği sorunlarõ devam etmektedir. 
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852. Gençlerin serbest zamanlarõnda
bilgiye ulaşmasõ, beceri kazanmalarõ ve mes-
lek edinmeleri gayesiyle eğitilmesi, sokak 
çocuklarõnõn ve özürlülerin topluma kazan-
dõrõlmasõ konularõndaki çabalar yetersiz kal-
maktadõr. Özellikle gecekondu kesiminde ve 
kõrsal alanda beceri artõrõcõ ve meslek edin-
dirici faaliyetlerle ilgili sorunlar giderileme-
miştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

853. Zaman yönetimi ile birlikte düşünül-
mesi gereken serbest zamanlarõn üretken, 
verimli ve katõlõmcõ bir şekilde değerlendiri-
lerek yaşamõn bir parçasõ haline getirilmesi 
ve israf edilmemesi esastõr. 

854. Serbest zamanlarõn değerlendiril-
mesinde kullanõlacak kamu kesimine ait alan 
ve tesisler herkesin kullanõmõna sunulacaktõr. 
Çocuklar, gençler, yaşlõlar, ev hanõmlarõ, 
yalnõz yaşayanlar ve özürlüler başta olmak 
üzere toplumun bütün kesimleri için serbest 
zamanlarõn üretken, verimli ve katõlõmcõ bir 
şekilde değerlendirilmesi için merkezi ve 
yerel yönetimler ile üniversitelerin altyapõ ve 
insangücü imkanlarõ geliştirilecektir. Bu 
konuda sivil toplum örgütleri ve özel sektör 
desteklenecektir. 

855. Serbest zamanlarõn değerlendiril-
mesi kültürünün geliştirilmesi için yaygõn ve 
örgün eğitim programlarõndan yararlanõla-
caktõr. Çocuklarõn erken yaşlarda sanat ve 
geleneksel el sanatlarõ ile tanõşmalarõnõn sağ-
lanmasõ amacõyla Kültür Bakanlõğõnõn eşgü-
dümünde, projeler geliştirilecek ve uygula-
maya konulacaktõr. 

856. Büyük kentlerin civarõnda oluşan
yerleşim yerlerinde serbest zamanlarõ değer-
lendirme faaliyetlerinde kullanõlmak üzere 
ortak mekanlar oluşturulacaktõr. 

III. KÜLTÜR

a) Mevcut Durum

857. Kültürel alt yapõnõn güçlendirilmesi,
kültürel etkinliklerin yaygõnlaştõrõlmasõ, dünya 
ülkeleri ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ve 
Topluluklarõ ile kültürel ilişkilerimizin gelişti-
rilmesi, yurt dõşõndaki tarihi ve kültürel varlõk-
larõmõzõn tespiti, araştõrõlmasõ, bakõm ve ona-
rõmõ yönündeki faaliyetlere önem verilmiştir. 

858. Kültür alanõnda nitelikli insangücü-
nün yetiştirilmesi, finansman ihtiyacõnõn kar-
şõlanmasõ ve gerekli koordinasyonun sağlan-
masõ ile ilgili yetersizlikler devam etmektedir. 

859. Ülkemizde yõllardõr devam eden
terör ve yüksek enflasyon, kültür yapõmõz 
üzerinde telafisi güç tahribatlara yol açmõş, 
yardõmlaşma duygularõnõ, ahlaki değerleri, 
inançlarõ ve bütünüyle değerler manzumesini 
derinden sarsmõştõr. 

860. Yurtiçi ve yurtdõşõnda bulunan kültür
hazinelerimizin gereğince değerlendirilmesine 
yönelik çalõşmalar sürdürülmüş, bu eserlerin 
tespiti, bakõmõ, onarõmõ ve restorasyonu konu-
sunda ilgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile 1999 yõlõnda 
kapsamlõ bir çalõşma başlatõlmõştõr.  

861. Kütüphane hizmetlerinin daha
verimli ve yurt çapõnda dengeli bir şekilde 
yaygõnlaştõrõlmasõ için yapõlan çalõşmalar sonu-
cunda, yerel yönetimlerin de katkõlarõyla açõlan 
kütüphanelerle beraber mevcut kütüphane 
sayõsõ 1999 yõlõnda 1.368�e, gezici kütüphane 
sayõsõ 68�e ulaşmõştõr. Kütüphanelerdeki kitap 
sayõsõ ise 1998 yõlõnda 13 milyonu aşmõştõr. 
Ancak, kütüphanelerin çağdaş bir yapõya 
kavuşturulmasõ yönündeki ihtiyaçlar önemini 
korumaktadõr. 

862. 1998 yõlõnda 168 müze ve ziyarete
açõk 525 ören yeri bulunmakta olup, müzeler-
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deki eser sayõsõ 2,6 milyondur. Müzelerin 
güvenliklerinin sağlanmasõ ve çağdaş müze-
cilik anlayõşõna uygun hizmet veren kurumlar 
haline getirilmesi için teknik ve idari yönden 
güçlendirilmesi ihtiyacõ devam etmektedir. 

863. 1999 yõlõnda faal kültür merkezle-
rinin sayõsõ 40�a ulaşmõştõr. Ancak kültür mer-
kezleri ile ilgili işletme ve kadro sorunlarõ 
devam etmektedir. 

864. 1999 yõlõnda yerleşik tiyatro sayõsõ
29�a ulaşmõştõr. Ancak yerleşik tiyatrolarõn 
yurt çapõnda yaygõnlaştõrõlmasõ ve yerli eser 
sayõsõnõn artõrõlmasõ yönündeki çabalar yeter-
siz kalmõştõr. Diğer taraftan, özel tiyatrolara 
devlet katkõsõ devam etmektedir. 

865. 1999 yõlõ itibarõyla Devlet Opera ve
Bale Müdürlüğü sayõsõ 9�a ulaşmõştõr. Bu alan-
daki çalõşmalarda milli kültür birikimimizden 
daha çok yararlanõlmasõ yönündeki yaklaşõm 
neticesinde, sergilenen eser sayõsõna paralel 
olarak yerli eser sayõsõnda da gelişme sağlan-
mõştõr.  

866. Telif haklarõ alanõnda mevzuat ve
denetim yetersizliği nedeniyle fikri haklar 
gereğince korunamamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

867. Türk kültür değerlerinin ve mirasõ-
nõn korunmasõ, zenginleştirilmesi ve gelecek 
nesillere geliştirilerek aktarõlmasõ esastõr. Bu 
çerçevede Devlet Osmanlõ arşivlerinin, tasnif, 
düzenleme ve günümüz literatürüne kazan-
dõrõlmasõ için, plan döneminde gerekli çalõş-
malar hõzlandõrõlacaktõr. 

868. Milli değerlerin pekişmesi ve güçlü
bir şekilde gelecek kuşaklara aktarõlmasõ için 
her kademede verilen eğitimin muhtevasõnda 
tarih, sanat ve kültür birikimini ve bilincini 
geliştirici düzenlemeler yapõlacaktõr. 

869. Anaokullarõndan başlayarak eğitimin
bütün kademelerinde, Türkçe�nin güzel kulla-
nõmõnõ gerçekleştirecek müfredat programlarõ 
uygulanacaktõr.  

870. Türk dili araştõrmalarõna önem ve
öncelik verilecektir. Türkçe�nin bilim, sanat, 
ticaret, tele-iletişim ve uluslararasõ çalõşma 
dili olarak geliştirilmesinin şartlarõ oluşturula-
caktõr. Ülkemizde giderek etkisini artõran 
yabancõ kelime kullanõmõ, her alanda Türkçe-
mizi tehdit etmektedir. Medya ve ticari alanda 
etkisini ve tahribatõnõ devam ettiren bu süre-
cin önlenmesi için etkili yasal düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

871. Türkçe köken bilgisi (etimolojik)
sözlük çalõşmasõ başlatõlacaktõr. 

872. Türk dili ve kültürünün bütün unsur-
larõnõn tespiti ve tasnifi amacõyla, Türkçe 
konuşulan ülke ve topluluklara yönelik araş-
tõrmalara önem verilecek, iktisadi ve kültürel 
işbirliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 
öncelikle Türkçe�nin bütün lehçeleriyle anla-
şõlabilir ve kullanõlabilir olmasõ için çalõşmalar 
yapõlacaktõr.  

873. Başta Türk Cumhuriyetleri ve AB
ülkelerinde olmak üzere yurtdõşõnda Türk 
Kültür Merkezleri açõlacak ve Türkiye Türkçesi 
öğretimi için gerekli imkanlar hazõrlanacaktõr. 

874. Türk kültürünün çevre kültürler için
cazibe merkezi haline gelmesi sağlanacak, 
bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri ve toplu-
luklarõ ile kültürel işbirliği çalõşmalarõna hõz 
verilecektir.  

875. Türk ilim, kültür ve düşünce tarihi-
nin ortaya çõkarõlmasõ amacõyla bir araştõrma 
başlatõlacaktõr. 

876. Kültür alanõnda vakõflarõn ve kar
amacõ gütmeyen kurum ve derneklerin des-
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teği artõrõlacak ve özel sektörün katõlõmõ sağ-
lanacaktõr. 

877. Yok olmakta olan yerel sanat ve
zanaatlarõn korunmasõ, sosyal ve ekonomik 
fayda sağlanmasõ, bunlarõn yozlaştõrõlmadan 
yeniden üretimine ve pazarlanmasõna yönelik 
modellerin araştõrõlmasõ ve bu konuda yerel 
inisiyatiflerin yönlendirilmesi için projeler 
geliştirilecektir.  

878. Kültür varlõklarõmõzõn korunmasõ için
halkõn ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilme-
sine yönelik eğitim çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõ-
lacak ve eski eser kaçakçõlõğõ önlenecektir. 

879. Doğal ve kültürel varlõklarõn bir bütün
olarak korunmasõ ve sürekliliğinin sağlanmasõ 
amacõyla korunmasõ gerekli varlõklara ait 
çeşitli kişi ve kurumlarõn elinde bulunan bilgi, 
belge ve görüntülü dokümanõn bir araya 
getirilip muhafaza edilmesi ve kullanõcõlarõn 
erişimine sunulmasõ sağlanacaktõr. 

880. Türk sinemasõ günün koşullarõna
uygun çağdaş yapõya kavuşturulacaktõr. Özel 
sektörün katõlõmõnõn teşvik edilmesi, ihtiyaç 
duyulan yönetmen, senarist ve oyuncu yetiş-
tirilmesi sağlanacaktõr.  

881. Geleneksel Türk sanatlarõnõn ve
folklörünün korunmasõ, geliştirilmesi ve tanõ-
tõlmasõ sağlanacak, bütün sanat faaliyetleri 
desteklenecektir. 

882. Kültür ve sanatta özgün düşünce
ve eser üretimi özendirilecek, kültür hayatõna 
katkõsõ bulunanlar ve sanatçõlar desteklenecektir. 

883. Çocuk kitaplarõ ve çizgi film üretimi
için bir program geliştirilerek uygulamaya 
konulacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

884. Korunmasõ gerekli kültür varlõkla-
rõna ait bilgi, belge ve görüntülü dökümanõ 

bir araya getirecek Türk Kültürü Arşiv ve 
Dökümantasyon Merkezi kurulmasõ ile ilgili 
hukuki ve kurumsal düzenleme yapõlacaktõr. 

885. Kültür Bakanlõğõnõn kuruluş ve görev-
leri hakkõndaki KHK�de, Telif Haklarõ ve Sinema 
Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanmasõ 
ve Kültür Merkezleri ile ilgili kurumsal düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

886. Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma
Kanunu günün şartlarõna uygun hale getirile-
cektir. 

887. Yurt dõşõnda bulunan tarihi Türk
eserlerinin bakõm-onarõm ve restorasyonu ile 
ilgili hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapõ-
lacaktõr. 

888. Yurtiçi ve yurtdõşõndaki vakõf eser-
lerinin bakõm, onarõm ve kullanõmõnõn sağla-
nabilmesi amacõyla hukuki, idari ve mali 
düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

IV. SOSYAL REFAHIN
ARTIRILMASI

1. GELİR DAĞILIMININ
İYİLEŞTİRİLMESİ VE
YOKSULLUKLA MÜCADELE

a) Mevcut Durum

889. Gelir dağõlõmõndaki eşitsizliğin dere-
cesini göstermek için kullanõlan ölçütlerin 
başõnda yer alan Gini katsayõsõnõn, 1987 yõlõn-
da 0,43 iken, 1994 yõlõnda 0,49�a yükselmiş 
olmasõ, Türkiye�de gelir dağõlõmõ dengesizliğinin 
artarak devam ettiğini göstermektedir. 

890. Türkiye genelinde gelir dağõlõmõnda
gözlenen olumsuz gelişme esas itibarõyla 
kentsel yerlerde meydana gelen bozulmadan 
kaynaklanmaktadõr. 1987 ve 1994 yõllarõ 
arasõnda, kõrsal kesim gelir dağõlõmõnda 
önemli bir değişme gözlenmezken, kentsel 
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yerlere ilişkin Gini katsayõsõ 0,44�den 0,51�e 
yükselmiştir. 

891. Aynõ dönemde, hanehalklarõnõn yüz-
de 20�lik gelir gruplarõ itibarõyla dağõlõmõ dik-
kate alõndõğõnda, Türkiye genelinde en yok-
sul yüzde 20�lik hanehalkõ grubunun gelir 
payõ 1987 yõlõnda yüzde 5,24 iken 1994 yõlõnda 
yüzde 4,86�ya düşmüştür. En zengin yüzde 
20�lik grubun payõ bu yõllar arasõnda yüzde 
49,9�dan yüzde 54,9�a yükselmiştir. Kõrsal 
yerlerdeki hanehalklarõnõn gelir paylarõnda 
önemli bir değişme olmazken, kentsel yerler-
deki ilk dört grubun gelir paylarõ azalmõş, 
sadece en zengin yüzde 20�lik hanehalkõ 
grubunun payõnda ciddi bir artõş meydana 
gelmiş ve bu grubun payõ yüzde 50,9�dan 
yüzde 57,2�ye çõkmõştõr. 

892. Aynõ yõllar itibarõyla, bölgesel Gini
katsayõlarõnda meydana gelen değişmeler 
dikkate alõndõğõnda, Marmara-Ege, Karadeniz 
ve Akdeniz bölgelerinde gelir dağõlõmõnõn daha 
eşitsiz hale geldiği görülmektedir. Buna kar-
şõlõk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde gelir eşitsizliği azalõrken, İç Anadolu 
bölgesinde önemli bir değişme meydana 
gelmemiştir. 

893. En zengin ve en yoksul yüzde 20�lik
hanehalkõ grubunun elde ettikleri gelirlerin 
birbirine oranõ kõrsal yerlerde 9,2�den 8,5 kata 
düşerken, kentsel yerlerde 9,4�den 11,9 kata, 
Türkiye genelinde 9,6�dan 11,2 kata çõkmõştõr. 

894. Gelir dağõlõmõnda kentsel yerlerde
ortaya çõkan bozulmanõn yanõsõra, kent ve kõr 
arasõndaki kişi başõna gelir farklõlõklarõ artmõştõr. 
Söz konusu dönem itibarõyla, kentsel yerlere 
ilişkin kişi başõna gelirin kõrsal yerlerdekine 
oranõ 1,61�den 1,92�ye çõkmõştõr.  

895. Faktör gelirlerinin dağõlõmõ incelen-
diğinde, 1995 yõlõnda yüzde 22,2 olan işgücü 
ödemelerinin payõnõn 1998 yõlõnda yüzde 25,5�e 

ve tarõm gelirlerinin payõnõn yüzde 12,1�den 
yüzde 14,3�e yükseldiği, kar, faiz ve kira gelir-
lerinin toplamõndan oluşan diğer gelirlerin 
payõnõn ise yüzde 49,5�den yüzde 43,4�e 
düştüğü görülmektedir. İşgücü ödemelerinin 
payõnda meydana gelen artõş, aynõ dönem 
içerisinde ücretli kesimin istihdam içerisindeki 
payõnõn yüzde 39,5�den yüzde 43,6�ya yüksel-
mesi ve ücret gelirlerinde ortaya çõkan reel 
artõşlardan kaynaklanmõştõr. Tarõm gelirlerinde 
gözlenen artõş ise, tarõm kesiminde çalõşan 
işgücünün istihdam içindeki payõnõn yüzde 
46,8�den yüzde 42,3�e düşmüş olmasõna 
karşõn, çiftçinin eline geçen fiyatlardaki reel 
artõşlarõn etkisiyle meydana gelmiştir. 

896. 1995-1998 döneminde Marmara
Bölgesi en yüksek, Doğu Anadolu Bölgesi ise 
en düşük kişi başõna gelir değerlerine sahip 
bölgeler olmuşlardõr. İller itibarõyla GSYİH�dan 
alõnan paylar incelendiğinde, dönem boyunca 
en yüksek gelir payõna sahip beş il olan İstan-
bul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa�nõn 
Türkiye nüfusu içindeki payõ yüzde 31 iken, 
GSYİH�dan aldõklarõ paylarõn toplamõ ortalama 
yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

897. 1998 yõlõ itibarõyla Türkiye�de kişi
başõna ortalama gelir 3.176 dolar iken, en 
yüksek kişi başõna gelire sahip il 7.501 dolar 
ile Kocaeli, en düşük kişi başõna gelire sahip 
il ise 827 dolar ile Ağrõ olmuştur.  

898. 1999 yõlõ itibarõyla tarõm sektörünün
GSYİH içindeki payõ yüzde 15, istihdam edilen 
işgücü içindeki pay ise yüzde 45,1�dir. Tarõm 
sektöründe çalõşanlarõn önemli bir bölümünü 
oldukça düşük bir verimlilikle kendi hesabõna 
ve ücretsiz aile işçisi olarak çalõşan kesimler 
oluşturmaktadõr. 

899. Türkiye�de, sağlõklõ bir yaşam sür-
dürebilmek için gerekli olan minimum gõda 
harcama düzeyine sahip bulunamama duru-
mu olarak tanõmlanabilen mutlak yoksulluk 
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oranõ 1994 yõlõ itibarõyla yaklaşõk yüzde 8�dir. 
Gõda ve diğer tüketim ihtiyaçlarõnõ bir bütün 
olarak dikkate alan temel gereksinimler yak-
laşõmõna göre yoksulluk riski altõnda bulunan 
nüfusun oranõ yüzde 24 civarõndadõr. Mutlak 
yoksulluk oranõ kõrsal ve kentsel yerler için 
sõrasõyla yüzde 11,8 ve yüzde 4,6 iken, temel 
gereksinimler bakõmõndan yoksulluk riski altõn-
da bulunan nüfusun oranõ kõrsal yerler için 
yüzde 25,4 ve kentsel yerler için yüzde 21,7�dir. 

900. Mutlak yoksul durumunda bulunan
nüfusun yüzde 95�i, eğitim düzeyi ilkokul ve 
altõnda eğitim alanlar ile okuma-yazma bilme-
yenlerden oluşmaktadõr.  

901. Ücretsiz aile işçileri, çalõşan kesim-
deki yoksullar içinde yüzde 50 pay ile en 
büyük yoksul grubunu oluşturmaktadõr. Bu 
kesimi, yüzde 24,7 ile kendi hesabõna çalõ-
şanlar ve yüzde 16,6 ile yevmiyeli işçiler 
izlemektedir. 

902. İktisadi faaliyet koluna göre, yoksul
nüfus içinde yüzde 73,5 pay ile tarõm ve 
ormancõlõk ile uğraşanlar en büyük yoksul 
grubu oluşturmaktadõr. 

903. Birleşmiş Milletler tarafõndan geliş-
tirilmiş olan İnsani Gelişmişlik Endeksine 
göre Türkiye, dünya sõralamasõna göre 1995 
yõlõnda 69�ncu iken, 1999 yõlõnda 86�õncõ 
sõraya gerilemiştir. Bu düzeyi ile orta insani 
gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler arasõnda 
yer almaktadõr. 

904. Enflasyon gelir dağõlõmõnõ bozan en
önemli faktörlerin başõnda gelmektedir. 

905. Bütçe içerisinde, özellikle iç borç
faiz ödemelerinin payõnõn giderek büyük 
boyutlara ulaşmasõ devletin genelde sosyal 
refahõ, özelde ise gelir dağõlõmõnõ düzeltici ve 
yoksulluğu azaltõcõ politikalar uygulama 
imkanlarõnõ daraltmõştõr. 

906. Ekonomik büyümeden sağlanan
gelir artõşõndan yoksul kesim yeterince yarar-
lanamamaktadõr. 

907. Sosyal güvenlik ve sosyal yardõm
sistemi, yoksul kesimleri korumakta yetersiz 
kalmõştõr. 

908. İşsiz kalan kesimlere gelir güven-
cesi sağlayacak olan İşsizlik Sigortasõ Yasa-
sõnõn çõkarõlmõş olmasõ olumlu bir gelişmedir.  

909. Gelir vergisi tarifesinde yapõlan
değişikliklerle çalõşan kesimler üzerindeki 
vergi yükü göreli olarak hafifletilmiş olma-
sõna rağmen, asgari ücretin vergi dõşõ bõrakõl-
masõ yönünde bir gelişme sağlanamamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

910. Gelir dağõlõmõnõn iyileştirilerek yok-
sulluğun azaltõlmasõ ve ekonomik refah 
artõşõndan toplumun bütün kesimlerinin adil 
pay almasõ esastõr. 

911. Ekonomik büyümeyi esas alan,
mutlak yoksulluğu giderecek, göreli yoksul-
luğu azaltacak ve yoksul kesimleri ortalama 
refah seviyesine yaklaştõracak iktisadi ve 
sosyal politikalarõn uyum içinde uygulanmasõ 
temel ilkedir. 

912. Transfer sistemi, yoksullar ve yok-
sullaşma riskiyle karşõ karşõya bulunan gruplar 
lehine gelirin yeniden dağõlõmõnõ sağlayacak 
bir yapõya kavuşturulacaktõr. 

913. Kõrsal kesimde yaşayan nüfusun
verimliliğini artõracak ve tarõmsal üretim yel-
pazesini zenginleştirecek mesleki yönlendirme 
programlarõna ve projelere ağõrlõk verilerek, 
ilgili yöre halkõnõn katõlõmõ sağlanacaktõr. 

914. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
desteklenmesine özel önem verilecek ve yeni 
girişimcilerin ortaya çõkmasõ teşvik edilecektir. 
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915. İşgücü piyasasõna girişi kolaylaştõ-
racak ve sektörler arasõ işgücü mobilitesini 
artõracak tedbirlere ağõrlõk verilecektir. 

916. Bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõ
azaltmak üzere, ekonomik yatõrõmlar yanõnda, 
eğitim, sağlõk ve sosyal hizmet yatõrõmlarõna 
hõz kazandõrõlacaktõr.  

917. Sosyal yardõm ve hizmetlerin yoksul
kesimlere daha etkin bir şekilde ulaştõrõlmasõ 
sağlanacaktõr. Bu çerçevede, merkezi idare 
ile işbirliği içinde mahalli idarelerin, özel sek-
törün ve sivil toplum kuruluşlarõnõn yoksul-
lukla mücadele programlarõnda daha etkili 
bir şekilde yer almalarõ teşvik edilecektir. 

918. Eğitim, sağlõk ve sosyal hizmetlerin
dar gelirli ve yoksul kesimler için ulaşõlabilir 
ve kullanõlabilir olmasõ sağlanacak, bu kesim-
lerin konut ihtiyacõnõ gidermeye yönelik pro-
jeler teşvik edilecektir. 

919. Yoksul kesimlere gõda güvencesi
sağlayacak bir sistem geliştirilecektir. Ekono-
mik kriz ve doğal afet zamanlarõnda kitlelerin 
yoksulluğa düşmesini ve yoksul kesimlerin 
daha da yoksullaşmasõnõ önleyici bir sistem 
oluşturulacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

920. Gelir dağõlõmõ ve yoksullukla ilgili
araştõrmalarõn daha sõk aralõklarla ve düzenli 
olarak yapõlmasõ için gerekli düzenlemeler 
yapõlacaktõr.  

2. İSTİHDAM

a) Mevcut Durum

921. 1999 yõlõnda toplam işgücü 23,2
milyona, toplam istihdam ise 21,5 milyona 
ulaşmõş, VII. Plan döneminde yõllõk ortalama 
yüzde 1,3 civarõnda gerçekleşen istihdam 
artõşõ ağõrlõklõ olarak hizmetler sektöründe 
yoğunlaşmõştõr.  

922. İşsizlik oranõ, küresel krizin ekono-
miye yansõmasõnõn ve makroekonomik istik-
rarsõzlõğõn bir sonucu olarak son yõllarda 
yüzde 6 düzeyinde seyrederken 1999 yõlõnda 
1 puan artarak yüzde 7,3�e yükselmiş, işsizlik 
ve eksik istihdam nedeni ile atõl işgücü oranõ 
ise yüzde 14,2�ye yükselmiştir. 

TABLO: 20- Yurtiçi İşgücü  
Piyasasõnda Gelişmeler 

(15 + Yaş, Bin Kişi) 
1995 1999 (1) 2005 

Sivil İşgücü 21.907 23.247 25.689 
Sivil İstihdam 20.394 21.546 24.242 

Tarõm 9.538 9.709 8.727
Sanayi 3.111 3.284 4.322 
Hizmetler 7.745 8.553 11.193 

İşsiz 1.513 1.701 1.447 
İşsizlik Oranõ (yüzde) 6,9 7,3 5,6 
Eksik İstihdam 1.474 1.601 1.672 
Eksik İstihdam Oranõ  
(yüzde) 6,7 6,9 6,5
İşsizlik+Eksik İstihdam 
Nedeniyle Atõl İşgücü  
Oranõ (yüzde) 13,6 14,2 12,1 

Kaynak: DİE, DPT. 
(1) DİE Nisan 1999 Hanehalkõ İşgücü Anketi

923. 1999 yõlõ itibarõyla toplam istihdam
içinde tarõmsal istihdamõn payõ yüzde 45,1, 
sanayi istihdamõnõn payõ yüzde 15,2 ve hizmet-
ler sektörünün payõ ise yüzde 39,7 olmuştur. 
Verimliliğin çok düşük olduğu tarõm sektöründe 
geniş bir işgücünün barõndõrõlmasõ işgücü 
piyasasõnõn etkinliğinin sõnõrlanmasõna yol 
açmaktadõr. Gelişmiş ülkelerde yüzde 5 
civarõnda olan tarõmsal istihdamõn, ülkemizde 
yüksek düzeyde olmasõ işgücü piyasasõ 
üzerinde olumsuz etki yapmaktadõr. 

924. İşgücü piyasasõnda ücretsiz aile
işçilerinin çokluğu önemli bir sorun alanõ oluş-
turmaya devam etmektedir. Ülke genelinde 
ücretsiz aile işçilerinin toplam istihdama 
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oranõ yüzde 28,4 iken, bu oran kadõnlarda 
yüzde 64,2, erkeklerde ise yüzde 12,4 olmuş-
tur. Tarõm sektöründe ise çalõşanlarõn yüzde 
57,8�i ücretsiz aile işçisi olup, bunun yüzde 
74�ünü kadõn işgücü oluşturmaktadõr. 

925. 1999 yõlõnda kentlerdeki işsizlik oranõ
yüzde 11,7, kõrsal kesimdeki işsizlik oranõ ise 
yüzde 3,4 olmuştur. Kõrsal kesimde işsizlik 
oranõnõn düşük olmasõ ücretsiz aile işçileri ile 
kendi hesabõna çalõşanlarõn sayõsõnõn yüksek 
olmasõndan kaynaklanmaktadõr. Kõrsal kesim-
den kentlere yoğun bir göçün sürmesi her-
hangi bir beceriye sahip olmayan ücretsiz 
aile işçisi konumundaki kişilerin kentlerde 
işgücü piyasasõna hiç girememesi veya işsiz 
kalmasõna veya marjinal işlerde çalõşmalarõna 
ve kayõtdõşõlõğõn artmasõna yol açmaktadõr. 
Gençlerin işsizliği önem ve ağõrlõğõnõ korumaya 
devam etmektedir. Eğitimli gençler arasõndaki 
işsizlik oranõ kentlerde yüzde 30�a yaklaşmak-
tadõr. 

926. İşgücüne katõlma oranõ 1999�da
yüzde 51,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 
erkeklerde yüzde 73,5, kadõnlarda ise yüzde 
31,1 olmuştur. Kentlerde işgücüne katõlma 
oranõ erkeklerde yüzde 69,4, kadõnlarda yüzde 
16,9 olarak gerçekleşmiş, kõrsal kesimde bu 
oran erkeklerde yüzde 79,0 kadõnlarda ise 
yüzde 49,6 olmuştur. Sosyokültürel nedenlerle 
kentsel işgücü piyasasõna katõlõmlarõnõn düşük 
düzeyde kalmasõ, kadõnlarõn genel işgücüne 
katõlma oranõnõn düşük düzeyde gerçekleşme-
sindeki önemli faktörlerden birini oluştur-
maktadõr. 

927. İstihdamõn yüzde 79,1�i ortaokul ve
ilkokuldan mezun olan veya herhangi bir 
okuldan mezun olmayanlar ile okuma yazma 
bilmeyenlerden oluşmaktadõr. Bu durum, 
üretim ve verimliliğin artõrõlmasõnda işgücü 
niteliğinin yükseltilmesi gereğini ortaya 
koymaktadõr. 

928. Aktif işgücü politikalarõnõn yürütül-
mesi amaçlanmõştõr. Bu çerçevede; istihdam 
hizmetlerinde etkinliği artõrmak, özel istihdam 
bürolarõnõn faaliyet göstermelerine imkan 
sağlamak, işsizler ile beceri düzeyi düşük 
işçilerin niteliklerinin artõrõlarak üretken istih-
damda çalõşmalarõnõ teşvik etmek, meslek 
standartlarõ sõnav ve belgelendirme sistemi 
kurmak, mesleki danõşmanlõk sistemi kurmak, 
işgücü piyasasõ kararlarõnõn oluşturulmasõnda 
etkinliği artõrmak amacõyla başlatõlan istihdam 
ve eğitim projesinin uygulanmasõna devam 
edilmiştir. 

929. İstihdam ve eğitim projesi çerçeve-
sinde; İş ve İşçi Bulma Kurumunun personeli 
hizmet-içi eğitimden geçirilmiş, 81 bin işsiz 
için istihdam garantili beceri kazandõrma 
kurslarõ düzenlenmiş, mesleki danõşmanlõk 
sistemi kurulmasõ, Türk meslekler sözlüğü-
nün güncelleştirilmesi ve işgücü enformas-
yon sisteminin geliştirilmesi için çalõşmalar 
yapõlmõş, 250 meslekte meslek standardõ ve 
sõnav soru bankasõ geliştirilmiştir.  

930. İş ve İşçi Bulma Kurumunun piya-
sanõn ihtiyaçlarõ doğrultusunda yeniden yapõ-
landõrõlarak etkili bir şekilde faaliyet göster-
mesi ve meslek standartlarõ sõnav ve belge-
lendirmenin kurumsallaştõrõlmasõ ihtiyacõ 
devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

931. Üretken yatõrõmlarõn artõrõlmasõ ve
istikrarlõ ekonomik büyümenin gerçekleştiril-
mesi suretiyle istihdam artõşõ sağlanacak ve 
işsizlik azaltõlacaktõr. 

932. İstihdamõn yapõsõ tarõm dõşõ sektörler
lehine değiştirilecek, ekonominin ihtiyaç duy-
duğu işgücü yetiştirilecek, işgücünün bilgi 
çağõnõn gerekleri doğrultusunda niteliği yük-
seltilecek ve işgücü piyasasõnda etkinlik 
artõrõlacaktõr. 
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933. İstihdamõn artõrõlmasõnda ve işsiz-
liğin azaltõlmasõnda önem taşõyan ve sanayi 
sektörünün gelişmesine girdi vererek destek 
sağlayan KOBİ�lerin istihdam yaratma potan-
siyellerinden azami şekilde yararlanõlacaktõr. 
Bu amaçla küçük ve orta boy işletmeler ile 
bireysel girişimlere yönelik eğitim, proje, 
finansman, organizasyon, pazarlama ve 
teknoloji alanõndaki destekler artõrõlacaktõr. 

934. Beyin göçünü önlemek amacõyla
nitelikli işgücünün yurtiçinde istihdamõnõ sağ-
layõcõ tedbirler alõnacaktõr. 

935. Özellikle gençlere, kadõnlara ve
özürlülere yönelik olmak üzere işsizliği önle-
yici tedbirler alõnacaktõr. İşsizlik riskiyle karşõ-
laşabilecek beceri düzeyi ve ücret seviyeleri 
oldukça düşük kişilerin işsiz kalmalarõnõ önle-
yici ve niteliklerini artõrmayõ hedefleyen aktif 
ve pasif istihdam politikalarõ uygulanacaktõr. 

936. İşgücünün etkinliğinin artõrõlmasõ
amacõyla Meslek Standartlarõ Sõnav ve Belge-
lendirme Sistemi oluşturulacaktõr. 

937. Tarõm sektöründeki ücretsiz aile
işçilerine ve kentlerde ev kadõnlarõna ve genç-
lere yönelik olarak katma değer yaratõcõ pro-
jeler geliştirilecektir. 

938. Yeni ve diğer standart dõşõ çalõşma
biçimlerinin ülke şartlarõ ve uluslararasõ stan-
dartlara uygun yasal düzenlemeye kavuş-
turulmasõ ile istihdam artõşõ sağlanacaktõr. 

939. AB�ye uyum çerçevesinde teknolo-
jik gelişmeye paralel olarak işgücünün nite-
liğinin yükseltilmesi yoluyla istihdamõn geliş-
me potansiyeli güçlendirilecektir. 

940. 2005 yõlõnda toplam işgücünün 25,7
milyon kişiye, toplam istihdamõn 24,2 milyon 
kişiye ulaşacağõ ve işsizlik oranõnõn ise yüzde 
5,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

941. İş ve İşçi Bulma Kurumunun çağdaş
istihdam hizmetlerini yerine getirecek şekilde 
yeniden yapõlandõrõlmasõ ve özel istihdam 
bürolarõnõn kurulmasõna ilişkin yasal düzen-
lemeler yapõlacaktõr.  

942. Meslek Standartlarõ Sõnav ve Belge-
lendirme Kurumu kurulmasõna ilişkin yasal 
düzenleme yapõlacaktõr. 

3. ÇALIŞMA HAYATI

a) Mevcut Durum

943. Çalõşma hayatõ mevzuatõnõn, AB'ye
uyum şartlarõnõ da dikkate alarak Uluslararasõ 
Çalõşma Örgütü (ILO) normlarõna uygun hale 
getirilmesi amacõyla, onaylanmõş ILO Sözleş-
melerinin mevzuata yansõtõlmasõ çalõşmalarõ 
sürdürülmüş ve 1999 yõlõ sonu itibarõyla onay-
lanmõş ILO Sözleşmesi sayõsõ 39'a ulaşmõştõr. 
Toplam 11 ILO Sözleşmesinin onaylanmasõ 
çalõşmalarõ devam etmektedir. Anayasa ve 
2821 sayõlõ Sendikalar Kanununda yapõlan 
değişiklikler, onaylanmõş sözleşmelerin iç 
mevzuata yansõtõlmasõ çalõşmalarõnõn en önem-
lilerini oluşturmuştur.  

944. Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu
çõkarõlamamõştõr.  

945. Ekonomik ve Sosyal Konsey, kesim-
ler arasõnda sosyal diyalogun geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamõş, ancak Konsey'in teş-
kilat kanunu çõkartõlamamõştõr.  

946. İşgücü piyasasõnda esnekliği artõ-
racak, yaygõnlaşan yeni çalõşma biçimlerini 
düzenleyecek, ülke şartlarõna ve uluslararasõ 
standartlara uygun mevzuatõn oluşturulmasõ 
gereği devam etmektedir.  

947. Sendika üyesi işçi sayõsõnda yüzde
13 dolayõnda bir artõş olmasõna karşõn, toplu 
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sözleşme sistemi kapsamõndaki işyeri ve işçi 
sayõlarõnda düşme eğilimi gözlenmektedir. 
Yeni çalõşma biçimlerinin düzenlemeye kavuş-
turulmasõna, endüstriyel ilişkiler tabanõnõn 
genişlemesi anlamõnda da ihtiyaç bulunmak-
tadõr. 

948. 4325 ve 4369 sayõlõ Kanunlarla
ücretlilerin vergi yüklerinin ve işverenlerin 
işgücü maliyetlerinin düşürülmesine, 4447 
sayõlõ Kanunla kayõtdõşõlõğõ önleyici yeni önlem-
lerin alõnmasõna ve 4421 sayõlõ Kanunla nispî 
olmayan para cezalarõnõn artõrõlmasõna ve 
cezalarõn her yõl yeniden değerleme oranõnda 
artmasõna imkan sağlanmõş olmasõna rağmen, 
ücretli kesimdeki kayõt dõşõ çalõşmalarõn endüst-
riyel ilişkiler ve işletmeler üzerindeki olumsuz 
etkileri devam etmektedir. 

TABLO: 21- İşgücü Maliyetleri ve Net 
Ele Geçen Ücretler Reel  
Endeksleri 

(1995=100) 
1999 

Ücretli Grubu İşgücü  
Maliyeti 

Net Ele  
Geçen Ücret 

Kamu İşçisi Ücreti 141 127 
Özel Kesim İşçi  
Ücreti 149 130 
Memur Maaşõ 151 129 
Asgari Ücret (1) 182 166 
Kaynak: DPT 
(1) 16 ve üstü yaş için sanayi ve hizmetler

kesimi yõllõk ortalama asgari ücretidir.

949. Endüstriyel ilişkilerde taraflar ara-
sõnda sosyal diyaloga dayalõ düzen büyük 
ölçüde sağlanmõş olup, grev ve lokavt uygu-
lamalarõ nedeniyle kaybedilen işgünü sayõlarõ 
düşük düzeydedir. Zorunlu tahkim uygulamasõ 
çok sõnõrlõ düzeyde kalmõştõr. Teşmil uygula-
masõndan, haksõz rekabeti önleyici ve toplu 
sözleşme sistemini yaygõnlaştõrõcõ şekilde 
daha fazla yararlanmak gerekmektedir.  

950. Kamu kesimi toplu sözleşmelerinde
tek sayõyla biten yõllarda aşõrõ yoğunlaşma 
sürmektedir. 

951. 1998 yõlõndaki vergi reformu düzen-
lemesi ile ücretlilerin vergi yükü azaltõlmõştõr. 
Makroekonomik Programda ücret artõş siste-
minin geriye dönük endeksleme yerine ileriye 
dönük endekslemeye dönüştürülmesi öngö-
rülmüş olup, memur maaş artõşõnda ve asgari 
ücret tespitinde bu yöntem uygulanmõştõr. 
1995-1999 döneminde net ele geçen ortalama 
aylõk asgari ücret yüzde 66, işçinin ortalama 
aylõk net ele geçen ücreti kamu kesiminde 
yüzde 27, özel kesimde yüzde 30 ve memu-
run net ortalama aylõğõ yüzde 29 oranõnda 
reel iyileşme göstermiştir. 

952. Devlet memuriyetine merkezi
sõnavla giriş uygulamasõ 1999 yõlõnda başla-
tõlmõştõr.  

953. Kamu istihdamõ açõsõndan büyük
önem taşõyan Milli Eğitim ve Sağlõk Bakanlõk-
larõnda norm kadro çalõşmalarõnda önemli 
gelişmeler sağlanmõş olmakla birlikte, bu çalõş-
malarõ kamu kesiminin bütününe yaygõnlaş-
tõrma gereği sürmektedir.  

954. Kamu istihdamõndaki karmaşayõ ve
ücret adaletsizliğini giderecek devlet perso-
nel rejimi reformu gerçekleştirilememiştir.  

955. Ücretliler arasõndaki gelir denge-
sizliklerini giderme, istihdamõ geliştirme, 
büyüme ve yeni çalõşma biçimleri dikkate 
alõnarak ücretlerin iş, liyakat, verim, kõdem 
ve kariyerin karşõlõğõ olarak adil bir sistemle 
belirlenmesi, iş analiz ve değerlendirmesi 
sisteminin yaygõnlaştõrõlmasõ ve geliştirilmesi 
önemini korumaktadõr.  

956. Tarõm ve orman işçilerini kapsaya-
cak ayrõ bir Tarõm İş Kanunu çõkartõlama-
mõştõr.  
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957. Sendikalarõn mesleki eğitim tesisi
yaptõrmalarõna ve doğal afet bölgelerinde, 
üyelik şartõ aranmaksõzõn konut, sağlõk ve 
eğitim tesisi yapmalarõna imkan tanõnmõştõr.  

958. İş sağlõğõ ve güvenliği mevzuatõ
esnekliğe kavuşturulamamõş ve iş sağlõğõ ve 
güvenliği hizmetleri yeniden yapõlandõrõla-
mamõştõr. 

959. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lõğõ dahil olmak üzere, işgücü piyasasõ ve 
çalõşma hayatõ ile ilgili kurumlarõn yeniden 
yapõlandõrõlmasõ zorunlu hale gelmiştir.  

960. İşgücü piyasasõ enformasyon sis-
temi ve veri tabanõnõn güçlendirilmesi ve 
kurumsallaşma eksikliklerinin giderilmesi, 
Ücretliler Tüketici Fiyat Endeksinin oluşturul-
masõ ihtiyacõ devam etmektedir. 

961. Yabancõlarõn çalõşmasõna ilişkin
mevzuatõn dağõnõklõktan kurtarõlmasõ ve de-
ğişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi 
gerçekleştirilememiştir.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

962. Ekonomik büyüme ile çalõşanlarõn
uygar çalõşma ve yaşama koşullarõ arasõndaki 
bağõ sağlõklõ şekilde geliştirmek esastõr. 

963. Çalõşma hayatõ mevzuatõnõn, ILO ve
AB norm ve standartlarõ başta olmak üzere, 
uluslararasõ norm ve kurallara uygunluğu 
sağlanacaktõr.  

964. Kadõnlar, çocuklar ve sakatlar başta
olmak üzere, çalõşma hayatõnda özel ilgiye 
muhtaç gruplara gerekli özen gösterilecektir. 

965. Katõlõmcõ sosyal diyalog ve çoklu
danõşma mekanizmalarõ güçlendirilecektir. 

966. İşgücü piyasasõnõn ihtiyaç duyduğu
esneklikler sağlanacak, işgücü piyasasõnda 

kayõt dõşõ çalõşma önlenecek ve yeni çalõşma 
biçimleri düzenlenecektir. 

967. Esas ücret/yan ödeme paritesini
esas ücret ağõrlõklõ kõlma politikalarõ sürdürü-
lecek, verimliliğe dayalõ ücret sistemlerine 
geçiş sağlanacaktõr. 

968. İş sağlõğõ ve güvenliği önlemleri
geliştirilecek, iş sağlõğõ ve güvenliğine ilişkin 
ölçüm, meslek hastalõklarõnõn ortaya çõkartõl-
masõ, işyeri hekimliği, danõşmanlõk, eğitim 
hizmetleri, meslek hastalõklarõ hastaneleri, 
denetim v.b. hizmetler yeniden yapõlandõrõ-
lacak ve geliştirilecektir.  

969. Sendikalarõn eğitim ve araştõrma
faaliyetleri desteklenecektir. 

970. İşgücü piyasasõnda kurumsallaşma
ve yeniden yapõlanma gerçekleştirilecektir. 

971. İşgücü piyasasõ ve çalõşma hayatõ
veri tabanõ güçlendirilecek, ulusal veri tabanõ 
ile ilişkili veri üreticisi kamu kurum ve kuru-
luşlarõ ile sivil toplum kuruluşlarõna destek 
verilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

972. Yeni çalõşma biçimlerine yönelik
yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

973. Tarõm İş Kanunu çõkartõlacaktõr.

974. Çalõşma mevzuatõ ve 2821 ve 2822
sayõlõ Kanunlar başta olmak üzere sendikal 
haklar mevzuatõ çağdaş gelişmelerin õşõğõ 
altõnda yenilenecek, kamu çalõşanlarõnõn 
sendikal haklarõna ilişkin yasal düzenlemeler 
tamamlanacaktõr. 

975. Ekonomik ve Sosyal Konseyin teş-
kilat ve görevlerine ilişkin kanun çõkartõla-
caktõr. 
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976. Sosyal diyalog ve çoklu danõşma
mekanizmalarõ ile ilgili mevzuat yeniden 
düzenlenecektir. 

977. İş sağlõğõ ve güvenliği mevzuatõ, AB
ve ILO normlarõ dikkate alõnarak yenilenecek 
ve sosyal taraflarõn da yer alacağõ İş Sağlõğõ 
ve Güvenliği Kurulu oluşturulacaktõr.  

978. Kamu yönetimindeki ve işgücü piya-
sasõndaki gelişmeler çerçevesinde, Çalõşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ yeniden yapõlan-
dõrõlacaktõr.  

979. İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu
süreklilik gösteren bir yapõya kavuşturulacaktõr. 

980. Norm kadro çalõşmalarõ ve devlet
personel rejimi reformu tamamlanacaktõr. 

981. Yabancõlarõn çalõşmasõna ilişkin usul
ve esaslar düzenlenecektir. 

4. SOSYAL SİGORTA SİSTEMLERİ

a) Mevcut Durum

982. 1999 yõlõnda sosyal sigorta program-
larõ tarafõndan kapsanan nüfusun oranõ yüz-
de 91,0 ve sağlõk hizmetleri bakõmõndan sos-
yal sigorta kapsamõndaki nüfus oranõ, yüzde 
86,4'dür. Toplam sivil istihdamõn yaklaşõk 
yarõsõ aktif sigortalõ olarak sosyal sigorta 
programlarõ kapsamõnda bulunmaktadõr. 

983. Ülkemizde aktif sigortalõlar ile pasif
sigortalõlar arasõndaki denge olumsuz yönde 
gelişmesini sürdürmüş ve 1995-1999 döne-
minde sosyal sigorta sistemine prim ödeyen 
aktif sigortalõ sayõsõ yüzde 19, pasif sigortalõ 
sayõsõ yüzde 33,6 oranõnda artmõştõr. 1999 
yõlõnda ortalama 2,16 aktif sigortalõya bir pasif 
sigortalõ düşmektedir. Pasif sigortalõ başõna 
düşen aktif sigortalõ sayõsõ Emekli Sandõğõnda 
1,69, Bağ-Kur'da 2,60 ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nda (SSK) 2,21 olarak gerçekleşmiştir. 

İsteğe bağlõ sigortalõlar hariç tutulduğunda 
SSK'da pasif sigortalõ başõna düşen aktif 
sigortalõ sayõsõ 1,92'dir. 

984. 1999 yõlõnda prim tahsilat oranõ
SSK�da yüzde 84,5, Bağ-Kur�da ise, yüzde 
56,0 olarak gerçekleşmiştir. SSK'da aktif 
sigortalõlarõn yaklaşõk yüzde 35'i için prime 
esas kazancõn alt sõnõrõndan prim ödenmek-
tedir. Prime esas kazancõn üst sõnõrõ üzerin-
den çalõştõğõ beyan edilen işçilerin tüm sigor-
talõlar içindeki payõ ise, yaklaşõk yüzde 15'tir. 

985. 1995-1999 döneminde ortalama
emekli aylõklarõ reel olarak, Emekli Sandõğõnda 
yüzde 28,4, SSK'da yüzde 29,5 ve Bağ-Kur'da 
yüzde 91,0 artmõştõr. 

986. Aktüeryal dengeleri bozulan sosyal
sigorta kuruluşlarõna 1999 yõlõnda Bütçeden 
yapõlan transferler, Emekli Sandõğõnda, faturalõ 
ödemeler ve ek karşõlõklar hariç, 504 trilyon 
lira, SSK'da 1.105 trilyon lira ve Bağ-Kur'da 
ise 610 trilyon lira olmak üzere, toplam 2.219 
trilyon liraya ulaşmõştõr. Yapõlan toplam trans-
ferlerin GSMH'ya oranõ yüzde 2,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 

987. Sosyal sigorta sistemini aktüeryal
dengeleri dikkate alarak sürdürülebilir bir 
yapõya kavuşturmak ve mevcut sorunlarõ 
çözümlemek amacõyla, 1999 yõlõ Eylül ayõnda 
4447 sayõlõ Yasa yürürlüğe girmiştir. Yasa ile, 
belirli bir geçiş süresi çerçevesinde, halihazõrda 
sisteme dahil olanlar için emeklilik yaşõ, kadõn-
larda 52'ye, erkeklerde 56'ya, sisteme yeni 
girenler için ise, kadõnlarda 58'e, erkeklerde 
60'a yükseltilmiştir. Emekliliğe hak kazanabil-
mek için gerekli asgari prim ödeme süresi 
artõrõlmõş, ortalama emekli aylõğõ bağlama 
oranõ aşağõ çekilmiş, emekli aylõğõnõn hesap-
lanmasõndaki referans dönemi tüm çalõşma 
hayatõ olarak belirlenmiş, SSK ve Bağ-Kur'da 
emekli maaşõ artõşlarõ TÜFE'ye bağlanmõş ve 
prime esas kazancõn tavanõ yükseltilmiştir.
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TABLO: 22- Sosyal Sigorta Programlarõnõn Kapsadõğõ Nüfus 
(Bin Kişi) 

 KURULUŞLAR 1995 1999 
I. EMEKLİ SANDIĞI TOPLAMI 7.185 8.434 
1. Aktif Sigortalõlar 1.880 2.118 
2. Aylõk Alanlar 952 1.257 
3. Bağõmlõlar (1) 4.352 5.059 
4. Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,97 1,69 
5. Bağõmlõlõk Oranõ (3+2)/(1) 2,82 2,98

II. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TOPLAMI 28.726 36.367 
1. Aktif Sigortalõlar 4.411 5.858 
2. İsteğe Bağlõ Aktif Sigortalõlar (2) 981 901 
3. Tarõmdaki Aktif Sigortalõlar 253 194 
4. Aylõk Alanlar 2.338 3.149 
5. Bağõmlõlar (1) 20.743 26.266 
6. Aktif Sig./Pasif Sig. (1+2+3)/(4) 2,41 2,21 
7. Bağõmlõlõk Oranõ (5+4)/(3+2+1) 4,09 4,23

III. BAĞ-KUR TOPLAMI 11.833 13.876 
1. Aktif Sigortalõlar 1.791 1.940 
2. İsteğe Bağlõ Aktif Sigortalõlar 82 264
3. Tarõmdaki Aktif Sigortalõlar 796 861 
4. Aylõk Alanlar 881 1.180 
5. Bağõmlõlar (1) 8.283 9.632 
6. Aktif Sig./Pasif Sig. (1+2+3)/(4) 3,03 2,60
7. Bağõmlõlõk Oranõ (5+4)/(3+2+1) 3,43 3,53

IV. ÖZEL SANDIKLAR TOPLAMI 291 333 
1. Aktif Sigortalõlar 71 79
2. Aylõk Alanlar 52 59
3. Bağõmlõlar (1) 168 195 
4. Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,36 1,35 
5. Bağõmlõlõk Oranõ (3+2)/(1) 3,11 3,22 

V. GENEL TOPLAM 48.035 59.010 
1. Aktif Sigortalõlar 8.153 9.994 
2. İsteğe Bağlõ Aktif Sigortalõlar 1.063 1.166 
3. Tarõmdaki Aktif Sigortalõlar 1.049 1.055 
4. Aylõk Alanlar 4.223 5.644 
5. Bağõmlõlar (1) 33.546 41.152 
6. Aktif Sig./Pasif Sig. (1+2+3)/(4) 2,43 2,16 
7. Bağõmlõlõk Oranõ (5+4)/(3+2+1) 3,68 3,83

VI. SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMI (3) 41.668 56.017 
VII. GENEL NÜFUS TOPLAMI (4) 61.075 64.851 
VIII.SİGORTALI NÜFUS ORANI (Yüzde) 78,8 91,0 
IX.SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (Yüzde) 68,3 86,4 

Kaynak: Emekli Sandõğõ, SSK, Bağ-Kur, DPT. 
(1) Tahmin.
(2) Topluluk sigortasõ ve isteğe bağlõ sigortalõlarõn bağõmlõlarõ sigorta kapsamõnda değerlendirilmiştir.
(3) 1479 ve 2926 sayõlõ Kanunlara tabi aktif ve pasif sigortalõlar ile bunlarõn bağõmlõlarõ sağlõk sigortasõ kapsamõnda

değerlendirilmiştir.
(4) 1997 yõlõnda yapõlan nüfus tespiti sonuçlarõna dayalõ geçici nüfus tahminleridir.
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988. 4447 sayõlõ Yasa ile, 506 sayõlõ Sos-
yal Sigortalar Kanununun 2. Maddesinde 
belirtilen sigortalõlar ile aynõ Kanunun geçici 
20. Maddesine tabi sigortalõlar ve müteka-
biliyet esasõna dayalõ olarak yapõlan anlaş-
malara göre çalõşan yabancõ işçilere, işsiz
kalmalarõ halinde, işsizlik ödeneği verilmesi,
hastalõk ve analõk sigortasõ primlerinin öden-
mesi, yeni bir iş bulunmasõ ile meslek geliş-
tirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmet-
lerinin verilmesi amacõ ile işçi, işveren ve
devletin ödedikleri primler ile finanse edilen
işsizlik sigortasõ programõ ihdas edilmiştir.

989. 4447 sayõlõ Yasa ile önemli düzen-
lemeler getirilmiş olmakla birlikte, sosyal 
sigorta kuruluşlarõnõn çağdaş sigortacõlõk ilke-
lerine göre yeniden yapõlandõrõlmasõ süreci 
tamamlanamamõştõr. Sosyal sigorta kuruluş-
larõ arasõnda sigorta programlarõ açõsõndan 
önemli farklõlõklar devam etmektedir. 

990. Bazõ kamu kurumlarõ ve özel şirket-
ler tarafõndan kurulan munzam sosyal güvenlik 
sandõklarõnda; hukuki altyapõ, istatistiki bilgi 
eksikliği, denetim yetersizliği ve vergi konu-
larõndaki sorunlar giderilememiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

991. Sosyal sigorta risklerini asgari dü-
zeyde karşõlayan kamu sigorta programla-
rõnõn bütün nüfusu kapsayacak şekilde geniş-
letilmesi  temel amaçtõr. 

992. Sosyal sigorta sistemi kapsamõn-
daki aktif sigortalõ nüfus artõrõlacak ve kayõt-
dõşõ istihdam önlenecektir. Bu çerçevede 
istihdam kapsamõndaki aktif sigortalõ nüfu-
sun sivil istihdama oranõ yüzde 65�e ulaşa-
caktõr. 

993. Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn idari
ve mali etkinliği artõrõlacak, norm ve standart 
birliğini sağlamak için temel esaslar belirle-

necek, gelirleri artõrõcõ ve giderleri azaltõcõ 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

994. Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn yasa-
larla belirlenmiş olan fon yönetim alanlarõ ve 
esaslarõ, güncel portföy yönetimi şartlarõna 
göre yeniden düzenlenecektir. 

995. Sigorta hizmetleri, nimet-külfet den-
gesi içinde kurumlarõn aktüeryal yapõlarõnõ 
bozmadan kendi finansman kaynaklarõndan 
karşõlanacak ve prim karşõlõğõ olmayan ek 
yükümlülükler getirilmeyecektir.  

996. Ödenmeyen primler ile gecikme
zammõ affõna ve sigortasõz hizmetlerin borç-
lanma yoluyla sigortalanmasõna imkan veril-
meyecektir. 

997. Uzun vadeli sigorta programlarõ ile
kõsa vadeli sigorta programlarõ ve sağlõk 
sigortasõ programõ ile sağlõk hizmeti sunumu 
birbirinden ayrõlacaktõr.  

998. Emekli Sandõğõ sigortacõlõk ilkelerine
göre yeniden yapõlandõrõlacak ve sigortacõlõk 
faaliyetleri dõşõndaki görevleri ilgili kurumlara 
devredilecektir. 

999. Ekonomik ve teknolojik gelişmelere
uygun olarak fiili ve itibari hizmet süreleri 
yeniden düzenlenecektir. 

1000. İşsizlik sigortasõ programõ etkin bir 
şekilde uygulanacak ve oluşacak fonlar fon 
yönetimi ilkeleri çerçevesinde değerlendirile-
cektir. 

1001. Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn tek-
nolojik ve işgücü nitelikleri iyileştirilecektir. 
Sigortalõlarõn hak ve yükümlülüklerinin taki-
binde bütün sosyal sigorta kuruluşlarõ için 
akõllõ kart uygulamasõna geçilecektir.  

1002. Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20. Maddesine göre kurulan ve sosyal güvenlik
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haklarõ sağlayan vakõf statüsündeki kurum ve 
kuruluşlarõn sigortacõlõk esaslarõ çerçevesinde 
çalõşmasõnõ sağlamak amacõyla, etkin denetim 
uygulanacaktõr. 

1003. Bireysel emeklilik sigorta program-
larõ, uzun vadeli sosyal güvenlik politikasõ 
kapsamõnda, gönüllülük esasõna dayanan, 
devletin denetiminde, özerk, mali sektör 
içinde örgütlenen, teşvik sistemleri ile dona-
tõlan, kayõt dõşõ çalõşmayõ önleyici, zorunlu 
sigorta sistemini destekleyen ve tamamlayan 
bir fonksiyona sahip olacak şekilde uygula-
maya konulacaktõr. 

1004. Özel sağlõk ve hayat sigortalarõ 
mevcut sosyal sigorta sistemine ilave ve 
isteğe bağlõ bir sistem olarak desteklenecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1005. Emekli Sandõğõ, SSK ve Bağ-Kur'un 
idari ve mali yapõlarõnõn yeniden düzenlenmesi 
ile norm ve standart birliği sağlanmasõ ama-
cõyla gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler 
yapõlacaktõr.  

1006. İşsizlik sigortasõ programõnõn etkin 
bir şekilde uygulanmasõ ve oluşacak fonlarõn 
fon yönetimi ilkeleri çerçevesinde işletilmesine 
yönelik mevzuat düzenlemeleri yapõlacaktõr. 

1007. Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20. Maddesine tabi sandõklar ile sosyal güven-
lik hakkõ sağlayan vakõf statüsündeki kurum
ve kuruluşlarõn sigortacõlõk esaslarõ çerçeve-
sinde çalõşmasõ ve etkin bir şekilde denet-
lenmesi için gerekli düzenlemeler yapõla-
caktõr.

1008. Geniş kapsamlõ bir sosyal güvenlik 
politikasõ çerçevesinde, sosyal sigorta siste-
mini destekleyecek tamamlayõcõ bireysel emek-
lilik sigorta programlarõna ilişkin mevzuat 
çalõşmalarõ yapõlacaktõr. 

5. SOSYAL HİZMETLER VE
YARDIMLAR

a) Mevcut Durum

1009. Uzun süredir artan kentleşme, 
göç olgusu, yüksek enflasyon, gelir dağõlõ-
mõnõn bozulmasõ, yoksulluk ve aile yapõsõnda 
meydana gelen değişimler gibi sebeplerden 
dolayõ sosyal hizmet ve yardõmlara olan ihti-
yaç artmaktadõr. Sosyal hizmetlerin yürütül-
mesinde, dağõnõk kurumsal ve finansal yapõ-
lanma, kurumlar arasõndaki koordinasyon ve 
işbirliği eksikliğinden kaynaklanan önemli 
sorunlar bulunmaktadõr. 

1010. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu tarafõndan 1999 yõlõnda 
11.300 kişiye sosyal yardõm yapõlmõştõr. 

1011. 1999 yõlõnda Sosyal Yardõmlaşma 
ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonundan sağlõk, 
eğitim ve muhtelif yardõmlar adõ altõnda ve 
deprem nedeniyle muhtaç durumdaki yaklaşõk 
1,4 milyon kişiye sosyal yardõm yapõlmõştõr. 

1012. 1999 yõlõ itibarõyla 65 yaşõnõ doldur-
muş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaş-
lara aylõk bağlanmasõna ilişkin 2022 sayõlõ 
Kanun uyarõnca yaşlõlõk, malullük, sakatlõk 
kategorisinde 937.878 kişiye sosyal yardõm 
yapõlmõştõr. 

1013. 1999 yõlõnda Vakõflar Genel Müdür-
lüğü tarafõndan 38 imarethanede 10.175 
muhtaç kişiye yemek verilmiş, 1.200 muhtaç 
ve özürlü vatandaşa her ay 30.800 bin lira 
sosyal yardõm yapõlmõş ve 62 öğrenci yurdun-
da 12.394 öğrencinin barõnma ihtiyacõ karşõ-
lanmõştõr. 

1014. 1999 yõlõ itibarõyla açõlan Toplum 
Merkezi sayõsõ 28�e ulaşmõştõr. 

1015. 1999 yõlõnda Marmara, Bolu ve 
Düzce depremleri, sosyal hizmet ve sosyal 
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yardõm kurumlarõna ve bunlarõn hizmetlerine 
olan ihtiyacõn önemini ortaya koymuştur. 
Mevcut sosyal yardõm ve hizmet kurumlarõnõn 
kapasiteleri bu felaketler karşõsõnda yetersiz 
kalmõştõr. 

1016. 1999 yõlõ sonu itibarõyla ödeme 
gücü olmayan vatandaşlarõn tedavi giderle-
rinin karşõlanmasõ amacõyla verilen Yeşil Kart 
sayõsõ 8,7 milyona ulaşmõştõr. 

1017. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 
ve sosyal yardõma ihtiyacõ olan gruplara ayni 
ve nakdi yardõm yapan veya hizmet sunan 
kurum ve kuruluşlar arasõnda ortak bir kriter 
ve hizmet standardõ oluşturulamamõştõr.  

1018. Korunmaya muhtaç çocuklara 
yönelik hizmetlerde kurumda bakõm uygula-
masõndan aile içi bakõma geçiş olmakla birlikte, 
özellikle büyük kentlerde bu konudaki yeter-
sizlikler sürmektedir. 

1019. Sosyal hizmet ve yardõmlardan fay-
dalanacak nüfus gruplarõna ilişkin bilgi yeter-
sizliğini gidermek amacõyla başlatõlan veri ta-
banõ oluşturma çalõşmalarõ devam etmektedir. 

1020. 1999 yõlõnda Sakatlarõn Mesleki 
Rehabilitasyonu ve İstihdamõ Hakkõnda 159 
sayõlõ ILO Sözleşmesi onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

1021. 1997 yõlõnda 571 sayõlõ Kanun Hük-
münde Kararname ile Özürlüler İdaresi Baş-
kanlõğõ kurulmuş, 572 ve 573 sayõlõ KHK�lerle 
de özürlülerin istihdamõ ve eğitimleri konu-
sunda yeni düzenlemeler yapõlmõştõr. 

1022. Ülkemizin sosyoekonomik gelişme-
sine paralel olarak gelişme gösteren sanayi-
leşme, kentleşme ve aile yapõsõnda meydana 
gelen değişmeler ve 60 ve üstü yaş grubunda 
yavaş da olsa görülmeye başlayan nüfus 
artõşõ, huzurevi ve yaşlõ danõşma merkezlerinin 
açõlmasõnõ, bu kesime yönelik bakõm ve reha-

bilitasyon hizmetlerinin artõrõlarak sürdürül-
mesi ihtiyacõnõn önemini ortaya koymaktadõr. 

1023. Gönüllü katkõ ve bağõşlarõn yönlen-
dirilmesindeki etkinlik sõnõrlõ kalmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1024. Yoksulluğun azaltõlmasõ ve muhtaç 
durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sos-
yal koruma sağlanmasõ, sosyal hizmetlerin 
ihtiyaç sahiplerine yaygõn, etkili ve sürekli bir 
şekilde ulaştõrõlmasõ esastõr. 

1025. Sosyal hizmet ve yardõm sağlayan 
kamu kurum ve kuruluşlarõ ile yerel yönetim-
ler ve gönüllü kuruluşlar arasõnda işbirliği 
sağlanacaktõr. 

1026. Sosyal yardõm ve hizmetler, hedef 
kitlelere daha etkin bir hizmet sunmak ama-
cõyla yeni bir sisteme kavuşturulacaktõr. 

1027. Belirlenecek kriterler çerçevesinde 
yoksul ailelere yardõm yapõlacak, bu çerçe-
vede mevcut uygulamalar yeniden gözden 
geçirilecektir. 

1028. Sosyal koruma bilgi sistemi oluş-
turulacak, sosyal yardõm ve hizmetlerden 
yararlanacak kesimler objektif şekilde belir-
lenerek uygulama sonuçlarõ izlenecektir. 

1029. Sosyal Hizmetler Ana Planõ hazõr-
lanacaktõr. 

1030. Özel sektörün ve gönüllü kuruluş-
larõn sosyal hizmetler alanõndaki faaliyetleri 
desteklenecektir. 

1031. Aile yardõmlarõnõn bir sosyal yar-
dõm programõ olarak uygulanmasõ için gerekli 
çalõşmalar yapõlacaktõr. 

1032. Yoksul kesimlerin eğitim, sağlõk ve 
sosyal hizmetlere ulaşmasõ ve yararlanabil-
mesi imkanlarõ artõrõlacaktõr.  
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c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1033. Çocuk, yaşlõ, özürlü, özel ilgiye 
muhtaç, yoksul ve diğer risk gruplarõna 
yönelik sosyal hizmet ve yardõmlarõn gelişti-
rilebilmesi amacõyla, kamuya ait her türlü 
sosyal hizmet ve yardõm programõnõn düzen-
lenmesi, idaresi ve koordinasyonundan so-
rumlu yeni bir kurumsal yapõlanma oluş-
turulacaktõr. 

1034. Sosyal hizmetler ve yardõmlarda 
ortak bir kriter ve standart oluşturularak 
kaynaklarõn etkin kullanõmõnõn sağlanmasõ 
amacõyla mevzuat çalõşmalarõ yapõlacaktõr. 

1035. Sosyal yardõm programlarõnõ düzen-
leyen ve sosyal yardõmõn temel esaslarõnõ 
belirleyen Sosyal Yardõm Temel Yasasõ çõka-
rõlacaktõr. 

1036. Sosyal hizmet ve yardõmlardan 
yararlanabilecek birey ve/veya ailelerin tes-
pitine yönelik veri tabanõ oluşturulmasõna 
ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapõlacaktõr. 

6. ESNAF VE SANATKARLARA
GÖTÜRÜLEN HİZMETLER

a) Mevcut Durum

1037. 2000 yõlõ itibarõyla, Esnaf ve Sanat-
kar Siciline kayõtlõ küçük işletmelerin sayõsõ 
3,5 milyona ulaşmõştõr. Sicile kayõtlõ olmayan 
işletmelerle birlikte bu rakamõn 4 milyonun 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
kesim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfede-
rasyonu bünyesinde yer alan 11 adet mesleki 
federasyon, 80 adet odalar birliği ve 3.971 
adet oda şeklinde örgütlenmiştir. 

1038. Esnaf ve Sanatkar Şurasõ 1998 
yõlõnda düzenlenmiştir. Şura kararlarõnõn ha-
yata geçirilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
koordinatörlüğündeki Şura İzleme Komitesi 
tarafõndan takip edilmektedir. 

1039. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bün-
yesinde 2000 yõlõnda Esnaf, Sanatkarlar ve 
Küçük İşletmeler Genel Müdürlüğü kurul-
muştur. 

1040. Esnaf ve sanatkarlara Türkiye 
Halk Bankasõ tarafõndan esnaf ve sanatkar 
kredileri sağlanmakta, ayrõca KOBİ kapsamõna 
giren esnaf ve sanatkarlar KOBİ kredilerinden 
faydalandõrõlmakta ve bu kesim vergi muafiyet-
lerinden yararlandõrõlmaktadõr. Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri plasman 
miktarõ Kasõm 1999 tarihinde 325 trilyon TL'ye 
yükseltilmiştir. Bu rakam Halk Bankasõ tara-
fõndan KOBİ'lere kullandõrõlan kredilerin yüzde 
43'üne karşõlõk gelmektedir. 99/12474 sayõlõ 
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatõrõmlarõnda 
Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karara göre 
Yatõrõmlarõ Teşvik Fonundan tahsis edilecek 
kaynaklarõn en az yüzde 20'sinin Esnaf ve 
Sanatkar Odalarõna kayõtlõ işletmelere tahsis 
edilmesi hükmü getirilmiştir. 

1041. Esnaf ve sanatkarlarõn sektörel 
faaliyetlerinin gelişmesi ve rekabet güçlerinin 
artõrõlmasõna engel teşkil eden sorunlarõn 
giderilmesi için bu kesimle ilgili kurum ve 
kuruluşlarõn tam bir uyum içerisinde çalõşmasõ 
VII. Plan döneminde de sağlanamamõş, esnaf
ve sanatkarlara yönelik mevzuatõn birleştiril-
mesi yolunda yeterli mesafe kaydedileme-
miştir.

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1042. Esnaf ve sanatkarlarõn, ulusal ve 
uluslararasõ gelişmeleri izleyebilen, iş potan-
siyelini geliştirebilen bir yapõya kavuşturul-
masõ, sosyal ve ekonomik refah düzeyinin 
artõrõlmasõ esastõr. 

1043. Yapõlan işin niteliği gereği şehir 
merkezinde yer almasõ gereken örgütlenmiş 
esnaf ve sanatkarlarõn toplu işyerleri kurmalarõ 
yerel yönetimlerce desteklenecektir. 
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1044. Belediyelerin esnaf ve sanatkar 
kesimi ile kesişen alanlarda verdikleri hizmetler 
gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat yeniden 
düzenlenecektir. 

1045. Büyük alõşveriş merkezlerinin şehir 
dõşõnda faaliyet göstermeleri sağlanacaktõr.  

1046. Küçük esnafõn haksõz rekabete 
karşõ korunmasõ için örgütlenmeleri destek-
lenecektir. Küçük esnaf ve sanatkarõn finans-
man sorunu çözülecektir. 

1047. Esnaf ve sanatkarlara yönelik ana 
plan hazõrlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1048. 507 sayõlõ Esnaf ve Sanatkarlar 
Kanunu günün anlayõş ve ihtiyaçlarõna uygun 
olarak yeniden düzenlenecektir. 

7. YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK
VATANDAŞLARI

a) Mevcut Durum

1049. Ülke dõşõndaki yurttaşlarõmõzõn 
sayõsõ 1999 yõlõ sonu itibarõyla 3,4 milyonu 
aşmõş olup, bunlarõn 1,2 milyonunu çalõşanlar 
oluşturmaktadõr. Yurt dõşõnda yaşayan vatan-
daşlarõmõzõn yüzde 90,5�i Batõ Avrupa Ülkele-
rinde yaşamaktadõr. AB üyesi ülkelerde yaşa-
yan girişimci vatandaşlarõmõzõn sayõsõnõn ise 
55.000�den fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

1050. Küreselleşmeye paralel olarak 
yurtdõşõna işgücü akõmlarõnda, dõşa açõlan 
dinamik Türk iş adamlarõ aracõlõğõyla Türkiye�nin 
ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ülkeler daha 
çok belirleyici olmuştur. Göç hareketinin çeşit-
lenmesi yeni sorun alanlarõnõ ortaya çõkarmõş 
olup, bu kapsamda nitelikli işgücü ile yurt 
dõşõ inşaat sektöründe çalõşan işgücünün 
sorunlarõnõn öncelikli olarak ele alõnmasõ 
ihtiyacõ devam etmektedir. 

1051. İki milyondan fazla Türk�ün yaşa-
dõğõ Almanya�da, 47.000�i aşkõn vatandaşõ-
mõzõn küçük ve orta ölçekli işletmeler kurduğu, 
bunlarõn toplam yatõrõmlarõnõn yaklaşõk olarak 
10 milyar DM�a ulaştõğõ, işletmelerin yõllõk ciro-
larõ toplamõnõn 41 milyar DM olduğu, istihdam 
kapasitesinin ise 200.000 kişiyi aştõğõ tahmin 
edilmektedir. Söz konusu girişimciler, Türki-
ye�nin dõş dünya ile bağlantõ ve ticaretinin 
geliştirilmesinde ve tanõtõmõnõn sağlanmasõnda 
yetişmiş insan kaynağõ olarak edindikleri 
deneyim ve imkanlar bakõmõndan önemli 
fõrsatlar sunmaktadõr. 

1052. Eğitimde ve çalõşma yaşamõnda 
ayrõmcõlõk ve fõrsat eşitsizliği, kültürel farklõlõk-
larõn neden olduğu sosyo-kültürel ve psiko-
lojik sorunlar, yabancõ düşmanlõğõ, çalõşma 
izinleri ve serbest meslek icrasõ yurt dõşõnda 
yaşayan vatandaşlarõmõzõn temel sorun alan-
larõnõ oluşturmaktadõr. Çocuklarõn ve gençlerin 
eğitiminde önceki dönemlere göre kaydedilen 
gelişmelere rağmen, Batõ Avrupa ülkelerinde 
2000�li yõllarda vatandaşlarõmõzõn bu ülkelerin 
işgücü piyasalarõna girebilmeleri, bu piyasa-
larda yerli işgücü ile rekabet edebilmeleri 
eğitim ve meslek eğitimine katõlõmda kayde-
dilecek gelişmelere bağlõdõr. 

1053. 1998 yõlõnda yurt dõşõnda yaşayan 
vatandaşlarõmõzõn bulunduklarõ ülkelerde kar-
şõlaştõklarõ siyasi, sosyal ve ekonomik sorun-
larõn çözümüne ilişkin politikalarõ belirlemek 
üzere Başbakanõn Başkanlõğõnda, Yurt Dõşõnda 
Yaşayan Vatandaşlar Üst Kurulu ve Yurt Dõşõn-
da Yaşayan Vatandaşlar Danõşma Kurulu 
oluşturulmuştur. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1054. Yurtdõşõnda yaşayan vatandaşla-
rõmõza göçmen işgücü değil, daha geniş bir 
perspektiften yaklaşõlmasõ esastõr. 
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1055. Yurtdõşõndaki vatandaş-
larõmõzõn sosyal, psikolojik ve kül-
türel problemlerinin çözümü, eği-
tim düzeylerinin yükseltilmesi sağ-
lanacak; kendi kültürel değerlerini 
muhafaza ederek bulunduklarõ top-
lumlara uyum ve katõlõmlarõ des-
teklenecektir. 

1056. Gelişmiş Avrupa ülkele-
rinde çalõşan ve yabancõlar ara-
sõnda işsizlik olgusundan en çok 
etkilenen vatandaşlarõmõzõn, bulun-
duklarõ ülkelerin gelişmiş tekno-
lojileri paralelinde değişen işgücü 
piyasasõnda meslek niteliklerinin 
geliştirilmesi için eğitim ve yönlen-
dirme projelerinin etkin bir biçimde 
uygulanmasõ sağlanacaktõr. 

1057. Ekonomik potansiyelleri 
yüksek olan yurtdõşõndaki vatan-
daşlarõmõzõn ulusal ve uluslararasõ 
girişimciliklerinin desteklenmesi, eko-
nomik birikimlerinin ulusal ekono-
miye de destek olacak şekilde 
değerlendirilebilmesi ve bu konuda 
karşõlaşabilecekleri istismar ve 
zararlarõn önlenebilmesi amacõyla 
etkin bir danõşmanlõk hizmeti 
verilecek, bu alandaki teknik ve 
hukuki sorunlar giderilecektir. 

1058. TRT�nin, yurtdõşõnda yaşa-
yan vatandaşlarõmõzõ eğitim, sağlõk, 
kültür, sosyal güvenlik gibi konu-
larda bilgilendirerek sorunlarõnõn 
çözümüne yardõmcõ olacak ve bulun-
duklarõ ülkelerde sahip olduklarõ 
haklar konusunda bilinçlendirilme-
lerini sağlayacak eğitici ve öğretici 
yayõnlar yapmasõ artõrõlarak ger-
çekleştirilecektir. 

1059. Yurtdõşõnda yaşayan vatandaşla-
rõmõzõn çeşitli gruplar tarafõndan istismar 

edilmesini önlemek amacõyla Diyanet İşleri 
Başkanlõğõ ve TRT�nin işbirliği ile programlar 
geliştirilecektir. 

TABLO: 23- Yurt Dõşõnda Yaşayan ve Çalõşan  
Vatandaşlar 

Yurt Dõşõnda  
Yaşayan Vatandaşlar 

Yurt Dõşõnda  
Çalõşan Vatandaşlar ÜLKELER 

1995 1999 1995 1999 
AVRUPA ÜLKELERİ 
ALMANYA 1.965.577 2.110.223 742.566 740.530 
FRANSA 268.000 287.343 102.900 78.965 
HOLLANDA 264.763 *279.786 84.500 *48.000
AVUSTURYA 150.000 138.860 51.297 54.711 
BELÇİKA 85.303 73.818 26.764 26.855 
İSVEÇ 35.948 35.943 24.800 5.300 
İNGİLTERE 51.390 66.000 15.746 37.600 
DANİMARKA 34.967 38.055 14.445 13.639 
İTALYA 15.000 8.500 5.000 - 
FİNLANDİYA 1.800 2.000 1.400 -
İSPANYA 848 904 500 -
İSVİÇRE 78.615 79.478 35.828 32.944 
NORVEÇ 10.000 10.000 6.000 6.000 
LÜKSEMBURG - 220 - 60
LİCHTENSTEİN - 809 - 339
TOPLAM 2.962.211 3.131.939 1.111.746 1.044.943 
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ 
SUUDİ 
ARABİSTAN 130.000 120.000 120.000 115.000 
LİBYA 6.236 3.000 5.802 2.600 
KUVEYT 3.500 3.500 3.300 3.300 
IRAK - - - - 
İSRAİL 4.114 5.000 4.114 -
ÜRDÜN 1.591 1.600 200 200
TOPLAM 145.441 133.100 133.416 121.100 
BAĞIMSIZ.DEV. 
TOP. 40.000 - 40.000 -
RUSYA  
FEDERASYONU - 13.000 - 10.514 
TÜRK  
CUMHURİYETLERİ - 26.300 - 13.381 
AVUSTRALYA 49.375 49.342 31.000 12.890 
A.B.D 135.000 85.505 - - 
KANADA 35.000 18.130 - - 
JAPONYA - 1.729 - 1.729 
DİĞER  
ÜLKELER 1.648 3.170 7.324 1.504 
GENEL TOPLAM 3.368.675 3.462.215 1.323.486 1.206.061 

Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 
* Vatandaş sayõlarõna çifte vatandaş olanlar da dahildir.
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1060. Yurtdõşõndaki vatandaşlarõmõzõn 
sorunlarõnõn çözümü amacõyla ilgili ülkeler-
deki resmi ve özel her düzeydeki kurum ve 
kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir. 

1061. Göç hareketinin çeşitlenmesi ile 
ortaya çõkan nitelikli, geçici işgücü göçü gibi 
yeni göç akõmlarõnõn yarattõğõ sorunlarõn 
çözümüne yönelik önlemler geliştirilecektir.  

1062. Türkiye�deki hak ve menfaatleri 
4112 sayõlõ Kanun kapsamõnda tam olarak 
güvenceye alõnmõş bulunan Türk vatandaşlõ-
ğõndan izinle ayrõlan yurtdõşõnda yaşayan 
vatandaşlarõmõza, bir Türk vatandaşõnõn yarar-
landõğõ haklardan yararlanmasõ için gerekli 
tedbirler etkin bir biçimde uygulanacaktõr. 

1063. Kültür Bakanlõğõnca düzenlenen 
gösteri, konser, sergi, tiyatro, kitap, kitap 
fuarlarõ gibi kültürel etkinliklerin yurtdõşõnda 
sõk ve yaygõn olarak yapõlmasõna ağõrlõk veri-
lecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1064. Yurtdõşõnda vatandaşlarõmõzõn en 
yoğun olarak yaşadõğõ bölgelerde öğrenci 
velilerini yönlendirecek, bilgilendirecek ve 
gerekli durumlarda eğitim kurumlarõ ile temas-
larda bulunacak Danõşma Merkezleri oluştu-
rulmasõna yönelik düzenlemeler yapõlacaktõr. 

8. TÜKETİCİNİN KORUNMASI

a) Mevcut Durum

1065. Küreselleşme süreciyle birlikte, 
dünya markalarõnõn çoğalmasõ, giderek yay-
gõnlaşan elektronik ticaretin sõnõr tanõmamasõ, 
tüketici talep ve tercihlerinin göz önünde bu-
lundurulmasõnõn gerekliliği, tüketicinin korun-
masõ ihtiyacõnõ artõrmaktadõr. 

1066. 4077 sayõlõ Tüketicinin Korunmasõ 
Hakkõnda Kanun�da öngörülen Tüketici Kon-
seyi, Reklam Kurulu ve Tüketici Sorunlarõ 

Hakem Heyetleri oluşturulmuş, ancak, Tüke-
tici Mahkemeleri kurulamamõştõr. 

1067. Aldatõcõ ve yanõltõcõ reklamlara 
karşõ tüketicilerin korunmasõna yönelik olarak, 
Reklam Kurulunun çalõşmalarõ, aldõğõ kararlar 
ve verilen cezalar konusunda bilgilendirme 
çalõşmalarõna olan ihtiyaç devam etmektedir. 

1068. Tüketici Sorunlarõ Hakem Heyet-
leri kararlarõnõn yaptõrõm gücünün olmamasõ, 
Heyetlerin etkinliğini azaltmakta ve tüketici 
davalarõna bakan mahkemelerin yükünü artõr-
maktadõr. 

1069. Kamu hizmetleri ile bankacõlõk, 
kredili alõşveriş, taşõmacõlõk gibi hizmetlerde 
hazõrlanan standart sözleşmelerde, tüketici-
leri haksõz kayõtlara karşõ koruyucu, üreti-
ciler/satõcõlar ile tüketiciler arasõnda dengeyi 
sağlayõcõ düzenleme çalõşmalarõ sürmektedir. 

1070. Teknolojik gelişmelere paralel 
olarak boyutlarõ giderek büyüyen elektronik 
ticaretin geliştirilmesini ve bilgi güvenliğini 
sağlayacak, uluslararasõ kural ve standart-
larla uyumlu düzenlemeler yapõlamamõştõr. 

1071. Gõda katkõ maddeleri, hormonlu 
ve antibiyotikli gõdalar, zararlõlar, transgenik 
gõdalar ve gõda ambalajlarõ konusunda tüke-
ticilerin bilgilendirilmesi ve sağlõğõnõn korun-
masõna ilişkin etkin bir denetim mekaniz-
masõnõn geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

1072. Tüketicinin bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyet-
lerine devam edilmiştir. Ancak eğitim faali-
yetlerinin yetersizliği, örgütlenme eksikliği ve 
yasal boşluklar nedeniyle tüketicilerin bilinç-
lendirilmesinde istenilen düzeye ulaşõlama-
mõştõr. Tüketicilerin hak ve sorumluluklarõ ile 
mal ve hizmetlerin kullanõmõnõn yanõnda, 
bunlarõn çevreye olan olumsuz etkileri ve 
insan sağlõğõ üzerindeki zararlarõ, atõklarõn 
yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşümlü 
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ambalaj kullanõmõ konularõnda bilgilendirilme 
ihtiyaçlarõ sürmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1073. Tüketicinin korunmasõnda; sağlõklõ 
bir rekabet ortamõnõn sağlanmasõ, tüketici 
bilincinin geliştirilmesi, yaşam kalitesinin 
artõrõlmasõ, kaliteli ürün sunumuyla ekonomik 
kayõplarõn önlenmesi esastõr. 

1074. Tüketici Mahkemeleri kurulacak, 
Tüketici Sorunlarõ Hakem Heyetleri ile Reklam 
Kurulunun etkin çalõşmalarõ sağlanacaktõr. 

1075. Çevreye karşõ duyarlõ bir tüketici 
bilincini yerleştirmek ve geliştirmek amacõyla, 
eğitim çalõşmalarõ artõrõlacak ve tüketiciler ile 
üretici/satõcõlar arasõnda adil bir denge kuru-
larak, tüketicilerin ürünlere ulaşabilirliği kolay-
laştõrõlacaktõr. 

1076. Tüketici haklarõnõn korunmasõ ama-
cõyla, tüketicilerin örgütlenmeleri desteklene-
cektir. 

1077. Tüketicilere daha sağlõklõ, güvenli 
ve çevreye duyarlõ mal ve hizmet sunumunun 
sağlanmasõ amacõyla işletmelerin; temiz, 
çevre korumacõlõğõnõ gözeten, enerji, su ve 
hammadde tasarrufu sağlayan teknolojiler 
kullanmalarõ özendirilecektir. 

1078. Tüketicilerin sağlõk ve güvenliğini 
sağlamak amacõyla, piyasa denetimleri etkin-
leştirilecek ve gõdalara ilişkin bilgilerin tüke-
ticilere ulaştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

1079. Tüketicinin korunmasõ ile ilgili hu-
suslarda AB standartlarõ esas alõnacaktõr. 

1080. Elektronik ticaretle ilgili tüketici 
güvenini sağlayacak, kullanõmõ geliştirecek 
düzenlemeler tamamlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1081. Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda 
Kanun ile öngörülen Tüketici Mahkemeleri 
kurulacaktõr. 

1082. Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda 
Kanun gözden geçirilerek günün şartlarõna 
göre yeniden düzenlenecektir. 

1083. Bankacõlõk, kredili alõşveriş, taşõma-
cõlõk gibi konularda ve kamu hizmetlerinde 
hazõrlanan standart sözleşmelere ilişkin düzen-
leme yapõlacak, sözleşmelerdeki haksõz şart-
lara karşõ tüketicinin korunmasõnõ sağlayõcõ 
Genel İşlem Şartlarõ konusunda başlatõlan 
çalõşmalar tamamlanacaktõr. 

1084. Elektronik ticarette tüketici hakla-
rõnõ gözeten, tüketici güvenini sağlayan ve 
dijital imzayõ da kapsayan yasal düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1085. Turistik hizmetler, paket turlar ve 
devre tatiller konusunda tüketicilerin hakla-
rõnõ ve ekonomik çõkarlarõnõ koruyucu düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

1086. Aldatõcõ ve yanõltõcõ reklamlar konu-
sunda mevzuattaki dağõnõklõğõn ve yetki kar-
gaşasõnõn giderilmesi için düzenleme yapõla-
cak ve Reklam Kurulunun etkinliği artõrõla-
caktõr. 

1087. İnsan sağlõğõ ve güvenliği açõsõn-
dan en az risk taşõyan ürünlerin üretiminin 
temini için genel ürün güvenliği konusunda 
gerekli yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1088. Tüketici Sorunlarõ Hakem Heyet-
lerinin etkinliğini artõrmak açõsõndan, Heyet-
lerin sektör bazõnda ihtisaslaşmasõnõ öngören 
ve belirli bir sõnõra kadar olan uyuşmazlõklar 
konusunda karar alabilmelerini sağlayacak 
düzenlemeler yapõlacaktõr.  
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V. SINAİLEŞME

1. MADENCİLİK

a) Mevcut Durum

1089. VII. Planda, arz kaynaklarõnõn 
çeşitlendirilmesi, madencilik üretiminin artõrõl-
masõ, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde 
işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi, sana-
yinin hammadde ve enerji ihtiyacõnõn güvenli 
ve ekonomik olarak karşõlanmasõ hedeflen-
miştir. Ancak, Plan döneminde sektöre ait 
ekonomik göstergelerin genelde beklenenin 
gerisinde kaldõğõ görülmekte, üretim artõşõnõn 
yõllõk ortalama yüzde 2,7 seviyelerinde gerçek-
leşmesi beklenmektedir. 

1090. Sektör ihracatõnõn VII. Plan döne-
minde yõlda ortalama yüzde 2,2 artmasõ bek-
lenmektedir. İhracat en yüksek seviyesine 
404 milyon dolarla 1997 yõlõnda ulaşmõştõr. En 
önemli ihracat kalemleri başta bor tuzlarõ 
olmak üzere krom, manyezit ve mermer 
olmuştur. 

1091. VII. Plan döneminde yõlda ortalama 
yüzde 4,5 artõş göstermesi beklenen sektör 
ithalatõ içinde petrol ve doğal gaz ağõrlõğõnõ 
korumuştur. 

1092. Sanayinin hammadde ve enerji 
ihtiyacõnõn güvenli bir biçimde karşõlanabil-
mesi için son yõllarda madencilik sektöründe 
arz kaynaklarõnõn çeşitlendirilmesi ve gelişti-
rilmesine yönelik projelere önem verilmiştir. 
Bu kapsamda, Eti Holding A.Ş.nin çalõşmala-
rõnõ sürdürdüğü Trona Projesi, TPAO Genel 
Müdürlüğünün Kuzey Marmara�daki doğal 
gaz arama-üretim projesi ile Hazar Bölgesi 
ve Orta Asya�daki Türk Cumhuriyetleri ile 
ortaklaşa gerçekleştirilen petrol arama ve 
üretim faaliyetleri gelişme sağlanan başlõca 
projeler olmuştur. 

1093. Yeraltõ ocaklarõndaki kazalarõn ön-
lenmesine yönelik olarak TTK Genel Müdür-
lüğünün Japon işbirliğiyle yürüttüğü İşgü-
venliği Geliştirme projesinin 2000 yõlõ içinde 
tamamlanmasõ beklenmektedir. 

1094. Madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren kamu kuruluşlarõnõn farklõ Bakanlõk-
lara bağlõ olmasõ, sektörde koordinasyon eksik-
liğine yol açmaktadõr. Bu durum, sektörel 
politikalarõn oluşturulmasõnõ ve sektörün sorun-
larõna çözüm getirilmesini güçleştirmektedir. 

1095. 3213 sayõlõ Maden Kanununun, 
Taşocakçõlõğõ Nizamnamesi ve Tuz Kanunu ile 
düzenlenen hususlarõ kapsayacak şekilde yeni-
den düzenlenerek mevzuat birliğinin sağlan-
masõ çalõşmalarõ halen sonuçlandõrõlamamõştõr. 
Ayrõca, madencilik faaliyetlerinin madenlerin 
bulunduğu alanlarda gerçekleştirilme ve bu 
alanlarõ kapsayan diğer mevzuatla uyum 
zorunluluğu sektörde sorun yaratmaktadõr. 

1096. VII. Plan döneminde MTA Genel 
Müdürlüğünün yeniden yapõlandõrõlmasõ, çalõş-
malarõ sonuçlandõrõlamamõştõr. 

1097. Plan döneminde özelleştirme uygu-
lamalarõnda önemli bir gelişme sağlanama-
mõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1098. Madencilik sektöründe temel amaç, 
sanayinin ihtiyacõ olan hammaddenin ekono-
mik ve güvenli biçimde temin edilmesi, maden-
cilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesiyle ülke 
ekonomisine sağlanan katkõnõn artõrõlmasõdõr. 

1099. VIII. Plan döneminde sektördeki 
koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, sek-
törel politikalarõn tespiti ve uygulanmasõna 
yönelik çalõşmalarõn tek bir Bakanlõk tarafõn-
dan yönlendirilmesi sağlanacak ve bu kap-
samda genelde madenciliğin, özelde ise 
değerli metal madenciliğinin arama ve 
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işletme faaliyetleri ile ilgili teknik gereksinim-
leri düzenleyecek çalõşmalar yapõlacaktõr. 

1100. Arama faaliyetlerine ve bu faali-
yetlerin ileri teknolojiler kullanõlarak gerçek-
leştirilmesine önem verilecek, ülkemizde 
bilinen maden kaynaklarõnõn geliştirilmesi 
çalõşmalarõna devam edilecektir. Bu çalõşma-
larõn etkinliğinin artõrõlabilmesi için, VII. Plan 
döneminde başlatõlan MTA Genel Müdürlü-
ğünün fiziki boyutlarõ itibarõyla küçük, ancak 
teknik kapasitesi yüksek bir kurumlaşmayõ 
teminine yönelik olarak, yeniden yapõlandõrõl-
masõ sağlanacaktõr. 

1101. Sektörde faaliyet gösteren kamu 
kuruluşlarõnõn özelleştirilmesi çalõşmalarõna 
devam edilecektir. 

1102. Yerli firmalarõn yurtdõşõnda maden 
arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmasõ 
ve ülkenin ihtiyacõ olan hammaddeyi ekonomik 
ve güvenli bir şekilde temin etmeleri yönünde 
özendirici uygulamalar geliştirilecektir. 

1103. Türkiye�deki nükleer enerji ham-
maddelerinin aranmasõna yönelik çalõşmalara 
devam edilecektir. 

1104. Yeni teknolojiler kullanõlarak deniz-
lerimizdeki petrol ve doğal gaz potansiyelinin 
belirlenmesine yönelik çalõşmalar sürdürüle-
cektir. Ayrõca, TPAO Genel Müdürlüğünün 
son yõllarda yabancõ şirketlerle ortaklõk kura-
rak gerçekleştirdiği yurtdõşõ arama ve üretim 
çalõşmalarõna VIII. Plan döneminde de devam 
edilecektir. 

1105. Ülkemizdeki denizlerin jeolojik ve 
jeofiziksel özelliklerini belirlemeye yönelik 
çalõşmalarõn yapõldõğõ Ulusal Deniz Jeolojisi 
ve Jeofiziği Projesi VIII. Plan döneminde de 
sürdürülecektir. 

1106. AB ile mevzuat uyumu konusunda 
gerekli çalõşmalar tamamlanacaktõr. 

1107. Madencilikte eğitim konusunda 
yaşanan problemleri çözmek ve eğitim kali-
tesini artõrmak amacõyla gerekli tedbirler alõ-
nacak, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştiril-
mesi sağlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1108. VIII. Plan döneminde sektördeki 
koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, sektörel 
politikalarõn tespiti ve uygulanmasõna yönelik 
çalõşmalarõn gerçekleştirilebilmesi amacõyla 
madencilikle ilgili kamu kuruluşlarõnõn faaliyet-
lerinin tek bir Bakanlõk tarafõndan yönlendiril-
mesine yönelik gerekli düzenlemeler yapõla-
caktõr. 

1109. Madencilik sektöründe, mevzuat 
birliğinin sağlanmasõ ve madencilik uygula-
malarõnõn daha etkin bir yasal düzene kavuş-
turulabilmesi amacõyla, 3213 sayõlõ Maden 
Kanunu, Tuz Kanunu ve Taş Ocakçõlõğõ Nizam-
namesinde yer alan hususlarõ da kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenecektir. 

1110. MTA Genel Müdürlüğünün fiziki 
bakõmdan küçük ancak teknik kapasitesi 
yüksek bir kuruluş haline dönüştürülmesini 
sağlamak için 2804 sayõlõ MTA Kuruluş Yasa-
sõnõn değiştirilmesine yönelik yasa tasarõsõ 
çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

1111. Jeotermal enerjinin aranmasõ, 
üretilmesi ve işletilmesi konusundaki yasal 
boşluğun giderilmesi ve kaynaklarõn daha 
etkin bir biçimde değerlendirilebilmesi ama-
cõyla hazõrlanan Jeotermal Enerji Kaynaklarõ 
Kanunu ile ilgili çalõşmalar sonuçlandõrõlacaktõr. 

1112. MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Sondaj Karot Bilgi Bankasõna ilgili 
kuruluşlardan düzenli bilgi akõşõnõn sağlan-
masõna yönelik hukuki ve kurumsal düzen-
lemeler gerçekleştirilecektir. 
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2. İMALAT SANAYİİ

a) Mevcut Durum

1113. Dünya imalat sanayii üretiminde 
1990-1998 yõllarõ arasõnda yõllõk ortalama 
yüzde 3,3 büyüme gözlenirken; Türkiye�nin 
de dahil olduğu orta-üst gelir grubundaki 
ülkelerde yüzde 4,4, Türkiye�de ise yüzde 
5,9 büyüme gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 
dünya imalat sanayii katma değeri 1980 
yõlõnda dünya hasõlasõnõn yüzde 25�ini oluş-
tururken, 1998 yõlõnda yüzde 21�e gerile-
miştir. 

1114. Türkiye�de imalat sanayiinin cari 
fiyatlarla GSYİH içindeki payõ 1995 yõlõnda 
yüzde 22,6 iken 1999 yõlõnda yüzde 19,2 
olmuş; 1995 yõlõnda yüzde 14,1 olan sivil 
istihdam içindeki payõ ise 1998 yõlõnda yüzde 
15,9�a ulaşmasõna rağmen 1999 yõlõnda 
yüzde 14,1�e düşmüştür. 

1115. 1994 yõlõnda ülkemizde yaşanan 
ekonomik krizin ardõndan imalat sanayii üre-
timinde gözlenen hõzlõ artõş eğilimi 1998 yõlõnõn 
ikinci çeyreğine kadar devam etmiştir. 1997 
yõlõnda Güneydoğu Asya ülkelerinde ve 1998 
yõlõnda Rusya'da ortaya çõkan krizler sonucu 
imalat sanayii üretim artõş hõzõ yavaşlamõştõr. 
1999 yõlõnda, küresel krizin etkilerinin ve finans-
man sorunlarõnõn devam etmesinin yanõnda 
sanayi kuruluşlarõnõn büyük bölümünün bulun-
duğu Marmara bölgesindeki depremin neden 
olduğu hasar imalat sanayiini olumsuz etkile-
miştir. Depremin imalat sanayii işyerlerinde 
bina, makina-teçhizat, mamul ve yarõ mamul 
stok kaybõ, işgücü eksilmesi gibi etkileri orta-
ya çõkarken, üretime ara verilen tesislerden 
kaynaklanan üretim kaybõ ve ihracat azalmasõ 
şeklinde etkileri de olmuştur. 2000 yõlõnda ise 
Marmara depreminin ekonomik etkilerinin 
giderilmeye başlanmasõ ve genelde sağlanan 
istikrar ortamõ nedeniyle üretimin tekrar artõş 
eğilimine girdiği gözlenmektedir. 

1116. Bu gelişmeler sonucunda 1996-
1997 yõllarõnda ortalama yüzde 9, 1998 yõlõn-
da yüzde 0,9 oranõnda artan imalat sanayii 
üretimi, 1999 yõlõnda yüzde 4 oranõnda gerile-
miştir. 2000 yõlõnda ise üretimin yüzde 4,9 
oranõnda artacağõ tahmin edilmektedir. Sonuç 
olarak, üretimin VII. Plan döneminde ortalama 
yõlda yüzde 3,8 oranõnda artmasõ beklenmek-
tedir. 

1117. 1995 yõlõnda, imalat sanayii ihracatõ, 
Uluslararasõ Standart Sanayi Sõnõflandõrmasõ 
(ISIC) 2. Revizyonuna göre, cari fiyatlarla 
20,3 milyar dolar olmuştur. 1996 yõlõnda, 
yüzde 7,7 artan ve 21,9 milyar dolar olan 
imalat sanayii ihracatõ, Asya'da yaşanan 
olumsuz gelişmelere rağmen 1997 yõlõnda da 
yüzde 13,4 artarak 24,8 milyar dolara ulaş-
mõştõr. Ancak, 1998 yõlõnda ortaya çõkan 
Rusya krizi ihracatõn artõş hõzõnda yavaşlamaya 
yol açmõş ve imalat sanayii ihracatõ sadece 
yüzde 2,4 artarak 25,4 milyar dolar olmuştur. 
Krizin etkilerinin devam ettiği ve dõş fiyatlarõn 
düştüğü 1999 yõlõnda ise, imalat sanayii 
ihracatõ depremin de etkisiyle yüzde 0,8 
azalarak 25,2 milyar dolara gerilemiştir. 

1118. Gõda, dokuma-giyim ve demir-
çelik ürünlerinin ihracatõmõz içindeki ağõrlõğõ 
devam etmektedir. 

1119. 1996 yõlõnda, ithalattan alõnan 
vergi ve fonlarõn azaltõlmasõ, yurtiçi tüketimde 
yaşanan canlõlõk ve sabit sermaye yatõrõmla-
rõnda gözlenen hõzlõ artõş nedeniyle tüketim 
mallarõ ile yatõrõm mallarõ ithalatõ yüksek oranda 
artmõş ve imalat sanayii ürünleri ithalatõ cari 
fiyatlarla yüzde 22,1 oranõnda bir artõşla 36,9 
milyar dolar olmuştur. 1997 yõlõnda bu eğilim 
devam etmiştir. 1998 ve 1999 yõllarõnda ise 
özel tüketim harcamalarõndaki daralma eğilimi 
ve yatõrõmlardaki gerileme sonucunda ithalat 
azalmõş ve 1999 yõlõnda 35,4 milyar dolara 
düşmüştür. 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

120 

1120. Artan kamu açõklarõnõn yurtiçi faiz 
oranlarõ üzerindeki baskõsõnõn devam etmesi 
nedeniyle oluşan yüksek finansman maliyetleri 
ve özel kesim yatõrõlabilir fonlarõnõn para piya-
salarõna yönelmesi, VII. Plan döneminde 
imalat sanayiindeki yatõrõmlarõ olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu çerçevede, özel kesim imalat 
sanayii yatõrõmlarõ 1996 yõlõnda artarken, 1997 
yõlõnda duraklamõş, 1998 ve 1999 yõllarõnda 
ise önemli oranda düşmüştür. 

1121. VII. Plan döneminde, imalat sana-
yiini etkileyen en önemli gelişme AT ile 1 
Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliğinin gerçek-
leştirilmesi ve buna paralel olarak Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ile Topluluğun 
yetki alanõna giren ürünleri kapsayan bir 
serbest ticaret anlaşmasõ imzalanmõş olmasõdõr. 
Bu çerçevede, ithalattan alõnan vergi ve 
fonlar azaltõlmõş, ithalatta gözetim ve korunma 
önlemlerine, kota uygulamalarõna, dahilde ve 
hariçte işleme rejimine, haksõz ticari uygula-
malara, tekstil ürünleri ithalatõna ilişkin çeşitli 
düzenlemeler yapõlmõştõr.  

1122. AB'ye tam üyelik sürecinde atõlan 
bu adõm sonrasõnda, ithalatta AB�nin payõnda 
artõş gözlenmiş ve sanayinin dõş rekabete 
açõlmasõnda büyük mesafe katedilmiştir. 

1123. Gümrük Birliğinin yürürlüğe girdiği 
1996 yõlõndan itibaren 5 yõllõk bir süre içerisinde 
AB'nin üçüncü ülkelere karşõ uygulamakta 
olduğu tercihli rejimleri üstlenerek, çeşitli 
ülkelerle sanayi ürünlerini de kapsayan 
Serbest Ticaret Anlaşmalarõ imzalanmõştõr. 
Diğer taraftan Gümrük Birliğinin aksamadan 
işlemesini sağlamak ve tam üyeliğe hazõrlõk 
bakõmõndan AB'nin sõnai mevzuatõna uyum 
çalõşmalarõ önem arzetmektedir. 

1124. Son yõllarda küreselleşme ve hõz-
lanan teknolojik gelişmeye bağlõ olarak reka-
bet kavramõ yeni bir boyut kazanmõş, ucuz 
işgücü ve doğal kaynaklara dayalõ rekabet 

anlayõşõnõn yerine uluslararasõ piyasalarda, 
ihtisaslaşma çerçevesinde dünya piyasalarõna 
açõlma ve üretim teknolojisini geliştirme önem 
kazanmõştõr. Bu genel değişime paralel olarak; 
uygulanmasõna devam edilen piyasa ekono-
misi politikalarõ, başta telekomünikasyon 
olmak üzere fiziki altyapõ alanõnda kaydedilen 
gelişmeler, coğrafi konumu itibarõyla Avrupa 
Birliği gibi gelişmiş bir pazar yanõnda, Orta-
doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Pazar-
larõna yakõnlõğõ, AB ile Gümrük Birliğine geçil-
mesi ve aday ülke konumu, genç ve eğitile-
bilir işgücü potansiyeli, giderek büyüyen iç 
pazarõn varlõğõ ve yan sanayi başta olmak 
üzere sanayinin yurtdõşõna entegrasyonun-
daki gelişmeler Türk sanayiinin rekabet 
avantajlarõnõ oluşturmaktadõr. 

1125. Makroekonomik istikrarõn sağlana-
mamasõ, özellikle kamu tarafõndan sağlanan 
girdilerin teminindeki istikrarsõzlõklar, pazar-
lama kanallarõnõn oluşturulmasõndaki yeter-
sizlikler, uluslararasõ standartlarda üretim 
yapõlmasõndaki eksiklikler, verimli üretim için 
gerekli kalifiye işgücü noksanlõğõ sanayiyi 
etkileyen başlõca sorunlar olmuştur. Ayrõca, 
Türkiye�nin teknoloji üretebilme kapasitesin-
deki eksiklik, tasarõm ve markanõn rekabet-
gücüne katkõsõ konusuna gereken önemin 
verilmemesi, uluslararasõ piyasalarda ihtisas-
laşma çerçevesinde firmalar arasõ işbirliği ve 
birleşmelerin öneminin kavranamamasõ 
rekabetgücünü olumsuz etkilemektedir. 

1126. Dünyada bilgi teknolojileri, biyotek-
noloji ve ileri malzeme teknolojilerinin sanayi 
sektörünün hizmetine sunulmasõ yaygõnlaşmõş, 
bilgisayar destekli tasarõm ve üretim süreçle-
rinin sanayide kullanõlmasõyla esnek üretim 
sistemleri ağõrlõk kazanmõştõr. Diğer taraftan 
ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği, 
nitelikli insangücü açõğõ, yüksek finansman 
gereği, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojilerin 
sanayide uygulanmasõnda önemli bir engel 
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olmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda, 
yeni teknolojilerin yerine yaygõn olarak kulla-
nõlan teknolojiler benimsenmekte ve yeni 
teknolojilerle kazanõlabilecek fõrsatlar değer-
lendirilememektedir. 

1127. Elektrik ve haberleşme fiyatlarõna 
yansõtõlan kesintiler sanayinin üretim maliye-
tine ilave yük getirmektedir. 

1128. Özelleştirme yoluyla kamunun 
imalat sanayiindeki rolünün azaltõlarak reka-
betçi piyasa yapõsõnõn geliştirilmesine devam 
edilmiştir. VII. Plan döneminde Et ve Balõk 
Ürünleri A.Ş., ÇİTOSAN ve SÜMERBANK�õn 
bazõ tesisleri ile PETLAS, Sivas Demir-Çelik 
ve ORÜS özelleştirilmiştir. Dünya ile enteg-
rasyon sürecinde sanayide yapõsal sorunlarõn 
hõzla çözülmesi ve KİT�lerin özelleştirilmesine 
devam edilmesi önem arz etmektedir. 

1129. İmalat sanayiinin ithalatta haksõz 
dõş rekabete karşõ korunmasõ kapsamõnda, 
VII. Planda kalitesiz ve standart dõşõ mal
ithalini önlemek üzere bazõ ithal ürünlerinde
kõymet, tarife, menşe ve standartlar açõsõndan
etkin bir denetim yapõlmasõnõ sağlamak ama-
cõyla ihtisas gümrüklerinin yeterli hale getiril-
mesi çalõşmalarõ sürdürülmüştür.

1130. Sanayide; istihdamõ artõrõcõ, böl-
geler arasõ gelişmişlik farklarõnõ giderici özel-
liklere sahip, katma değeri yüksek, ileri ve 
uygun teknolojileri kullanan, döviz kazandõrõcõ 
faaliyetlere dönük, uluslararasõ rekabetgücü 
sağlayan yatõrõmlarõn desteklenmesine devam 
edilmiştir. Ancak, sanayinin desteklenmesinde; 
ayrõlan kaynaklarõn yetersizliği ve uygulamada 
mevzuatõn sõklõkla değişmesi, bürokratik işlem-
lerin fazlalõğõ ve koordinasyonun eksikliği 
sorunlarõ önemini korumaktadõr. 

1131. İhracata yönelik sanayi ürünlerinin 
yurtdõşõnda tanõtõmõ ve pazar geliştirilmesi 
konularõnda özel kesimin örgütlenmesi özen-

dirilmiştir. İhracatta devlet yardõmlarõ eğitim, 
istihdam, patent, faydalõ model belgesi ve 
endüstriyel tasarõm tescili, marka ve imaj 
yerleştirilmesine yönelik yardõmlar ile çeşit-
lendirilmiştir. EXIMBANK kaynaklarõ artõrõ-
larak ihracatõn finansman imkanlarõ gelişti-
rilmiştir. 

1132. Savunma sanayiinin ülke sanayiine 
entegrasyonu ve yerli girdi payõnõn artõrõlmasõ 
yönündeki çalõşmalar sürdürülmektedir. Ancak, 
savunma sanayii ürünlerinde büyük ölçüde 
dõşa bağõmlõlõk devam etmektedir. 

1133. Otomobilden alõnan yüksek vergiler 
sektörün rekabetgücünü ve gelişimini olum-
suz etkilemektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1134. İmalat sanayiinin dõşa dönük bir 
yapõ içinde rekabetgücünün artõrõlmasõ amaç-
lanmaktadõr. 

1135. Sanayi; yerel kaynaklarõ harekete 
geçiren, çevre normlarõna uygun üretim ya-
pan, tüketici sağlõğõnõ ve tercihlerini gözeten, 
yüksek nitelikli işgücü kullanan, çağdaş işlet-
mecilik anlayõşõnõ uygulayan, Ar-Ge�ye önem 
veren, teknoloji üreten, özgün tasarõm ve 
marka yaratarak uluslararasõ pazarlarda yerini 
alan bir yapõya kavuşturulacaktõr. 

1136. VIII. Plan döneminde, AB'ye tam 
üyelik hedefi doğrultusunda, sõnai mevzuat 
uyumu tamamlanacak, sermaye, teknoloji ve 
ticari işbirliği imkanlarõ geliştirilecektir. 

1137. Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik 
taşõyan savunma ve havacõlõk, makina imalat, 
kimya, elektronik sanayiilerinin ve yazõlõm 
sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri tek-
noloji kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ; gelenek-
sel sanayilerin rekabetgücünün artõrõlmasõ 
hedeflenecektir. 
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1138. Sanayinin teknoloji kapasitesinin 
geliştirilmesi amacõyla, bir entegrasyon 
içinde, üniversite-sanayi işbirliğinin yaygõn-
laştõrõlmasõ, teknoloji destek ve geliştirme 
merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji 
enstitülerinin kurulmalarõnõn desteklenmesi 
ve Ar-Ge desteklerinin artõrõlmasõ sağlana-
caktõr. 

1139. Devlet, uluslararasõ kurallar çer-
çevesinde sanayiyi destekleyici, piyasalarõ 
düzenleyici ve denetleyici rolünü güçlendire-
cek, bazõ stratejik konular dõşõnda sanayiden 
çekilmeyi sürdürecektir. 

1140. İmalat sanayiinde, bilgi ve iletişim 
teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge, yeni 
ürün ve teknoloji geliştirme, çevre koruma, 
küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, 
istihdam yaratma ve bölgelerarasõ gelişmişlik 
farklarõnõn azaltõlmasõna yönelik yatõrõmlarõn 
desteklenmesine devam edilecektir. 

1141. Sanayide rekabetgücünün artõrõl-
masõ ve ürünlerimizin AB pazarõnda serbest 
dolaşõmõnõ sağlamak üzere, Türk Akreditasyon 
Kurumu kõsa zamanda çalõşõr hale getirilecek 
ve ulusal kalite altyapõsõ tamamlanacaktõr. 

1142. İşletmelerin yönetim ve finans-
man yapõlarõnõn iyileştirilmesine, üretimde 
yeni teknolojilerin, bilgi teknolojilerinin, esnek 
üretim ve tedarik planlamasõ sistemlerinin 
kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõna, ulusal ve 
uluslararasõ düzeyde firmalararasõ işbirliğine 
önem verilecektir. 

1143. Sanayinin ihtiyacõ olan hammadde 
ve girdilerin ekonomik ve güvenli biçimde 
temin edilmesine önem verilecektir. 

1144. Kamu alõmlarõnda, uluslararasõ 
taahhütlerimize uygun rekabet ortamõnõn sağ-
lanmasõna ve yerli sanayinin geliştirilmesine 
önem verilecektir. 

1145. Savunma sanayiinde; ihtiyaçlarõ 
güvenli ve istikrarlõ bir biçimde karşõlamak 
üzere rekabete açõk, ihracat potansiyeline 
sahip, teknoloji üretebilen ve ülke sanayine 
entegre bir yapõda yurtiçi üretimin geliştiril-
mesi ve bunun için gerekli teknoloji tabanõ-
nõn oluşturulmasõ öngörülmektedir. 

1146. Tarõmsal girdi kullanan sanayilerde, 
özel sektör öncülüğünde tarõm-sanayi işbirliği 
ve bütünleşmesinin geliştirilmesi, yüksek 
katma değerli mamul üretiminin artõrõlmasõ 
ve rekabetçi bir yapõnõn oluşturulmasõ amaç-
lanmaktadõr. 

1147. Gõda güvenilirliğinin sağlanmasõ 
amacõyla kamunun denetim altyapõsõ ve hiz-
metlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktõr. Yine 
aynõ amaca dönük olarak, AB mevzuatõ ve 
DTÖ�nün öngördüğü hükümlerle uyumlu, 
hammadde temin aşamasõndan pazarlama 
aşamasõna kadar kalite ve hijyen sistemleri-
nin sanayi tarafõndan yaygõn biçimde uygulan-
masõ esas olacaktõr. 

1148. Tekstil sektöründe; 2005 yõlõnda 
dünya dokuma ve giyim ticaretinin serbest-
leşmesiyle daha da artacak olan rekabet 
ortamõnda, rekabet edebilirliğin korunmasõ, 
varolan atõl kapasitenin kullanõlmasõ ve pazar 
çeşitlendirmesi yoluyla dünya pazarlarõndan 
daha çok pay alõnmasõ amacõyla, tasarõma, 
koleksiyon tipi üretime, tanõtõm ve pazarlama 
faaliyetlerine ağõrlõk verilecektir. Kõsa dönemde 
marka yaratõlmasõnõn güçlüğü göz önüne 
alõnarak, ilk etapta kaliteli Türk Malõ imajõ 
yaratõlmasõ önem arzetmektedir. 

1149. AB�ye uyum amacõyla, ilaç sanayii 
ağõrlõklõ olmak üzere yönlendirici ve denetle-
yici bağõmsõz bir idari yapõlanma gerçekleşti-
rilecektir. 

1150. AB normlarõna uygun benzin ve 
motorin üretimi için gerekli olan yatõrõmlara 
VIII. Plan döneminde devam edilecektir.
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1151. Petrol ürünleri ihtiyacõnõn güvenli 
bir şekilde karşõlanmasõ amacõyla yurtiçinde 
yeni bir rafineri tesisi yapõlmasõ özendirilecektir. 

1152. Demir-çelik uzun ürünlerindeki arz 
fazlasõ dikkate alõnarak, çelik kapasitesinin 
artõşõna yönelik yatõrõmlar yassõ ve vasõflõ 
çelik ürünlerine yönlendirilecektir. 

1153. Yüksek katma değer sağlayacak 
öncelikli alanlarda yeni ürün geliştirmeye 
yönelik destekler artõrõlarak elektronik sana-
yiinin ve yazõlõm sektörünün küresel pazardan 
daha fazla pay almasõ sağlanacaktõr. 

1154. Otomotiv sanayiinde, ekonomik 
ölçekte üretimin yapõldõğõ, yeni teknolojilerin 
uygulandõğõ, ihracata dayalõ ve sürdürülebilir 
rekabet gücünün sağlandõğõ bir yapõnõn 
oluşturulmasõ önem arz etmektedir. 

1155. Halen kamu tesislerinin faaliyette 
bulunduğu demiryolu taşõtlarõ sanayiine özel 
kesimin katõlõmõnõ sağlayacak çalõşmalar yapõ-
lacak, teknolojik gelişmeleri izleyen, uyarla-
yan ve tasarõm yapabilen, kent içi raylõ sistem 
araçlarõ dahil iç talebi karşõlayabilen ve ihra-
cata dönük olan bir yapõ oluşturulacaktõr. 

1156. Gemi inşa sanayiinde, Türkiye�nin 
hõzla gençleştirilmesi ve yenilenmesi gereken 
deniz ticaret filosunun yaratacağõ iç talep ile 
uluslararasõ gemi inşa piyasasõndan pay almak 
üzere koster inşaasõna önem verilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1157. Kamu alõmlarõnõn tek bir mevzuat 
çerçevesinde yapõlmasõnõ sağlamak üzere 
2886 sayõlõ yasa yeniden düzenlenecektir. 

1158. Ülkemizde AB�ye paralel bir stan-
dardizasyon sistemini oluşturmak üzere, ürün-
lere ilişkin teknik mevzuatõn hazõrlanmasõ ve 
uygulanmasõ hakkõndaki kanun ve diğer mev-
zuat çõkarõlacaktõr. 

1159. Ana ve yan sanayide karşõlõklõ fayda 
ve güven unsurunu tesis eden, aralarõndaki 
ilişkilerin uzun dönemli ve işbirliğine dayalõ 
olmasõnõ sağlayan, ana ve yan sanayiini bir 
bütün olarak daha rekabetçi kõlmayõ amaçla-
yan mevzuat düzenlemesi yapõlacaktõr. 

1160. 560 sayõlõ Gõdalarõn Üretimi, Tüke-
timi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmün-
de Kararnamenin yasalaşmasõ sağlanacaktõr. 
Bu safhada, etkin denetimin sağlanmasõna 
dönük olarak sorumlu bakanlõklararasõ koordi-
nasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1161. Gõda kontrolünde kamu ile birlikte 
özel kesimin de görev üstlenebilmesi ama-
cõyla Özel Gõda Kontrol Laboratuvarlarõnõn 
kuruluşu ve işleyişiyle ilgili yönetmelik çõka-
rõlacaktõr.  

1162. Türk Gõda Kodeksine dayanõlarak 
ürün bazõnda hazõrlanmasõ gereken tebliğle-
rin tamamlanarak yürürlüğe konulmasõ sağ-
lanacaktõr. 

1163. Tütün destekleme alõmlarõna 
yönelik politikalarõn daha iyi uygulanmasõ ve 
kurumsal ve finansal yapõnõn iyileştirilmesi 
amacõyla, TEKEL�in tütün destekleme ve 
yaprak tütün işleme faaliyetleri ile diğer 
üretim faaliyetlerinin ayrõlmasõ yönünde 
gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1164. Halen değişik kurumlarca yürütül-
mekte olan beşeri ve veteriner ilaçlar, bitki-
sel ilaçlar, kan ürünleri, aşõlar, kozmetikler, 
parenteral beslenme ürünleri ve medikaller 
ile ilgili izin, kontrol ve denetim çalõşmalarõnõ 
yürütmek üzere Türk İlaç Kurumunun kurul-
masõna yönelik düzenleme yapõlacaktõr. 

1165. LPG�nin otogaz olarak kullanõmõnõn 
kontrol altõna alõnmasõ amacõyla gerekli düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 
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3. KOBİ�LERİN GELİŞTİRİLMESİ

a) Mevcut Durum

1166. Küçük sanayi işletmelerinin çok 
küçük ölçekli ve dağõnõk yapõda olmalarõndan 
kaynaklanan düşük verimlilik, kalite, pazar-
lama, teknik bilgi ve finansman yetersizliği 
sorunlarõ bulunmaktadõr. Ayrõca, kayõtdõşõlõk 
yaygõndõr ve buna bağlõ olarak haksõz rekabet 
ortamõ oluşmaktadõr. 

1167. 1999 yõlõ itibarõyla 306 adet küçük 
sanayi sitesinde 72.850 işyeri bulunmaktadõr. 
Ortalama 1500 kişinin çalõştõğõ küçük sanayi 
sitelerinde toplam 437.000 kişi istihdam edil-
mektedir. Hizmete açõlan küçük sanayi sitele-
rinin 251 adedinde Çõraklõk Okulu veya Eğitim 
Merkezi bulunmaktadõr. 

1168. Küçük sanayi sitesi yatõrõmlarõnõn 
toplam kamu yatõrõmlarõ içindeki payõnõn azal-
masõ, proje paketinin aşõrõ derecede genişle-
mesi, kaynaklarõn etkin kullanõlamamasõ ve 
üstyapõnõn yanõnda altyapõnõn da kamu tara-
fõndan yapõlmasõ gibi nedenlerden dolayõ 
küçük sanayi siteleri yatõrõmlarõnda yeterli 
gelişme sağlanamamõştõr. 

1169. KOBİ'lerin finansman, istihdam, 
kalite ve standart alanlarõndaki sorunlarõnõn 
çözümüne katkõ sağlamak amacõyla KOBİ 
yatõrõmlarõna kredi, vergi istisnasõ, yatõrõm 
indirimi, KDV desteği ve enerji desteği gibi 
yardõm unsurlarõndan yararlanma imkanõ 
getirilmiştir.  

1170. Bakanlar Kurulunun İhracata Yöne-
lik Devlet Yardõmlarõ Kararõ kapsamõnda yayõm-
lanan tebliğler ile KOBİ'lere ihracat, tanõtõm, 
Ar-Ge alanlarõndaki faaliyetlerinde devlet yar-
dõmlarõ sağlanmaktadõr. 

1171. KOBİ�lere finansal destek sağlan-
masõ, kuruluş, gelişme ve büyüme aşamala-
rõnda danõşmanlõk hizmetleri verilmesi ama-

cõyla TOBB öncülüğünde KOBİ Yatõrõmlarõna 
Ortaklõk A.Ş. (KOBİ A.Ş.) kurulmuştur. 

1172. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ 
(KOSGEB) tarafõndan yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde; KOBİ'lere yatõrõm, üretim, 
yönetim ve pazarlama konularõnda danõş-
manlõk hizmetleri verilmiş, ortak kullanõm 
atölyeleri ve laboratuvar hizmetleri ile özellikle 
imalat sanayiinde çalõşan firmalarõn gelişmiş 
teknolojilerle tanõşmasõ sağlanmõştõr. Küçük 
ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağõ (KOBİ-NET) 
projesi ile KOBİ'lerin ve ürünlerinin dõş pazar-
larda tanõtõmõ yapõlmõş ve elektronik ticaretin 
teşviki için ilk adõmlar atõlmõştõr.  

1173. 1999 yõlõ itibarõyla KOBİ'ler, Türki-
ye'de imalat sanayii sektöründe hizmet veren 
işletmelerin yüzde 99,2'sini, istihdamõn da 
yüzde 55,9'unu karşõlamaktadõrlar. Sektördeki 
toplam paylarõna ve istihdamda ulaştõklarõ 
önemli orana karşõn, yarattõklarõ katma değer 
yüzde 24,2'dir. Ancak KOBİ'lerin tüm banka 
kredilerinden aldõklarõ pay da yüzde 4-5 
dolayõndadõr. 

1174. 2000 yõlõ Nisan ayõ itibarõyla Kredi 
Garanti Fonunun teminat verdiği KOBİ sayõsõ 
816'ya ve sağlanan garanti desteği de 7.553 
milyar TL'ye ulaşmõştõr. Kredi Garanti Fonu-
nun kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve teminat 
gösterme probleminin aşõlmasõ ihtiyacõ devam 
etmektedir. 

1175. KOBİ'lere yönelik hizmetlerin nitelik 
ve nicelik açõsõndan geliştirilmesi ve kurumlar-
arasõ etkin koordinasyon sağlanmasõ ihtiyacõ 
devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1176. KOBİ'lerin verimliliklerinin, katma 
değer içindeki paylarõnõn ve uluslararasõ 
rekabet güçlerinin artõrõlmasõ esastõr. 
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1177. Bankacõlõk sisteminin toplam kredi 
hacmi içinde, KOBİ�lerin payõnõn artõrõlmasõ 
için gerekli imkanlar sağlanacaktõr. 

1178. Küçük sanayi siteleri inşaatlarõnõn 
kredilendirilmesi ve kredi geri ödeme sistemi 
ile ilgili mevzuat gözden geçirilecek ve inşaat-
larõn zamanõnda tamamlanmasõ sağlana-
caktõr. 

1179. Küçük Sanayi İhtisas Siteleri kurul-
masõ özendirilecek, bu sitelerde sektörel dõş 
ticaret şirketleri kurulmasõ desteklenecektir. 

1180. KOBİ'ler sermaye piyasasõ ve mali 
piyasalarla düzenli çalõşan bir ortamda modern 
finansman araçlarõ ve kurumlarõ ile desteklene-
cektir. Kredi garanti fonu, risk sermayesi, 
finansman yatõrõm ortaklõğõ, gayrimenkul 
yatõrõm ortaklõğõ gibi finansman sağlama 
uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

1181. KOSGEB hizmet merkezlerinin 
sayõsõ artõrõlacak, fon kaynaklarõnõn kullanõmõ 
etkinleştirilecek, üretici ilişkileri güçlendiri-
lecek ve ürün yelpazesinin sanayi politikasõ 
ile uyumlu bir şekilde genişletilmesi sağlana-
caktõr. 

1182. KOBİ�lerde, teknoloji düzeyinin ve 
ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin 
artõrõlmasõ, bilgiye erişimin kolaylaştõrõlmasõ, 
rehberlik ve danõşmanlõk hizmetlerinin 
sağlanmasõ, ana-yan sanayi bütünleşmesi, 
işletmelerarasõ işbirliği ve elektronik ticaret 
imkanlarõnõn artõrõlmasõ desteklenecektir. 
KOBİ�lerin çağdaş işletmecilik anlayõşõyla 
yönetilmeleri ve yerel kaynaklarõn harekete 
geçirilmesine öncülük etmeleri sağlanacaktõr. 

1183. KOBİ�lerin ihracata yönlendirilmesi 
için bilgilendirilmesi sağlanacak, aynõ alanda 
faaliyet gösteren işletmelerin ihracata dönük 
örgütlenmeleri yaygõnlaştõrõlacak ve yabancõ 
firmalarla ortaklõklar kurmalarõ teşvik edilecektir. 

1184. KOBİ'ler Ar-Ge çalõşmalarõna yönel-
tilecek ve üniversitelerle teknoparklar içinde 
kesişmeleri sağlanacaktõr. 

1185. Geleneksel el sanatlarõna dayalõ 
üretim yapan işletmeler yatõrõm ve pazar-
lama aşamalarõnda desteklenecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1186. KOBİ'lerin sermaye piyasasõnda 
menkul kõymet ihraç edebilmelerini sağlaya-
cak mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecektir. 
Kredi garanti fonu sisteminin güçlendirilmesini 
ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ, devletin katkõsõnõn 
artõrõlmasõnõ sağlamak üzere gerekli mevzuat 
düzenlemesi yapõlacaktõr. 

1187. KOBİ'lerin kamu alõmlarõ içindeki 
payõnõn artõrõlmasõna dönük çalõşmalar yapõ-
lacaktõr. 

1188. KOBİ' lerle ilgili mevzuat AB stan-
dartlarõ ile uyumlu hale getirilecektir. 

1189. Risk sermayesi sisteminin geliş-
mesini sağlayacak düzenlemeler yapõlacaktõr. 

VI. BİLİM VE TEKNOLOJİ
YETENEĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ

a) Mevcut Durum

1190. VII. Plan döneminde bilim ve 
teknoloji alanõnda kaydedilen mesafe sõnõrlõ 
kalmõştõr. Planda öngörülmesine rağmen Ar-
Ge harcamalarõna yeterli kaynak ayrõlama-
mõş, araştõrmacõ personel sayõsõ artõrõlama-
mõştõr. 

1191. 1997 yõlõ itibarõyla, Ar-Ge faaliyet-
lerine GSYİH�dan ayrõlan pay yüzde 0,49 ve 
iktisaden faal on bin işgücüne düşen toplam 
tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli 10,4, 
araştõrmacõ sayõsõ 8,2 olmuştur. 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

126 

1192. Bilim-teknoloji-sanayi politikala-
rõyla eğitim-öğretim ve Ar-Ge politikalarõ 
arasõnda uyum sağlanmasõ ihtiyacõ devam 
etmektedir. 

1193. Özel sektör ve kamu sektörünün 
Ar-Ge kurumlarõnõ ve üniversiteleri içine 
alacak ulusal Ar-Ge ağõnõn kurulmasõ ile ilgili 
önemli adõmlar atõlmõş, Ulusal Akademik Ağ 
kurulmuştur. 

1194. Araştõrmacõ personelin istihdam 
ve çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesi amacõyla 
fiziki altyapõ yeterince geliştirilememiş ve mev-
zuatta gerekli düzenlemeler yapõlamamõştõr. 

1195. Ulusal savunma sanayiini geliştir-
meye yönelik Ar-Ge�ye Dayalõ Savunma Teda-
rik Sistemini devletin satõn alma politikasõ ile 
uyumlu hale getirme çalõşmalarõ sürdürülmek-
tedir. 

1196. Türk Akreditasyon Kurumunun 
(TÜRKAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 
Kanun çõkarõlmõştõr. 

1197. Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen 
teknolojik bilginin ürüne dönüştürülmesinde 
finans imkanõ sağlayacak olan risk sermayesi 
uygulamasõ gerçekleştirilememiştir. 

1198. 544 sayõlõ KHK ile Türk Patent Ens-
titüsü kurulmuş, 551 sayõlõ KHK ile Patent 
Haklarõ, 554 sayõlõ KHK ile Endüstriyel Tasarõm-
lar, 555 sayõlõ KHK ile Coğrafi İşaretler, 556 
sayõlõ KHK ile Markalar koruma altõna alõnmõştõr. 
Patent, Faydalõ Model Belgesi ve Endüstriyel 
Tasarõm Tescili Harcamalarõnõn Desteklenme-
sine İlişkin Tebliğ yayõmlanmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1199. Bilgi toplumu olma amacõ doğrul-
tusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
sağlayarak uluslararasõ düzeyde rekabet 
gücü kazanmak esastõr. 

1200. Ekonomik ve sosyal gelişme ile 
büyümeyi etkileyen bilimsel ve teknolojik 
araştõrma düzeyinin yükseltilmesi için gerekli 
fiziki, beşeri ve hukuki altyapõ geliştirilecek-
tir. Ar-Ge faaliyetlerine GSYİH'dan ayrõlan 
payõn Plan dönemi sonunda yüzde 1,5 sevi-
yesine ve iktisaden faal on bin kişiye düşen 
tam zaman eşdeğer araştõrmacõ sayõsõnõn, bir 
program dahilinde 20'ye çõkarõlmasõ hedeflen-
mektedir. 

1201. Yerel bilgi ağlarõ geliştirilecek ve 
uluslararasõ ağ yapõlarõ ile entegrasyon sağla-
nacaktõr. 

1202. Sağlam bir bilim temeli ve belirli 
bir yenilik kapasitesine sahip olabilmek için 
gerekli olan Ulusal Yenilik Sistemi tamamla-
narak sistemin etkin çalõşmasõ sağlanacaktõr. 

1203. İnsan gücü stratejik bir kaynak 
olarak değerlendirilecek, eğitim politikalarõ 
hõzla değişen teknolojilere uyum sağlayabilen, 
sorun giderici ve yaratõcõ niteliklere sahip 
insan gücü yetiştirmeye yönelik olacaktõr. 

1204. Nitelikli öğretmen, akademisyen, 
mühendis ve ara eleman yetiştirilmesine, 
mühendislik dalõndaki üniversite öğretim 
üyelerine uygulamaya dönük mühendislik 
tecrübesi kazandõrõlmasõna önem verilecek, 
yükseköğretim kurumlarõnõn görevleri yeniden 
tanõmlanarak, mühendislik eğitiminin uluslar-
arasõ standartta bir donanõm altyapõsõ ile 
verilmesine özen gösterilecektir. 

1205. Üniversitelerin, enstitülerin ve 
araştõrma kurumlarõnõn müspet ilimler ile 
sosyal ve kültürel alanda yapacaklarõ bilimsel 
araştõrma faaliyetleri, yenilikçi buluşlarõ ve 
teknolojik gelişmeye sağladõklarõ katkõlar des-
teklenecektir.  

1206. Üniversitelerin araştõrma ve geliş-
tirme faaliyetlerinde öncü olmalarõ dikkate 
alõnarak, üniversite-kamu-özel kesim ortak 
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Ar-Ge girişimleri özendirilecek ve desteklene-
cektir. 

1207. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği, 
yazõlõm başta olmak üzere bilgi ve iletişim 
teknolojileri, yeni malzemeler, uzay bilim ve 
teknolojileri, nükleer teknoloji, deniz bilimleri; 
denizlerden ve denizaltõ zenginliklerinden 
yararlanma teknolojileri, büyük bilim ve temiz 
enerji teknolojileri gibi ileri uygulama alanla-
rõndaki Ar-Ge faaliyetleri desteklenecektir. 

1208. Bilim ve teknoloji ile toplumun 
birbirine yakõnlaşmasõnõ sağlamak, yaparak, 
yaşayarak, eğlenerek öğrenme amacõyla 
örgün eğitime destek olacak şekilde etkile-
şimli Bilim ve Teknoloji Merkezleri kurulacak 
ve geliştirilecektir. 

1209. Eğitimin her kademesinde zekayõ 
geliştiren ve yaratõcõlõğõ ön plana çõkaran 
bilimsel ve teknolojik faaliyetler teşvik edile-
cektir. 

1210. Ar-Ge�ye yapõlacak devlet yardõ-
mõnõn esaslarõ yeniden belirlenecektir.  

1211. Ulusal savunma sanayiinin ihtiyaç-
larõnõn planlanmasõ ve karşõlanmasõnda ülkenin 
teknolojik yeteneğinden azami ölçüde yarar-
lanõlacaktõr. 

1212. Devlet satõn alma politikasõ ülkenin 
bilim, teknoloji ve sanayi yeteneğini gelişti-
recek yönde olacaktõr. 

1213. Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen 
teknolojik bilginin ürüne dönüştürülmesinde 
risk sermayesi uygulamasõ geliştirilerek yaygõn-
laştõrõlacaktõr. 

1214. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği, 
yazõlõm üretimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, 
yeni malzeme teknolojileri, çevreci enerji tek-
nolojileri gibi ileri teknoloji alanlarõnda Endüstri 
Parklarõnõn kurulmasõ desteklene-cektir. 

1215. Teknolojik gelişmeye katkõda bulu-
nacak doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ 
özendirilecektir. 

1216. AB ile teknolojik işbirliği imkanlarõ 
azami ölçüde değerlendirilecektir. 

1217. Bilgi ekonomisi ve toplumuna geçiş 
için mevcut çalõşmalar da dikkate alõnarak 
eylem planlarõ hazõrlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1218. Teknolojik riske dayalõ girişimcile-
rin yararlanabileceği risk sermayesi yatõrõm 
ortaklõklarõnõn kurulmasõnõ teşvik edecek yasal 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1219. Kamu tedarik politikasõnda ve 
2886 sayõlõ Yasada Ar-Ge�ye dayalõ tedarik 
için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1220. Ar-Ge'ye devlet yardõmõ ile ilgili 
mevcut mevzuatõn kapsamõ genişletilecektir. 

1221. Üniversite-sanayi işbirliğinin esas-
larõ araştõrmacõ şirketleri de kapsayacak 
şekilde düzenlenecektir. 

1222. Teknopark ve Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri kurulmasõna ilişkin hukuki ve kurum-
sal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1223. Araştõrmacõ personel açõğõnõn kapa-
tõlmasõ ve araştõrmacõlõğõn cazip hale getiril-
mesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapõlacaktõr. 

1224. Türkiye Metroloji Enstitüsünün ku-
rulmasõ ile ilgili yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1225. TÜBİTAK Kanunu günün şartlarõna 
göre yeniden düzenlenecektir. 

1226. Havacõlõk ve uzay alanõndaki faali-
yetlerin koordinasyonunu sağlayacak Ulusal 
Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ kurulacaktõr. 
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1227. Biyoteknoloji Yüksek Kurulu oluş-
turulacaktõr. 

1228. Ulusal Yenilik Sisteminin sağlõklõ 
işlemesi için gerekli olabilecek yasal ve 
kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

VII. BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ

a) Mevcut Durum

1229. Bilgi ve iletişim teknolojileri, yirminci 
yüzyõlõn ikinci yarõsõndan itibaren yaşanan 
gelişmelerle ülkelerin ve firmalarõn rekabet 
güçlerini artõrmak amacõyla kullandõklarõ en 
önemli araçlardan biri olmuştur. 

1230. Bilgi teknolojileri ürünlerinde, per-
formans artõşõ ve teknolojinin ucuzlamasõ ile 
kullanõcõ sayõsõ artmõştõr. Bilgisayarõn yaygõn 
ve kişisel kullanõma uygun hale gelmesi, 
donanõm, yazõlõm ve içerik alanlarõnõn hõzla 
gelişmesini sağlamõştõr.  

1231. Geleneksel tanõmlarõn ortadan kalk-
masõ anlamõnõ taşõyan ve yakõnsama olarak 
ifade edilen gelişmeler, bilgi teknolojileri, 
telekomünikasyon ve yayõncõlõk alanlarõnõn 
birbirleriyle etkileşimlerini ve bunun sonucu 
olan uygulamalarõ ortaya çõkarmõştõr. 

1232. VII. Plan döneminde, sabit telefon 
santral kapasitesinde 6,6 milyon yeni hat 
ilavesiyle 21,2 milyon hatta, telefon abone 
yoğunluğunda yüzde 30 düzeyine erişilmesi 
beklenmektedir. Sayõsallaşma oranõnõn da 
yüzde 85 seviyesine ulaşmasõ öngörülmek-
tedir. Mobil telefonda ise 2000 yõlõ sonunda, 
abone sayõsõnda 12 milyona, yoğunlukta 
yüzde 17�ye ulaşõlacağõ tahmin edilmektedir. 

1233. 1997 yõlõ itibarõyla Türkiye'de kurulu 
ana bilgisayar adedi 16.000, kişisel bilgisayar 
adedi ise 1.142.000 olarak tahmin edilmek-

tedir. Bu toplama göre 1000 kişiye 18 adet 
kişisel bilgisayar düşmektedir. Ancak 1998 
ve 1999 yõllarõnda kişisel bilgisayar satõşlarõnõn 
yaklaşõk 950.000 olduğu dikkate alõndõğõnda 
kişisel bilgisayar sayõsõnõn süratle arttõğõ göz-
lenmektedir. Kentlerde üst gelir dilimindeki 
hanelerin yüzde 40'õ toplam bilgisayarlarõn 
yüzde 77,5' ine, geri kalan yüzde 60 da 
bilgisayarlarõn yüzde 22,5' ine sahiptir. 

1234. Türkiye'de bilgi ve iletişim tekno-
lojileri pazarõnõn büyüklüğü 1999 sonu itiba-
rõyla 11,3 milyar ABD dolarõ olarak tahmin 
edilmektedir. Bunun içinde bilgi teknolojile-
rinin payõ (BT donanõmõ, yazõlõm, hizmet, 
tüketim malzemeleri) yaklaşõk yüzde 27�dir. 

1235. Türkiye'de internet kullanõcõsõ sayõ-
sõnõn 1999 yõlõnda 900.000 civarõnda olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu rakamõn 2000 yõlõnda 
1.650.000'e ulaşacağõ beklenmektedir. 

1236. Telekomünikasyon Kanunu ile sek-
törde bağõmsõz düzenleyici otorite kurulmuş, 
rekabetin sağlanmasõna yönelik düzenleme 
faaliyetlerine başlanmõştõr. Bu yeni yapõlan-
mada, Ulaştõrma Bakanlõğõ genel politikalarõ 
belirleyecek ve lisanslarõ verecek, Telekomü-
nikasyon Kurumu da verilen lisanslar ve sunu-
lan tüm telekomünikasyon hizmetlerine ait 
gerekli teknik, idari ve mali işlemlerle denetim 
görevini yerine getirecektir. Kanunla, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.�ye, rekabet koşullarõ 
içerisinde faaliyet göstermesi ve kuruluşta 
kamunun sadece hissedar sõfatõyla temsil 
edilmesi amacõyla özerk bir statü sağlanmõştõr. 

1237. Mobil telefon pazarõnda 2000 yõlõ 
içerisinde verilen iki yeni lisans ile birlikte 
rekabetin ve dolayõsõyla hizmet kalitesinin 
artmasõ hedeflenmiştir. Katma değerli teleko-
münikasyon hizmetlerinde lisans verme 
yerine gelir paylaşõmlõ yapõnõn tercihi nede-
niyle beklenen fayda elde edilememiştir. 
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1238. Elektronik ticaretin gelişmesi için 
gerekli teknik ve yasal altyapõnõn hazõr hale 
getirilmesi amacõyla yapõlan çalõşmalar sür-
dürülmektedir.  

1239. Veri iletişim altyapõsõnda önemli 
bir gelişme sağlanmõş olmakla birlikte, inter-
net erişiminde yaşanan yüksek maliyet ve 
düşük hõz gibi sorunlar yeni altyapõlarõn dev-
reye girmesine ve iyileştirme çalõşmalarõna 
rağmen devam etmektedir. 

1240. PTT�nin yeniden yapõlandõrõlmasõ 
konusunda ön çalõşma tamamlanmõş, fakat 
nihai aşamaya henüz gelinememiştir. Posta 
hizmetlerinde devlet tekelinin kaldõrõlmasõ ve 
pazarõn serbestleştirilmesi hedefine yönelik 
bir gelişme gerçekleştirilememiştir. 

1241. Sayõsal yayõncõlõğa geçiş ile ilgili 
çalõşmalar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) koordinatörlüğünde devam etmek-
tedir. Özel radyo ve televizyon kuruluşlarõna 
lisans verilmesi konusunda herhangi bir 
gelişme yaşanmamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1242. Plan döneminde stratejik sektör-
lerden birisi olacak bilgi ve iletişim teknolo-
jileri sektörünün rekabet gücünün artõrõlma-
sõna öncelik verilecektir. Yazõlõm stratejik bir 
alan olarak belirlenecek ve bu alanda uygun 
teşvikler düzenlenecektir. 

1243. Telekomünikasyon politikasõnõn 
temel hedefi, ülkemizin telekomünikasyon 
hizmet yeteneğinin küresel düzeyde geliştiri-
lerek, ekonomik ve sosyal refahõn artõrõlma-
sõna katkõ sağlanmasõdõr. Devletin sektörde 
rekabet ortamõnõ sağlayõcõ ve düzenleyici rolü 
ağõrlõk kazanacaktõr. 

1244. Bilgi teknolojisinde Ar-Ge çalõşma-
larõ desteklenecektir. 

1245. Türkiye'de kullanõma sunulan yazõ-
lõm ürünlerine Türkçe desteği sağlanmasõna
yönelik çalõşmalar sürdürülecektir.

1246. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde, 
kullanõcõlarõn talepleri dikkate alõnarak, tek-
nolojik gelişmelerin ve alt sektörler arasõndaki 
yakõnsamanõn sağladõğõ hizmetlere erişimi 
kolaylaştõracak hukuki, idari ve teknik düzen-
lemeler hõzla gerçekleştirilecektir. 

1247. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanõn-
da geliştirilecek tüm kurumsal yapõlanma 
modellerinde, devletin kamusal hizmetlerle 
ilgili görevleri yerine getirirken, teşkilat yapõ-
sõnõn küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi 
ilkesine uygun modeller esas alõnacaktõr. Etkin 
çalõşacak, uzmanlõğõ ön plana çõkaran, koordi-
nasyon görevini yerine getirebilecek, kamu-
oyunu bilgilendiren ve özel sektörün ve sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerini karar süreç-
lerine yansõtacak, Türkiye�ye uygun kurumsal 
yapõlanma modelleri belirlenecektir. 

1248. Herkesin makul ücretlerle teleko-
münikasyon altyapõsõndan ve hizmetlerinden 
yararlanmasõnõ sağlayacak uygulamalar esas 
alõnacak, tüm işletmecilere şeffaf ve eşit kural-
lar getirilerek tüketici haklarõ korunacaktõr.  

1249. Telekomünikasyon pazarõnõn 2003 
yõlõ sonunda tam olarak rekabete açõlacağõ 
dikkate alõnarak, Türk Telekomünikasyon 
A.Ş�nin pazar koşullarõnda rekabet edebilmesi
amacõyla, bu tarihe kadar kamunun sahip
olduğu hisselerin azaltõlmasõ yönünde gerekli
düzenlemeler yapõlacaktõr.

1250. Katma değerli hizmetlerde, özel 
sektörün ruhsat ve genel izin gibi yöntem-
lerle yetkilendirilmesine ağõrlõk verilerek, tek-
nolojik gelişmelerin getirdiği imkanlarõn reka-
betçi bir ortamda sunulmasõ hedeflenecektir. 

1251. Tüketici taleplerinin mobil teleko-
münikasyon hizmetlerine kaymasõ sonucu, 
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bu pazarda yaşanan hõzlõ gelişim, teknolojik 
ilerlemeler ve maliyette yaşanan düşmelerin 
de etkisiyle artarak devam edecektir. Önümüz-
deki dönemde başta internet erişimi ve elek-
tronik ticaret uygulamalarõ olmak üzere birçok 
telekomünikasyon hizmetinde ağõrlõklõ olarak 
mobil şebekeler kullanõlacaktõr. Yüksek hõzda 
veri transferine imkan veren üçüncü nesil son-
rasõ mobil sistemler, telekomünikasyonun mobil 
ağõrlõklõ yapõsõnõ daha da kuvvetlendirecektir. 

1252. VIII. Plan döneminde faaliyete 
geçecek olan yeni nesil mobil telekomünikas-
yon hizmetlerine yönelik verilecek lisanslar 
için etkin rekabet ortamõ ve kullanõcõlarõn 
menfaatleri gözetilecektir. 

1253. Ülkemizin internet hizmetlerinde 
gelişimini sağlayacak, özel sektörün ve kulla-
nõcõlarõn taleplerinin de dikkate alõndõğõ ulusal 
politikalar geliştirilecektir. Hizmet kalitesi yük-
sek ve bilgi güvenliğinde etkinliğin sağlandõğõ 
internet hizmetlerinin verilmesinde, özel sek-
tör tarafõndan kurulacak alternatif altyapõlarõn 
kullanõlmasõnõ sağlayacak hukuki ve teknik 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1254. Küresel ekonomi içerisinde payõ 
hõzla artan elektronik ticaretin geliştirilmesi 
konusunda kamunun rolü, gerekli teknik ve 
yasal altyapõnõn oluşturulmasõ olacaktõr. Yapõ-
lacak düzenlemelerde kullanõcõlar ve tüketi-
ciler açõsõndan güvenli bir ortam sağlanmasõna, 
kişisel bilgilerin ve tüketici haklarõnõn elektronik 
ortamda korunmasõna önem verilecektir.  

1255. Elektronik ticaretin gelişiminin 
izlenebilmesi için gerekli olan istatistiki bil-
ginin toplanmasõ, işlenmesi ve raporlanmasõ 
sağlanacaktõr. 

1256. Bilgi güvenliğinin sağlanmasõ için, 
uluslararasõ kural ve standartlar çerçevesinde 

çalõşmalar tamamlanacak, özellikle elektronik 
ticareti kolaylaştõracak önlemler alõnacaktõr. 

1257. Kamu kesiminde bilgi altyapõsõnõn 
kurulmasõ ve buna ilişkin politika belirlenmesi 
konularõ, kamunun bilgi çağõndaki yeni rolüne 
uygun bir yaklaşõmla ele alõnacaktõr. Kamunun 
sahip olduğu bilgiler topluma, açõklõk ve 
şeffaflõk ilkelerine göre ulaştõrõlacaktõr. 

1258. Üniversitelerin bilgi ve iletişim 
teknolojileri altyapõlarõ ve ulusal ve uluslar-
arasõ ağ bağlantõlarõ güçlendirilecektir. 

1259. VIII. Plan döneminde, dünyadaki 
teknolojik gelişmeler izlenerek sayõsal yayõn-
cõlõğa geçilecektir. Bu teknolojinin yaygõnlaş-
masõ amacõyla, yayõn kuruluşlarõ arasõnda 
eşitlik ilkesine ters düşmeyecek şeffaf düzen-
lemeler geliştirilecektir. 

1260. Özel radyo ve televizyon kuruluş-
larõna lisans verilmesi konusunda gerekli 
çalõşmalar tamamlanacaktõr. TRT yeniden 
yapõlandõrõlarak, sağlõklõ bir mali yapõya kavuş-
turulacak ve yayõn içeriği zenginleştirilecektir. 

1261. Posta hizmetlerinde AB ülkelerinin 
serbestleştirme çalõşmalarõ dikkate alõnarak 
gerekli yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 
PTT�nin yeniden yapõlandõrõlmasõ tamamlana-
rak, posta hizmetlerinde kalite artõrõlacaktõr. 

1262. VIII. Plan dönemi sonunda sabit 
telefon abone sayõsõnõn 26 milyona, abone 
yoğunluğunun yüzde 37�ye erişmesi öngörül-
mektedir. Mobil telefon abone sayõsõnõn 30,5 
milyona, abone yoğunluğunun ise yüzde 44�e 
ulaşacağõ tahmin edilmektedir. İnternet kulla-
nõcõ sayõsõnõn 15 milyona, kablo TV abone 
sayõsõnõn 4,6 milyona, şebekede kullanõlan 
fiber optik kablo uzunluğunun 103 bin km�ye 
ulaşmasõ beklenmektedir. 
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TABLO: 24- Haberleşme Hizmet Kapasitelerindeki Gelişmeler 

Yõllõk Ortalama 
Yüzde 

1995 1999 2000 (1) 2005 (2) 
VII. Plan
Dönemi

VIII. Plan
Dönemi

Telefon Santral Kapasitesi (Bin Hat) 14.550 19.679 21.129 28.220 7,7 6,0 
Telefon Abone Sayõsõ (Bin Adet) 13.227 18.054 19.510 26.000 8,1 5,9
Telefon Abonesi Yoğunluğu  
(Abone/100 kişi) 21,8 28,0 29,9 37,0 6,5 4,4
Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 64.057 115.318 120.000 205.000 13,4 11,3 
Kõrsal Telefon İrtibatõ (Adet) 46.500 51.381 60.529 76.000 5,4 4,7 
Ankesörlü Telefon Sayõsõ (Adet) 58.125 78.086 101.166 190.863 11,7 13,5 
Şehiriçi Telefon Dağõtõm  
Tesisleri (Bin Çift Hat) 
- Prensipal Şebeke 22.392 30.050 32.173 39.700 7,5 4,3 
- Lokal Şebeke 30.886 42.740 46.054 58.650 8,3 5,0
Şebekede Kullanõlan Fiber Optik 
Kablo Uzunluğu (Km) 28.300 58.770 76.656 103.000 22,1 6,1 
Mobil Telefon Abonesi 
- Analog (NMT 450) 103.833 121.517 126.000 149.000 3,9 3,4
- Sayõsal (GSM) 332.000 7.500.000 12.000.000 30.500.000 104,9 20,5
Kablo TV Abonesi (Adet) 403.958 750.290 1.300.000 4.600.000 26,3 28,8 
İnternet Kullanõcõ Sayõsõ (Adet) 30.000 900.000 1.650.000 15.000.000 122,9 55,5

(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Tahmin

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1263. Bilgi güvenliği ve kullanõmõ konu-
sunda, teknolojik gelişmeler dikkate alõnarak, 
elektronik ticaretin geliştirilmesi, kişisel ve 
ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunmasõ 
konularõna önem verilerek kamu ve özel kesim 
tarafõndan üretilen bilgilerin, internet aracõlõğõ 
ile kamuoyuna açõlmasõ ve mevcut kurumlarla 
eşgüdüm içerisinde çalõşacak uygun kurumsal 
yapõlanma modeli için gerekli hukuki altyapõ 
hazõrlanacaktõr. 

1264. Elektronik ticarete ilişkin temel 
yasal düzenleme çalõşmalarõ sonuçlandõrõlacak, 
gelişiminin izlenmesi için gerekli çalõşmalar 
başlatõlacaktõr. 

1265. Posta hizmetleri piyasasõnõn günün 
şartlarõna uygun şekilde yapõlanmasõnõ sağla-
yacak hukuki düzenlemeler gerçekleştirile-
cektir. 

1266. TRT�nin yeniden yapõlandõrõlmasõ 
ve sağlõklõ bir mali yapõya kavuşturulmasõ 
kapsamõnda gerekli hukuki düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1267. Sayõsal yayõncõlõğa geçiş ve sayõsal 
yayõncõlõk dönemi için gerekli hukuki ve 
kurumsal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1268. Telekomünikasyon alanõnda AB�ye 
uyum çalõşmalarõ kapsamõnda gerekli hukuki 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

VIII. TARIMSAL GELİŞME

1. GENEL TARIM POLİTİKALARI

a) Mevcut durum

1269. Tarõm sektörünün 1999 yõlõ itiba-
rõyla GSYİH içindeki payõ yüzde 15 olmasõna 
karşõlõk, tarõmsal istihdamõn toplam sivil istih-
dam içindeki payõ yüzde 45,1�dir. Tarõmõn 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

132 

milli gelirdeki ağõrlõğõ azalõrken, nüfusun önemli 
bir kõsmõ hala geçimini tarõmla sağlamaya 
devam etmektedir.  

1270. 1991 Genel Tarõm Sayõmõna göre 
ülkemizde 4,1 milyon tarõmsal işletme bulun-
maktadõr. İşletmelerin yaklaşõk yüzde 3,6'sõ 
hayvancõlõk ve yüzde 96,4'ü bitkisel üretim 
ve hayvancõlõkla uğraşmaktadõr. Söz konusu 
işletmelerin yaklaşõk yüzde 35'i 0-2 hektar, 
yüzde 32'si 2-5 hektar arasõnda, yüzde 28'i 
5-20 hektar arasõnda ve yüzde 5'i 20 hektarõn 
üzerinde arazi büyüklüğüne sahiptir. Ancak 
0-2 hektar arasõnda bulunan işletmelerin işle-
dikleri alan oranõ yüzde 6, 2-5 hektar arasõnda 
yüzde 16, 5-20 hektar arasõnda yüzde 41 ve 
20 hektar üzerinde ise yüzde 37 olarak belir-
lenmiştir. Ortalama işletme büyüklüğü ise 
yaklaşõk 5,9 hektardõr. Aynõ sayõm sonuçlarõna 
göre; büyükbaş hayvancõlõk işletmelerinin 
yüzde 71,9�u 5 başõn altõnda, küçükbaş hay-
vancõlõk işletmelerinin ise yüzde 31,6�sõ 20 
başõn altõnda bir büyüklüğe sahiptir. 

1271. Tarõm sektöründe istihdam edilen-
lerin gelirleri diğer sektörlere nazaran düşük 
olup, sektör içerisinde de gruplararasõ gelir 
dağõlõmõnda büyük ölçüde farklõlõk mevcuttur. 

1272. VII. Plan döneminde tarõmsal 
üretimin yõlda ortalama yüzde 1,8, ihracatõn 
yüzde 4, ithalatõn ise yüzde 3,9 oranõnda 
artmasõ beklenmektedir. 

1273. Uygulanan destekleme politikalarõ 
ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanamamõş, 
dünya fiyatlarõ üzerindeki destekleme alõm 
fiyatlarõ bazõ ürünlerin ekim alanlarõnõn geniş-
lemesine, üretim fazlasõ oluşmasõna ve dev-
letin fazla alõm yaparak yüksek stok maliye-
tine katlanmasõna neden olmuştur.  

1274. Bu olumsuzluklarõ kõsmen gidermek 
üzere, yeni bir tarõmsal destekleme aracõ ola-
rak; 2000 yõlõnda Çiftçilere Yönelik Doğrudan 

Gelir Desteği uygulanmasõ yönünde bir pilot 
proje başlatõlmõştõr. Elde edilen sonuçlara 
göre uygulama 2001 yõlõnda ülke genelinde 
yaygõnlaştõrõlacaktõr.  

1275. GATT Uruguay Turu Tarõm Anlaş-
masõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde ülkemiz 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine devam 
edilmiştir. Uruguay Turu sonrasõ gelişmeler 
de göz önüne alõnarak AB ile yeni bir tercihli 
ticaret rejimi oluşturulmuştur. 

1276. VII. Plan döneminde, 4342 sayõlõ 
Mera Kanunu çõkarõlmõştõr. Tarõmda Yeniden 
Yapõlandõrma ve Destekleme Kurulu oluştu-
rulmuştur. 4487 sayõlõ Kanun ile Ürün Borsa-
larõnda vadeli işlemler yapõlabilmesi imkanõ 
sağlanmõştõr. Ayrõca, 552 sayõlõ Yaş Sebze ve 
Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancõ 
Halleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararna-
me çõkarõlmõş, 4367 sayõlõ Kanunla sözkonusu 
KHK�nõn bazõ maddeleri değiştirilmiş ve ilgili 
mevzuatta düzenlemeler yapõlmõştõr. 4572 
sayõlõ Tarõm Satõş Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkõnda Kanun 1 Haziran 2000 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.  

1277. Ancak VII. Plan döneminde, Tarõm-
sal Politikalar ile ilgili Yapõsal Değişim Projesi 
çerçevesinde öngörülen Tütün Tarõmõnõn 
Yeniden Düzenlenmesi, Ürün Sigortasõ, Türkiye 
Ziraat Odalarõ Birliği, Tarõm ve Köyişleri Bakan-
lõğõnõn Yeniden Organizasyonu Kanunlarõ çõka-
rõlamamõştõr. Üretici Birlikleri Kanun Tasarõsõ 
son aşamaya gelmiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1278. Kaynaklarõn etkin kullanõmõ ilkesi 
çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve 
uluslararasõ gelişmeler boyutunu bütün olarak 
ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdü-
rülebilir bir tarõm sektörünün oluşturulmasõ 
temel amaçtõr. Gõda güvenliği ilkesi çerçeve-
sinde artan nüfusun dengeli ve yeterli beslen-
mesi esas olacaktõr.  
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1279. Piyasa fiyat oluşumu üzerinde 
olumsuz etkileri olan ürün fiyatlarõna devlet 
müdahaleleri yerine, üretimin piyasa koşulla-
rõnda talebe uygun olarak yönlendirilmesini 
sağlayacak politika araçlarõ devreye sokularak, 
üretici gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istik-
rarõ esas alõnacaktõr. Üretim maliyetlerini 
azaltõcõ ve teknolojik gelişimi hõzlandõrõcõ 
tedbirler uygulamaya konulacaktõr. 

1280. Tarõm politikalarõnõn esaslarõ; Dünya 
Ticaret Örgütü Tarõm Anlaşmasõnõn öngördüğü 
yükümlülükler ile AB'ye tam üyelik sürecine 
girerken AT Ortak Tarõm Politikasõnda ve 
uluslararasõ ticaretteki gelişmeler çerçevesinde 
belirlenecektir. 

1281. İnsan kaynaklarõ başta olmak üzere 
üretim faktörlerinin daha etkin kullanõlmasõ, 
verimliliğin artõrõlmasõ, tarõmla ilgili kuruluşlar-
da kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, 
kurumsal hizmet akõşõnda gözlenen sorunlarõn 
giderilmesi, sektör içi kaynak dağõlõmõnda 
etkinlik ve rasyonel kullanõmõn sağlanmasõ, 
üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, tarõmsal 
işletmelerin rekabet güçlerinin artõrõlmasõ ve 
pazarlama ağlarõnõn geliştirilmesine ağõrlõk 
verilecektir.  

1282. Çiftçi Kayõt Sistemi, Tapu-Kadastro 
Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çiftlik Muha-
sebe Veri Ağõnõn geliştirilmesi sağlanacaktõr. 
Tarõmsal veri tabanõnõ kullanan Tarõm Bilgi 
Sistemi kurulacaktõr. 

1283. Üreticiyi ve üretim düzeyini risklere 
karşõ korumak amacõyla Risk Yönetimi araçlarõ 
geliştirilecektir. Bu çerçevede; tarõm ürünlerine 
yönelik sigorta sistemi, vadeli işlemler borsasõ, 
sözleşmeli tarõm ve stok yönetimi araçlarõnõn 
geliştirilmesi, yaygõnlaştõrõlmasõ ve etkin şekilde 
uygulamaya konulmasõ sağlanacaktõr. 

1284. Tarõmsal gelişmede bölgesel nitelikli 
programlarõn önemi nedeniyle Tarõmda Sorunlu 

ve Öncelikli Üretim Alanlarõnõn tespit çalõşmalarõ 
çerçevesinde bölgesel özel programlar geliş-
tirilecektir.  

1285. Tarõm sektörü ile ilgili her türlü 
konuda, her aşamada ve düzeyde katõlõmcõ 
proje planlamasõ ve yönetimi esas alõnacaktõr. 

1286. Üreticilerin katõlõmõnõ ve sorum-
luluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere 
finansman sağlayan kõrsal kalkõnma projele-
rinin oluşturulmasõna ve uygulanmasõna baş-
lanacaktõr. 

1287. Kõrsal alanda tarõm-dõşõ sektörlere 
destek verilmesi ve kõrsal sanayinin yaygõn-
laştõrõlmasõ sağlanacaktõr. Tarõmdan çekilecek 
nüfusa yeni istihdam imkanlarõ yaratacak 
projeler geliştirilecektir. 

1288. Tarõmsal araştõrma kurumlarõ etkili 
bir yapõya kavuşturulacak, çeşitli kurum, kuru-
luş ve üniversiteler tarafõndan yapõlan araş-
tõrma faaliyetlerinde koordinasyon sağlana-
caktõr. 

1289. Tarõmsal araştõrma önceliklerinin 
belirlenmesinde üretici talepleri dikkate alõna-
cak ve uygulamaya yönelik araştõrma proje-
lerinin geliştirilmesi ve uygulanmasõnda üreti-
cilerin katõlõmõ ve katkõsõ esas alõnacaktõr. 

1290. Tarõm-sanayi entegrasyonunun 
geliştirilmesi, işleme sanayiinin rekabet ede-
bilirliğini artõrõcõ nitelikte uygun ve kaliteli 
hammaddenin temini ile tarõmsal sanayiye 
dönük sözleşmeli üretimin yaygõnlaştõrõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

1291. Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇAYKUR 
ve Türkiye Şeker Fabrikalarõ A.Ş. işlevlerini 
etkin olarak yerine getirmeleri amacõyla yeni-
den yapõlandõrõlacaktõr. Gerekli altyapõ oluştu-
rulduktan ve düzenlemeler yapõldõktan sonra, 
özel sektör ve üretici örgütlerindeki gelişme-
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lere bağlõ olarak, söz konusu kurumlarõn 
faaliyet alanlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ ve piya-
sada gerekli hallerde müdahale görevi üstlen-
mesi sağlanacaktõr. 

1292. Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlik-
lerinin kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda 
özerkleştirilmesi sağlanõrken, söz konusu 
kurumlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ duru-
munda sürdürülebilirliği sağlayõcõ gerekli önlem 
ve politikalar uygulamaya konulacaktõr. 

1293. Kamu tarafõndan yapõlmakta olan 
bir kõsõm görevler üretici organizasyonlarõna 
devredilecektir. 

1294. Doğal kaynak kullanõmõnda havza 
bazõnda katõlõmcõ proje planlamasõ ve yönetimi 
benimsenecektir. Doğal kaynaklarõn sürdürü-
lebilir biçimde kullanõlmasõ, gen kaynaklarõnõn 
korunmasõ ve saklanmasõ sisteminin kurulmasõ 
sağlanacaktõr. 

1295. Tarõmsal politikalar doğrultusunda 
dengeli ve çevreyle uyumlu tarõmsal kalkõn-
manõn sağlanmasõna yönelik olarak tarõmsal 
altyapõ yatõrõmlarõnõn her aşamasõnda yatõrõm-
dan faydalananlarõn her türlü katõlõmõ sağla-
nacak, mevcut altyapõnõn etkin kullanõmõ ve 
yeni yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesinde kaynak-
larõn rasyonel kullanõmõ temin edilecektir.  

1296. Detaylõ toprak etüdlerinin ve top-
rak haritalarõnõn yapõlmasõ ile topraklarõn 
kullanõm ve korunmasõna ilişkin bir kanunun 
çõkarõlmasõ, kadastro çalõşmalarõnõn tamam-
lanmasõ ve toprak veri tabanõnõn oluşturul-
masõ sağlanarak Arazi Kullanõm Planõ hazõr-
lanacaktõr. 

1297. Bölünemeyecek en küçük parsel 
anlamõnda optimum işletme büyüklükleri 
bölgelere göre tespit edilecek, belirlenecek 
ekonomik işletme büyüklüklerine bağlõ özen-
dirici tedbirler geliştirilecektir. 

1298. Hayvansal ürünler üretimi geliş-
tirilecek, toplumun hayvansal protein bakõmõn-
dan dengeli ve yeterli beslenebilmesini sağla-
mak amacõyla hayvan õslahõ, hayvan hastalõk 
ve zararlõlarõyla mücadele ile kaliteli kesif 
yem ve yem bitkileri üretiminin artõrõlmasõna, 
meralarõn õslahõna ve yayõm hizmetlerine 
ağõrlõk verilecektir. 

1299. Su ürünlerinde sürdürülebilir üreti-
min artõrõlmasõ amacõyla; doğal kaynaklarõn 
rasyonel kullanõmõ sağlanacak, yetiştiricilik ve 
açõk deniz balõkçõlõğõ geliştirilecek, araştõrma 
ve geliştirme faaliyetlerine önem verilecek ve 
kamuda etkin kurumsal bir yapõnõn oluşturul-
masõ için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.  

1300. Ormanlar; toplumun ormancõlõk 
sektörü ürün ve hizmetlerine olan gereksi-
nimlerini, sürdürülebilir ormancõlõk, biyolojik 
çeşitlilik ile yaban hayatõnõ koruma ve çok 
yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda 
ekonomik, sosyal, çevresel ve ergonomik 
kriterler çerçevesinde yönetilecek, işletilecek 
ve korunacaktõr. 

1301. Ülkemizde ormansõzlaşma, çölleş-
me, toprak erozyonu, sel, heyelan ve çõğ gibi 
afetleri önlemek amacõyla, ağaçlandõrma, 
erozyon kontrolu, mera õslahõ ve sosyal orman-
cõlõk faaliyetleri geliştirilecek, gerçek ve tüzel 
kişilerin orman yetiştirme etkinlikleri destek-
lenecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1302. Tarõm sektörü ile ilgili konularõ bir 
bütünlük içinde ele alan Çerçeve Tarõm 
Kanunu çõkarõlacaktõr. 

1303. Ziraat Odalarõnõn etkin olarak faali-
yetlerini sürdürmeleri ve geliştirilmeleri yö-
nünde düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1304. Kamudan bağõmsõz bir yapõda üre-
ticilere üretimden pazarlamaya kadar olan 
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safhalarda hizmet vermek üzere kar amacõ 
gütmeyen organizasyonlar oluşturmaya yönelik 
bir Üretici Birlikleri Kanunu çõkarõlacaktõr. Ör-
gütlü çiftçi kesiminin desteklenmesi ve bu 
yönde teşvik önlemlerinin uygulamaya geçiril-
mesi sağlanacaktõr. Söz konusu örgütlerde 
denetimin özerkleştirilmesi yönünde düzen-
lemeler yapõlacaktõr. 

1305. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ile 
tarõmsal nitelikli Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
yeniden yapõlandõrõlacaktõr. 

1306. Tarõmsal Ürün Sigortalarõ Kanunu-
nun ve buna ilişkin eylem planõnõn hazõrlan-
masõna ilişkin çalõşmalar tamamlanacaktõr.  

1307. Tarõmda Yeniden Yapõlandõrma ve 
Destekleme Kurulu, özel sektör kuruluşlarõ ile 
çiftçi örgütleri temsilcilerini yeterince kapsa-
madõğõndan, yeni üyelerin katõlõmõyla geniş-
letilecektir. 

2. BİTKİSEL ÜRETİM

a) Mevcut durum

1308. Bitkisel üretim, tarõm sektörü üre-
timi içerisinde yaklaşõk yüzde 65�lik payõ ile 
önemini korumaktadõr. Ancak, büyük ölçüde 
iklim şartlarõna bağlõ kalan bitkisel üretim 
potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanõla-
madõğõ ve verimin düşük kaldõğõ görülmektedir. 

1309. Özel sektör tohumculuğunun teşvik 
edilmesi sonucu tohumluk üretimlerinde özel 
sektörün payõ 1995 yõlõnda buğdayda yüzde 
3,2, arpada yüzde 3,8, hibrit ayçiçeğinde ve 
patateste yüzde 99, pamukta yüzde 1,3, yem 
bitkilerinde yüzde 11 iken 1999 yõlõnda buğ-
dayda yüzde 8, arpada yüzde 17, hibrit ayçi-
çeğinde yüzde 100, patateste yüzde 99,7, 
pamukta yüzde 13,5, yem bitkilerinde yüzde 
41 olmuştur. 

1310. Nadas Alanlarõnõn Daraltõlmasõ 
Projesi uygulama alanõnda, bakliyat ve yem 

bitkileri ekim alanlarõ 1995 yõlõnda toplam 
114.321 hektar iken, 1999 yõlõnda 237.589 
hektara ulaşmõştõr. 

1311. İkinci Ürün Araştõrma ve Yayõm 
Projesi uygulama alanõ 1995 yõlõnda toplam 
13.665 hektar iken, özellikle mõsõr, susam, 
ayçiçeği, çeltik ve soya ekim alanlarõndaki 
artõşlar sonucu 1999 yõlõnda toplam 34.994 
hektar olmuştur. 

1312. Kamu tarafõndan yürütülen bitki 
hastalõk ve zararlõlarõ ile mücadele programõ, 
öncelikle süne, kõmõl ve zeytin sineğine karşõ 
sürdürülmüştür.  

1313. VII. Plan döneminde bitkisel ürün-
ler üretiminin yõlda ortalama yüzde 2,9, ihra-
catõnõn yüzde 6,6, ithalatõnõn ise yüzde 9,2 
artmasõ beklenmektedir.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1314. Bitkisel ürünlerin üretim, verim, 
kalite ve ihracatõnõn artõrõlmasõ temel amaçtõr. 

1315. Bitkisel üretimde verim ve kalite 
artõşõnõ sağlamak için sertifikalõ tohumluk kul-
lanõmõ yaygõnlaştõrõlacaktõr. Tohumculuk sek-
törü ile ilgili düzenlemelerde uluslararasõ ve 
özellikle AT ilke, norm ve uygulamalarõ esas 
alõnacaktõr. Ayrõca, transgenik bitkilere ilişkin 
düzenlemeler yapõlacaktõr.  

1316. Verimlilik ve dõş rekabet gücünün 
artõrõlabilmesi için tohumculuk sektörünün 
piyasa koşullarõ dahilinde faaliyet göstermesi 
sağlanacak ve özel girişimciliğin üretim, işle-
me ve pazarlama safhalarõnda olduğu kadar 
Ar-Ge alanlarõnda da daha etkin rol almasõ 
özendirilecektir. 

1317. Tarõmsal üretimin çevre üzerinde 
olumsuz etkilerini azaltmak esas alõnacaktõr. 
Bu kapsamda alõnacak önlemlere ilaveten 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

136 

gübre, ilaç ve sulama girdilerinde doğal kay-
naklar ve çevre ile uyumlu kullanõmlarõn yay-
gõnlaştõrõlmasõ sağlanacak, girdi desteklerin-
den gübre ve ilaç desteği azaltõlarak zaman 
içerisinde kaldõrõlacak, ekolojik ürünlerin 
üretimi özendirilecektir. 

1318. Entegre zararlõ yönetimi ve biyo-
lojik mücadele başta olmak üzere alternatif 
mücadele metodlarõna öncelik verilecektir. 
Bu çerçevede, zirai mücadelede; uluslararasõ 
taahhütlerimiz, çağdaş bitki koruma anlayõşõ, 
gõda güvenilirliği, ekolojik denge ile çevre 
boyutu göz önünde bulundurulacaktõr.  

1319. Pazarlama altyapõsõna yönelik ola-
rak Ürün Borsalarõ Geliştirme Projesi tamam-
lanacak, vadeli işlem borsalarõnõn geliştirilmesi 
ve toptancõ hallerinin etkin çalõşmasõ sağla-
nacak, çiftçi/özel kesim silo ve depolama 
kapasitesinin artõrõlmasõna yönelik girişimler 
özendirilecektir. 

1320. Tarõmsal yayõm, çiftçi eğitimi ve 
tarõmla ilgili öğretim kurumlarõnõn gelişmelere 
uygun olarak yeniden düzenlenmesi sağlana-
caktõr. Mevcut eğitim ve yayõm sistemi yeniden 
değerlendirilecek, kamunun yayõmdaki rolü 
gözden geçirilerek, özel yayõmcõlõğa önem 
verilecektir. Genç çiftçilere sertifikalõ eğitim 
ve yetişkin çiftçilere talebe göre eğitim temel 
yaklaşõm olacaktõr.  

1321. Ayçiçeği, soya ve pamuk gibi ürün-
lerde gerekli kurumsal yapõ ve pazarlama 
altyapõsõnõn geliştirilmesi ve prim sistemi 
uygulamasõ ile üretim artõşõ sağlanacaktõr. 
Ayrõca, mõsõr üretim artõşõnõ teminen kurutma 
tesisleri yapõmõ özendirilecektir. 

1322. Stok yönetimi çerçevesinde, tahõl 
grubu ürünlerin alõm fiyatõ ile satõş fiyatõ ara-
sõnda belirli bir fiyat aralõğõnõn belirlenmesi 
ve aynõ dönemde ilan edilmesi uygulamasõ 
sürdürülecektir. 

1323. Şeker üretimi ve talebi arasõnda 
dengeyi tesis etmek ve pancar alõmlarõ ile 
talep fazlasõ şeker stoklarõnõn bütçe üzerin-
deki yükünü azaltmak amacõyla şeker pan-
carõ üretiminde kota uygulamasõna devam 
edilecek ve ekim nöbeti süresi uzatõlacaktõr. 

1324. Fõndõk üretim alanlarõnõn daraltõl-
masõna yönelik önlemler alõnacak ve çay 
üretim alanlarõnõn genişlemesi önlenecek, 
budama uygulamasõna devam edilerek kaliteli 
yaş çay arzõ sağlanacaktõr. 

1325. Arz fazlasõ olan fõndõk ve çay üre-
tim alanlarõnda alternatif ürünler ile bölgede 
yeni iş imkanlarõnõn geliştirilmesine yönelik 
projeler uygulamaya geçirilecektir. 

1326. Tütün üretiminde piyasa fiyatlarõ 
esas alõnacak ve bu çerçevede tütün müza-
yede sistemi kurulacaktõr.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1327. 1177 sayõlõ Tütün Tekeli Kanunu 
ve 196 sayõlõ Ekici Tütün Satõş Piyasalarõnõn 
desteklenmesine dair Kanunlar günün şart-
larõna uygun hale getirilecektir. 

1328. Şeker üretim-tüketim dengesinin 
gözetilmesi esasõna dayalõ olarak şeker sana-
yiinde özel sektörün daha etkin kõlõnmasõ ama-
cõyla 6747 sayõlõ Şeker Kanununda gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1329. Tarõmsal ürünlerin Ekolojik metod-
larla üretilmesine ilişkin Kanun çalõşmalarõna 
başlanõlacak, Transgenik bitkilere ilişkin bir 
yönetmelik hazõrlanacaktõr. 

3. HAYVANCILIK

a) Mevcut Durum

1330. Hayvancõlõk sektörü; hayvansal 
ürünler ihtiyacõnõ karşõlamasõnõn yanõsõra 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

137 

devamlõ istihdam yaratmasõ, tarõma dayalõ et, 
süt, yem, yünlü tekstil ve deri sanayilerine 
hammadde sağlamasõ yönünden önem arz 
etmektedir.  

1331. Ülkemizde hayvan sayõsõ, hayvan-
cõlõk sektörü gelişmiş pekçok ülkeden fazla 
olmasõna rağmen birim hayvan başõna elde 
edilen verim daha düşüktür. Hayvancõlõğõ 
gelişmiş ülkelerde ortalama sõğõr karkas ağõr-
lõğõ 250 kg. dolayõnda iken, ülkemizde 160-
170 kg.�dõr. Sõğõr başõna süt verimi bu ülke-
lerde ortalama 5000-6000 kg/laktasyon olup, 
ülkemizde 1400-1500 kg/laktasyondur. 

1332. 1998 yõlõ hayvancõlõk istatistiklerine 
göre genel hayvan sayõsõ içerisinde düşük 
verimli yerli õrk hayvanlar, sõğõr mevcudunun 
yüzde 41,7�sini, koyun mevcudunun ise yüzde 
97�sini oluşturmaktadõr. 

1333. Hayvanlarõn õslahõ maksadõyla suni 
tohumlama faaliyetine devam edilmiştir. Bu 
çerçevede 1995 yõlõnda 898 bin, 1996 yõlõnda 
962 bin, 1997 yõlõnda 1 milyon, 1998 yõlõnda 
1,1 milyon, 1999 yõlõnda 1,2 milyon baş sõğõr 
suni tohumlama metoduyla tohumlanmõştõr. 
2000 yõlõnda bu rakamõn 1,3 milyon baş 
olmasõ beklenmektedir. 

1334. 1996-1999 yõllarõ arasõnda 51.586 
baş olmak üzere belli bir program dahilinde, 
1987-1999 yõllarõ arasõnda toplam 342.608 
baş damõzlõk sõğõr ithal edilerek üreticilere 
dağõtõlmõştõr. 

1335. Kasaplõk ve besi sõğõrõ ithalatõ 1995 
yõlõnda 350 bin baş, 1996 yõlõnda 119 bin baş 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 1997 yõlõnda canlõ 
hayvan ithalatõnõn durdurulmasõ nedeniyle 
1997, 1998 ve 1999 yõllarõnda kasaplõk sõğõr 
ithalatõ yapõlmamõştõr. 

1336. VII. Plan döneminde hayvancõlõk 
üretiminin yõllõk ortalama yüzde 0,2, ithala-

tõnõn yüzde 22,5, ihracatõnõn ise yüzde 16,8 
oranlarõnda azalacağõ tahmin edilmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1337. VIII. Plan döneminde hayvancõlõk-
taki temel amaç; toplumumuzun hayvansal 
protein bakõmõndan dengeli, yeterli beslene-
bilmesini temin maksadõyla üretim artõşõnõ 
sağlamaktõr. Bu amaçla, hayvan õslahõ, kaliteli 
kesif yem ve yem bitkileri üretimi artõrõlacak, 
hayvan hastalõk ve zararlõlarõyla etkili müca-
dele ve yayõm hizmetleri geliştirilecektir. İç 
talebi karşõladõktan sonra ihracata yönelik 
üretim seviyesini yakalayabilmek için hayvan-
cõlõğa özel önem verilecek, ete ve süte dayalõ 
sanayi ülke genelinde yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

1338. Hayvan õslahõ politikalarõna işlerlik 
kazandõrmak amacõyla, ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcile-
rinden oluşan Hayvan Islahõ Komisyonu kurul-
masõ, mevcut danõşma kurullarõnõn geliştiril-
mesi ve yaygõnlaştõrõlmalarõ sağlanacaktõr. 

1339. Hayvancõlõkla ilgili güvenilir istatis-
tiklerin toplanmasõ amacõyla 1984 yõlõndan 
beri yapõlmayan Genel Hayvan Sayõmõ gerçek-
leştirilecektir. Farklõ hayvan türleriyle yetiş-
tirme faaliyeti sürdüren işletmelerde optimum 
işletme büyüklüğü tespit çalõşmalarõ yapõla-
caktõr. 

1340. Üreticilerin kooperatifleşmesi, şir-
ketleşmesi ve üretici birliklerinin kurulmasõ 
özendirilecektir. 

1341. Damõzlõkçõ işletmelerin yaygõnlaş-
tõrõlmasõ sağlanacak ve bu işletmeler tarafõn-
dan elde edilen hayvanlarõn; yetiştirme, dağõ-
tõm ve pazarlanmalarõ safhalarõnda, kamu 
kuruluşlarõ tarafõndan sözleşmeli yetiştiricilik 
konusu dahil her türlü teknik bilgi ve yardõmlar 
etkin bir şekilde sağlanacak, özel sektör kat-
kõsõ özendirilecektir. 
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1342. Yetiştiricilerin damõzlõk ve kasaplõk 
hayvan ihtiyaçlarõnõn yurtiçinden karşõlanma-
sõna öncelik verilecek, gerekli hallerde ise 
öncelikle damõzlõk boğa, sperma, embriyo 
veya damõzlõk düve ithali yoluna gidilecektir. 

1343. Sanayinin kaliteli hammadde ihti-
yacõnõ karşõlamak ve aynõ zamanda kõrmõzõ et, 
süt üretimini artõrabilmek için sõğõrõn yanõnda et 
ve süt verim yönlü koyun ile keçilerin õslah 
ve üretim çalõşmalarõna önem verilecektir. 

1344. Arõcõlõğõn geliştirilebilmesi maksa-
dõyla flora çeşitleri, flora mevsimi ve kapasi-
tesinin haritalandõrõlmasõna önem verilecek 
ve Arõcõlõk Araştõrma Enstitülerinin tüm ülkeye 
hizmet verecek tarzda yapõlandõrõlmalarõ sağla-
nacaktõr. 

1345. Suni tohumlama teknisyeni, sa-
ğõmcõ ve çoban eğitimine önem verilecektir. 

1346. Kanatlõ hayvan üretimi artõrõlarak, 
tavuk, hindi ve ördek etleri ile yumurta tüke-
timi ve ihracatõ özendirilecektir. 

1347. Yerli hayvan gen kaynaklarõ koru-
nacak; bu maksatla Hayvan Gen Bankasõ 
kurulacaktõr. 

1348. Tarõm yapõlan alanlarda yüzde 3-
3,5 oranõnda yer alan kaliteli kaba yem 
üretim alanlarõnõn artõrõlmasõ sağlanacaktõr.  

1349. Hayvan hastalõklarõ ve zararlõlarõ-
nõn etkilerinin enaza indirilmesine ilişkin çalõş-
malar yoğunlaştõrõlacak, ayrõca aşõ, ilaç, serum 
üretimlerinin miktar, kalitesi artõrõlacak ve 
ithal edilen ürünlerin denetimleri üzerinde 
önemle durulacaktõr. 

4. SU ÜRÜNLERİ

a) Mevcut Durum

1350. Ülkemiz; su ürünleri konusunda 
büyük bir potansiyele sahip olmasõna karşõn 

su ürünlerinin ekonomiye katkõsõ çok düşük-
tür. 

1351. Su ürünleri üretimi,1995 yõlõnda 
649,2 bin ton iken, 1996 yõlõnda 549,6 bin 
ton, 1997 yõlõnda 500,3 bin ton ve 1998 
yõlõnda 543,9 bin ton olmuştur. Toplam su 
ürünleri üretiminin VII. Plan döneminde 
ortalama yõlda yüzde 2,2 oranõnda azalmasõ 
beklenmektedir.  

1352. Denizlerimizde, kõyõ balõkçõlõğõna 
dayanan avcõlõkla yapõlan üretim; kirlilik, 
ekolojik değişimler ve kaynaklarõn rasyonel 
kullanõlmamasõ sonucunda düşmüştür. Ayrõca 
gerekli altyapõ tamamlanamadõğõndan açõk 
deniz balõkçõlõğõna başlanamamõştõr. Yetiştiri-
cilikle yapõlan üretim artarak toplam su ürün-
leri üretimindeki payõ yüzde 10�lara yüksel-
miştir. 

1353. Su ürünleri stoklarõnõn büyüklük-
leri, bunlarõ etkileyen faktörleri ve yõllõk avla-
nabilir miktarõ belirlemek amacõyla yapõlmasõ 
gerekli görülen çalõşmalar ile Ar-Ge faaliyet-
lerinin koordinasyon içinde uygulamaya 
dönük olarak gerçekleştirilememesi sürdürü-
lebilir üretimi engellemektedir.  

1354. Ülkemiz içsu alanlarõnõn yaklaşõk 
yüzde 17�sine sahip olacak GAP Bölgesindeki 
su kaynaklarõnõn değerlendirilmesi amacõyla 
gerekli sektörel altyapõnõn tamamlanmasõ 
çalõşmalarõna devam edilmektedir. 

1355. VII. Plan döneminde, su ürünleri 
sektöründe üretimi etkileyen en önemli alt 
yapõ olan balõkçõ barõnaklarõndan 18 adedi 
tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Böylece 
Plan dönemi sonu itibarõyla ülkemizde 145 
adet balõkçõ barõnağõ, 44 adet barõnma yeri 
ve 59 adet çekek yeri olmak üzere toplam 
248 adet kõyõ yapõsõ balõkçõlarõmõzõn hizmetine 
açõlmõş olacaktõr. 
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1356. Toplam ihracatõmõzda yüzde 80�lik 
payõ olan AT tarafõndan ülkemiz menşeili taze 
balõk ve çift kabuklu yumuşakçalarõn ithalatõ, 
üretim ve işleme yerlerindeki hijyenik şartlarõn 
yetersizliği nedeniyle 1998 yõlõnda yasaklanmõş, 
ancak yapõlan iyileştirme çalõşmalarõ sonu-
cunda bu yasak 1999 yõlõ içerisinde kaldõrõl-
mõştõr. Konuyla ilgili düzenlemeler, koruma 
kontrol faaliyetlerini güçlendirme çalõşmalarõ 
çerçevesinde sürdürülmektedir. 

1357. VII. Plan döneminde su ürünleri 
üretiminin yõlda ortalama yüzde 2,2, ihraca-
tõnõn yüzde 3,5 oranõnda azalmasõ beklen-
mektedir. İthalatta, 1995 yõlõnda büyük bir 
artõş görülmüş olmasõna rağmen 1997-2000 
döneminde yõlda ortalama yüzde 1 oranõnda 
azalma olmasõ beklenmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1358. Su kaynaklarõnõn korunarak sürdü-
rülebilir kullanõm ilkesi çerçevesinde, su ürün-
leri üretimi artõrõlacaktõr. 

1359. Üretimin artõrõlmasõ için, denizleri-
mizdeki ve içsularõmõzdaki doğal ortamlarõn 
korunmasõ, kontrolu ve geliştirilmesi sağla-
nacaktõr. Bu çerçevede en fazla üretimin ger-
çekleştirildiği Karadeniz�de balõkçõlõğõn korun-
masõ ve geliştirilmesi için ülkemiz koordina-
törlüğünde sürdürülen çalõşmalar sonuçlan-
dõrõlacaktõr. Gerekli altyapõ tamamlanarak 
açõk deniz balõkçõlõğõna geçilecek, bu konuyla 
ilgili uluslararasõ anlaşmalarõn yapõlmasõ için 
girişimlerde bulunulacaktõr. Yetiştiriciliğin 
çevre, turizm, orman, ulaştõrma ve diğer ilgili 
sektörlerle etkileşimi dikkate alõnarak gelişti-
rilmesine ve yaygõnlaştõrõlmasõna önem verile-
cektir. 

1360. Ülkemiz içsu kaynaklarõnõn rasyo-
nel olarak kullanõlmasõ amacõyla, ekolojik ve 
limnolojik özellikleri belirlenecek, ortama 
uygun ve ekonomik değeri yüksek türlerin 

yetiştirilmesi için balõklandõrma faaliyetleri 
yönlendirilecektir. Özellikle GAP Bölgesindeki 
su ürünleri potansiyeli değerlendirilecektir. 

1361. Denizlerimizden elde edilen üre-
timde görülen azalma eğiliminin önlenebil-
mesi ve kaynaklarõn korunarak üretimin 
artõrõlmasõ amacõyla, stok büyüklüklerinin ve 
yõllõk avlanabilir miktarõn belirlenmesine 
yönelik araştõrma faaliyetlerinin sürekli ve 
uygulamaya dönük olarak gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktõr. 

1362. Sektörde pazarlama altyapõ eksik-
likleri giderilerek, pazar koşullarõnõn öngör-
düğü düzenlemeler yapõlacak ve ihracat artõ-
rõlacaktõr. 

1363. AT Ortak Balõkçõlõk Politikasõna 
uyum esas alõnacaktõr. 

5. ORMANCILIK

a) Mevcut Durum

1364. Ülkenin sosyoekonomik kalkõnma-
sõna önemli katkõlar sağlayan ve 2000 yõlõ 
sonu itibarõyla yüzde 77�sinde kadastro-sõnõr-
landõrma işlerinin tamamlanmasõ beklenilen 
ormanlar, tarihi gelişim sürecinde plansõz ve 
aşõrõ kullanõmlar sonucu, yapõ, servet ve 
genetik yönlerden tahrip olmuş, erozyona 
uğramõştõr. Yaklaşõk yarõsõ verimli durumda 
olan 20,7 milyon hektarlõk ekosistemin 1,8�i 
biyolojik çeşitlilik olmak üzere, toplam yüzde 
17,5�i Korunan Alanlar olarak değerlendiril-
mektedir. 

1365. VII.Plan döneminde, sektör üre-
timinin yõlda ortalama yüzde 0,1 azalmasõ, 
ihracatõn yüzde 4,2, ithalatõn ise yüzde 7,4 
oranõnda artmasõ beklenmektedir. 

1366. 1999 yõlõ sonu itibarõyla Planlõ 
dönemde, kaynağõ geliştirmek ve daha iyi 
değerlendirmek amacõyla, 120 bin hektarõ 
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yeşil kuşak olmak üzere toplam 1.739 bin 
hektar ağaçlandõrma, 388 bin hektar toprak 
muhafaza, 546 bin hektar enerji ormanõ 
tesisi ve 92 bin hektar mera õslahõ çalõşmasõ 
gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmelere karşõn, 
aynõ dönemde toplam 451 bin hektarlõk 
orman alanõ yangõnlarla tahrip olmuş, 444 
bin hektarlõk alan da çeşitli yasa uygulama-
larõyla orman rejimi dõşõna çõkarõlmõştõr. 

1367. Kadastro işlerinin tamamlanama-
masõ, uzmanlaşmõş teknik personel ve işçi 
açõğõ olmasõ, kapsamlõ yetişme muhiti envan-
terinin olmamasõ, işletme amaçlarõndaki belir-
sizlik, ergonomik faaliyetlere gereken ağõrlõğõn 
verilmemesi, gençleştirme çalõşmalarõnda 
planlarõn gerisinde kalõnmasõ, korunan alan-
larõn azlõğõ ve finansman yetersizliği nedeniyle 
yõllõk ağaçlandõrmalarõn düşüklüğü sektörün 
temel sorunlarõnõ oluşturmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1368. Ormanlar, ekosistem yaklaşõmõ 
dahilinde, devamlõlõk, çok amaçlõ yararlanma, 
katõlõmcõlõk, uzmanlaşma, biyolojik çeşitlilik 
ile su ve yaban hayatõnõn korunmasõ ve top-
lumsal istikrarõn geliştirilmesi ilkeleri doğrul-
tusunda; yetişme muhiti şartlarõ, sektörler 
arasõ bağõmlõlõk, verim gücü ve taşõma kapa-
sitesi, orman sağlõğõ ve peyzajõ, ekoturizm, 
verimlilik, kirlenme, yangõn-böcek-heyelan-
kar-çõğ-sel-don ve kuraklõk gerçekleri ile 
ergonomik faktörler dikkate alõnarak işletile-
cek, korunacak ve geliştirilecektir. 

1369. Orman rejimindeki alanlarda, saha 
emniyetinin sağlanmasõ, korumanõn etkinleş-
tirilmesi, kamu yararõnõn gözetilmesi ve yatõ-
rõmlarõn verimliliği bakõmõndan, kadastro-sõnõr-
landõrma faaliyetinin, potansiyel gençleştir-
me ve ağaçlandõrma sahalarõ öncelikli olmak 
üzere ormanlarõn saha bütünlüğünün korun-
masõ göz önünde bulundurularak, yoğunlaş-
tõrõlmasõ esas alõnacaktõr. 

1370. Biyolojik çeşitliliği, su ve yaban 
hayatõnõ, kültürel ve estetik değerleri korumak, 
ormanlarõn henüz bilinmeyen yararlarõnõn 
araştõrõlmasõna imkan vermek, toprak eroz-
yonu ile heyelan ve çõğ olgularõnõ önlemek ve 
ekoturizmi geliştirmek amacõyla, Tabiatõ Koruma 
Alanlarõ, Milli Park ve benzeri Korunan Alanlar 
geliştirilecek ve yaygõnlaştõrõlacaktõr. Bu çalõş-
malarda, ekosistemlerin içerdiği değerleri 
koruyucu yeterli büyüklükte olmasõ esas 
alõnacaktõr. 

1371. Orman, mera ve su amenajman 
planlarõ, sürdürülebilir orman yönetimi ilke-
leri doğrultusunda, toplum ihtiyaçlarõ, eko-
sistemin çeşitli fonksiyonlarõ, odun ve odun 
dõşõ ürün ve hizmetler dahil yetişme muhiti 
envanteri, işletme amaçlarõ, korunan alanlar 
ve nesli tehlikede olan yaban hayatõ ile bitki 
türleri dikkate alõnarak yeniden düzenlene-
cektir. Gençleştirme çalõşmalarõnõn, silvikültür 
planlarõ doğrultusunda, doğal ağaç türleri 
esas alõnarak aksatõlmadan gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktõr.  

1372. Orman alanlarõnda çeşitli kuruluş-
larca gerçekleştirilecek bina, tesis, yol, maden 
çõkarma, elektrik havai hattõ ve benzeri tüm 
inşaat işleriyle odun üretim faaliyetlerinde, 
toprak, flora ve faunanõn korunmasõ ile su 
kalitesinin gözetilmesi temel ilke olacak, 
standartlar geliştirilerek gerekli düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1373. Orman alanlarõnda, çevreyi koruma 
ve batõk maliyet/yatõrõm yaratõlmamasõ ama-
cõyla mevcut yollarõn iyileştirilmesi öncelikli 
olmak üzere teknik standartlara uygun yol 
yapõmõna ağõrlõk verilecektir. VIII. Plan döne-
minde toplam 5 bin km. yeni yol ve özellikle 
Batõ Karadeniz kayõn ormanlarõnda, kõş mev-
siminde üretim yapõlmasõnõ sağlayarak odun 
kaybõnõ azaltmak amacõyla 10 bin km. stabilize 
yol yapõlacaktõr.  
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1374. Ormansõzlaşma, çölleşme, toprak 
erozyonu, sel, heyelan ve çõğ gibi doğal afet-
leri önlemek, küresel karbon dengesinin iyileş-
tirilmesine katkõda bulunmak, odun hammad-
desi ihtiyacõnõ karşõlamak ve köylünün sosyo-
ekonomik durumunu iyileştirme amaçlarõyla 
ve biyolojik çöl ortamõ yaratmayacak şekilde, 
Plan döneminde toplam 300 bin hektar ağaç-
landõrma, 175 bin hektar toprak muhafaza 
ve 30 bin hektar mera õslahõ çalõşmasõ yapõl-
masõ beklenmektedir. Çalõşmalarda hõzlõ büyü-
yen türlere özel ağõrlõk verilecek, orman bakõm 
çalõşmalarõ aksatõlmayacaktõr. 

1375. Sosyal, kültürel ve çevresel neden-
lerle ve doğal ormanlara olan sosyal baskõnõn 
azaltõlmasõ amacõyla, yeşil kuşak ve parklar 
şeklinde oluşturulacak şehir ormanlarõ ile 
hatõra ormanlarõ kurulmasõ özendirilecek ve 
yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

1376. Orman köylüsünün kalkõndõrõlmasõ 
amacõyla, meşe, akasya, fõstõk çamõ ve benzeri 
çok yönlü yarar sağlayan türleri içeren sosyal 
ve tarõmsal ormancõlõk faaliyetleri ile tõbbi, 
aromatik ve süs bitkileri üretimi geliştirilecek, 
enerji ormanlarõ tesisi yaygõnlaştõrõlacaktõr. 
Gerçek ve tüzel kişilerin özel orman kurma 
etkinlikleri desteklenecektir. 

1377. Orman yangõnlarõnõ önleme ve 
mücadelede, silvikültürel önlemlerin alõnmasõ, 
yangõn emniyet yol ve şeritlerinin tesisi ve 
kontrollu yakma gibi tedbirlerin uygulanmasõ 
yanõnda; yangõn ekiplerinin tam donanõmlõ 
olarak istihdamõ, başta arazöz olmak üzere, 
helikopter ve uçaktan yararlanõlmasõnõn artõ-
rõlmasõ, erken haber alma ve ulaşõm sistem-
lerinin geliştirilmesi, eğitim ve halkõn bilgilen-
dirilmesi çalõşmalarõ etkinleştirilecektir. Zararlõ 
böcek ve hastalõklarla mücadelede, biyolojik 
metodlara ağõrlõk verilecektir.  

1378. Ormancõlõk faaliyetlerinin sağlõklõ, 
güvenli ortam ve koşullarda yapõlabilmesi 

amacõyla koruyucu giysilerden, mekanizasyon 
ve çalõşma ortamõna kadar, insan-iş-çevre 
sistemi ile ilgili olarak gerekli ergonomik dü-
zenlemeler yapõlacak, standartlar geliştirilecek, 
istatistikler oluşturularak eğitsel çalõşmalar 
yapõlacak, iş başõ denetimleri etkinleştirile-
cektir. 

1379. Ormancõlõk araştõrma birimleri ve 
çalõşmalarõ; dünya ile entegrasyon bilincinde, 
arazi kullanõmõ, biyolojik çeşitlilik, çevresel 
fonksiyonlar, sosyal ormancõlõk, kirlenme, sera 
etkisi, asit yağmurlarõ, nesli tehlikede su ve 
yaban hayatõ ile sahanõn üretim gücü ve taşõ-
ma kapasitesi konularõnõ kapsayacak, katma 
değer ve diğer ekonomik verileri üretecek 
şekilde oluşturulacaktõr. Konunun özelliğine 
bağlõ olarak, araştõrmacõ, uygulayõcõ, sivil top-
lum örgütleri ve orman köylülerinin işbirliği 
sağlanacaktõr.  

1380. Yeşil, yaşanabilir bir çevre yaratma 
ve orman yangõnlarõnõ önleme konusunda, 
gerekli toplumsal iradenin oluşturulmasõ amacõ 
ile faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 
meslek odalarõ ve bilim çevrelerinin çalõşmalarõ 
desteklenecektir.  

1381. Amenajman planõ yapõmõ, orman 
yangõnlarõ ile zararlõ böcek ve hastalõklarla 
mücadele ve kadastro çalõşmalarõ öncelikli 
olmak üzere tüm ormancõlõk faaliyetlerinde 
sağlõk ve etkinlik açõsõndan uzaktan algõlama 
yöntemlerinin kullanõmõna ağõrlõk verilecektir. 

1382. AT�ye uyum çalõşmalarõ paralelinde; 
mevzuat, strateji, organizasyon, faaliyet prog-
ramlarõ ve ürün standartlarõnõn gözden geçi-
rilmesi, iç tüketim ile dõş ticarete konu olan 
bitkisel kaynaklar, tõbbi bitkiler ve doğal man-
tarlarõn yok olmasõnõ önleyecek önlemlerin 
alõnmasõ, orman ürünlerinin çevresel ve sos-
yal sorumluluk anlayõşõ ile üretimini ifade eden 
Yeşil Sertifika veya Yeşil Etiket olarak nitelen-
dirilen yöntemin, ülkemizde de prensip ve 
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kriterlerinin oluşturularak, uygulamaya konul-
masõ gerekli görülmektedir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1383. 6831 Sayõlõ Orman Kanunu çevre 
koruma, kamu yararõ, ekosistem bütünlüğü 
ve yaban hayatõnõn korunmasõ dikkate alõnarak 
yeniden düzenlenecektir. 

1384. Orman Bakanlõğõ bünyesinde, iş 
güvenliği, işçi sağlõğõ ve çalõşma hayatõnõ 
iyileştirmek, konu ile ilgili standartlar ve 
istatistikler oluşturmak, eğitim ve denetim 
çalõşmalarõ yapmak amacõyla, laboratuvar ve 
yayõm araçlarõ ile donatõlmõş ergonomik bir 
birim kurulacaktõr. 

IX. ENERJİ

a) Mevcut Durum

1385. Planlõ kalkõnma döneminde, büyü-
yen ekonomiye, gelişen ve çeşitlenen sanayi 
faaliyetlerine ve değişen demografik yapõya 
paralel olarak ülkemizin birincil enerji ve elek-
trik tüketiminde önemli artõşlar kaydedilmiştir. 
1999 yõlõ sonu itibarõyla kişi başõna birincil 
enerji tüketimi 1.158 kilogram petrol eşdeğe-
rine (kep), kişi başõna elektrik arzõ ise 1.840 
kilovatsaate (kWh) yükselmiştir. Buna rağmen 
bu değerler, halen kişi başõna 1.500 kep ve 
2.200 kWh düzeyinde olan dünya birincil 
enerji ve elektrik tüketim ortalamalarõnõn 
altõnda bulunmaktadõr. 

1386. Enerji, ekonomik ve sosyal kalkõn-
ma için temel girdilerden birisi durumundadõr. 
Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, tekno-
lojinin yaygõnlaşmasõ ve refah artõşõna paralel 
olarak enerji tüketimi kaçõnõlmaz bir şekilde 
büyümektedir. Buna karşõlõk enerji tüketiminin 
mümkün olan en alt düzeyde tutulmasõ, ener-
jinin en tasarruflu ve verimli bir şekilde kulla-
nõlmasõ gerekmektedir. Çünkü enerji sektö-
ründe; 

-Enerji kaynaklarõnõn üretim ve temin
maliyeti yüksektir. Enerji projeleri, uzun 
planlama, gelişim ve yatõrõm süreleri, yüksek 
finansman ve gelişmiş teknoloji gerektiren 
yatõrõmlardõr. 

-Petrol ve doğal gaz gibi kaliteli fosil yakõt
varlõğõ zaman içinde azalõrken, bu kaynaklarõn 
stratejik önemi yükselecek, bu kaynaklarõn 
yerini dolduracak yeni enerji kaynaklarõ 
geliştirilmediği sürece, fiyatlarõ artõş eğilimi 
içine girecektir. 

-Enerji kaynaklarõ açõsõndan zengin olma-
yan ülkemizde, bu alanda halen yüzde 62 
düzeyinde bulunan dõşa bağõmlõlõk, tüketim 
gelişirken zaman içinde artacaktõr. 

-Enerji kaynaklarõ, üretim ve tüketim
aşamasõnda çevreyi olumsuz etkileyen özel-
liklere sahiptir. Çevresel sorunlarõn giderilmesi 
ise önemli bir maliyet unsurudur. Küresel 
kirlenme uluslararasõ alanda ortak politikalar 
oluşturulmasõ gereken konulardan biri haline 
gelmiştir. 

1387. Bu nedenlerle, sürdürülebilir bir 
kalkõnma yaklaşõmõ içinde, ekonomik ve 
sosyal gelişimi destekleyecek, çevreyi en az 
düzeyde tahrip edecek, asgari miktar ve 
maliyette enerji tüketimi ve dolayõsõyla arzõ 
hedef alõnmak durumundadõr. 

1388. Günümüzde, kişi başõna enerji 
tüketimi bir gelişmişlik göstergesi olmaktan 
çõkmõştõr. Amaç, kişi başõna enerji tüketimini 
artõrmak değil, bir birim enerji tüketimi ile en 
fazla üretimi ve refahõ yaratmak olarak 
görülmektedir. 

1389. Enerji sektörünün bu yaklaşõm 
içinde yapõlandõrõlmasõnda ve geliştirilmesinde, 
enerji politikalarõnõn bu doğrultuda oluşturul-
masõnda, enerji alt sektörlerinde serbest 
piyasa düzenine geçilirken bu genel politikalar 
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õşõğõnda düzenlemeler getirilmesinde yarar 
görülmektedir. 

1390. Sürdürülebilir bir kalkõnma yakla-
şõmõ içinde, ekonomik ve sosyal gelişimi des-
tekleyecek, çevreye en az düzeyde zarar 
verecek, asgari miktar ve maliyette enerji 
tüketimi ve dolayõsõyla arzõ hedef alõnmak 
durumundadõr. 

1391. 1984 yõlõndan bu yana özel kesim 
faaliyetlerinin geliştirilmeye çalõşõldõğõ elektrik 
alt sektöründe daha özel bir planlama yakla-
şõmõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Çünkü elektrik 
alt sektöründe; 

-Elektrik talebi, bölgesel olarak, mev-
simlik, günlük ve saatlik farklõlõklar göstermek-
tedir. En yüksek yükle en düşük yük arasõnda 
iki kata yakõn bir farklõlõk olabilmektedir. 
Talebin kendine özgü bu yapõsõ ve elektrik 
enerjisinin depolanamamasõ nedeniyle, yük-
talep eğrisine en iyi şekilde cevap verebilecek 
bir santral sisteminin kurulmasõ gerekmektedir. 

-Elektrik üretimi için termik, hidrolik,
nükleer, yenilenebilir gibi alternatif üretim 
kaynak ve teknolojileri bulunmaktadõr. Bütün 
bu santrallarõn yatõrõm ve işletme maliyetleri, 
işletmeye hazõr bulunma dönem ve süreleri, 
işletmeye giriş-çõkõş özellikleri büyük farklõ-
lõklar göstermektedir. Bu nedenle her santral
tipi, mevsimlik ve günlük değişen yük-talep
eğrisinin farklõ bir kesimine hitap etmektedir.

-Elektrik üretim sistemi planlanõrken,
santrallarõn bu farklõ özelliklerinin ve talebin 
bölgesel gelişiminin dikkate alõnmasõ ve talebi 
en uygun santral setiyle, en düşük kayõp ve 
maliyetlerle karşõlayabilecek optimal üretim 
ve iletim sistem planlarõ üzerinde durulmasõ 
gerekmektedir. 

1392. Bu çerçevede, enerji ve elektrik 
sektörlerinin çok ciddi ve sağlõklõ çalõşmalarla 

planlanmasõ, proje seçim, yatõrõm ve politika 
kararlarõnõn bu çalõşmalar doğrultusunda 
verilmesi gerekmektedir. 

1393. Bu gerekliliğe karşõn ülkemizde, 
planlananõn aksine uzun yõllardõr sektörün 
sağlõklõ bir şekilde yapõlandõrõlmasõ sağlana-
mamõş, yatõrõmlar istikrarlõ bir şekilde yürütü-
lememiştir. Enerji yatõrõmlarõnda yaşanan 
istikrarsõzlõklara bağlõ olarak bazõ dönemler 
aşõrõ atõl üretim kapasitesiyle, bazõ dönem-
lerde ise ciddi enerji açõklarõyla yaşanmak 
durumunda kalõnmõştõr. 

1394. VII. Plan döneminin son yõllarõnda 
içine girilen ve VIII. Plan döneminin ilk yõlla-
rõnda sürmesi beklenen enerji yetersizliğinin 
temel nedeni ise geçmiş on yõllõk yatõrõm uygu-
lamasõndan kaynaklanmaktadõr. Çünkü santral 
projeleri, tipine bağlõ olarak ortalama 3-8 yõl 
gibi inşaat süreleri gerektirmekte, bu süreler 
proje karar ve geliştirme süreleri ile birlikte 
daha da uzayabilmektedir. 

1395. VI. Plan döneminde 12 milyar dolar 
düzeyinde öngörülen Plan hedefine karşõlõk 
ancak 8 milyar dolar düzeyinde bir enerji 
yatõrõmõ yapõlabilmiştir. VII. Plan dönemi için 
önerilen 18 milyar dolarlõk yatõrõma karşõlõk 
ise dönem sonu itibarõyla 11 milyar dolar 
düzeyinde bir yatõrõm gerçekleşmesi beklen-
mektedir. Böylece son iki Plan döneminde 
öngörülen yatõrõmõn ancak yüzde 60-70�i 
gerçekleştirilmiş olmaktadõr. Özel kesimden 
beklenen yatõrõmlarõn gerçekleşmemesi bu 
düşük oranõn temel nedenini oluşturmuştur. 

1396. 1980�li yõllarõn ortasõnda, dünya-
daki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 
enerji yatõrõmlarõnõ artõrmak amacõyla elektrik 
sektörünün özel kesime açõlmasõ gerekli görül-
müş, bu amaçla özel kesim yatõrõm ve faali-
yetlerini geliştirmek için yeni modeller uygu-
lamaya konulmuş, sektörün yeniden yapõlan-
dõrõlmasõ gündeme getirilmiştir. Ancak, öngö-
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rülen düzenlemeler zamanõnda yapõlamamõş, 
özel kesimden beklenen yatõrõmlar ve katkõlar 
alõnamamõştõr. Özel kesim şirketlerince yapõl-
masõ beklenen projeler nedeniyle de kamu 
proje paketi geliştirilememiş, kamu yatõrõm-
larõnda da yetersiz kalõnmõştõr.  

1397. Sektörün rekabete açõlmasõnõ sağ-
layacak yeniden yapõlanma ve düzenleyici 
kurulun kurulmasõ çalõşmalarõnõn 1996 yõlõ 
içinde tamamlanmasõ, VII. Planda öngörül-
müş olmasõna rağmen, bu çalõşmalar bugüne 
kadar bitirilememiştir. 

1398. Ülke elektrik tüketimi, geçmiş kõrk 
yõlda, yõllõk ortalama yüzde 10 gibi yüksek bir 
hõzla büyümüştür. Bu artõş hõzõ son yirmi yõlda 
yüzde 8,5 düzeyine gerilemiştir. Azalan artõş 
hõzõna rağmen ülke elektrik talebi, tüketimde 
doyuma ulaşõncaya kadar daha uzun bir süre 
yüksek oranlarda artmaya devam edecektir. 

1399. Yapõlan çalõşmalar, 1999 yõlõnda 
118,5 milyar kWh olan elektrik tüketiminin, 
2005 yõlõnda 195 milyar kWh ve 2010 yõlõnda 
285 milyar kWh�e ulaşacağõnõ göstermektedir. 

1400. Bu talebi karşõlamaya yönelik üre-
tim sisteminin, iletim ve dağõtõm sistemleri ile 
birlikte gerçekleştirilmesi, kamu finansman 
imkanlarõnõn üzerinde yatõrõm zorunluluğu 
yaratmaktadõr. Bu nedenle yerli ve/veya 
yabancõ özel sermayenin elektrik sektörüne 
çekilmesi ihtiyacõ önemini sürdürmektedir. 

1401. 1984 yõlõ sonunda çõkarõlan 3096 
sayõlõ Kanun çerçevesinde bugüne kadar yürü-
tülen özelleştirme çalõşmalarõ, değişik neden-
lerle istenen sonuçlara ulaşamamõştõr. Yap-
İşlet ve Yap-İşlet-Devret gibi farklõ modellerle 
gündeme getirilen yeni santral projeleri plan-
landõğõ gibi yürütülememiştir. Mevcut termik 
santrallarõn ve elektrik dağõtõm müesseseleri-
nin özel şirketlere devri çalõşmalarõ halen 
devam etmektedir. 

1402. Sektörde özel kesim için istikrarlõ 
ve güven verici bir sistem ortaya konulama-
mõş ve özel şirketleri sektöre çekmek amacõyla 
aşõrõ yüksek tarifelerle elektrik alõm-ödeme 
garantileri, yakõt temin garantisi, Hazine 
garantisi, uluslararasõ tahkim gibi aşõrõ güven-
celer verilmek durumunda kalõnmõştõr. 

1403. Buna rağmen projelerin bir sistem 
planlama çalõşmasõnõn ürünü projeler olma-
masõ, şirketlerin sağlõklõ değerlendirmelerle 
seçilmemesi, aşõrõ yüksek proje paketiyle ve 
aşõrõ yüksek tarifelerle bağlantõlara girilmesi 
ve TEAŞ�õn yüksek YİD elektrik maliyetlerini 
tarifesine yansõtamamasõ nedeniyle mali dar-
boğaza girmesi sonucu yeni çözüm arayõşla-
rõna yönelme durumunda kalõnmõştõr. 

1404. Sektörde uzun vadede rekabete 
açõk bir piyasa oluşturulmasõ amacõ, yürütülen 
uzun vadeli, yüksek tarifeli ve alõm-ödeme 
garantili proje uygulamalarõyla çelişir hale 
gelmiştir. Bunun yanõ sõra tarife oluşumunda 
rekabet olmamasõ nedeniyle, uzun dönemde 
sanayi ve genel ekonomiyi olumsuz şekilde 
etkileyeceği düşünülen yüksek maliyetli bir 
sisteme dönüşüm başlamõştõr. 

1405. Doğal gaz sektöründe de, elektrik 
sektörüne paralel sorunlar ortaya çõkmaya 
başlamõştõr. Yapõlan doğal gaz ithal bağlan-
tõlarõ ve projeleri sağlõklõ bir talep çalõşmasõna 
dayanmamaktadõr. Müracaat aşamasõndaki 
çok sayõda özel doğal gaz santral projesinin 
potansiyel talep kaynağõ olarak kabul edilmesi 
neticesinde, yakõn dönem için aşõrõ bir gaz 
bağlantõsõna girilmiş bulunmaktadõr. 

1406. Doğal gaz ithal bağlantõlarõnõn ve 
boru hattõ güzergahlarõnõn gerçekçi talep 
çalõşmalarõna dayandõrõlmasõ ihtiyacõ önemini 
korumaktadõr. 

1407. Elektrik dağõtõm sistemlerinde ve 
şehir şebekelerinde kayõplarõn azaltõlmasõna 
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yönelik olarak uygulanan projelerden olumlu 
sonuç alõnamamõştõr. Kaçak elektrik tüketimi, 
özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolunun 
bazõ illerinde çok büyük oranlara ulaşmõştõr. 
Aşõrõ boyutlara ulaşan bu durum, elektrik 
sektörünü ve kurumlarõnõ ciddi şekilde etkile-
mektedir. 

1408. Ülke ekonomisinin ve sanayisinin 
gelişmiş ülkelere göre aşõrõ yüksek enerji yo-
ğunluğu enerji tasarruf potansiyelinin büyüklü-
ğünü göstermekte, ancak bu potansiyelin 
kullanõmõna yönelik politika, tedbir ve yön-
temler yeterli şekilde uygulamaya aktarõla-
mamaktadõr. 

1409. VII. Plan dönemi içinde birincil 
enerji tüketimi yõlda ortalama yüzde 4,5 ora-
nõnda büyümüştür. 1995 yõlõnda 63,1 milyon 
tep olan birincil enerji tüketiminin, 2000 yõlõ 
sonunda 78,8 milyon tep�e ulaşmasõ beklen-
mektedir. 

1410. Buna karşõlõk birincil enerji üreti-
minde ancak yõllõk yüzde 1,3 oranõnda bir 
büyüme sağlanabilmiş, 1995 yõlõnda 26,3 
milyon tep olan birincil enerji üretimi, 2000 
yõlõnda 28,1 milyon tep düzeyinde kalmõştõr. 
Bunun sonucunda, talebin yurtiçi üretimle 
karşõlanma oranõ düşmüştür. 

1411. Birincil enerji tüketiminde doğal 
gaz ve hidrolik enerji paylarõ yükselirken, 
petrol ürünleri ve gayriticari enerji payõnda 
düşüşler olmuştur. 1999 yõlõ itibarõyla ticari 
kaynaklarõn toplam birincil enerji tüketimi 
içindeki payõ yüzde 90�õ aşmõştõr. 

1412. Birincil enerji tüketiminin sektörel 
paylarõnda önemli değişiklikler izlenmektedir. 
1995-1999 döneminde konut ve hizmetler 
sektörünün payõ yüzde 24�den yüzde 20�ye 
ve ulaştõrma sektörü payõ yüzde 17�den yüzde 
15�e gerilerken, sanayi sektörü payõ yüzde 
31�den yüzde 32�ye ve elektrik sektörünün 
payõ yüzde 25�den yüzde 30�a yükselmiştir. 

1413. Elektrik alt sektöründe, VII. Plan 
döneminin ilk dört yõlõnda santrallar kurulu 
gücüne 5.165 MW, üretim kapasitesine 34,3 
milyar kWh ilave yapõlmõştõr. Ancak yatõrõmlar 
yetersiz kalmõş, sistemde yeterli üretim yedeği 
oluşturulamadõğõ için 1999 yõlõnda elektrik 
kesintilerine gidilmek durumunda kalõnmõştõr. 
Bu kesintilerde, baraj rezervuarlarõndaki su 
seviyelerinin kritik düzeylere düşmesi nede-
niyle hidrolik santrallarda normal üretimin 
yapõlamamasõnõn yanõsõra doğal gaz santral-
larõnõn yakõt ihtiyacõnõn tam olarak karşõlana-
mamasõ da rol oynamõştõr. 

1414. Yatõrõmõ süren ve 2000 yõlõ içinde 
işletmeye girecek santrallarla VII. Plan dönemi 
sonunda kurulu güç 27.391 MW�a, üretim 
kapasitesi 146,4 milyar kWh�e, fiili üretim 
124,2 milyar kWh�e ve 2 milyar kWh net 
ithalatla toplam elektrik tüketimi 126,8 milyar 
kWh�e ulaşacaktõr. Sistemde kurulu güç yedeği 
açõsõndan yeterli bir düzeye ulaşõlmakla birlikte, 
hidrolik santrallardan ancak yüzde 70 düze-
yinde enerji alõnabilmesi bir sorun olarak 
gündemde bulunmaktadõr. 

1415. Üretim sistemindeki yetersizliklere 
karşõlõk iletim ve dağõtõm sistemlerinde büyük 
sorunlar yaşanmamõştõr. İletim yatõrõmlarõ 
programlandõğõ şekilde sürdürülmüştür. Diğer 
taraftan, alõnan tedbirlere karşõlõk dağõtõm 
sisteminde ve şebekelerde yüzde 20�nin üze-
rinde oranlarda seyreden kayõp ve kaçaklarõn 
önüne geçilememiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1416. Enerji sektöründe temel amaç, 
artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji 
ihtiyaçlarõnõn sürekli ve kesintisiz bir şekilde 
ve mümkün olan en düşük maliyetlerle, gü-
venli bir arz sistemi içinde karşõlanabilmesidir. 

1417. Enerji alt sektörlerinde, değişen 
ekonomik konjonktür ve artan özelleştirme 
faaliyetleri paralelinde özel kesimin daha 
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aktif rol oynayabileceği bir yapõya dönüşüm 
amaçlanmaktadõr. Bu doğrultuda başta 
elektrik ve doğal gaz alt sektörleri olmak 
üzere, enerji kaynaklarõnõn üretiminden 
tüketimine kadar her aşamada özel kesimin 
en üst düzeyde yatõrõm ve işletme faaliyet-
lerine katõlõmõ için gerekli yasal ve kurumsal 
değişikliklerin yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 

1418. Bu düzenlemeler yapõlõrken yatõrõm-
larõn, ülke ihtiyaçlarõnõ en uygun maliyetlerle, 
yeterli ve güvenli şekilde karşõlayacak düzeyde, 
istikrarlõ ve sürekli biçimde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmalõdõr. 

1419. Elektrik sektörünün optimal bir 
sistem anlayõşõyla geliştirilmesi esastõr. Yeni 
projeler, tip (hidrolik, gaz, kömür, nükleer ve 
rüzgar gibi), kapasite ve yer itibarõyla, 
detaylõ çalõşmalarla belirlenmelidir. 

1420. Özel kesimin enerji yatõrõmlarõna 
yönlendirilmesi, aşõrõ garantilerle değil, sağlõklõ 
işleyen bir proje seçim, değerlendirme, dene-
tim ve işletim yaklaşõmõyla sağlanmalõdõr. 
Ancak bu şekilde büyük ve finansal açõdan 
güçlü şirketlerin sektöre çekilmesi mümkün 
olabilecektir. 

1421. Elektrik sektöründe, tasarlanan 
rekabete dayalõ sistemin yerleştirilmesini 
engelleyici uzun vadeli alõm anlaşmalarõndan 
kaçõnõlmalõdõr. 

1422. Elektrik açõğõna veya fazlalõğõna 
yer vermeyen, sistem yük ihtiyaçlarõna uygun 
büyüklük ve tipte seçilmiş projelerle geliştiril-
miş bir elektrik üretim sisteminde, şirketler 
daha düşük maliyet ve alõm garantileriyle ve 
daha güvenli bir şekilde faaliyet gösterebi-
lecek, sektörün özel kesime açõlõmõ daha 
sağlõklõ bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

1423. Sektör kaynaklarõ arasõnda doğal 
gazõn özel bir yeri ve önemi bulunmaktadõr. 

Fiyat, verimlilik ve çevre açõsõndan avantaj-
larõyla doğal gazõn tüketim payõnõn artõrõlmasõ 
amaçlanmaktadõr. Ancak bu gelişimin planlõ 
ve sağlõklõ bir şekilde sürdürülmesi şarttõr. 

1424. Uzun vadeli gaz alõmlarõna ait giri-
şimler, elektrik sektöründeki optimal sistem 
gelişim planlarõ ve konut ve sanayi gelişim 
plan ve politikalarõ çerçevesinde gerçekleş-
tirilmelidir.  

1425. Yeniden yapõlanma çalõşmalarõ 
gerçekleştirilirken yaşanacak dönüşüm süre-
cinde, yatõrõm, üretim ve işletme faaliyetlerinde 
herhangi bir aksamaya neden olunmamasõ 
için gereken tedbirler alõnacaktõr. 

1426. Elektrik üretim alt sektöründe dü-
zenlemeler yapõlõrken, santrallarõn optimal 
gelişim planlarõ çerçevesinde programlanmasõ, 
yatõrõm, işletme ve enerji satõş aşamalarõna 
en düşük maliyetlerle ulaşõlabilmesi amacõyla 
rekabetin sağlanmasõ, bu faaliyetleri yürütecek 
şirketlerde yeterlilik aranmasõ, sistemin kredi-
lendirilebilir ve kendini finanse eder bir 
yapõda oluşturulmasõna önem verilecektir. 

1427. Elektrik dağõtõm alt sektörü yeniden 
yapõlanõrken, rekabetin sağlanmasõ amacõyla 
büyük tüketicilere kendi elektrik üreticilerini 
seçme serbestisinin verilmesi, dağõtõm şirket-
lerinin elektriği doğrudan üreticilerden alma 
haklarõnõn olmasõ, üreticilerden rekabet sonu-
cu daha düşük fiyatlarla satõn alõnabilecek 
enerjinin maliyetinin dağõtõm şirketlerince, 
küçük tüketicilere yansõtõlmasõ gibi hususlarõn 
dikkate alõnmasõ gerekli görülmektedir. 

1428. Doğal gaz sektöründe yeniden 
yapõlanma aşamasõnda, bölgesel özel gaz 
dağõtõm şirketlerinin oluşumu ve böylece 
doğal gaz kullanõmõnõn ülke çapõnda yaygõn-
laşmasõ üzerinde önemle durulacaktõr. 
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TABLO: 25- Birincil Enerji ve Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketiminde Gelişmeler

Yõllõk Ortalama 
Artõş (%) 

Birim 
1995 

Gerçekleşme 
1999 

Gerçekleşme 
2000 

Gerç.Tahmini 
2005 

Tahmin VII.Plan VIII.Plan
BİRİNCİL ENERJİ 
 ÜRETİM BTEP 26.320  28.133  28.134  29.825  1,3  1,2  
 TÜKETİM BTEP 63.148  74.560  78.780  105.970  4,5  6,1  
 Kişi Başõna 
 Tüketim KEP 1.045  1.158  1.206  1.506  2,9  4,5  
ELEKTRİK ENERJİSİ 
 KURULU GÜÇ MW 20.952  26.117  27.391  42.783  5,5  9,3  
  Termik MW 11.074  15.546  16.219  27.311  7,9  11,0  
  Hidrolik ve Diğer MW 9.878  10.571  11.172  15.473  2,5  6,7  
 ÜRETİM GWh 86.247  116.440  124.200  193.900  7,6  9,3  
  Termik GWh 50.620  81.646  92.860  145.250  12,9  9,4  
  Hidrolik ve Diğer GWh 35.627  34.794  31.340  48.650  (2,5) 9,2  
 İTHALAT GWh - 2330 3000 2200 
 İHRACAT GWh 696 285 400 1000 
 TÜKETİM GWh 85.645  118.485  126.800  195.100  8,2  9,0  
 Kişi Başõna  
 Tüketim kWh 1.417  1.840  1.941  2.773  6,5  7,4  

BTEP: Bin ton petrol eşdeğeri ; KEP: Kilogram petrol eşdeğeri ; GWh: Milyon kilovatsaat 

TABLO: 26- Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynaklarõn Oranlarõ 
(Miktar: Bin TEP) 

1995 
Gerçekleşme 

1999 
Gerçekleşme 

2000 
Gerç. Tahmini 

2005 
Tahmin 

Yõllõk 
Ortalama 
Artõş (%) 

Miktar 
Yüzde 

Dağõlõm Miktar 
Yüzde 

Dağõlõm Miktar 
Yüzde 

Dağõlõm Miktar 
Yüzde 

Dağõlõm 
VII. 
Plan 

VIII. 
Plan 

TİCARİ ENERJİ 56.080 88,8 68.103 91,3 72.376 91,9 100.585 94,9 5,2 6,8 
 Taşkömürü 6.690 10,6 9.186 12,3 8.855 11,2 9.245 8,7 5,8 0,9 
 Linyit 10.634 16,8 12.954 17,4 13.485 17,1 13.775 13,0 4,9 0,4 
 Petrol Ürünleri 29.323 46,4 31.292 42,0 33.876 43,0 43.875 41,4 2,9 5,3 
 Doğal Gaz 6.313 10,0 11.354 15,2 13.076 16,6 29.105 27,5 15,7 17,4 
 Hidrolik Enerji 3.057 4,8 2.982 4,0 2.675 3,4 4.007 3,8 (2,6) 8,4 
 Yenilenebilir Enerji 123 0,2 159 0,2 185 0,2 475 0,4 8,5 20,7 
 Elektrik İthalatõ 
 (İhracatõ) (60) -0,1 176 0,2 224 0,3 103 0,1 (230,2) -14,3
GAYRİ-TİCARİ 
ENERJİ 7.068 11,2 6.457 8,7 6.404 8,1 5.385 5,1 (2,0) -3,4
 Odun (T) 5.512 8,7 5.082 6,8 5.070 6,4 4.350 4,1 (1,7) -3,0
 Hayvan ve Bitki  
 Artõklarõ (T) 1.556 2,5 1.375 1,8 1.334 1,7 1.035 1,0 (3,0) -4,9

TOPLAM 63.148 100,0 74.560 100,0 78.780 100,0 105.970 100,0 4,5 6,1 
 Kişi Başõna 
Tüketim (KEP) 1.045 1.158 1.206 1.506 
(T) Tahmini 
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TABLO: 27- Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar İtibariyle Sektörel Dağõlõmõ (Bin TEP) 
1995 1999 

Konut ve 
Hizmetler Ulaştõrma Tarõm Elektrik 

Sanayi 
ve Diğer Toplam 

Konut ve 
Hizmetler Ulaştõrma Tarõm Elektrik 

Sanayi 
ve Diğer Toplam 

TİCARİ ENERJİ 7.747 11.024 2.425 15.494 19.390 56.080 8.143 11.083 2.863 22.331 23.683 68.103 
Taşkömürü 876 2 568 5.244 6.690 471 4 756 7.955 9.186 
Linyit 1.918 6.841 1.875 10.634 2.085 9.158 1.711 12.954 
Petrol Ürünleri 3.933 11.021 2.425 1.803 10.141 29.323 3.282 11.075 2.863 2.440 11.632 31.292 
Doğal Gaz 904 1 3.278 2.130 6.313 2.155 4 6.810 2.385 11.354 
Hidrolik Enerji 3.057 3.057 2.982 2.982 
Yenilenebilir Enerji 116 7 123 150 9 159 
Elektrik İthalatõ (60) (60) 176 176 
GAYRİ-TİCARİ ENERJİ 7.068 7.068 6.387 70 6.457 
Odun (T) 5.512 5.512 5.082 5.082 
Hayvan ve Bitki Artõklarõ (T) 1.556 1.556 1.305 70 1.375 
TOPLAM 14.815 11.024 2.425 15.494 19.390 63.148 14.530 11.083 2.863 22.401 23.683 74.560 
YÜZDE DAĞILIM 23,5 17,5 3,8 24,5 30,7 100,0 19,5 14,9 3,8 30,0 31,8 100,0 

(Bin TEP) 
2000 2005 

Konut ve 
Hizmetler Ulaştõrma Tarõm Elektrik 

Sanayi 
ve Diğer Toplam 

Konut ve 
Hizmetler Ulaştõrma Tarõm Elektrik 

Sanayi 
ve Diğer Toplam 

TİCARİ ENERJİ 8.366 11.660 3.000 24.500 24.850 72.376 10.800 15.020 3.600 37.065 34.100 100.585 
 Taşkömürü 300 5 750 7.800 8.855 200 5 2.540 6.500 9.245 
 Linyit 1.900 9.885 1.700 13.485 1.200 11.775 800 13.775 
 Petrol Ürünleri 3.650 11.650 3.000 2.676 12.900 33.876 3.300 15.000 3.600 3.775 18.200 43.875 
 Doğal Gaz 2.350 5 8.271 2.450 13.076 5.800 15 14.690 8.600 29.105 
 Hidrolik Enerji 2.675 2.675 4.007 4.007 
Yenilenebilir Enerji 166 19 185 300 175 475 
 Elektrik İthalatõ 224 224 103 103 
GAYRİ-TİCARİ ENERJİ 6.334 70 6.404 5.315 70 5.385 
 Odun (T) 5.070 5.070 4.350 4.350 
 Hayvan ve Bitki Artõklarõ (T) 1.264 70 1.334 965 70 1.035 
TOPLAM 14.700 11.660 3.000 24.570 24.850 78.780 16.115 15.020 3.600 37.135 34.100 105.970 
YÜZDE DAĞILIM 18,7 14,8 3,8 31,2 31,5 100,0 15,2 14,2 3,4 35,0 32,2 100,0 

(T) Tahmin
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TABLO: 28- Elektrik Enerjisi Kurulu Güç ve Üretim Değerler

Kurulu Güç (MW) Üretim (GWh) 
ARZ=Brüt Tüketim 

(GWh) 

YILLAR Termik Hidrolik Toplam 
Yõllõk 
Artõş 

% 
Artõş Termik Hidrolik Toplam 

Yõllõk 
Artõş 

% 
Artõş 

İthalat 
(İhracat) Toplam 

Yõllõk 
Artõş 

% 
Artõş 

1990 9.551  6.764  16.315  509  3,2 34.395  23.148  57.543  5.500  10,6 (731) 56.812  4.210  8,0 

1991 10.093  7.114  17.207  892  5,5 37.563  22.683  60.246  2.703  4,7 253 60.499  3.687  6,5 

1992 10.335  8.379  18.714  1.507  8,8 40.774  26.568  67.342  7.096  11,8 (125) 67.217  6.718  11,1 

1993 10.653  9.682  20.335  1.621  8,7 39.857  33.951  73.808  6.466  9,6 (376) 73.432  6.215  9,2 

1994 10.993  9.864  20.857  522  2,6 47.736  30.586  78.322  4.514  6,1 (539) 77.783  4.351  5,9 

1995 11.089  9.863  20.952  95  0,5 50.706  35.541  86.247  7.925  10,1 (696) 85.551  7.768  10,0 

1996 11.312  9.935  21.247  295  1,4 54.387  40.475  94.862  8.615  10,0 (73) 94.789  9.238  10,8 

1997 11.787  10.103  21.890  643  3,0 63.480  39.816  103.296  8.434  8,9 2.221 105.517  10.728  11,3 

1998 13.036  10.316  23.352  2.105  6,7 68.793  42.229  111.022  16.160  7,5 3.000 114.022  8.505  8,1 

1999 15.561  10.556  26.117  4.227  11,8 81.727  34.713  116.440  13.144  4,9 2.045 118.485  4.463  3,9 

2000 16.219  11.172  27.391  4.039  4,9 92.860  31.340  124.200  13.178  6,7 2.600 126.800  8.315  7,0 

2005 27.351  15.432  42.783  3.333  9,3 145.485  48.415  193.900  15.492  9,3 1.200 195.100  15.323  9,0 

Not: Jeotermal termik; rüzgar, biyogaz ve biyomas hidrolik değerler içinde gösterilmiştir. 
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TABLO: 29- Elektrik Enerjisinde Yakõt Cinslerine Göre Kurulu Güç, Üretim Kapasitesi ve Üretim Değerleri 

 
Güç: MW 
Üretim: GWh 

1995 1999 2000 2005 
Kurulu 

Güç 
Ortalama 

Üretim 
Fiili 

Üretim 
Kurulu 

Güç 
Ortalama 

Üretim 
Fiili 

Üretim 
Kurulu 

Güç 
Ortalama 

Üretim 
Fiili 

Üretim 
Kurulu 

Güç 
Ortalama 

Üretim 
Fiili 

Üretim 

Taşkömürü 326 2.118 2.232 335 2.178 3.123 335 2.178 3.100 1.545 10.678 10.500 

Linyit 6.048 36.444 25.815 6.352 41.430 33.908 6.669 43.649 36.600 8.514 55.629 43.600 

Fuel-Oil 1.149 8.738 5.498 1.207 7.185 6.472 1.287 7.575 7.260 1.287 7.575 6.000 

Motorin,LPG,Nafta 204 330 274 335 1.904 1.607 335 1.904 1.600 1.182 8.316 6.500 

Doğal Gaz 2.884 18.843 16.579 6.150 42.328 36.346 6.411 44.155 44.140 13.929 90.938 78.400 

Diğer yakõtlar 14 70 222 14 76 190 14 76 160 54 316 250 

Çok yakõtlõ (*) 449 2.693 1.153 6.920 1153 6.920 800 5.200 

TERMİK 11.074 69.236 50.620 15.546 102.020 81.646 16.204 106.456 92.860 27.311 178.652 145.250 

HİDROLİK 9.863 36.414 35.541 10.537 37.834 34.677 11.115 39.652 31.100 14.780 52.831 46.600 

Jeotermal 15 90 86 15 90 81 15 90 80 40 277 235 

Rüzgar 9 26 21 48 157 145 643 1.926 1.800 

Biyogaz-atõk 10 30 15 10 30 15 10 30 15 

TOPLAM 20.952 105.740 86.247 26.117 140.000 116.440 27.391 146.385 124.200 42.783 233.716 193.900 

(*) Fiili üretim yakõt oranlarõna göre dağõtõlmõştõr. 
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TABLO: 30- Elektrik Enerjisi Tüketiminin Kullanõcõ Gruplarõna Göre Dağõlõmõ 
(GWh) 

1995 
Gerçekleşme 

1999 
Gerçekleşme 

2000 
Gerçekleşme 

2005 
Gerçekleşme 

Yõllõk Ortalama 
Artõş (%) 

GWh 
Pay (%) GWh Pay (%) GWh Pay (%) GWh Pay (%) VII.Plan VIII.Plan

Konutlar 14493 16,9 21800 18,4 24000 18,9 40600 20,8 10,6 11,1 

Ticarethaneler 4195 4,9 8700 7,3 9400 7,4 16000 8,2 17,5 11,2 

Resmi Daire 3012 3,5 4700 4,0 5100 4,0 6400 3,3 11,1 4,6 

Genel Aydõnlatma 3106 3,6 4100 3,5 4400 3,5 7400 3,8 7,2 11,0 

Sanayi 38007 44,4 46000 38,8 50000 39,4 77000 39,5 5,6 9,0 

Diğer 4581 5,4 6100 5,1 6500 5,1 11500 5,9 7,2 12,1 

NET TOPLAM 67394 78,8 91400 77,1 99400 78,4  158900 81,4 8,1 9,8 

İç Tüketim ve Kayõp 18157 21,2 27085 22,9 27400 21,6 36200 18,6 8,6 5,7 

BRÜT TOPLAM 85551 100,0  118485 100,0  126800 100,0  195100 100,0 8,2 9,0 

Kişi Başõna Net Tüketim (kWh) 1115 1420 1522 2258 6,4 8,2 

Kişi Başõna Brüt Tüketim (kWh) 1416 1840 1941 2773 6,5 7,4 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

152 

1429. VIII. Plan döneminde birincil enerji 
talebinin, amaçlanan ekonomik büyüme hõzõ 
paralelinde, yõlda ortalama yüzde 6,1 oranõn-
da artõş göstermesi beklenmektedir. Böylece, 
dönem sonunda toplam birincil enerji tüke-
timi 106 milyon tep�e, kişi başõna birincil 
enerji tüketimi ise 1.506 kep�e ulaşacaktõr. 
Buna karşõlõk, birincil enerji üretiminde bek-
lenen düşük artõş hõzõ nedeniyle ithal kaynak-
larõn toplam tüketim içindeki payõ artmaya 
devam edecektir. 

1430. Tüketim içinde kaynak bazõnda en 
büyük artõş doğal gazda olacaktõr. Plan dönemi 
sonu itibarõyla doğal gaz talebinin 35 milyar 
m³ düzeyine yükselmesi beklenmektedir. 
Doğal gazõn yüzde 50�si elektrik üretiminde, 
yüzde 30�u sanayide, yüzde 20�si de bina-
larda kullanõlacaktõr. 

1431. Sektörel bazda en çarpõcõ gelişme 
de elektrik talebindeki yüksek artõşa paralel 
olarak, elektrik sektöründe görülmekte olup, 
sektörün toplam birincil enerji tüketimi için-
deki payõ yüzde 35�e ulaşacaktõr. 

1432. VIII. Plan döneminde ülke elektrik 
talebinin, yõlda ortalama yüzde 9 oranõnda 
artõş göstermesi ve toplam elektrik tüketimi-
nin dönem sonunda 195,1 milyar kWh�e, kişi 
başõna elektrik tüketiminin ise 2.773 kWh�e 
ulaşmasõ beklenmektedir. 

1433. Dönem sonunda elektrik santral-
larõ kurulu gücünün, 15.392 MW artõşla 42.783 
MW�a, santrallar üretim kapasitesinin ise 234 
milyar kWh�e ulaşmasõ beklenmektedir. Böy-
lece Plan dönemi sonunda sistem kurulu güç 
yedeği yüzde 37, üretim kapasite yedeği ise 
yüzde 20 civarõnda oluşacaktõr. 

1434. Elektrik üretim ve dağõtõm siste-
minin özel kesime devrine paralel olarak, 
daha etkin bir sistem hizmeti verilmesi hedef 
alõnmaktadõr. Bu doğrultuda elektrik dağõtõm 
sisteminde kayõp ve kaçak miktarlarõnda 

azalma, tahsilat oranõnda artõş hedeflenmek-
tedir. Elektrik maliyetlerinin tarifeye yansõtõl-
masõ ve kaçak tüketimin engellenmesiyle 
daha etkin ve tasarrufu özendirici bir tüketim 
yapõsõna ulaşõlacaktõr. 

1435. Elektrik sektörünün yanõ sõra enerji 
sektörünün tüm faaliyet alanlarõnda daha 
verimli, tasarruflu ve temiz çalõşan üretim, 
nakil ve tüketim teknolojilerine önem ve 
öncelik verilecektir. 

1436. Doğanõn korunmasõ amacõ dikkate 
alõnarak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynak-
larõnõn geliştirilmesi, yaygõnlaştõrõlmasõ ve 
tüketimde daha büyük oranlarda yer almasõ 
için tedbirler alõnacaktõr. Böylece yerli fosil 
kaynaklarõn yanõ sõra yenilenebilir enerji kay-
naklarõ da katõlarak ülke enerji potansiyelinin 
en üst derecede kullanõma sokulmasõ sağla-
nacaktõr. 

1437. Nükleer enerjinin uzun dönem geli-
şim planlarõ üzerinde önemle durulacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1438. Yakõt ve elektrik talebinin kesinti-
siz, güvenli ve uygun maliyetlerle karşõlana-
bilmesi için enerji yatõrõmlarõnõn planlõ ve istik-
rarlõ bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

1439. Bu çerçevede, elektrik ve doğal 
gaz sektörlerinde özel ve kamu kesimi faali-
yetlerini düzenleyerek, tüketici haklarõnõn 
korunmasõnõn yanõsõra, etkin ve verimli bir 
arz sistemi kurulmasõnõ amaçlayan, rekabete 
açõk, sağlõklõ, etkin ve işleyen bir piyasanõn 
oluşturulmasõ için gerekli yeni yasal düzen-
lemelere gidilecektir. 
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X. ULAŞTIRMA

1. GENEL ULAŞTIRMA
POLİTİKALARI

a) Mevcut Durum

1440. Ulaştõrma sektöründe, alt sistem-
lerin birbirlerini tamamlayõcõ bir yapõ içerisin-
de gelişebilmesi, ekonomik ve sosyal yaşamõn 
gereksinimlerinin yerinde, zamanõnda, eko-
nomik ve güvenli biçimde karşõlanabilmesi 
için sistemin bir bütün olarak ele alõnmasõnõ 
sağlayacak bir Ulaştõrma Ana Planõ bulunma-
maktadõr. Ulaştõrma Ana Planõnõn eksikliği 
ulaştõrma alt sektörlerinin hemen hepsinde 
plansõz, birbirinden bağõmsõz, kõsa vadeli 
çözümlere yönelinmesine neden olmaktadõr. 

1441. Sektörde verimliliğin artõrõlmasõ, 
mevcut kapasitelerin etkin bir biçimde kulla-
nõlmasõ, yeni kapasitelerin doğru tespit edile-
rek eşgüdüm içerisinde programlanmasõ, 
altyapõnõn güvenli ve ekonomik bir hizmeti 
eksiksiz olarak yerine getirebilmesine yönelik 
yapõsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 
ulaştõrma alt sektörleri arasõnda gerekli 
işbirliği ve koordinasyonun temini gibi temel 
konularda beklenen gelişmeler sağlanama-
mõştõr. 

1442. Ulaştõrma sektöründeki yatõrõmcõ 
ve işletmeci kuruluşlarõn ayrõ bakanlõklar ve 
müsteşarlõklar altõnda örgütlenmiş olmasõ 
önemli eşgüdüm sorunlarõ yaratmaktadõr. Bu 
durum, sektörde verimsiz bir yatõrõm ve işlet-
me düzeninin yerleşmesine yol açmaktadõr. 

1443. Ulaştõrma alt sektörlerinin nitelikle-
rine uygun özelleştirme stratejilerinin geliş-
tirilememesi ve sektörde düzenleyici kurullarõn 
oluşturulamamasõ, özelleştirme uygulamala-
rõnõn kamu yararõna uygun ve istenilen düzey-
de yapõlamamasõna neden olmaktadõr. 

1444. Bilgi toplama sistemindeki yeter-
sizlikler, özel kesime ilişkin taşõma bilgilerinin 
elde edilmesindeki güçlükler, yolcu ve eşya 
taşõmalarõndaki başlangõç-bitiş noktalarõnõn 
bilinememesi gibi etkenler sağlõklõ bir veri 
tabanõnõn oluşturulmasõnõ olumsuz etkilemek-
tedir. 

1445. Ülkemizde ulaştõrma sektörünün 
çeşitli dallarõnda nitelikli personel azlõğõ sek-
törün temel sorunlarõndan biridir. Üniversite-
lerdeki ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim, 
nicelik ve nitelik açõsõndan yetersiz kalmakta 
veya amaca yönelik olarak gerçekleştirileme-
mektedir. Yetişen az sayõdaki nitelikli personel 
de, çoğu kez gerek duyulan yerlerde istihdam 
edilememektedir. 

1446. Yurtiçi yük taşõmalarõnda, 1990-
1999 döneminde denizyolu, demiryolu ve 
boru hattõ taşõmalarõnõn toplam taşõmalar 
içindeki paylarõ azalõrken, karayolu taşõma 
payõnõn arttõğõ görülmektedir. 1990 yõlõnda 
toplam yurtiçi yük taşõmalarõnda yüzde 75,6 
düzeyinde olan karayolu payõnõn, 1999�da 
yüzde 89�a ulaşmasõ, yolcu taşõmalarõ gibi 
yük taşõmalarõnda da hizmetin tek sektör 
tarafõndan sağlandõğõnõ ortaya koymaktadõr. 
Karayolu yurtiçi yolcu taşõmacõlõğõ, geçmiş 
plan dönemlerindeki seyrini korumaktadõr. 

1447. 1990-1995 yõllarõ arasõnda toplam 
yatõrõmlar içinde önemli bir paya sahip olan 
karayolu ve otoyol yatõrõmlarõnõn 1996 ve 
sonrasõnda azalma sürecine girdiği görülmek-
tedir. Buna karşõlõk yurtiçi yolcu taşõmalarõ 
içinde çok küçük bir paya sahip olan hava-
yolu ulaştõrmasõ yatõrõmlarõnõn payõ önemli 
oranda artmõş ve 1996-1999 döneminde 
ortalama yüzde 19,7�ye ulaşmõştõr. Bu durum, 
ulaştõrma alt sektörleri arasõndaki yatõrõm 
dengesizliklerini artõrmõştõr. 

1448. Sektörde kullanõlan fon kaynakla-
rõnõn, öngörülecek ağõrlõklara göre ulaşõm 
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türleri arasõnda dağõtõlmasõ yerine, otoyollar-
da ve bazõ havaalanõ yapõmlarõnda olduğu 
gibi belirli özel projelere ayrõlmasõ, Plan önce-
liklerinin yitirilmesine yol açmakta, projelerde 
nakit akõşõnõn yeterli şekilde sağlanamamasõ, 
projelerin zamanõnda tamamlanmasõnõ engel-
lemekte, beklenen ekonomik ve sosyal fay-
dalarõn gecikmesine ve proje maliyetlerinin 
yükselmesine neden olmaktadõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1449. VIII. Plan, ulaştõrma alt sektörle-
rinin işlevlerini etkin olarak yerine getirmesi 
için gerekli politikalarõn oluşturulacağõ bir 
dönem olacaktõr. 

1450. Ekonomik ve sosyal gelişmenin 
ihtiyaç duyduğu ulaştõrma hizmetlerinin ekono-
mik ve güvenli bir şekilde karşõlanmasõ, ulaşõm 
türleri arasõnda ülke gereksinimlerine uygun 
dengenin sağlanmasõ, ulaştõrmada can ve 
mal güvenliğinin yanõsõra çevreye verilen zara-
rõn enaza indirilmesi, bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinden en üst düzeyde yararlanõlmasõ 
temel amaçtõr. 

1451. Ülke ekonomisi ve sosyal yaşamõn 
beklentilerine uygun ulaştõrma altyapõsõnõ oluş-
turmak üzere taşõma türleri arasõnda dengeyi 
sağlayacak bir Ulaştõrma Ana Planõ hazõrlana-
caktõr. 

1452. Plan döneminde, Ulaştõrma Ana 
Planõnõn öncelikle hazõrlanmasõ amacõyla, 
Ulaştõrma Bakanlõğõ koordinasyonunda ilgili 
kuruluşlarõn etkin katõlõmõ sağlamak üzere 
gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1453. Alt sektörler bazõnda uluslararasõ 
taşõmacõlõk ağlarõ belirlenecek, Avrupa-Asya 
transit taşõmacõlõğõnõn sadece karayoluyla 
olmasõ halinde ortaya çõkacak olumsuzluklar 
göz önünde tutularak, bir köprü konumun-
daki ülkemiz, Avrupa-Asya trafiği için tüm 

ulaştõrma sektörlerini kapsayan kombine 
taşõmacõlõğõnõn terminali haline getirilecektir. 

1454. Ulaştõrmanõn alt sektörlerinde 
özelleştirmenin kurumsal yapõsõnõ ve yasal 
düzenlemelerini öngören çalõşmalar yapõla-
cak, kamu yararõ gözetilerek uygun denet-
leme mekanizmalarõ kurulacaktõr. 

1455. Artan çevre bilincine paralel olarak 
önem kazanan sosyal maliyet (dõşsallõk) kav-
ramõnõn ulaştõrma sektöründe planlama ve 
projelendirme aşamasõnda dikkate alõnmasõ 
ve dõşsallõklarõn maliyetlere yansõtõlmasõ ama-
cõyla, Avrupa Ulaştõrma Bakanlarõ Konseyi 
kararõ çerçevesinde başlatõlan çalõşmalar 
tamamlanacaktõr. 

1456. Sektörde, iklim değişikliğine neden 
olan sera gazõ emisyonlarõnõn azaltõlmasõna 
yönelik politikalar geliştirilecek, ulaştõrmaya 
bağlõ emisyon envanterleri çõkarõlacaktõr. 

1457. Proje stokunun belirlenmesinde 
yapõm öncelikleri dikkate alõnacak, projesi 
olmayan yapõm işlerine başlanmayacaktõr. 
Kamulaştõrma bedelleri proje ile bir bütün 
olarak değerlendirilecektir. Plan çalõşmalarõn-
da ve proje seçiminde, teknik ve mali değer-
lendirmeler ile dõşsal maliyetleri de içerecek 
ekonomik değerlendirme esas alõnacaktõr. 

1458. Ulaşõm türleri arasõnda eşit rekabet 
şartlarõnõn oluşturulabilmesi için altyapõ yapõm, 
bakõm ve kullanõmõ ile ilgili mali yükümlülük-
lerde denklik sağlanacaktõr.  

1459. Mevcut ulaşõm altyapõlarõnõn etkin 
kullanõlmasõna ve korunmasõna önem verile-
cek, bakõm ve onarõm faaliyetleri düzenli 
olarak ve zamanõnda yapõlacaktõr. 

1460. Ulaştõrma alt sektörlerinin tümünü 
ele alan kapsamlõ bir bilgi sistemi geliştirile-
cektir. 
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1461. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin 
ulaştõrma sistemlerinin geliştirilmesinde teknik 
yardõm desteği verilecektir. 

1462. Uluslararasõ kurumlarla olan ilişki-
ler ve bu kurumlarõn karar mekanizmalarõn-
daki çalõşmalar düzenli olarak izlenecek, ülke-
mizin katõlmasõnda yarar görülen uluslararasõ 
sözleşmelere taraf olunmasõ yönünde çalõşma-
larõn hõzlandõrõlmasõ ve sonuçlandõrõlmasõ 
sağlanacaktõr.  

2. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI

a) Mevcut Durum

1463. Dünyada, demiryollarõ küreselleş-
menin yarattõğõ düzene uyum sağlamak için 
önemli bir yapõsal değişim sürecinden geçmek-
tedir. Bu süreç içinde demiryollarõnõn yapõlarõ 
ve devletle ilişkileri yeniden değerlendirilmekte 
ve düzenlenmektedir. Günümüzde demiryol-
larõnõn diğer ulaştõrma türleri karşõsõndaki 
rekabet gücünü artõrma çabalarõnõn yanõ sõra 
mevcut altyapõda birden fazla işleticinin 
faaliyetine imkan vererek sektör içi rekabet 
yaratõlmaya çalõşõlmaktadõr. 

1464. Ülkemizde de demiryolu taşõmacõ-
lõğõnõn ulaştõrma sektörü içindeki rolünün yeni-
den tanõmlanmasõnõ, demiryollarõnõn piyasa
koşullarõna uyumlu, etkin ve ticari odaklõ hiz-
met üretmesini sağlayacak yasal çerçeve ve
politika belirlenmesine yönelik olarak, TCDD
İşletmesi Genel Müdürlüğünün yeniden yapõ-
lanmasõnõ amaçlayan bir proje hazõrlanmõş,
ancak uygulamaya konulamamõştõr. Yeniden
yapõlanmanõn gerçekleştirilememesi ve demir-
yolu işletmeciliğinin gelişen teknoloji ve yöne-
tim tekniklerinin gerisinde kalmasõ temel
sorun olmaya devam etmektedir. Bu durum,
özellikle yük taşõmalarõnõ olumsuz etkilemek-
te, Kuruluşun mali yapõsõnõ bozmaktadõr.

1465. Demiryolu ile yurtiçi yük taşõmala-
rõnõn VII. Plan döneminde yõllõk ortalama 
yüzde 10,9 artmasõ hedeflenmiş, buna karşõlõk 
1995-1999 yõllarõ arasõnda yük taşõmalarõ 
yõllõk ortalama binde 4,0 oranõnda azalarak 
toplam taşõmalardaki payõ yüzde 4,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Demiryolu ile yolcu taşõmalarõ 
1995-1999 yõllarõ arasõnda yõlda ortalama 
yüzde 3,7 artmõş, ancak toplam yurtiçi yolcu 
taşõmalarõ içinde 1995 yõlõnda yüzde 2,3 olan 
payõ 1999 yõlõnda yüzde 2,1'e gerilemiştir. 

1466. Demiryolu altyapõsõnda fiziki ve 
geometrik standartlarõn iyileştirilmesi ve eri-
şilebilirliğin artõrõlmasõ ihtiyacõ devam etmek-
tedir. VII. Plan dönemi içinde, 1999 yõlõ sonuna 
kadar ikinci hatlar dahil 139 km yeni demir-
yolu hizmete alõnmõştõr. Ayrõca, 820 km elekt-
rifikasyon tesisi (tali hatlarla birlikte 972 km) 
ile 779 km sinyalizasyon tesisi tamamlanmõş, 
891 km yol yenilenmiştir. 2000 yõlõnda da 
400 km yol yenilemesi programlanmõştõr. 

1467. İstanbul'un kent içi toplu taşõma-
cõlõğõnõn yanõsõra Avrupa ile Asya arasõnda 
kesintisiz demiryolu ulaşõmõnõ sağlayacak 
olmasõ nedeniyle ulusal ve uluslararasõ demir-
yolu sistemimiz açõsõndan önem taşõyan Boğaz 
Demiryolu Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalõ Banliyö 
Hattõnõn İyileştirilmesi Projesinde tüp geçiş 
kõsmõnõn finansmanõ için Japon Kredi Kuruluşu 
ile anlaşma yapõlmõştõr. Ancak, Türkiye'nin 
Orta Asya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin 
güçlendirilmesine katkõ sağlamasõ beklenen 
Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Pro-
jesine kredi temininde bir gelişme sağlana-
mamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1468. Demiryolu işletmeciliğinin piyasa 
koşullarõna uyumlu, ticari odaklõ ve etkin hiz-
met üretir konuma getirilerek ülke ulaşõm 
sistemi içindeki rolünün güçlendirilmesi temel 
amaçtõr. Bu amaçla, altyapõ iyileştirme çalõşma-
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larõnõn yanõsõra, işletici kuruluş TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün dikey entegrasyona 
sahip yapõsõnõn küçültülerek iş birimi bazõnda 
yeniden yapõlanmasõ sağlanacaktõr. Bu bağ-
lamda, yük ve yolcu temel iş birimleri ile alt-
yapõ ve atölyeler destek iş birimleri oluşturu-
lacaktõr.  

1469. Hizmette etkinliği artõrmak ve özel 
kesim katõlõmõna uygun ortam hazõrlamak 
üzere altyapõ işletmeciliği ile taşõmacõlõk hiz-
metleri ayrõlacak, demiryolu altyapõsõ ile ilgili 
tüm işlevler, oluşturulacak altyapõ biriminde 
toplanacaktõr.  

1470. İşletmeci kuruluşun ulusal ulaşõm 
sistemine odaklanmasõnõ, hizmetlerin kentin 
ulaşõm talepleriyle uyumlu ve diğer ulaşõm 
sistemleriyle bir bütünlük içinde yürütülme-
sini sağlamak amacõyla, altyapõ hizmetleri 
oluşturulacak birim tarafõndan yürütülmek 
üzere, banliyö hizmetleri mahalli idarelere 
devredilecektir. Mahalli idarelerin, yolcu taşõ-
macõlõğõ hizmetlerini ve/veya bu hizmetlerden 
kaynaklanan mali yükümlülükleri üstlenmediği 
yeni banliyö talepleri karşõlanmayacaktõr. 

1471. AB'ye tam üyeliğe hazõrlõk sürecinde, 
işletmeci kuruluşun ve sektörün yeniden yapõ-
landõrõlmasõnda AB'nin yapõsal ve teknik norm-
larõ ile politikalarõna uyum sağlanacaktõr.  

1472. Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) 
Demiryolu Projesinin yapõmõna Plan döne-
minde başlanacaktõr. Bu proje ile birlikte, 
Avrupa ve Orta Asya arasõnda kesintisiz demir-
yolu ulaşõmõna olanak sağlayacak Boğaz Demir-
yolu Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalõ Banliyö 
Hattõnõn İyileştirilmesi Projesi öncelikle ele 
alõnacak ve Türkiye'nin transit demiryolu 
taşõmacõlõğõndaki konumu güçlendirilecektir.  

1473. Yatõrõm programõnda, demiryolu 
şebekesinin kuzey-güney ekseninde geliştiril-
mesi amacõyla yürütülen Samsun-İskenderun 

Demiryolu Fizibilite Etüdünün yanõsõra, doğu-
batõ ekseninde geliştirilmesi amacõna yönelik 
alternatif projeler ile DOKAP-DAP-GAP plan 
bölgeleri arasõ ve uluslararasõ ulaşõmõn geliş-
tirilmesine yönelik projeler bir bütünlük içinde 
etüd edilecek, demiryollarõnõn uzun vadeli 
gelişme perspektifi ile uyumlu olan projeler 
önceliklendirilerek kaynak kullanõmõnda etkin-
lik sağlanacaktõr.  

1474. Konteyner taşõmacõlõğõndaki payõn 
artõrõlmasõ amacõyla; önemli üretim merkez-
lerinde yüklerin sisteme erişebilirliğini artõracak 
ve demiryolu-liman entegrasyonunu güçlendi-
recek konteyner kara terminallerinin kurulmasõ 
çalõşmalarõna hõz kazandõrõlacaktõr. 

1475. Etkin karar alma mekanizmasõnõn 
oluşturulmasõ açõsõndan önem taşõyan yöne-
tim bilgi sistemlerine önem ve öncelik verile-
cektir. 

1476. Mevcut demiryolu şebekesinden 
en üst düzeyde yararlanmak üzere altyapõ 
iyileştirme ve modernizasyon yatõrõmlarõna 
ağõrlõk verilecektir. Ayrõca, Plan döneminde; 
85 km yeni yol yapõlmasõ, 1.800 km yolun 
yenilenmesi, 180 km sinyalizasyon ve 160 
km elektrifikasyon tesisinin tamamlanmasõ 
planlanmaktadõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1477  Başta kamusal nitelikli hizmetler 
olmak üzere devletin ve işletici kuruluşun 
sorumluluklarõnõ yeniden tanõmlayan, işletici 
kuruluşa mali ve idari özerklik sağlayan ve 
sektörde özel kesim katõlõmõna uygun ortam 
hazõrlayan yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 
Bu çerçevede, demiryolu altyapõsõnõn kullanõm 
esaslarõ belirlenecek, bu esaslara uyumu gö-
zeten bir düzenleyici kurum oluşturulacaktõr.  

1478. Kurumsal yapõdaki yetersizlik ve 
eksikliklerden kaynaklanan sorunlarõn çözü-
lerek demiryolu işletmeciliğinin geliştirilmesi 
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amacõyla TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
yeniden yapõlandõrõlacaktõr.  

3. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI

a) Mevcut Durum

1479. 1995 yõlõnda limanlarõmõzda elleç-
lenen toplam yük 119 milyon ton, konteyner 
765 bin TEU (Twenty Feet Equilavent Unit) 
olmuş, 1999 yõlõnda bu miktarlar sõrasõyla 
155,5 milyon ton ve 1.400.000 TEU�ya ulaş-
mõştõr. Liman gelişim kararlarõnõn sağlõklõ bilgi 
ve verilere dayandõrõlmasõnõ sağlamak üzere 
1999 yõlõnda başlatõlmõş olan Limanlar Master 
Planõ çalõşmasõnõn VII. Plan döneminde tamam-
lanmasõ beklenmektedir.  

1480. Bu dönem içerisinde, Türkiye De-
nizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafõn-
dan işletilmekte olan kamu limanlarõndan 
yedisinin işletme hakkõ özel sektöre devredil-
miş, ancak dünyadaki uygulamalar da dikkate 
alõnarak limanlarõn etkin ve verimli işletme-
ciliği sağlamak üzere otonom liman idareleri 
eliyle yönetilmesi konusunda bir gelişme 
sağlanamamõştõr.  

1481. Türk deniz ticaret filosunun tonajõ, 
1995 yõlõ sonunda 300 GRT�un üzerindeki 
gemilerde 9.552 bin DWT�dan 1997 yõlõnda 
12 milyon DWT�a ulaşmõş, 1999 yõlõ sonunda 
10.444 bin DWT�a gerilemiştir. Filoda son 
yõllarda Ro-Ro, kimyevi madde, konteyner 
gemileri gibi özel maksatlõ gemilere yönelin-
mesine rağmen, filonun yenilenmesi ve genç-
leştirilmesi, uluslararasõ teknolojik gelişme-
lere uygun gemilerle donatõlmasõ sağlanama-
mõştõr.  

1482. Türk deniz ticaret filosunun dõş 
ticaret taşõmalarõndan aldõğõ pay 1995 yõlõnda 
yüzde 42�den 1999 yõlõnda yüzde 30�a düşmüş-
tür, bu payõn 2000 yõlõnda yüzde 32 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Uluslararasõ 
Ro-Ro seferleri 22 gemi ile sürdürülmektedir. 

1483. Türk Uluslararasõ Gemi Sicil Kanunu 
1999 yõlõ sonunda yürürlüğe girmiştir. Uygula-
maya yönelik hukuki düzenlemelerin 2000 
yõlõ içinde tamamlanmasõ beklenmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1484. VIII. Plan döneminde 21. yüzyõlõn 
taşõma biçimi olma yolundaki kombine taşõma-
cõlõk, transit ülke durumundaki Türkiye�yi de 
limanlar ve diğer ulaşõm altyapõlarõ yönünden 
etkileyecektir. Limanlarõmõzõn; 2000 içinde 
tamamlanacak olan Ulusal Limanlar Master 
Planõ sonuçlarõ da gözönüne alõnarak Türki-
ye�nin ithalat ve ihracat yüklerinin elleçlen-
mesine uygun nitelik ve nicelikte hizmet 
verebilecek şekilde geliştirilmesi, modernleş-
tirilmesi, kapasitelerinin artõrõlmasõ ve transit 
taşõmacõlõk faaliyetlerinde trafiğin geçiş kori-
doru olma özelliğine kavuşturulmasõ amaçlan-
maktadõr. Limanlarõmõz dünya ulaşõm yollarõ 
ağõ içinde odak/arter oluşturacak biçimde 
büyüklük, yönetim biçimi, hizmet anlayõşõ gibi 
ölçütler yönünden yeniden yapõlandõrõlacaktõr. 

1485. Türkiye�yi doğu-batõ, kuzey-güney 
ekseninde ulaşõm koridoru ve transit uğrağõ 
haline getirmesi amaçlanan bu yapõlanmada 
Türk deniz ticaret filosunun nicel ve nitel olarak 
taşõma talepleri ile uyumlu, dünya standart-
larõna ve teknolojik gelişmelere uygun bir 
yapõya kavuşturulmasõna önem verilecektir.  

1486. Deniz ticaret filomuzda tarifeli 
sefer hizmeti verebilecek yeterli gemi bulun-
mamaktadõr. VIII. Plan döneminde; Ro-Ro, 
konteyner, kombine layner, ferry, kruvaziyer 
yolcu gemisi, petrol tankeri, LPG/LNG gemi 
tipindeki ticaret gemilerinin satõn alõnmasõ, 
yurtiçinde yaptõrõlmasõ, mevcudun yenilen-
mesi için sektör içi olanaklar da kullanõlarak 
destek imkanlarõndan azami ölçüde yararla-
nõlacaktõr. Dönem sonunda deniz ticaret 
filosu tonajõnõn 2,5 milyon DWT�u yenileme 
olmak üzere, 13 milyon DWT�a ulaşmasõ 
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beklenmektedir. Türk bayraklõ gemilerin dõş 
ticaret taşõmalarõndan aldõğõ pay artõrõlarak 
yüzde 40 seviyesine ulaşõlacaktõr. 

1487. Türkiye, AB�ye tam üye olduğunda 
kabotaj tekelini sona erdirmek durumunda 
kalacaktõr. Adaylõk döneminde kabotaj konu-
sunda gerekli yönlendirmeler yapõlarak Türkiye 
içinde yük ve yolcu taşõmacõlõğõnõn kara taşõma-
cõlõğõndan denizyoluna kaydõrõlmasõnõ sağlamak 
amacõyla kabotaj taşõmacõlõğõ yapan yük ve 
yolcu gemilerine liman hizmetleri ve yakõt 
konusunda destek verilmesi için gerekli ön-
lemler alõnacak, olasõ AB rekabetine hazõrlõklõ 
olmak üzere koster filosu güçlendirilecektir. 

1488. Limanlarõmõzõn, AB ve diğer uluslar-
arasõ limancõlõk stratejileri ile uyumlu bir işlet-
me politikasõ izlenerek, mevzuat ve teknolojik 
gelişmelere uygun ve bölgesel limanlarla 
rekabete dayalõ çağdaş işletmecilik esaslarõ 
içerisinde çalõştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

1489. Dönem sonunda limanlarõmõzdaki 
konteyner elleçlemesinin 1.900.000 TEU�ya 
ulaşmasõ beklenmektedir. Konteyner trafiğin-
deki artõşa paralel olarak, YİD modeli ile Kuzey 
Marmara Limanõ ve İzmir Limanõ Tarama ve 
Tevsii Projeleri gerçekleştirilecek, Derince 
Konteyner Limanõnõn inşaatõna başlanacak ve 
Kuzey Ege Liman etüdü sonuçlandõrõlacaktõr. 

1490. Denizcilik mevzuatõ uluslararasõ 
mevzuat ile uyumlu hale getirilecektir. Türk 
Deniz Ticaret Filosunun işletme maliyetlerinin 
azaltõlmasõ ve yeni çalõşma alanlarõnõn yaratõl-
masõnõ temin için AB ülkeleri ve diğer ülkelerle 
ikili anlaşmalarõn yapõlmasõna önem verilecek-
tir. Denizcilikle ilgili yapõlacak tüm ikili anlaş-
malar ve taraf olunacak uluslararasõ sözleş-
meler konusunda ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarõ ile özel kuruluşlarõn görüşleri alõnarak 
katõlõmcõlõk sağlanacaktõr. 

1491. Evrensel bir boyut kazanan deniz-
cilik ve gemiadamlarõ eğitiminde, STCW 

(Gemiadamlarõnõn Eğitim, Belgelendirilme ve 
Vardiya Tutma Esaslarõ Uluslararasõ Konvan-
siyonu) Sözleşmesiyle denizciler için öngörülen 
standart eğitimin uygulanmasõna önem verile-
cektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1492. Liman devleti kontrollerine ilişkin 
taraf olduğumuz sözleşmelerin yanõ sõra, 
daha sonra geliştirilecek değişiklik ve proto-
kollerin zamanõnda onaylanmasõ sağlanacak-
tõr. Böylece etkin bir kontrol ve denetim 
mekanizmasõ kurulacaktõr. 

1493. Uluslararasõ sözleşmelerin düzen-
lenmesi izlenerek ve etkin katõlõmla ulusal 
yararlarõn bu sözleşmelere yansõtõlmasõ sağla-
nacaktõr. Bu amaçla IMO, ILO, UNCTAD gibi 
uluslararasõ kuruluşlar ile düzenli, etkin ve 
gerekli koordinasyonu sağlayacak sürekli grup-
larla temsil şekli öncelikle belirlenecek; bunun 
için gerekli uluslararasõ belgelerin zamanõnda 
Türkçeleştirilmesi de sağlanacaktõr. 

1494. Başta finansal kiralama mevzuatõ 
olmak üzere denizcilik mevzuatõnda müteşeb-
bislerin gemi edinmelerini ve işletmelerini 
kolaylaştõracak değişiklikler yapõlacaktõr. 

1495. Yeni gemi inşasõnda uluslararasõ 
alanda yürürlükte olan dolaylõ desteklerin 
uygulanmasõ amacõyla gerekli mevzuat deği-
şiklikleri yapõlacaktõr.  

1496. Liman işletmeciliği otonom bir yapõ-
ya kavuşturularak uluslararasõ rekabete hazõr 
hale getirilecektir. 

4. HAVAYOLU ULAŞTIRMASI

a) Mevcut Durum

1497. 1995 yõlõ sonu itibarõyla DHMİ tara-
fõndan işletilen havalimanõ ve meydanlarõn 
sayõsõ 24 iken, Isparta-Süleyman Demirel, 
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Bodrum/Milas, Samsun-Çarşamba, Nevşehir-
Kapadokya ve İstanbul-Sabiha Gökçen hava-
limanlarõnõn tamamlanmasõyla, 1999 yõlõ 
sonunda 20'si uluslararasõ statüde olmak 
üzere 38'e ulaşmõştõr. 

1498. 1995 yõlõnda turizm sektöründe 
yaşanan canlõlõğa paralel olarak dõş hatlarda 
17,4 milyon, toplamda 27,8 milyona ulaşan 
havayolu gelen-giden yolcu trafiğinin bu 
defa turizm sektöründe yaşanan olumsuz-
luklar nedeniyle 1999 yõlõ sonu itibarõyla dõş 
hatlarda 17,0 milyon, toplamda ise 29,9 
milyonda kaldõğõ görülmektedir. 

1499. 2000 yõlõnda gelen-giden yolcu 
trafiğinin toplamda 32 milyona ulaşmasõ 
beklenmektedir. 

1500. Hava meydanlarõmõzda, trafiğin 
Atatürk, Antalya, Esenboğa, Adnan Mende-
res, Dalaman, Bodrum/Milas, Adana ve Trab-
zon havalimanlarõnda yoğunlaştõğõ görülmek-
tedir. Dolayõsõyla bu meydanlarõn kapasitele-
rinin artõrõlmasõna yönelik yatõrõmlar ile hizmet 
standartlarõnõn yükseltilmesi sektör açõsõndan 
önceliğini korumaktadõr. 

1501. VII. Plan döneminde YİD Modeli 
sektördeki iki önemli projede başarõyla uygu-
lanmõş, Antalya ve Atatürk Havalimanlarõ 
yeni dõş hatlar terminal binalarõ bu model ile 
tamamlanarak hizmete alõnmõştõr. 

1502. 1995 sonu itibarõyla THY 64 uçak 
ve 9.860 koltuk kapasitesine sahip iken 1999 
sonunda 75 uçak ve 11.620 koltuk kapasite-
sine ulaşmõş olup, 2000 yõlõnda 8 adet uçak 
alõnmasõ planlanmaktadõr. 

1503. 1999 sonu itibarõyla iç ve dõş hat-
larda orta ve geniş gövdeli uçaklarla yolcu 
taşõmacõlõğõ yapan 8 özel sektör havayolu 
işletmesinin uçak sayõsõ 47, koltuk kapasitesi 
ise 8.910 olmuştur. 

1504. Sektörde yaşanan önemli bir geliş-
me, özel sektör havayolu işletmelerinin yurt-
dõşõ gelen-giden yolcu trafiğinden aldõklarõ 
pay artõşõnda görülmüştür. 1995 yõlõnda yerli 
havayolu şirketleri dõş hat yolcularõnõn yüzde 
55,4�ünü taşõrken, 1999 yõlõ itibarõyla dõş hat 
yolcularõnõn yüzde 42�si yabancõ şirketler, 
yüzde 32�si özel sektör havayolu işletmeleri, 
yüzde 26�sõ THY tarafõndan taşõnmõştõr. 

1505. Sektördeki bu gelişmelere karşõn 
sivil havacõlõk otoritesi karar verme, yürütme 
ve denetleme açõsõndan etkinliğini artõracak 
bir yapõya kavuşturulamamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1506. Sektörde yapõlmakta olan taşõma-
larõn yüzde 94'ünün 8 havalimanõnda (Atatürk, 
Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes, Dala-
man, Bodrum/Milas, Adana ve Trabzon) ger-
çekleşmesi nedeniyle yatõrõmlardaki öncelik, 
yeni havaalanõ yapmak yerine, bu meydan-
larõn hizmet kapasitelerinin ve standartlarõnõn 
yükseltilmesine verilecektir. Havayolu ile 
yapõlan kargo taşõmacõlõğõ geliştirilecektir. 

1507. Plan döneminde Atatürk Havali-
manõ üçüncü Pist, Antalya Havalimanõ ikinci 
Pist, GAP Uluslararasõ Havaalanõ, Gökçeada 
Havaalanõ, Gaziantep Havaalanõ Altyapõ ve 
Üstyapõ Tevsii, Bursa, Denizli ve Erzurum 
Havaalanlarõ Terminal Binasõ İnşaatlarõ, YİD 
Modeli ile yapõlacak Bodrum/Milas, Adnan 
Menderes ve Dalaman Havalimanlarõ Yeni 
Dõş Hatlar Terminal Binalarõ, Radar Sistemle-
rinin Geliştirilmesi ve Modernizasyonu Proje-
leri tamamlanacaktõr. Dönem sonunda hava-
liman ve meydanlarõnda gelen-giden yolcu 
sayõsõnõn dõş hatlarda 43,7 milyona, toplam-
da 69,0 milyona ulaşmasõ öngörülmektedir. 

1508. Geçmiş yõllarda uygulanan her ile 
havaalanõ politikasõ çerçevesinde yapõlan 
STOL Havaalanlarõnõn kapasite kullanõm oran-
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larõnõn artõrõlabilmesi için besleyici havayolu 
sisteminin kurulup geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

1509. Avrupa Havacõlõk Otoriteleri Birliği-
ne (JAA) girme sürecinde olan ülkemizde Sivil 
Havacõlõk Genel Müdürlüğü sektörün ihtiyaç-
larõna cevap verebilecek bir otorite hüviyetine 
kavuşturulacak ve başta Sivil Havacõlõk Otori-
tesi olmak üzere sektörde hizmet veren tüm 
kurum ve kuruluşlarõn Avrupa Havacõlõk Otori-
teleri Birliği kurallarõ olan Avrupa Havacõlõk 
Kurallarõnõ benimsemeleri sağlanacaktõr. 

1510. DHMİ ve Anadolu Üniversitesi işbir-
liği ile sektörde gerek duyulan uluslararasõ 
standartlarda hava trafik kontrolörü yetiştirile-
cektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1511. Ulaştõrma Bakanlõğõ Sivil Havacõlõk 
Genel Müdürlüğünün otonom ve yaptõrõm 
gücü yüksek bir yapõya kavuşturulmasõ ve 
personelinin nitelik ve nicelik olarak geliştiril-
mesi sağlanacaktõr.  

1512. STOL Havaalanlarõnõn yapõmõ, mül-
kiyeti, işletilmesi ve idamesinden sorumlu 
olacak kuruluşun belirlenmesi için gerekli 
yasal düzenleme yapõlacaktõr. 

5. KARAYOLU ULAŞTIRMASI

a) Mevcut Durum

1513. Dünyada ulaştõrmanõn ekonomik 
ve sosyal etkilerinin yanõsõra çevresel yönle-
rini de ele alan sürdürülebilirlik kavramõ ulaş-
tõrma politikalarõnõn en önemli boyutu haline 
gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde karayolu ulaştõr-
masõ ile çevre arasõndaki ilişkilerin daha uyumlu 
olmasõnõ sağlayacak ve karayolu ulaştõrma-
sõnda çevre duyarlõlõğõnõ güvence altõna alacak 
çalõşmalara ağõrlõk verilmiştir. Trafiğin yöneti-
minde, yol kullanõcõlarõnõn bilgilendirilmesinde 
ve taşõmalarõn yönlendirilmesinde teknolojik 

gelişmelerden ve akõllõ bilgi sistemlerinden 
büyük ölçüde yararlanõlmaktadõr.  

1514. Ülkemizde, yurtiçi taşõmalarõn kara-
yolu ağõrlõklõ yapõsõ VII. Plan döneminde de 
artarak sürmüştür. Bu dönemde, yolcu taşõma-
larõnõn yüzde 96�sõ, geçmiş plan dönemlerinde 
olduğu gibi, karayolu ile gerçekleştirilmiştir. 
Yurtiçi yük taşõmalarõnda ise, karayolu taşõma-
cõlõğõna artan bir eğilim gözlenmiş, yõlda orta-
lama yüzde 7,6 artõşla, 1995 yõlõnda, taşõma-
larda yüzde 85 düzeyinde olan karayolu payõ, 
1999 yõlõnda yüzde 89�a yükselmiştir.  

1515. Yurtiçi taşõmacõlõkta kurumsallaş-
manõn sağlanmasõna, yük ve yolcu taşõmalarõ 
için çağdaş koşullara uygun bir sigorta siste-
minin geliştirilmesine ve taşõmacõlõkta sağlõklõ 
bir rekabet ortamõnõn yaratõlmasõna zemin 
oluşturacak Karayolu Taşõma Kanunu Tasarõsõ 
dönem içerisinde hazõrlanmõş, ancak, yasalaş-
tõrõlarak gerekli düzenlemeleri ile birlikte uygu-
lamaya geçirilememiştir. 

1516. VII. Plan döneminde karayolu ağõ-
nõn kurumsal ve işlevsel olarak yeniden düzen-
lenmesi konusunda yapõlan çalõşmalar belli 
bir aşamaya getirilmiştir. Bu kapsamda, bazõ 
hizmetlerin mahallinden yürütülmesine yönelik 
olarak hazõrlanan Mahalli İdareler Kanun Tasa-
rõsõyla köy yollarõnõn yapõm ve bakõmõnõn İl 
Özel İdarelerine devredilmesi amaçlanmak-
tadõr. Tasarõnõn Plan döneminde yasalaşmasõ 
beklenmektedir. 

1517. VII. Plan döneminde, ağõrlõklõ olarak 
1986 ve 1989 yõllarõnda ihale edilen otoyol 
ve bağlantõ yollarõnõn yapõmõna devam edil-
miştir. Bu dönemde tamamlanan 570 km 
otoyol ve bağlantõ yolunun hizmete açõlmasõ 
ile 2000 yõlõ sonunda toplam otoyol ağõ 1853 
km'ye ulaşacaktõr. 

1518. Dönem içerisinde, Gaziantep-Şan-
lõurfa, Ankara-Pozantõ, Aydõn-Denizli otoyol-
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larõ ile Bursa Çevreyolu olmak üzere toplam 
871 km yeni otoyol ve bağlantõ yolu, yükleni-
ciler tarafõndan temin edilecek dõş kredilerle 
yaptõrõlmak üzere ihale edilmiştir. Gerekli 
finansmanõn temininde sorunlarla karşõlaşõl-
masõ nedeniyle, Aydõn-Denizli Otoyolu dõşõn-
daki üç otoyol projesi dönem sonunda başla-
tõlabilmiştir. 

1519. Otoyol yapõm ve işletiminin özel 
sektör tarafõndan gerçekleştirilmesi konusun-
da bir gelişme sağlanamamõştõr. YİD modeli 
ile yaptõrõlmak üzere ihale çalõşmalarõ sonuç-
landõrõlan (Anadolu Otoyolu-Dilovasõ) Ayrõmõ-
Orhangazi Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi dahil) 
projesinin ihale çalõşmalarõ tamamlanmõş, 
ancak, proje henüz başlatõlamamõştõr. 

1520. Trafiğe açõlan otoyollar üzerindeki 
hizmet tesislerinin YİD yöntemi ile yaptõrõlma-
sõna devam edilmiştir. Trafiğin yoğun olduğu 
kesimlerdeki otoyol gişelerinde otomatik geçiş 
sistemlerinin kurulmasõ sürdürülürken, bu 
kesimlerde, sürücülerin otoyolun ve trafiğin 
durumu konusunda bilgilendirilmesini amaç-
layan bilgi sisteminin oluşturulmasõ çalõşma-
larõ başlatõlmõştõr. 

1521. Artan karayolu taşõt parkõ ve trafik 
kazalarõna karşõlõk, karayolu altyapõsõnõn güvenli 
trafik akõşõnõ sağlayacak bölünmüş yollarla 
geliştirilememesi ve mevcut yollarõn taşõdõğõ 
trafiğe uygun bir üstyapõya kavuşturularak 
sürekli bakõmõnõn sağlanamamasõ, karayolu 
altyapõsõnõn temel sorunlarõ olarak görülmek-
tedir. Bunun yanõsõra, karayollarõnda artan 
yük taşõmalarõ ve standart üstü yüklemeler 
mevcut yapõyõ aşõrõ bir yõpranmaya maruz 
bõrakmaya devam etmektedir. Buna rağmen, 
yurt genelinde kurulmasõ öngörülen ağõrlõk 
kontrol istasyonlarõnõn yapõmõ dönem içeri-
sinde gerçekleştirilememiştir. 

1522. VII. Plan döneminde Devlet ve İl 
Yollarõnda yol yapõmlarõ ile kapasite artõrõcõ 

yatõrõmlara ağõrlõk verilmiş, yol üstyapõsõ yeni-
leme ve iyileştirilmesinde ise istenen gelişme 
sağlanamamõştõr. 1995 yõlõ sonunda 50.684 
km olan asfalt kaplamalõ yol uzunluğunun 
2000 yõlõ sonunda 54.938 km'ye yükselmesi 
beklenmektedir. Beton asfalt yol uzunluğu 
ise 1999 sonu itibarõyla 5.872 km�ye ulaşmõştõr. 
Beton asfalt yapõmõndaki yetersizlik, karayollarõ 
bakõm-onarõm giderlerinin olmasõ gerekenin 
çok üzerinde gerçekleşmesine neden olmakta, 
mevcut imkanlar içinde yeterli kaynağõn ayrõl-
masõ mümkün olmamaktadõr. 

1523. Dönem içinde, 1995 yõlõnda Baladõz-
Isparta-(Antalya-Manavgat) Ayrõmõ yolu, 1996 
yõlõnda Bursa-Yalova bölünmüş yolu ve (Manav-
gat-Alanya) Ayrõmõ-Akseki yolu iyileştirme 
çalõşmalarõ ve 1999 yõlõnda da Ankara-Polatlõ-
Sivrihisar ve Bolu Dağõ Geçişi bölünmüş yol 
yapõm çalõşmalarõ tamamlanmõştõr. Bölünmüş 
yol olarak yapõmõ sürdürülen Doğu Karadeniz 
Sahil Yolu Projesinin daha erken bitirilmesini 
sağlamak amacõyla Piraziz-Espiye (Giresun 
Geçişi hariç), Bolaman-Perşembe ve Araklõ-
Hopa kesimleri dõş kredili olarak ihale edilmiştir. 

1524. 319.218 km uzunluğundaki köyyol-
larõ ağõnõn 61.920 km'si asfalt, 1.236 km'si 
beton yol, 143.455 km'si stabilize yol olup, 
geriye kalan 112.607 km'si toprak yol olarak 
hizmet vermektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1525. Karayollarõnda yolcu ve yükün 
ekonomik ve güvenli taşõnmasõnõ sağlamak, 
çevreye verilen zararõ en aza indirecek önlem-
leri geliştirmek, altyapõyõ trafiğin gerektirdiği 
geometrik ve fiziki standartlara ulaştõrmak 
temel amaçtõr. 

1526. Karayolu ile yolcu ve yük taşõma-
cõlõğõnõ mesleki yeterlilik koşuluna bağlayarak, 
taşõmacõlõğõn esaslarõnõ belirleyecek olan Kara-
yolu Taşõma Kanunu gerekli mevzuat ve 
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kurumsal düzenlemeler ile uygulamaya 
konulacaktõr.  

1527. Karayolu taşõmacõlõğõnõn kurum-
sallaşmasõ, yolcu ve yükün güvence altõnda 
taşõnmasõ sağlanacak, yük taşõmacõlõğõnda 
çağdaş koşullara uygun sigorta sistemi 
geliştirilecektir.  

1528. Karayollarõnda trafik güvenliğini 
azaltan ve diğer taşõma sistemleri ile haksõz 
rekabetin oluşmasõna neden olan aşõrõ yükle-
meler önlenecektir. 

1529. Taşõmacõlõkta örgütlenme özendi-
rilecek, meslek örgütlerinin üniversite işbirliği 
ile sektörde ulusal ve uluslararasõ kurallara 
hakim, güncel bilgi ile donanmõş uzman kad-
rolarõn yetiştirilmesine katkõ sağlamasõ için 
gerekli altyapõ oluşturulacaktõr. 

1530. Uluslararasõ ikili ve çok taraflõ ilişki-
lerin karayolu ulaştõrmasõ sektörünün gele-
ceğini yönlendirecek önemli kararlarõn alõna-
cağõ platformlar olmasõ nedeniyle, sektörün 
gelecekteki ihtiyaçlarõ hedeflenerek, bu plat-
formlarda aktif olunmasõnõ sağlayacak bilgi 
birikimini ve katõlõmõn sürekliliğini oluşturmak 
üzere kurumsal altyapõ güçlendirilecektir. 

1531. Karayolu altyapõsõ, trafiğin gerek-
tirdiği kesimlerde otoyol ve bölünmüş yol 
sistemi ile geliştirilecek, büyük şehir geçişle-
rinin bir program çerçevesinde çevre yolla-
rõna dönüştürülmesine önem verilecek, ana 
güzergahlardaki kuzey-güney bağlantõlarõ 
iyileştirilecek, karayolu ağõ üzerinde trafik 
kazalarõnõn yoğunlaştõğõ kara noktalarõn 
giderilmesi çalõşmalarõ öncelikle ele alõnarak 
Plan dönemi içinde tamamlanacaktõr  

1532. Otoyol projeleri, alternatif taşõma 
türlerini dikkate alan kapsamlõ teknik, ekono-
mik ve mali fizibilite etüdlerine dayandõrõla-
cak, otoyol yapõm ve işletiminin özel sektör 

tarafõndan gerçekleştirilmesinde uygulanabi-
lecek finansman modelleri geliştirilecektir.  

1533. VIII. Plan döneminde, tamamlan-
ma aşamasõndaki otoyol ve bağlantõ yollarõn-
dan kalan 75 km'nin tamamlanmasõyla birlikte, 
VII. Plan döneminde ihale edilen otoyol ve
bağlantõ yollarõnõn belirli bir öncelik içerisinde
ele alõnarak 535 km'sinin tamamlanmasõ sağ-
lanacak, böylece, Plan döneminde toplam
484 km otoyol ve 126 km bağlantõ yolu trafiğe
açõlmõş olacaktõr.

1534. Mevcut otoyollarõn kullanõmõnda 
güvenliğin ve verimliliğin artõrõlmasõ için bilgi 
teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanõlacak, 
geçiş ücretlerinin belirlenmesinde, her kesimde 
otoyolun kullanõm esnekliğini belirleyen araş-
tõrmalara dayanan, kullanõcõ tercihlerini rasyo-
nel trafik dağõlõmlarõna göre yönlendiren bir 
yaklaşõm geliştirilecektir.  

1535. Plan döneminde, asfalt kaplamalõ 
yol oranõ devlet yollarõnõn tamamõnõ, il yolla-
rõnõn da yüzde 90�õnõ kapsamak üzere artõrõ-
lõrken, ağõr taşõt trafiğine uygun beton asfalt
yol uzunluğu, dönem sonunda 8.200 km�ye
ulaştõrõlacaktõr. Devlet ve il yollarõnda tamam-
lanacak yatõrõmlarla, yaklaşõk 1.000 km yolda
geometrik standartlarõn iyileştirilmesi sağla-
nacaktõr.

1536. Antalya-Alanya (135 km), Bozüyük-
Bilecik-Mekece (85 km), Bornova-Turgutlu-
Salihli (100 km), Bursa-Karacabey-Balõkesir 
(153 km), Afyon Şehir Geçişi (19 km), Kõnalõ-
Tekirdağ (56 km) ile Doğu Karadeniz Sahil 
Yolu kapsamõnda Samsun Şehir Geçişi (12 
km), Samsun-Ünye (82 km), Çarşõbaşõ-Araklõ 
(68 km), Trabzon Şehir Geçişi (7 km), Araklõ-
Çayeli (60 km) ve Hopa-Kemalpaşa-Sarp (19 
km) projeleri bitirilecektir. 

1537. Köy yollarõnda grup köyyolu yapõ-
mõna devam edilecektir. Birinci derecede 
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öncelikli köyyollarõnõn yeniden tespiti ve önce-
lik sõrasõna göre standartlarõnõn iyileştirilmesi 
sağlanacaktõr. Her ünitenin (köy ve köye 
bağlõ mahalle, mezra, kom, kõşlak vb. resmi 
hüviyet kazanmõş yerleşim birimleri) birinci 
derece öncelikli bir köyyolu olacak şekilde 
projeli yol yapõmõna başlanacaktõr. 

1538. Plan döneminde 20.000 km asfalt, 
40.000 km stabilize ve 2.000 km beton köy-
yolu yapõmõ gerçekleştirilecektir. 

1539. Karayollarõnda bakõm ve onarõm 
hizmetlerinin ihaleli yürütülebilmesi için gerekli 
yasal düzenlemeler yapõlarak, bakõm hizmet-
lerini nitelikli olarak yerine getirebilecek özel 
sektörün örgütlenmesini özendirecek bir 
yaklaşõm geliştirilecektir. 

1540. Karayollarõnda taşõt kullanõcõlarõnõn 
ekonomik maliyetleri dõşsal (sosyal) maliyet-
ler de dikkate alõnarak, araç türlerine göre 
yeniden belirlenecektir.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1541. Karayollarõ Taşõma Kanunu gerekli 
mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri ile uygu-
lamaya geçirilecektir. 

1542. Köyyollarõnõn bakõm, onarõm ve 
kar mücadelesi çalõşmalarõnõn, bu hizmetler-
den faydalanan köylerin katõlõmõ ile veya 
kurduklarõ kooperatif, birlik ve diğer organizas-
yonlar tarafõndan yapõlmasõnõ sağlayacak 
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.  

1543. Karayollarõ Genel Müdürlüğünün 
kuruluş ve görevleri ile ilgili yasada bakõm 
hizmetlerinin özel sektöre yaptõrõlmasõnõ uygu-
lanabilir hale getirecek gerekli değişiklikler 
ile denetimi güçlendirecek yapõsal düzenle-
meler gerçekleştirilecektir.  

6. BORU HATTI ULAŞTIRMASI

a) Mevcut Durum

1544. Boru hattõ yatõrõmlarõnõn, enerji 
planlamasõ ile ilişkilendirilerek programlan-
masõ bugüne kadar sağlanamamõştõr. Boru 
hattõ yatõrõmlarõnõn Türkiye genel enerji den-
gesi içindeki yerini uzun vadeli olarak belirle-
yecek kapsamlõ bir çalõşmaya dayandõrõlmasõ 
önemini korumaktadõr. 

1545. Doğal gaz kullanõmõnõn konut ve 
ticari sektörlerde sağlõklõ bir şekilde yaygõn-
laştõrõlmasõna yönelik yeraltõ depolama yatõ-
rõmlarõ konusunda ilerleme kaydedileme-
miştir. 

1546. Doğal gaz kullanõmõnõn ülke çapõn-
da yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik yatõrõmlara 
devam edilmiştir. Bu kapsamda, Doğu Ana-
dolu, Samsun-Ankara, Karacabey-İzmir, Çan-
Çanakkale Doğal Gaz İletim Hatlarõ çalõşma-
larõ sürdürülmüştür. Ege İletim Hattõ Proje-
sinin ilk aşamasõ olan Bursa-Çan Doğal Gaz 
İletim Hattõ 1996 yõlõnda tamamlanarak işlet-
meye alõnmõş olup, Karacabey-İzmir Doğal 
Gaz İletim Hattõ projesinin 1998 yõlõnda ihalesi 
yapõlmõştõr. 

1547. Doğal gaz arz kaynaklarõnõn çeşit-
lendirilmesi politikasõ çerçevesinde 1996 yõlõn-
da İran ile imzalanan doğal gaz sözleşmesi 
kapsamõnda, 10 milyar m³ gaz ithali için ana 
iletim hatlarõnõn yapõmõna başlan-mõştõr. Ayrõca, 
Rusya�dan sağlanacak 16 milyar m³ doğal 
gazõn Karadeniz�den geçirilerek Samsun üze-
rinden Ankara�ya ulaştõrõlmasõ konusunda 
1997 yõlõnda alõm-satõm anlaşmasõ yapõlmõştõr. 
Bu kapsamda yapõlan çalõşmalar doğrultu-
sunda Samsun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattõ 
projesinin yapõmõna başlanmõştõr. Ayrõca, Tür-
kmen doğal gazõnõn ithali ile ilgili sözleşme 
1999 yõlõnda imzalanmõş ve diğer ülkelerden 
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de doğal gaz temini konusunda ikili görüş-
meler sürdürülmüştür. 

1548. 1995 yõlõnda 5,6 milyar m3, doğal 
gaz boru hatlarõyla taşõnmõştõr. 2000 yõlõnda 
10,5 milyar m3 olarak programlanmõş olan 
doğal gaz boru hattõ taşõmacõlõğõnõn, 2005 
yõlõnda 43,7 milyar m3�e ulaşmasõ beklenmek-
tedir. 

1549. Boru hatlarõyla yurtiçi ham petrol 
taşõmacõlõğõ 1995 yõlõnda 3.020 milyon ton-
km gerçekleşmiştir. 2005 yõlõnda 3.073 mil-
yon ton-km ham petrolün boru hatlarõyla 
taşõnacağõ beklenmektedir. 

1550. Birleşmiş Milletlerin 1990 yõlõnda 
Irak`a uyguladõğõ ambargo nedeniyle 1996 
yõlõna kadar transit ham petrol boru hatlarõn-
dan taşõma yapõlamamõştõr. 1996 yõlõnda Irak-
Türkiye Ham Petrol Boru Hattõndan kõsõtlõ 
olarak ham petrol sevkiyatõnõn başlamasõyla, 
2000 yõlõnda 22.358 milyon ton-km olarak 
programlanan transit ham petrol taşõmacõ-
lõğõnõn, 2005 yõlõnda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana
İhraç Boru Hattõ projesinin işletmeye alõnma-
sõyla birlikte 39.215 milyon ton-km`ye ulaş-
masõ öngörülmektedir.

1551. Ağustos 1990 tarihinde Körfez 
Kriziyle kapatõlan Irak-Türkiye Ham Petrol 
Boru Hattõ, Irak ile Birleşmiş Milletler arasõnda 
yapõlan anlaşma sonucunda 1996 yõlõnda 
geçici olarak kõsmen hizmete açõlmõştõr. Ancak, 
bu hattaki petrol taşõmacõlõğõ faaliyeti asgari 
düzeyde bulunmakta ve bu durumun sek-
törde ağõrlõğõ gittikçe artan doğal gaz boru 
hattõ yatõrõmlarõnõn finansmanõna olumsuz 
etkisi devam etmektedir. 

1552. İzmit Rafinerisinden petrol ürün-
lerini Marmara Bölgesine taşõmak amacõyla 
projelendirilen 127 km uzunluğundaki İzmit 
(İPRAŞ)-İstanbul (HARAMİDERE) Akaryakõt 
Boru Hattõ Tesisi projesi tamamlanamamõştõr.  

1553. VII. Plan döneminde yaşanan 
önemli bir gelişme, Kasõm 1999 yõlõnda yapõlan 
AGİT zirvesinde, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana 
İhraç Boru Hattõ projesinin gerçekleşmesine 
yönelik Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
tarafõndan imzalanan hükümetlerarasõ anlaş-
madõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1554. Ülkemizi dünyanõn önemli enerji 
dağõtõm merkezlerinden birisi haline getire-
cek uluslararasõ ham petrol ve doğal gaz 
boru hattõ yatõrõmlarõna önem verilecektir. 

1555. Hazar havzasõndaki, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Azerbaycan�da üretilen ham 
petrolü boru hattõ ile Akdenize, buradan da 
dünya pazarlarõna ulaştõracak Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ana İhraç Boru Hattõ projesinin VIII. 
Plan döneminde tamamlanmasõna öncelik 
verilecektir.  

1556. Yürürlükteki anlaşmalarla doğal 
gaz arzõnõn 2005 yõlõnda 43,7 milyar m³�e 
ulaşmasõ beklenmektedir. Doğal gaz kullanõ-
mõnõn ülke düzeyinde yaygõnlaştõrõlmasõna 
yönelik olarak doğal gaz dağõtõm şebekesi 
işletici şirketleri kurulmasõnõ kolaylaştõrõcõ 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1557. Doğal gaz kullanõmõnõn yurt çapõnda 
yaygõnlaştõrõlmasõ politikasõ çerçevesinde; 
İran`dan satõn alõnacak 10 milyar m³ doğal 
gazõ tüketim noktalarõna iletecek Doğu Ana-
dolu Doğal Gaz Ana İletim Hattõ, Doğal Gaz 
Güney İletim Hattõ ve Konya-İzmir Doğal Gaz 
İletim Hattõ projeleri ile 16 milyar m³ Rus 
doğal gazõnõn Karadenizden geçerek Samsun 
üzerinden Ankara�ya ulaşõmõnõ sağlayan Sam-
sun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattõ projesinin 
yapõmõ Plan döneminde gerçekleştirilecektir. 
Kredi görüşmeleri sürdürülmekte olan Kara-
cabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattõ Projesinin 
2001 yõlõnda bitirilmesi beklenmektedir. 
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TABLO: 31- Ulaştõrma Sektörü Şehirlerarasõ Yolcu Taşõmalarõnda Gelişmeler
(Milyon yolcu-km) 

Yõllõk Ortalama Artõş (%) 
ALT SEKTÖR 

1995 
Gerçekleşme 

1999 
Gerçekleşme 

2000 
Tahmin 

2005 
Tahmin VII. Plan Dönemi VIII. Plan Dönemi

YURTİÇİ
Karayolu  155.202 189.882 201.300 270.000 5,3 6,0 
Demiryolu 3.661 4.233 4.400 5.000 3,7 2,6 
Denizyolu (1) 61 34 50 63 -3,9 4,7
Havayolu (1) 2.692 3.371 4.126 6.645 8,9 10,0
TOPLAM 161.616 197.520 209.876 281.708 5,4 6,1
YURTDIŞI 
Denizyolu (1) 100 103 110 130 1,9 3,4 
Havayolu (1) 8.140 10.532 12.379 18.207 8,7 8,0

(1) Yalnõz kamu taşõmalarõdõr.

TABLO: 32- Ulaştõrma Sektörü Şehirlerarasõ Yük Taşõmalarõnda Gelişmeler 
(Milyon ton-km) 

Yõllõk Ortalama 
Artõş (%) 

ALT SEKTÖR 
1995 

Gerçekleşme 
1999 

Gerçekleşme 
2000 

Tahmin 
2005 

Tahmin 
VII. Plan
Dönemi

VIII. Plan
Dönemi

Karayolu 112.515  155.254  162.000 212.000 7,6 5,5 
Demiryolu 8.288  8.160  8.250 10.000 -0,1 3,9 
Denizyolu (1) 7.500  8.200  8.400 9.700 2,3 2,9 
Havayolu 
  Yolcu Beraberi (2a) 235 275 337 543 7,5 10,0  
  Kargo + Posta + F.Bagaj (2b) 16  18  19 19 3,5 0,0 
Boruhattõ 
  Hampetrol 3.020 2.780 2.773 3.073 -1,7 2,1  
D.Gaz (milyon Nm küp) (3) 5.560 8.702 10.500 43.745 13,6  33,0 

TOPLAM 131.558  174.669  181.760 235.316 6,7 5,3 
YURTDIŞI 
Demiryolu 228  286  350 400 8,9 2,7 
Denizyolu (1) 484.935  485.000  510.000 560.000 1,0  1,9  
Havayolu 
  Yolcu Beraberi (2a) 984 979 1.150 1.692 3,2 8,0 
 Kargo + Posta + F.Bagaj (2b) 207 306 324 439 9,4 6,3 
Boruhattõ 
 Ham Petrol (Transit) 0 26.494 22.358 39.215 -  11,9  

(1) Denizyoluyla yapõlan taşõmalarõn tümünü kapsamaktadõr.
(2a) Yalnõz kamu tarafõndan yapõlan taşõmalardõr.
(2b) Yolcu ağõrlõğõ ve bagajõ (20 kg/yolcu'ya kadar) dahil taşõnan yüktür (Toplama dahil edilmemiştir).
(3) Rusya Federasyonu-Türkiye DGBH ile yapõlan doğal gaz taşõmalarõdõr ( Toplama dahil değildir).
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1558. Yeni doğal gaz boru hattõ, dağõtõm 
şebekeleri ve bağlantõ hattõ yatõrõmlarõ, doğal 
gazõn Türkiye genel enerji dengesi içindeki 
yerini uzun vadede belirleyecek kapsamlõ bir 
çalõşmaya dayandõrõlacaktõr  

1559. Yeni doğal gaz boru hattõ yatõrõm-
larõ öncelikle arz kaynaklarõnõn çeşitlendiril-
mesi istikametinde ele alõnacak olup, sana-
yinin kullanõm potansiyelinin ve çevre sorun-
larõnõn fazla olduğu yerler ile nüfusun yoğun 
olduğu bölgelerin ihtiyacõnõn karşõlanmasõna 
yönelik olarak programlanacak ve arz istikra-
rõnõn sağlanmasõ için doğal gaz depolama 
yatõrõmlarõna öncelik verilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1560. Rafineri ürünlerinin güvenli ve eko-
nomik bir şekilde taşõnmasõ amacõyla mevcut 
ürün boru hattõ sisteminin etkin kullanõmõna 
yönelik düzenlemelere öncelik verilecektir. 

1561. 3378 sayõlõ yetki kanunu ile doğal 
gaz faaliyetlerinde getirilen kõsõtlamalar kaldõ-
rõlarak, doğal gaz piyasasõnõn serbesleştiril-
mesi sağlanacaktõr. 

1562. Doğal gaz kullanõmõnõn ülke çapõnda 
yaygõnlaşmasõnõ sağlamak amacõyla doğal gaz 
sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõ ve bu 
çerçevede özel gaz dağõtõm şirketlerinin oluşu-
muna imkan verecek hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

XI. TURİZM VE TANITMA

1. TURİZM

a) Mevcut Durum

1563. Türkiye 1980�li yõllarõn ikinci yarõ-
sõndan başlayarak, hõzlõ bir hamle ile dünyaca 
tanõnan ve bilinen bir tatil ve gezi ülkesi duru-
muna gelmiştir. 1995-1998 yõllarõnõ kapsayan 
dönemde Türk turizminin uluslararasõ turizm 

geliri içindeki payõ yüzde 1,4�ten yüzde 1,6�ya; 
yabancõ turist sayõsõ 7,7 milyon kişiden, 9,7 
milyon kişiye yükselmiştir. 1995-1998 döne-
minde ülkemizde turist sayõsõnõn yüzde 26,2, 
turizm gelirlerinin ise yüzde 45 arttõğõ görül-
mektedir. Turist sayõsõ ve döviz gelirlerindeki 
bu artõşla Türkiye, dünyada en çok turist 
kabul eden ülke sõralamasõnda 12�nci, gelir-
lerde ise 8�inci sõraya yükselmiştir. 1998 yõlõn-
da ülkemize gelen turist sayõsõ 9,7 milyon 
kişi, turizm geliri ise 7,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 1999 yõlõnda yaşanan deprem 
felaketi ve konjonktürel nedenlerle ülkemize 
7,5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri bir 
önceki yõla göre yüzde 27,8 oranõnda bir 
azalma ile 5,2 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. 2000 yõlõnda ülkemize gelen turist 
sayõsõnõn 9 milyon kişiye, turizm gelirinin ise 
7,2 milyar dolara yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

1564. 1999 sonu itibarõyla Turizm Bak-
anlõğõndan belgeli yatak kapasitesi 312 bindir. 
Belediye belgeli otellerdeki 354 bin yataklõk 
kapasitenin yanõ sõra ikincil konutlar ve yatõrõm 
aşamasõndaki 254 bin yatakla birlikte ülkemiz-
deki toplam yatak kapasitesinin bir milyonun 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 2000 
yõlõnda Turizm Bakanlõğõndan belgeli yatak 
sayõsõnõn 350 bine, belediye belgeli yatak sayõ-
sõnõn ise 360 bine ulaşacağõ tahmin edilmek-
tedir. Sektörde 4030 seyahat acentasõ faali-
yet göstermektedir. 

1565. Ülkemizde son yõllarda yatak kapa-
sitesindeki hõzlõ artõşa ve kaydedilen önemli 
gelişmelere rağmen, tanõtõm ve pazarlama 
konusunda bir reform ihtiyacõ mevcuttur. 

1566. Yatay ve dikey entegrasyonlarla 
aşõrõ ölçüde büyüyen bazõ yabancõ tur opera-
törlerinin fiyat ve koşullarõ tek taraflõ belirle-
melerine sektörde son yõllarda sõklõkla rastlan-
maktadõr. Bu durum ülkemiz turizmi için olum-
suz sonuçlar doğurmaktadõr. 
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1567. Turizm açõsõndan önemli merkez-
lerdeki ulaşõm altyapõsõnõn, öncelikle de hava 
alanlarõnõn geliştirilmesi konusu önemini koru-
maktadõr. 

1568. Turizm eğitiminde henüz mesleki 
belgelendirme sistemine geçilememiş olmasõ 
hizmet kalitesini etkilemektedir. 

1569. Turistik yerleşim alanlarõnda önemli 
bir sorun olarak ortaya çõkan çevre kirlen-
mesi ve altyapõ eksikliklerinin giderilmesi için 
başlatõlan, Akdeniz-Ege Turizm Altyapõsõ ve 
Kõyõ Yönetimi (ATAK) Projesinin uygulanma-
sõnda, yeni bir finans modelinin yaratõlama-
yõşõ nedeniyle fazla bir mesafe alõnamamõştõr.  

1570. Gelibolu Yarõmadasõ Tarihi Milli 
Parkõ Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1571. Turizm ülkemiz için dõş pazarlarda 
rekabetgücü en yüksek sektörlerden birisidir. 
Öncelikle turizm sektörünün direncini artõrõcõ 
önlemler alõnarak; kriz dönemlerinde ayakta 
kalabilen, kendi kaynağõnõ yaratabilen ve öz-
denetim yapabilen sağlõklõ bir yapõya kavuş-
turulmasõ sağlanacaktõr. 

1572. Değişen tüketici tercihlerini dikkate 
alarak geliştirilecek yeni alanlarla turizm mev-
siminin yõlõn tamamõna ve turizmin, potansiyeli 
olan ancak bugüne kadar yeterince ele alõn-
mamõş bölgelere yayõlmasõna yönelik tedbirler 
alõnacaktõr. 

1573. Sektörle ilgili tüm yatõrõmlarõn doğal, 
tarihsel ve sosyal çevreyi kollayõcõ, koruyucu 
ve geliştirici bir yaklaşõm içinde olmasõna 
azami özen gösterilecektir. 

1574. Dünya turizm gelirlerinden alõnan 
pay artõrõlacaktõr. 2005 yõlõnda turizm gelirle-
rinin 11,6 milyar dolara ulaşmasõ beklenmek-
tedir. 

1575. Türkiye�ye gelecek turist ve ziya-
retçi sayõsõnõn VIII. Plan dönemi sonunda 
13,6 milyon kişiye, yurtdõşõna çõkacak vatan-
daş sayõsõnõn ise 8,5 milyon kişiye ulaşacağõ 
tahmin edilmektedir. 

1576. Turizm Bakanlõğõndan belgeli konak-
lama tesisleri ve belediye belgeli yatak kapa-
sitesinin VIII. Plan dönemi sonunda 751 bin 
olmasõ, inşa halindeki ve proje aşamasõndaki 
tesislerin tamamlanmasõnõn yanõ sõra kamu 
kamplarõ ve ikinci konutlardaki turizme açõlan 
yataklarla birlikte, toplam yatak kapasitesinin 
1,2 milyona ulaşmasõ beklenmektedir. 

1577. Mevcut kapasiteler kullanõlõncaya 
kadar turizm teşviklerinde ağõrlõk öncelikle, 
pazarlama alanõna, hava ulaştõrmasõna ve 
toplam kalite iyileştirilmesine verilecektir.  

1578. Turizm hareketlerinin yoğunlaştõğõ 
bölgelerde yerel yönetimlerin ve halkõn turizm 
ile ilgili kararlara katõlmasõ sağlanacaktõr. 

1579. Kullanan Öder-Kirleten Öder ilkesi 
uyarõnca kamu eliyle yapõlacak fiziki altyapõ-
nõn finansmanõna kullanõcõlarõn katõlõmõ sağla-
nacaktõr. 

1580. Akdeniz-Ege Turizm Altyapõsõ ve 
Kõyõ Yönetimi (ATAK) Projesi kapsamõna gire-
bilecek projelerin yürütülmesinde, idari ve 
mali sorunlarõn çözümlenmesi ve Hazine 
garantisine gerek duyulmayacak bir model 
çerçevesinde proje uygulamasõnõn hõzlandõrõl-
masõ sağlanacaktõr. 

1581. Talep yapõsõndaki yeni eğilimlere 
bağlõ olarak sektörde küçük ölçekli işletme-
lerin gelişmesine öncelik verilecek ve bunlarõn 
KOBİ statüsünde değerlendirilmeleri sağla-
nacaktõr. 

1582. Turizm eğitimi ve kalitesinde stan-
dardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin geliş-
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mesini ve istihdam için gerekli beceri düzey-
lerininin belirlenmesini sağlayacak belgelen-
dirme sistemi getirilecektir. 

1583. Turizme yönelik arazi kullanõm 
planlarõnõ yapma, yaptõrma, onama sürecini 
yeniden tanõmlayan, yetkileri belirleyen ve 
etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal 
düzenleme yapõlacaktõr. 

1584. Turizm sektörünün uzun vadeli ve 
sağlõklõ gelişmesini sağlamak amacõna yönelik 
dinamik ve stratejik Turizm Sektörü Ana 
Planõ (TUSAP) uygulamaya geçirilecektir. 

1585. AB�nin tek pazar uygulamasõnõn 
beraberinde getireceği muhtemel talep azalmasõ 
ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karşõ 
sektörün gücünü artõrmak üzere, dõş Pazar-
larda optimum talep dağõlõmõ yaratõlacaktõr. 

1586. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağõ-
lõmõnõ iyileştirmek ve dõş pazarlarda değişen
tüketici tercihleri de dikkate alõnarak yeni
potansiyel alanlar yaratmak amacõyla golf,
kõş, dağ, termal, sağlõk, yat, kongre turizmi
ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri
sürdürülecektir.

1587. Ekolojik yönden aşõrõ duyarlõ Milli 
Park alanlarõnda sürdürülebilir turizm gelişimi 
için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1588. Turizm Bakanlõğõnõn sosyal, kül-
türel ve teknolojik değişikliklere hõzla ayak 
uydurabilmesini sağlamak üzere Turizm 
Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevlerine İlişkin 
Kanun Tasarõsõ çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

1589. Seyahat acentalarõnõ bir meslek 
disiplini içine almak ve özdenetim yapabilen 
bir yapõya kavuşturmak üzere, Türkiye Seya-
hat Acentalarõ ve Seyahat Acentalarõ Birliği 
Yasasõ günün koşullarõna uygun hale getirile-
cektir. 

1590. Uluslararasõ pazarda rekabet 
gücüne sahip bir yapõ oluşturmak amacõyla 
Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri 
Birliği Kanunu çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

1591. Deniz turizmi ile ilgili faaliyetlerin 
eşgüdümü ve sağlõklõ bir yapõya kavuşturul-
masõ için Deniz Turizmi Birliği Kanun Tasarõsõ 
çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

1592. Turist rehberliği mesleğine mensup 
olanlarõn mesleki etkinliklerini artõrmak ve bir 
meslek disiplini altõnda örgütlenmelerini sağ-
lamak üzere Türkiye Turist Rehberleri Birliği 
ve Turist Rehber Odalarõ Kanunu Tasarõsõ 
çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 

TABLO: 33- Turizm Sektöründeki Gelişmeler 

Yõllõk Ortalama Artõş (%) 
1995 1999 (1) 2000 (2) 2005 (2) VII. Plan Dönemi VIII. Plan Dönemi

Yurda Gelen Yabancõ 
Sayõsõ (Bin kişi) 7.727 7.484 9.000 13.600 3,1 8,6 
Yurt Dõşõna Çõkan 
Vatandaş Sayõsõ (Bin kişi) 3.981 4.756 5.000 8.500 4,7 11,2
Turizm Geliri  
(Milyon $) 4.957 5.203 7.200 11.627 7,8 10,1
Turizm Gideri  
(Milyon $) 911 1.471 1.850 3.690 15,2 14,8
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Tahmin



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

169 

1593. Mahalli kaynaklarõn daha verimli 
kullanõlmasõ, meslek üyeleri arasõnda işbirliği 
ve özdenetimin sağlanmasõ amacõyla Pansi-
yon İşletmeleri ve Türkiye Pansiyon İşletme-
cileri Birliği Kanunu Tasarõsõ çalõşmalarõ ta-
mamlanacaktõr. 

1594. Yat Turizmi Yönetmeliği yeni-
den düzenlenecektir. 

2. TANITMA

a) Mevcut Durum

1595. Ülke tanõtõmõnda kişi, topluluk ve 
kuruluşlarõn belli bir tutum ve davranõşa yön-
lendirilememiş olmasõ, sektörde kaynak ve 
insan gücü israfõna yol açmaktadõr. 

1596. Ağõrlõklõ olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarõ tarafõndan yürütülen tanõtõm faali-
yetlerinde yeterli etkinlik sağlanamamaktadõr. 

1597. Özellikle dõş tanõtõmda kamu ve 
özel kesimin ortak bir plan ve program dahi-
linde koordineli bir şekilde faaliyet gösterme-
leri temin edilememiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1598. Tanõtma faaliyetlerinin süreklilik 
içerisinde; yurt içinde vatandaşlarõ milli ilke 
ve hedefler doğrultusunda bütünleştiren, 
serbest, doğru ve çift yönlü bilgi dolaşõmõnõ 
sağlayan; yurt dõşõnda ise Türkiye�nin, kültü-
rel birikimini, tarihi zenginliklerini, dünya 
kamuoyuna anlatarak yanlõş ve olumsuz 
imajlarõ ortadan kaldõran ve bütün bunlarõ bir 
koordinasyon içinde geliştirerek ülkemizin 
tanõtõmõyla birlikte bu faaliyetten ekonomik 
faydayõ da sağlayacak bir çerçeveye kavuş-
turulmasõ temel amaçtõr.  

1599. Türkiye hakkõnda olumlu bilinç-
lenme ve bilgilendirmenin temini için uluslar-
arasõ siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ve 

turistik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarõna tüm 
kamu ve özel kesim kuruluşlarõ ile meslek ve 
sivil toplum örgütlerinin bir koordinasyon 
içinde katõlõmõ sağlanacaktõr. 

1600. Vatandaşlarõmõzõn ülke değerleri 
ve tanõtma öğeleri konusunda yaygõn eğitim 
sistemi içerisinde eğitilmeleri sağlanarak yurt-
içinde ve yurtdõşõnda fahri tanõtma elçileri 
haline gelmeleri temin edilecektir. 

1601. Yurtdõşõndaki vatandaşlarõmõzõn 
bulunduklarõ ülkelerde Türkiye�nin tanõtõlmasõ 
açõsõndan yararlõ olmalarõ sağlanacaktõr. 

1602. Türkiye�nin tanõtõmõnda teknolojik 
imkanlardan çok yönlü olarak yararlanõlacaktõr. 

1603. Tanõtma etkinliklerinin belirli bir 
amaç doğrultusunda yapõlabilmesi ve etkin 
bir koordinasyon ve verimlilik içerisinde 
uygulanabilmesini sağlamak için; ilgili kamu 
kurumlarõ ile özel kuruluş, meslek odalarõ, 
dernek ve vakõflardan oluşan bir Kurulun 
yapõlanmasõna gidilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1604. Başbakanlõğa bağlõ Tanõtma Fonu 
Kurulu yeniden yapõlandõrõlarak; tanõtma ile 
ilgili kamu, özel kuruluş, meslek odalarõ ve 
vakõflardan oluşacak bir kurul haline getirile-
cektir.  

XII. KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI

1. YERLEŞME VE ŞEHİRLEŞME

a) Mevcut Durum

1605. 1995-2000 yõllarõ arasõnda şehir-
leşme hõzõnõn, yõllõk ortalama olarak yüzde 
4,7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edil-
mektedir. 1995 yõlõnda 34,4 milyon olduğu 
tahmin edilen kentsel nüfusun, 2000 yõlõ so-
nunda 43,3 milyona ulaşarak toplam nüfu-
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sun yüzde 66,4�ünü oluşturmasõ beklenmek-
tedir. 

1606. 1995 yõlõnda 254 olan kentsel yer-
leşme birimlerinin 2000 yõlõnda 309�a ulaşa-
cağõ, bu yerleşme birimlerindeki nüfus artõ-
şõnõn yaklaşõk 8,9 milyon olacağõ tahmin edil-
mektedir. 

1607. 1950�lerde hõzlanmaya başlayan 
kentleşme olgusu, büyük kentlerde yõğõlma-
lara neden olmuş, dengeli bir kentsel dağõlõm 
oluşamamõştõr. Bu durum, önemli sosyal ve 
ekonomik yapõ değişikliği sorunlarõna ve hõzla 
artan kentsel yatõrõm ihtiyaçlarõna yol açmõştõr. 

1608. Ülkemizdeki kentleşme süreci, 
gelişmiş ülkelerden farklõ olarak büyük ölçüde 
kent yoksulluğunun kõr yoksulluğuna tercih 
edildiği bir göç olgusu olarak şekillenmiştir. 
2000 yõlõ sonunda, yüzde 23'ü İstanbul'da 
olmak üzere kentsel nüfusun yüzde 44'ünün, 
nüfusu bir milyonu aşan kentlerde yer almasõ 
beklenmektedir. 

1609. İstihdam, altyapõ ve toplumsal 
hizmet imkanlarõnõn yetersizliği ve bireylerin 
büyük ölçekte bilgi, beceri ve ekonomik alan-
lardaki sõnõrlõlõğõ, kentsel yörelerde kurallarõn 
ve değer yargõlarõnõn aşõnmasõna yol açmak-
tadõr. 

1610. Fiziki planlama bağlamõnda bütün-
cül bir yaklaşõm sağlanamamõş, kõsmi yakla-
şõmlar ise çoğu kez gerektiği ölçüde uygula-
maya aktarõlamamõştõr. 

1611. 1999 yõlõ sonu itibarõyla 11.839 
hektar büyüklüğünde 5.425 tesis kapasiteli 
48 adet organize sanayi bölgesinin altyapõsõ 
tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunul-
muştur. Doluluk oranõnõn yüzde 62 olduğu ve 
3.383 tesisin üretime geçtiği toplam 48 adet 
bölgede, 270.800 kişinin istihdamõna imkan 
sağlanmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1612. VIII. Plan döneminde şehirleşme 
hõzõnõn, yõllõk ortalama yüzde 4,75 oranõnda 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2000 
yõlõnda 43,3 milyon olduğu tahmin edilen 
kentsel nüfusun, 2005 yõlõ sonunda 54,7 mil-
yona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 78'ini 
oluşturmasõ beklenmektedir. 

1613. 2005 yõlõnda kentsel yerleşme 
birimlerinin 345�e ulaşacağõ, bu yerleşme 
birimlerindeki nüfus artõşõnõn yaklaşõk 11,4 
milyon olmasõ beklenmektedir. 

1614. Hõzlõ kentleşme ve sosyal değişme-
nin yaşanmaya devam edeceği Plan döne-
minde, kültürel yozlaşmaya ve değer yargõ-
larõndaki aşõnmaya fõrsat vermemek amacõyla 
milli kültürün temel belirleyiciliği çerçevesin-
de kent ve kentlilik kültürünün oluşturulma-
sõna dönük çalõşmalar yapõlacaktõr. 

1615. Uluslararasõ düzeyde yeterli altya-
põya sahip ticari ve mali merkezler oluşturu-
lacaktõr. 

1616. Kentsel altyapõ geliştirilecek, kent-
lerin karakteristik kültür dokularõ ve turistik 
özellikleri korunacaktõr. 

1617. Uygulama birimlerinin nitelikli 
elemanlarla teçhizi desteklenecek, denetim 
mekanizmalarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ve 
güçlendirilmesi sağlanacaktõr. 

1618. Kentlerimizdeki sosyal ve teknik 
altyapõ yatõrõmlarõnõ gerçekleştiren kurum ve 
kuruluşlar arasõnda eşgüdüm sağlanacaktõr. 

1619. Kamu tasarrufunda bulunan alan-
larõn tespiti ve planlanmasõ işlemlerine hõz 
kazandõrõlacaktõr. 
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1620. Yerel girişimciliğin harekete geçi-
rilmesi ve istihdam açõsõndan önem taşõyan 
organize sanayi bölgelerinin yurt sathõna 
yaygõnlaştõrõlmasõna özen gösterilecek, sana-
yileşmenin kentsel gelişmeleri olumlu etkile-
mesi amacõyla, orta büyüklükteki kentlerde 
alt yapõsõ hazõrlanmõş sanayi bölgeleri geliş-
tirilecektir. 

1621. Organize sanayi bölgelerinde, orta 
büyüklükteki sanayi için arsalar üretilecektir. 

1622. Orta ve büyük ölçekli sanayinin en-
tegre edileceği İleri Teknoloji Organize Sanayi 
Bölgeleri ile Teknokentler oluşturulacaktõr. 

1623. Organize sanayi bölgelerinde atõk-
larõn geri kazanõlmasõ ve çevreye zararlarõnõn 
giderilmesi için kurulacak tesisler desteklene-
cektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1624. Fiziki planlamayõ bir bütün içinde 
kavrayacak mevzuat geliştirilecektir. 

1625. Fiziki planlama alanõnda faaliyette 
bulunan yatõrõmcõ kurum ve kuruluşlar ara-
sõnda, eşgüdümün sağlanmasõna ilişkin esas 
ve usullerin belirlenmesi yönünde çalõşmalar 
yapõlacaktõr. 

1626. 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölge-
leri Kanununun işleyişini düzenlemeye yöne-
lik gerekli mevzuat çalõşmasõ yapõlacaktõr. 

2. KONUT

a) Mevcut Durum

1627. 2000 yõlõ itiba-
rõyla Türkiye�de toplam 
14,8 milyon civarõnda 
konut mevcut olup, bunun 
10,2 milyonunun 20.000 
ve daha fazla nüfuslu 
yerleşim yerlerinde yer 

aldõğõ tahmin edilmektedir. 

1628. Planlõ dönemde devam eden nüfus 
artõşõ, göç ve şehirleşme hõzõna bağlõ olarak 
ortaya çõkan çarpõk şehirleşmenin en büyük 
göstergesi olan konut sorunu, ekonomik ve 
sosyal politikalar açõsõndan önemini devam 
ettirmektedir. 

1629. VII. Plan döneminde inşa edilen 
konut sayõsõnõn 1,3 milyon civarõnda olduğu 
tahmin edilmekte olup, bu dönem için ihtiyaç 
olarak belirlenen 2.540.000 rakamõnõn çok 
altõnda kalõnmõştõr. Aradaki farkõn kaçak yapõ-
laşma ve gecekondu ile kapandõğõ tahmin 
edilmektedir. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
kaynaklarõndan 1995-1999 döneminde kredi-
lendirilen konutlardan 185.379�u tamamlan-
mõştõr. Bu, inşa edilen konut sayõsõnõn yüzde 
14�üne karşõlõk gelmektedir. 

1630. VII. Plan döneminde toplam sabit 
sermaye yatõrõmlarõ içinde konut sektörünün 
cari fiyatlarla payõ, 1995�te yüzde 37,3 sevi-
yesinde iken, 2000 yõlõnda yüzde 31,1 olarak 
öngörülmüştür. Toplam kamu sabit sermaye 
yatõrõmlarõ içinde konut sektörünün cari fiyat-
larla payõ, 1995�te yüzde 1,4 iken, 2000 yõlõnda 
yüzde 2,1; toplam özel kesim sabit sermaye 
yatõrõmlarõ içinde konut sektörünün cari fiyat-
larla payõ 1995�te yüzde 45,1 iken, 2000 
yõlõnda yüzde 43,0 olarak öngörülmüştür. 

1631. 1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren 
TOKİ tarafõndan başlatõlan 43.131 konutun 

TABLO: 34- Kentsel Nüfus Gelişmeleri 
Yõllõk Ortalama 

Artõş Hõzõ (Yüzde) 
1995 2000 (1) 2005 (1) 1995-2000 2000-2005 

Toplam Nüfus (Bin Kişi) 60.500 65.300 70.222 1,53 1,46 
Kent Nüfusu (Bin Kişi) 34.447 43.352 54.703 4,70 4,75 
Kent Nüfusunun Toplam  
Nüfus İçindeki Payõ (Yüzde) 56,9 66,4 78,0 
Kent Sayõsõ 254 309 345  
Kaynak: DPT 
(1) Tahmin.



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Sekizinci Bölüm

172 

2000 yõlõnda tamamlanacağõ tahmin edilmek-
tedir. TOKİ kaynaklarõ bugüne kadar daha 
çok konut finansmanõna tahsis edilmiş olup, 
kaynaklarõn altyapõlõ arsa üretimine yönlen-
dirilmesi ihtiyacõ devam etmektedir. 

1632. Konut ihtiyacõnõn karşõlanamamasõ, 
açõğõn ruhsatsõz yapõlaşma ile kapatõlmasõna 
yol açmaktadõr. 1984 yõlõndan bu yana bina 
sayõmõ yapõlmamasõndan kaynaklanan veri 
eksikliği dolayõsõyla yapõ ve kaçak yapõ stoku 
hakkõndaki bilgiler sõnõrlõ kalmaktadõr.  

1633. Kaçak yapõ stokunun yaklaşõk 2 
milyon civarõnda olduğu tahmin edilen üç 
büyük kente ilave olarak tüm ülkedeki bu tür 
yapõlaşma kentlerin yapõ ve çevre kalitesini 
bozmakta, denetimsiz yapõ stoku özellikle 
sel, deprem, yangõn gibi felaketler karşõsõnda 
alõnmasõ gereken önlemleri zorlaştõrmaktadõr. 

1634. 1999 yõlõnda yaşanan Marmara ve 
Bolu-Düzce depremleri çok büyük can ve mal 
kaybõna yol açmõştõr. Her iki deprem sonu-
cunda, 18.373 vatandaşõmõz hayatõnõ kaybet-
miş, 48.901 vatandaşõmõz yaralanmõştõr. 
93.010 konut, 15.165 işyeri yõkõk veya ağõr 
hasarlõdõr. 104.440 konut, 16.120 işyeri orta 
derecede, 113.283 konut, 14.656 işyeri ise 
hafif derecede hasar görmüştür. 

1635. 595 sayõlõ Yapõ Denetimi Hakkõnda 
Kanun Hükmünde Kararname 10 Nisan 2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1636. Marmara ve Bolu-Düzce deprem-
lerinden sonra gündeme gelen dõş kredi 
imkanlarõ ile birlikte, konut ve altyapõ yapõm 
çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Hak sahipliği çalõş-
malarõ sonucunda 42.761 kalõcõ konutun yapõl-
masõ gerekmekle birlikte, rakamlar henüz 
kesinleşmemiştir. Ayrõca, evini yapana yar-
dõm programõ ile 5.867 kişiye 2 milyar lira, 
9.729 kişiye ise hak sahipliği karşõlõğõ 6 milyar 
lira yardõm yapõlmasõ programlanmaktadõr. 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ projeleri ve 
özel sektör hibeleri ile birlikte toplam 41.813 
prefabrike konutun yapõmõ programlanmõş, 
bunlarõn 2000 Mayõs ayõ itibarõyla 39.693�ü 
tamamlanmõş, 38.431�i afetzedelere teslim 
edilmiştir. 2.120 prefabrike konutun yapõmõ 
devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1637. VIII. Plan döneminde, nüfusu 
20.000 ve üstü olan yerleşme yerlerinde 
demografik gelişmelerden doğacak yeni konut 
ihtiyacõ 2.714.000 adet olacaktõr. Yenileme 
ve afet konutlarõ olarak birikmiş ihtiyaç dahil, 
her yõl 72.200 olmak üzere, beş yõlda toplam 
361.000 konutun yapõlmasõ gerekmektedir. 
Bu durumda, Plan döneminde kentleşme ve 
nüfus artõşõ ile yenileme ve afetten kaynak-
lanan toplam konut ihtiyacõ 3.075.000 adettir. 

1638. Konut üretimini ve sahipliğini teşvik 
etmek ve alt gelir gruplarõnõn konut sorununu 
çözmek amacõyla alternatifli finansman model-
leri geliştirilecektir. 

1639. Kentsel alanlarda bilimsel esaslara 
dayalõ planlara göre, arsa sunumu ve düzenli 
yapõlaşmayõ sağlayacak yöntemler ile etkin 
denetim ve yönetim biçim ve araçlarõ gelişti-
rilecektir. 

1640. Kentlerdeki barõnma sorununa 
sağlõklõ bir çözüm getirilmesi amacõyla kamu 
kaynaklarõ altyapõsõ hazõr arsa üretimine 
yönlendirilecektir. 

1641. Kaçak yapõlaşmayõ ve gecekondu 
yapõmõnõ önleyici tedbirler alõnacaktõr. 

1642. Yapõ üretiminde kullanõlan inşaat 
malzemelerinin standartlara uygunluğu üretim 
aşamasõnda etkin olarak denetlenecektir. Konut 
yapõm sürecinde kalite kontrol yöntemi geliş-
tirilecek ve uygulamasõ yaygõnlaştõrõlacaktõr. 
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TABLO: 35- Konut İhtiyacõ 
(Adet) 

Yõllar Yõllõk Kent Nüfusu 
Artõşõ (1) (Kişi) 

Kentlerde Demografik 
Konut İhtiyacõ 

Yenileme ve Afet 
Konutu İhtiyacõ 

Kentlerde Toplam  
Konut İhtiyacõ 

2001 2.100.000 496.400  72.200  568.600
2002 2.200.000 521.300 72.200 593.500 
2003 2.221.000 527.500  72.200  599.700
2004 2.358.000 561.400 72.200 633.600 
2005 2.545.000 607.400  72.200  679.600
Toplam 2.714.000 361.000 3.075.000 

Kaynak: DPT. 
(1) Nüfusu 20.000 ve üstü yerleşmeler.

1643. Konut inşaatlarõnõn çeşitli aşama-
larõnda kaliteli üretim yapabilmek amacõyla 
nitelikli eleman yetiştirilmesi için yaygõn eğitim 
imkanlarõ geliştirilecektir. 

1644. Konut üretiminde yapõ ve çevre 
kalitesi artõrõlacak, tarihi, doğal dokunun, 
sosyal ve kültürel değerlerin korunacağõ, 
sağlõklõ, güvenli, kaliteli ve ekonomik konut 
ve çevrelerinin oluşturulabileceği yapõ ve 
çevre standartlarõ geliştirilecektir.  

1645. Konut ve kentleşmeye ilişkin, coğ-
rafi bilgi sistemlerine dayalõ bir veri tabanõ 
oluşturulacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1646. Konut arz ve talebine yeterli kay-
nak sağlamak üzere sermaye piyasasõ içinde 
faaliyet gösterecek konut kredisi açabilecek 
kurumlar oluşturulacak ve bankalar sistemi 
bu amaçla yeniden düzenlenecektir. 

1647. 3194 sayõlõ İmar Kanunu, gecekon-
dulaşmayõ caydõrõcõ ve önleyici tedbirleri etkin 
olarak içerecek şekilde yeniden düzenlene-
cektir. İmar planlama ve uygulamasõnda 
sorumluluk, denetim ve müeyyide kriter ve 
süreçleri AB standartlarõ ile uyumlu hale 
getirilecektir. 

1648. Kentleşme ve sorunlarõ ile ilgili 
olarak yerel yönetimler esas sorumlu olmakla 
birlikte, merkezi yönetimde gerekli kurumsal 
ve hukuki altyapõnõn hazõrlanmasõ, denetim 
mekanizmalarõnõn kurulmasõ yönünde düzenle-
meler yapõlacak, bu amaçla şehirleşme ve 
konuttan sorumlu bir bakanlõk kurulacaktõr. 

1649. Kat Mülkiyeti Kanunu site yöne-
timini de içine alacak şekilde yeniden düzen-
lenecektir. 

3. İÇMESUYU, KANALİZASYON,
ARITMA SİSTEMLERİ VE KATI
ATIK YÖNETİMİ

A) İçmesuyu, Kanalizasyon ve
Arõtma Sistemleri

a) Mevcut Durum

1650. Sosyal ve ekonomik gelişme ile 
birlikte yaşam standartlarõnõn yükselmesi, 
kişi başõna içme ve kullanma suyu ihtiyacõnõ 
da artõrmaktadõr. 

1651. Hõzlõ nüfus artõşõ ve köyden kente 
göç plansõz yapõlaşmaya yol açmakta, alt 
yapõ tesislerinin yapõmõnõ zorlaştõrmakta ve 
maliyetlerini artõrmaktadõr. 
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1652. Kuruluşlar arasõnda koordinasyon 
sağlanamadõğõ için su kaynaklarõndan verimli 
bir şekilde yararlanõlamamaktadõr. Temel 
işlevi içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapõmõ 
olmayan kuruluşlarõn alt yapõ yatõrõmlarõ 
yapmasõ maliyetleri yükseltmektedir.  

1653. Yasal olmayan su tüketimi, tesis-
lere verilen zararlar, kanalizasyon şebeke 
bağlantõlarõnda ve deşarjlarõndaki tekniğine 
uygun olmayan uygulamalar içme suyu ve 
kanalizasyon tesislerinin etkin kullanõmõna 
engel olmaktadõr 

1654. Belediyelerde teknik personel sayõ-
sõnõn yetersizliği, alt yapõ tesislerinin işletilme-
sinde, bakõm, onarõm ve yenileme çalõşmalarõnõn 
sürdürülmesinde aksaklõklara yol açmaktadõr. 

1655. Bazõ belediyelerin su satõş fiyat-
larõnõ düşük düzeyde tutmalarõ nedeniyle su 
satõşõndan elde ettikleri gelirlerin yeni yatõ-
rõmlarõ için yetersiz kalmasõ ve genel bütçe-
den alt yapõya ayrõlan payõn giderek azalmasõ 
bu belediyelerin dõş kredi taleplerini artõrmõştõr. 
Dõş piyasalardan temin edilen finansman, 
alet ve ekipman iç piyasaya göre daha pahalõ 
olmakta ve dõş kredili projelerin maliyetleri 
yükselmektedir. 

1656. 1995-2000 dönemi su kaçağõ oranõ 
Türkiye genelinde yüzde 40 düzeyinden 
yüzde 32 düzeyine çekilmiştir. 

1657. 1995-2000 döneminde İller Ban-
kasõ Genel Müdürlüğünce 918 içme suyu, 35 
kanalizasyon projesi tamamlanmõştõr. DSİ 
Genel Müdürlüğünün 10 adet içme suyu pro-
jesi ve YİD Modeli ile gerçekleştirilen 1 proje-
den toplam 1.785 hm3 içme suyu sağlan-
mõştõr. Manavgat İçme Suyu Projesi ile yurt-
dõşõna su satõşõ ve KKTC�ye su temini müm-
kün olmaktadõr. 

1658. Kişi başõna tüketilebilir su rezer-
vinin 1000 m3 altõnda olan ülkelerde önemli 

su sorunlarõyla karşõlaşõlacağõ dikkate alõndõ-
ğõnda, Türkiye su zengini bir ülke olarak değer-
lendirilmemektedir. 

TABLO: 36- Kentsel Nüfus Büyüklükleri 
(Ekim 1997)

Toplam Nüfus (Milyon) 62,81 
Belediye Nüfusu (Milyon) 48,84 
Nüfus Artõş Hõzõ (Yüzde) 1,55 
Belediye Nüfus Artõş Hõzõ (Yüzde) 2,92 
Köy Nüfusu Artõş Hõzõ (Yüzde) -0,73
Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa  
Oranõ (Yüzde) 

78,72 

Köy Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranõ  
(Yüzde) 

22,28 

Kişi Başõna Yõllõk Tüketilebilir Su Rezervi (m3) 1.042 

Kaynak: DİE. 

TABLO: 37- Belediyelerin İçme Suyu 
ve Kanalizasyon Altyapõsõ 

1995 2000(1) 
İçme Suyu, Kanalizasyon ve Arõtma Tesisi  

 Toplam Belediye Sayõsõ (Adet) 2.802 3.227 
 İçme Suyu Şebekesi Olan 
 Belediye Sayõsõ (Adet) 1.695 2.359 
 İçme Suyu Arõtma Tesisi Olan  
 Belediye Sayõsõ (Adet) 126 143 
 Kanalizasyon Şebekesi Olan  
 Belediye Sayõsõ (Adet) 279 314 
 Atõk Su Arõtma Tesisi Olan 
 Belediye Sayõsõ (Adet) 115 129 

Toplam Temin Edilen İçme Suyu 
 Yüzey Suyu (hm3) 1.274 1.759 
 Yer Altõ Suyu (hm3) 1.936 2.533 
 Büyükşehir Belediyeleri Ortalama 
 Kaçak Oranõ (yüzde) 47 37(2) 
 Bütün Belediyeler Ortalama 
 Kaçak Oranõ (yüzde) 40 32(2) 

Kaynak: DİE Elektrik, Gaz ve Su İstatistikleri  
(1) Tahmin.
(2) 1997 yõlõ.

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1659. Yeterli ve sağlõklõ içme suyu sağlan-
masõ için eksik olan atõk su altyapõsõnõn tamam-
lanmasõ esastõr. 
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1660. Yeraltõ ve yerüstü su kaynaklarõ-
nõn kirlenmeden önce korunmasõ sağlanacak 
ve atõk sularõn arõtõldõktan sonra tarõm ve 
sanayide kullanõlmasõ özendirilecektir. 

1661. Etkili su kullanõmõ, altyapõ tesis-
lerinin ve su kaynaklarõnõn korunmasõ konu-
sunda toplum bilinçlendirilecek ve su israfõnõ 
önleyici eğitim programlarõnõn yazõlõ, sözlü ve 
görsel basõnda yer almasõ sağlanacaktõr. 

1662. İçme suyu hizmetlerinden yarar-
lananlarõn bu hizmetleri kesintisiz, yeterli ve 
kaliteli bir biçimde, bedeli ödenmek koşuluyla 
sağlayabilmeleri güvence altõna alõnacak, 
tüketicinin korunmasõna özen gösterile-
cektir. 

1663. Altyapõ sektöründe görev yapan 
kuruluşlar arasõnda etkin koordinasyon sağla-
nacaktõr. 

1664. Altyapõ tesislerinde yerleşim koşul-
larõna uygun teknolojinin araştõrõlmasõ ve 
kullanõmõna özen gösterilecek, malzeme ve 
ekipman ihtiyacõnõn öncelikle iç piyasadan 
temini sağlanacaktõr. 

1665. Belediyeler, doğal afetlerde altyapõ 
şebekelerinde meydana gelecek hasarlara 
karşõ kõsa sürede içme suyu temini ve atõk-
larõn bertarafõ için eylem planlarõ geliştire-
cektir. 

1666. Taşkõnlarõ önlemede öncelik dere-
lerin õslahõna verilecektir. İmar planlarõnda 
doğal dere yataklarõnda yapõlaşmaya müsa-
ade edilmeyecektir. 

1667. Kaçak su kullanõmõnõn önlenmesi 
için etkin denetim yapõlacak, şebeke kaçak-
larõnõn azaltõlmasõ amacõyla haritalar çõkartõ-
lacak, büyük şehirlerde Veri Toplama ve 
Gözetimli Denetim Sistemine geçilmesi sağ-
lanacaktõr. 

1668. Modern işletmecilik esaslarõna 
uygun tarife sistemi uygulanmasõ sağlana-
caktõr. 

1669. Kentleşmenin ve yükselen yaşam 
kalitesinin artmasõna paralel olarak kentsel 
altyapõ yatõrõmlarõna ayrõlan kaynak artõrõla-
cak, mevcut ve yapõmõ devam eden tesislere 
eldeki kaynaklarõn rasyonel dağõlõmõnõ sağla-
mak için yeni yatõrõmlarda Yap-İşlet veya YİD 
modellerinin uygulamaya geçirilmesi teşvik 
edilecektir. 

1670. Su ve kanalizasyon işletmelerinin 
özelleştirilmeleri teşvik edilecek ve belediye-
lerin denetleme mekanizmasõ haline getiril-
mesi sağlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1671. Su kaynaklarõnõn geliştirilmesi, 
kullanõlmasõ ve korunmasõ ile ilgili hukuki bir 
düzenleme yapõlacaktõr. 

1672. Su ve atõk su standartlarõ AB 
standartlarõna göre yeniden belirlenecektir. 

1673. 167 sayõlõ Yeraltõ Sularõ Yasasõ, 
yeraltõ sularõnõn korunmasõ için kaçak kulla-
nõmlara karşõ caydõrõcõ hükümler içerecek 
şekilde güncelleştirilecektir. 

1674. İller Bankasõ Genel Müdürlüğü yeni-
den yapõlandõrõlacaktõr. 

1675. Nüfusu 100 bini aşan belediyeler-
de su ve kanalizasyon idarelerinin kurulmasõ 
yönünde düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1676. Özelleştirme, Yap-İşlet ve YİD mo-
dellerinin yerel yönetimlerde uygulanmasõnõ 
yaygõnlaştõrmak amacõyla gerekli düzenleme-
ler yapõlacaktõr. 

1677. Doğal afet riski taşõyan yerleşim 
yerlerine yapõlacak altyapõ yatõrõmlarõnõn pro-
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jelendirilmesinde ve inşasõnda deprem yönet-
meliğine uyulmasõ için gerekli mevzuat deği-
şiklikleri yapõlacaktõr. 

B) Katõ Atõk Yönetimi

a) Mevcut Durum

1678. Ekonomik ve teknolojik gelişme, 
nüfus artõşõ, hõzlõ kentleşme ve doğal kaynak-
larõn tüketimi katõ atõk miktarõnõn giderek 
artmasõna yol açmaktadõr. 

1679. Ülkemizde kişi başõna günde yak-
laşõk 0,7-1,0 kg oranõnda evsel atõk üretildiği 
tahmin edilmektedir. Ancak, projelerde kulla-
nõlan katõ atõk miktar ve niteliğine ilişkin veri-
lerin eksik ve hatalõ oluşu, katõ atõklarõn yöne-
timinde, özellikle de geri kazanõm ve berta-
rafõ konularõnda, yanlõş tercihlere ve uygula-
malara yol açmaktadõr. 

1680. Katõ atõk yönetiminde ulusal dü-
zeyde uygulamaya yönelik bir politika oluştu-
rulamamõştõr. Bu durum belediyelerin pahalõ 
ve yanlõş teknoloji seçimlerine neden olmak-
tadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1681. Evsel nitelikli katõ atõklarõn berta-
rafõnda, yatõrõm ve işletme maliyetleri göz 
önüne alõnarak en uygun yöntem tercih 
edilecektir. 

1682. Evsel nitelikli katõ atõklar içindeki 
tekrar kullanõm değeri olan maddelerin eko-
nomiye kazandõrõlmasõnda kaynağõnda ayrõş-
tõrma yöntemi uygulanacak ve hane halkõ 
bilgilendirilecektir. 

1683. Evsel nitelikli katõ atõk yönetiminde 
kaynakta ayrõştõrma, toplama, taşõma ve geri 
kazanõm ve bertaraf safhalarõ teknik ve mali 
yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir. 

1684. Büyükşehir belediyelerinde, katõ 
atõk yönetimi hizmetinin tek elden planlan-
masõ ve uygulanmasõ sağlanacaktõr. 

1685. Çevre Temizlik Vergisi hizmetin 
gerçek maliyeti ile uygun olarak tespit edile-
cek ve verginin tahsil edilmesinde gerekli 
titizlik gösterilecektir. 

1686. İller Bankasõ Genel Müdürlüğünün 
katõ atõk projelerinde verdiği hizmete yönelik 
mali destek artõrõlacaktõr. 

1687. Tõbbi ve tehlikeli atõklar ile kulla-
nõlmõş yağ, araç lastiği, pil gibi özel atõklarõn 
güvenli şartlarda toplanmasõ, taşõnmasõ, 
bertarafõ ve denetlenmesi sağlanacaktõr. 

1688. Hangi amaçla olursa olsun, her 
türlü atõk ve artõğõn yurtiçine girişi engellene-
cektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1689. Katõ atõk yönetimi ile ilgili mevzuat 
yeniden düzenlenecektir. 

1690. Büyükşehir belediyelerinde, katõ 
atõk yönetimi hizmetinin tek elden planlan-
masõ ve uygulanmasõnõ sağlamak üzere Büyük-
şehir Belediyesi yasasõnda gerekli değişiklik 
yapõlacaktõr. 

1691. Çevre Temizlik Vergisinin hizmetin 
gerçek maliyetine uygun olarak belirlenmesi 
hususunda gerekli yasal düzenleme yapõ-
lacaktõr. 

1692. Tõbbi, tehlikeli ve özel atõklarla 
ilgili mevzuat, bu atõklarõn güvenli şartlarda 
toplanmasõ, taşõnmasõ, bertarafõ ve denet-
lenmesini sağlamak amacõyla yeniden düzen-
lenecektir. 
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4. KENTİÇİ ULAŞIM

a) Mevcut Durum

1693. 1999 yõlõnda kişi başõna kentiçi mo-
torlu taşõt yolculuk üretim katsayõsõ ortalama 
0,7 olarak alõndõğõnda, günde yaklaşõk 29 
milyon kentiçi yolculuk yapõldõğõ tahmin edil-
mektedir.  

1694. Kentiçi ulaşõmda arazi kullanõm ve 
ulaşõm planlarõ uyumunun sağlanmamasõ, 
teknik ölçüt ve standartlarõn oluşturulmamasõ 
hizmet düzeyinin yükseltilmesini engellemek-
tedir. 

1695. Trafik kazalarõnõn sebep olduğu 
can ve mal kaybõnõn boyutlarõ göz önüne 
alõnarak, kentiçi ulaşõmda güvenlik konusunda 
etkili, yaygõn, sürekli ve yoğunlaştõrõlmõş bir 
eğitim programõ uygulanmasõna ihtiyaç bulun-
maktadõr. 

1696. Kentiçi ulaşõma dönük yetki, sorum-
luluk, örgütlenme, finansman ve mevzuatla 
ilgili sorunlar büyüyerek devam etmekte 
olup, ulusal standartlar ve politikalar yete-
rince geliştirilememiştir.  

1697. Büyük ölçekli kentiçi ulaşõm yatõrõm-
larõnõn etkin olarak değerlendirilmesi ve 
denetlenmesi yapõlamamaktadõr. 

1698. Kentsel gelişmelerin toplu taşõma 
sistemleri ile bütünleştirilememesi özel araç 
kullanõmõnõ artõrmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1699. Kentiçi ulaşõma dönük yetki, sorum-
luluk, örgütlenme ve mevzuatla ilgili sorunlar 
giderilecektir. 

1700. Kentiçi ulaşõmda kentin planlõ geliş-
mesine uygun bir yapõnõn gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktõr. 

1701. Kentiçi ulaşõm projelerinin gerçek-
leştirilmesine yönelik finansman modelleri 
geliştirilecektir. 

1702. Kentiçi ulaşõmda güvenliği sağlamak 
üzere yaygõn eğitim programlarõ geliştirilecektir. 

1703. Toplu taşõma hizmetlerinin erişile-
bilirliği ve kalitesi yükseltilecektir. 

1704. Belli büyüklüğün üzerindeki kent-
lerde ulaşõm ve trafik planlarõ hazõrlanacaktõr.  

1705. Kentsel ulaşõm altyapõsõnda, hizmet 
düzeyi dikkate alõnarak, uygulanacak ilke ve 
standartlar bilimsel ölçütlere göre belirlene-
cektir. 

1706. Raylõ sistem projeleri öncelikle 
nüfusu 1 milyonun üzerindeki kentlerdeki 
yüksek yolculuk taleplerinin olduğu hatlarda 
yapõlacaktõr. 

1707. Kentsel ulaşõm hizmetleri, engelli-
lerin de durumu dikkate alõnarak düzenlene-
cektir. 

1708. Otobüs işletmelerinin planlama ve 
işletmeciliği geliştirilecek; özel toplu taşõmacõlõk 
ve servis araçlarõnõn denetim eksikliği gideri-
lecek; ara-toplu taşõma türlerinin rasyonel 
kullanõmõ sağlanacaktõr. 

1709. Yayalara ve bisiklet kullanõcõlarõna 
sunulan hizmet iyileştirilecektir. 

1710. Kentiçi raylõ sistemlerin planlan-
masõ, projelendirilmesi, yapõmõ ve işletilmesi, 
finansmanõnõn sağlanmasõ konularõnda yöntem 
ve işlemlerdeki belirsizlikler giderilecek, yetki 
ve sorumluluklar ile teknik ölçüt ve standart-
lar tanõmlanacaktõr. 

1711. TCDD tarafõndan işletilen banliyö 
hatlarõnõn kentiçi ulaşõmla entegrasyonu sağ-
lanacak ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.  
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1712. Kentiçi ulaşõmda deniz taşõmacõ-
lõğõndan daha etkin faydalanmak üzere gerekli
tedbirler alõnacaktõr.

1713. Transit trafiğin yerleşim alanõ dõşõna 
çõkarõlmasõna ve/veya olumsuz etkilerinin 
azaltõlmasõna yönelik önlemler alõnacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1714. Kentiçi ulaşõma dönük yetki, sorum-
luluk ve örgütlenmeye ilişkin yasal düzenle-
meler yapõlacaktõr. 

1715. Kentlerin özellikleri ve nüfus büyük-
lüklerine göre kapsam ve yöntemleri açõsõn-
dan farklõlaşan ulaşõm ve trafik planlarõnõn 
hazõrlanmasõ için gereken yasal düzenleme 
gerçekleştirilecektir.  

1716. Özel toplu taşõma ve servis araç-
larõ işletmeciliğinin çalõşma usul ve esaslarõ 
ile denetimlerine ilişkin yasal düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1717. Otopark yönetmeliği, yol boyu park 
yerleri ve toplu park yerlerini de dikkate 
alarak yeniden düzenlenecektir.  

1718. Taksi işletmeciliği kentiçi ulaşõmõ 
engellemeyecek şekilde yeniden düzenlene-
cektir.  

1719. Kentiçi raylõ sistemlerin planlan-
masõ, projelendirilmesi, yapõmõ ve işletilmesi, 
finansmanõnõn sağlanmasõ konularõnda yöntem 
ve işlemlerdeki belirsizlikleri gidermek üzere, 

yetki ve sorumluluklar ile teknik ölçüt ve 
standartlarõ tanõmlayan yasal düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

1720. TCDD tarafõndan işletilen banliyö 
hatlarõnõn yerel yönetimler tarafõndan işletil-
mesiyle ilgili düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1721. Kentsel karayollarõnõn standart ve 
teknik tasarõm ilkelerini belirlemek üzere 
gerekli yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

5. İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK, TEKNİK MÜŞA-
VİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ

a) Mevcut Durum

İnşaat 

1722. İnşaat sektörünün GSMH içindeki 
payõ 1999 yõlõnda yüzde 5,6 olmuştur. 

1723. Bina inşaatlarõnda 1997 yõlõna 
göre yapõ ruhsatõ ve yapõ kullanma izinleri 
metrekare olarak 1998 yõlõnda sõrasõyla yüzde 
6,9 ve 7,6, 1999 yõlõnda ise bir önceki yõla 
göre yüzde 24,2 ve yüzde 14,9 gerilemiştir. 

1724. 1999 yõlõnda meydana gelen dep-
remlerin ortaya çõkardõğõ acil ihtiyacõ karşõla-
mak üzere Dünya Bankasõ kredisi kullanõlarak 
yapõlacak deprem konutlarõnõn 2000 yõlõnõn 
ikinci yarõsõndan itibaren inşaat sektörüne 
önemli bir canlõlõk getirmesi beklenmektedir. 

TABLO: 38- Bina İnşaatlarõnda Yapõ Ruhsatõ ve Yapõ Kullanma İzinleri 
(Bin m2) 

Gerçekleşme Yüzde Değişim 
1995 1996 1997 1998 1999 96/95 97/96 98/97 99/98 

Yapõ Ruhsatõ 80.960 75.341 74.376 71.137 56.351 -6,9 -6,1 -6,9 -24,2
Yapõ Kullanma İzni 36.521 40.599 44.066 40.710 34.625 11,2  6,8 -7,6 -14,9
Kaynak: DİE 
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1725. Sektörde ürün ve hizmet arzõnõn 
uluslararasõ standartlara uyumu, ithal girdi-
lerin çeşit ve miktar olarak artõşõ ve ihracat-
taki gelişmeler sonucu giderek artmaktadõr. 
Ayrõca, kamu ihalelerinde TSE belgeli ürün-
lerin kullanõmõna ek olarak TS-ISO 9000 bel-
geli kuruluşlarõn aranmasõ bu uyumu hõzlan-
dõran önemli bir diğer faktör olmaktadõr.  

1726. DİE Hanehalkõ İşgücü Anketi 1999 
yõlõ Nisan ayõ verilerine göre istihdamõn yüzde 
5,4'ünü oluşturan 1,2 milyon kişi inşaat sek-
töründe istihdam edilmektedir. 

1727. Çalõşanlarõn niteliği, yapõlan iyileş-
tirme çalõşmalarõna rağmen yeni teknolojiler 
ve sektörde meydana gelen gelişmeler karşõ-
sõnda yetersiz kalmaktadõr. 

Mühendislik-Mimarlõk, Teknik Müşa-
virlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 

1728. 1999 yõlõnda ülkemizde meydana 
gelen deprem felaketinin acõ sonuçlarõ yer 
seçimi ve yapõda denetimin önemini bir defa 
daha göstermiştir. 

1729. Yer seçimi doğal afetlerde güvenli 
ve ekonomik yapõnõn ilk ve çok önemli adõ-
mõnõ oluşturmaktadõr. Ancak, deprem başta 
olmak üzere karşõlaşõlan doğal afetler sonunda 
ortaya çõkan olumsuz sonuçlar bu konudaki 
yasalarõn etkin bir şekilde uygulanamadõğõnõ 
göstermektedir. 

1730. 1999 yõlõnda yapõlan çalõşmalar 
sonucu depremin ortaya çõkardõğõ ihtiyaçlarõ 
da kapsayacak biçimde hazõrlanan yapõ dene-
timi ile ilgili 595 sayõlõ Kanun Hükmünde 
Kararname 10 Nisan 2000 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Söz konusu KHK mühendislik-
mimarlõk ve teknik müşavirlik hizmetlerinin 
yetkin bir yapõ içinde sunulmasõ için gerekli 
düzenlemeleri öngörmektedir. Ayrõca, 27 
Aralõk 1999 tarihinde yayõmlanan 587 sayõlõ 

Kanun Hükmünde Kararname ile deprem 
afeti sonucu bina malikleri veya intifa hakkõ 
sahiplerinin binalarõn kullanõlamaz duruma 
gelmesi veya hasar görmesi nedeniyle uğra-
yacaklarõ maddi zararlarõn karşõlanmasõ ama-
cõyla zorunlu deprem sigortasõ yaptõrmalarõna 
ilişkin usul ve esaslarõ belirlenmiştir. Devlet 
İhale Yasasõ üzerinde çalõşmalar ise sürdürül-
mekte olup, çalõşmalarõn 2000 yõlõ içinde sonuç-
landõrõlmasõ beklenmektedir. 

1731. Sektörde, mühendislik-mimarlõk 
ve teknik müşavirlik hizmetlerinin verilme-
sinde pazarõn globalleşmesi, kullanõlan tek-
nolojilerin gelişmesi ve esnek çalõşma yön-
teminin yaygõnlõk kazanmasõna paralel olarak 
ortaya çõkan rekabet koşullarõnõ karşõlamak 
üzere örgütlenme yapõlarõnõn ve kullanõlan 
teknolojilerin iyileştirilmesi, hizmetin çeşitlen-
dirilmesi ve bunun için ileri standartlara sahip 
yabancõ kuruluşlarla gerek yurtiçi ve gerekse 
yurtdõşõ faaliyetlerde işbirliğinin artõrõlmasõ 
yönündeki çabalar sürdürülmektedir. 

1732. Müteahhitlik hizmetlerinde ise 
daralan iç piyasa şartlarõna karşõlõk yurtdõşõ 
müteahhitlik hizmetlerinde bir önceki yõla 
göre 1999 yõlõnda taahhüt edilen işlerde yüzde 
13 artõş sağlanmõştõr. 1972 yõlõndan 1999 yõlõ 
sonuna kadar dõş müteahhitlik hizmetlerinde 
üstlenilen işlerin toplam değeri yaklaşõk 47 
milyar dolar olmuştur. Toplam 39 ülkede 
verilen yurtdõşõ müteahhitlik hizmetlerinde 
halen yaklaşõk 50.000 kişi istihdam edilmek-
tedir. Uluslararasõ müteahhitlik hizmetleri 
piyasasõnõn 2000 yõlõ itibarõyla toplam hacminin 
yaklaşõk 200 milyar dolar olduğu tahmin edil-
mektedir. Türkiye bu pazarda yaklaşõk yüzde 
2 payla onuncu sõrada yer almaktadõr. 

1733. Sektörde, uluslararasõ standartlara 
ve AB mevzuatõna uyum sağlanmasõ, yurtdõşõ 
müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin 
yurtiçindeki kalite ve etkinliği ve dünya Pazar-
larõndaki payõnõn artõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
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TABLO: 39- Yurtdõşõ Müteahhitlerin 
Üstlendikleri İş Tutarlarõ (1) 

(Milyon $) 
Ülke Adõ 1997 1998 1972-1998 
Azerbaycan 48,05 6,60 284,35 
B.A.E. 18,00 32,00 65,30 
Beyaz Rusya 1,17 344,42 
Bosna-Hersek  7,54 7,54 
Etiyopya 40,65  40,65 
Filipinler 4,86  4,86 
Gana 10,00 10,00 
Gürcistan 22,93  75,37 
Kazakistan 654,88 127,20 1398,44 
Libya 248,21 9435,11 
Meksika 2,63  2,63
Mõsõr 11,51 86,04
Moldova 17,70 18,49 
Özbekistan 71,52 53,00 686,54 
Pakistan 236,58 498,90 1198,48 
Romanya 15,50 64,27 
Rusya Federasyonu 350,97 440,72 6125,94 
S.Arabistan 217,33 49,60 3403,60 
Tacikistan 2,30  2,30 
Türkmenistan 44,42 39,90 620,40 
Ukrayna 29,14 290,35 
Ürdün 30,91 242,92 
Diğer 5,76 0,08 2230,93
Toplam 2036,41 1304,87 26828,39 

Kaynak: TMB Türk Müteahhitler Birliği, UMB 
Uluslararasõ Müteahhitler Birliği. 

(1) Üye Firmalarõn Türkiye Müteahhitler Birliğine
bildirdikleri değerlerdir.

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1734. Bu amaç ve ilkeler çerçevesinde 
sektörün başlõca politikalarõ; ilgili mevzuat 
yapõsõnõn gözden geçirilmesi, mevzuattaki 
mevcut dağõnõklõğõn giderilmesi, AB mevzuatõ 
ile farklõlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõ, sektörün 
rekabetgücünün ve verimliliğinin artõrõlmasõ, 
hizmet üretiminde kalitenin uluslararasõ stan-
dartlara uygun duruma getirilmesi olacaktõr. 

1735. Sektörün ara insangücü ihtiyacõnõ 
karşõlamak için yapõlan mesleki ve teknik 
eğitim çalõşmalarõ desteklenecektir. Bu amaçla 

meslekiçi eğitime ağõrlõk verilecek, öğrenim 
ve eğitim ihtiyaçlara uygun olarak yeniden 
yapõlandõrõlacak ve mesleki belgelendirme 
sisteminin işlerliği sağlanacaktõr. 

1736. Uygulama eksikliğinden dolayõ 
yeterli denetimin olmayõşõ yapõlarõn deprem 
güvenliğini azaltmaktadõr. Uygulamaya giren 
Yapõ Denetimi Hakkõnda Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ilgili yönetmelikleri hazõrlana-
rak ve ilişkili yasalarda gerekli düzenlemeler 
yapõlarak tam olarak uygulanmasõ sağlana-
caktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1737. Doğal olaylarõn felakete dönüşme-
sini önlemeye ve böylece insanlarõn daha 
güvenli, düzenli ve sağlõklõ bir çevrede yaşa-
malarõna ekonomik ölçütler içinde olanak 
sağlamayõ amaçlayan yer seçimi ve denetimi 
konusunda mevcut mevzuat gözden geçirile-
cek ve tek bir yasal çatõ altõnda toplanmasõ 
sağlanacaktõr. 

1738. 595 sayõlõ Yapõ Denetimi Hakkõnda 
Kanun Hükmünde Kararnameye ait Yapõ 
Denetimi Uygulama Yönetmeliği uygulamaya 
girecektir. 

1739. 595 sayõlõ KHK�da belirtilen, etkin 
ve verimli bir yapõ denetimi için gerekli 
nitelikte ve mesleğinde deneyimli mühendis 
ve mimar ihtiyacõnõ karşõlamaya dönük 
mevzuat çalõşmalarõ sonuçlandõrõlacaktõr. 

1740. Türk ihale mevzuatõnda ilgili AB 
standartlarõna ve Dünya Ticaret Örgütü mev-
zuatõna uyum sağlanacaktõr. 

1741. 3194 sayõlõ İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerinde yeni bir yapõ kontrol sis-
temi ve afetlere karşõ yapõ dayanõklõlõğõnõ sağ-
layacak teknik önlemleri içermek üzere reviz-
yon çalõşmalarõ tamamlanacaktõr. 
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1742. İnşaat, mühendislik ve müteahhit-
lik sektörlerine ait bir bilgi bankasõ ve İnşaat 
Müteahhitleri Odasõ kurulacaktõr. 

6. HARİTA, TAPU KADASTRO,
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ

a) Mevcut Durum

1743. 1/5.000 ölçekli standart topografik 
harita yapõmõnõn ülke düzeyinde yüzde 90�õ 
tamamlanmõştõr. Ancak; harita kullanõcõsõ 
kurum, kuruluş ve kişilerin harita taleplerinin 
beklenen ölçüde karşõlanabilmesi için amaç-
lanan düzeyde sayõsal sisteme geçilememiştir. 
Ülke yüzey ağõ üçüncü derece sõklaştõrma 
çalõşmalarõ Harita Genel Komutanlõğõ ve Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün ortak çalõş-
malarõyla sonuçlandõrõlmõştõr. İller Bankasõ 
Genel Müdürlüğünce yapõlmakta olan beledi-
yelerin 1/1.000 ölçekli harita yapõm işlerinde 
önemli bir sorun bulunmamaktadõr. 

1744. Tapu hizmetlerinde de otomas-
yona geçilemediğinden, işlemler yavaş yürü-
mektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün merkez ve taşra birimlerince diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel ve tüzel 
kişilere verilen hizmetlerde zaman ve nitelik 
olarak yetersizlikler görülmektedir. Tapu 
işlemlerinin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõna 
başlanmõş, pilot bölge olarak seçilen Çankaya 
ilçesinde olumlu sonuçlar alõnmõştõr. Uygula-
maya, 1001 tapu sicil müdürlüğünün 602�sin-
de devam edilmektedir. 

1745. Kadastro yapõmõnda önemli dar-
boğazlar ve yetersizlikler görülmekte, ilk 
yõllarda yapõlan kadastro paftalarõ, bugünkü 
ihtiyaçlarõ karşõlamaktan nitelik olarak uzak 
bulunmaktadõr. Bilirkişi oluşturulmasõnda ve 
özellik arzeden bazõ bölgelerde çalõşacak 
eleman temininde karşõlaşõlan güçlükler ile 
arazi yüzey şekilleri ve bitki örtüsü kadastro 

yapõmõnõ olumsuz etkilemektedir. Kadastro 
yapõmõnda sistemli bir şekilde otomasyona 
geçilebilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi (TAKBİS) Projesinin başlatõlmasõ 
çalõşmalarõ sürmektedir.  

1746. 1999 sonu itibarõyla, şehir kadast-
rosunda gerçekleşme oranõ alan bazõnda yüzde 
99,97�dir. Halen 127�si merkez ilçe olmak 
üzere toplam 794 ilçenin kadastrosu tamam-
lanmõş olup, 2 merkez ilçe ile 150 ilçede çalõş-
malar sürdürülmektedir. Kadastrosu biten 
köy sayõsõ 24.416 olup, yapõlan köy kadast-
rosu çalõşmalarõnda tespit edilen hedeflere 
göre alan bazõnda yüzde 82,3 oranõnda 
gerçekleşme olmuştur.  

1747. Kullanõm alanõ giderek artan ve 
sõnõrsõz uygulamalarõ olan Coğrafi Bilgi Sistemi 
Teknolojisi (CBS), ülkemizde de özel ya da 
resmi birçok kuruluşta değişik amaçlara 
yönelik olarak etkin bir biçimde kullanõlmak-
tadõr. CBS�nin sağladõğõ olanaklar nedeniyle 
bir çok kurum ve kuruluş hõzla bu konudaki 
alt yapõyõ oluşturmuş, yakõn bir geçmişe kadar 
geleneksel yöntemlerle sürdürdükleri çalõşma-
larda CBS donanõm ve yazõlõmlarõndan yarar-
lanmaya başlamõşlardõr. Ancak bu konuda 
yapõlan tüm çalõşmalar birbirinden bağõmsõz 
bir organizasyon yapõsõ içerisinde sürdürül-
mekte, mevcut donanõm, yazõlõm, personel 
temini ve eğitimi, bunlar için gerekli finans 
kaynağõ, faaliyeti sürdüren kurumlarõn kendi 
olanaklarõ ile sağlanmaya çalõşõlmaktadõr. Bu-
nun sonucunda bu teknolojiyi benimseyen ve 
kullanan kurumlar uygulamada bazõ sorun-
larla karşõlaşmaktadõr. 

1748. Dünyada yaşanan teknolojik geliş-
melere paralel olarak, ülkemizde de kamu 
kurum ve kuruluşlarõ ile özel sektörde, uzak-
tan algõlama yöntemlerine ilişkin uygulama-
lar hõzla artmaktadõr. Harita Genel Komutan-
lõğõnda uzaktan algõlama verilerinin topoğrafik 
harita üretiminde kullanõlmasõna devam edil-
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mektedir. Özellikle 1997 yõlõnda gerçekleşti-
rilen Modernizasyon Projesi kapsamõnda 
temin edilen sayõsal fotogrametri aletleri ve 
görüntü işleme sistemleri ile bu alandaki 
olanak ve yetenekler daha üst seviyelere 
çõkarõlmõştõr. Çeşitli üniversitelerde de yer 
istasyonlarõ kurulmasõ konusunda sistem 
çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Bu çalõşmalarla 
uydulardan istenilen zaman ve formatta veri 
sağlanabilecektir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1749. Güncelliğini koruyan; Hazineye ait 
gayrimenkullerin belirlenmesi, gayrimenkul-
lere dayalõ vergi, resim ve harç gelirlerinin 
tespiti ve tahsili, belediyelerce oluşturulmaya 
çalõşõlan arazi ve kent bilgi sistemleri ile gay-
rimenkule dayalõ bilgilerin yargõ hizmetlerinde 
kullanõlmak üzere adli birimlere zamanõnda 
ve güvenilir bir şekilde iletilmesi, arazi toplu-
laştõrmasõ gibi önemli konularda yürütülmek 
istenen politikalarõn gerçekleştirilmesi, bu 
hizmetleri yürütmekle görevli kamu kuruluş-
larõnda harita, tapu ve kadastro bilgi siste-
minin oluşturulmasõ ile mümkün olacaktõr. 

1750. Ulusal sayõsal coğrafi bilgi ve harita 
üretim-değişim standartlarõ hazõrlanacak, 
sayõsal harita üretimleri ve coğrafi bilgi sistem-
lerinin devamlõlõğõnõn sağlanmasõ maksadõyla 
bilgisayar yazõlõm, donanõm ve ağlarõ gelişen 
teknolojilere uygun hale getirilecektir. Dep-
rem yaratabilecek özelliklerdeki diri faylar 
karada ve denizde ayrõntõlõ olarak haritalana-
caktõr. 

1751. Mevcut jeodezik kontrol ağlarõnda 
modern teknikler kullanõlarak güncel uygula-
malar gerçekleştirilecek, bütün fotogrametrik 
üretimlerin, sayõsal sistemlerle gerçekleşti-
rilmesi ve ürünlerinin vektör ve raster harita 
üretimleri ile coğrafi bilgi sistemlerine altlõk 
oluşturmasõ sağlanacaktõr. Plan döneminde 
Harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğünce 4.000 km2 1/1.000 ölçekli harita 
yapõlmasõ hedeflenmiştir. 

1752. Analog formdaki hava fotoğrafla-
rõnõn sayõsal ortama aktarõlmasõ yönünde 
çalõşmalarla beraber foto-arşiv veri tabanõnõn 
kurulmasõ, yüksek ayõrma güçlü uydu görün-
tüleri ile harita üretim ve revizyonu çalõşmalarõ 
yaygõnlaştõrõlarak sürdürülecektir. 

1753. Tapu hizmetlerinin çağdaş, düzenli 
ve daha kõsa süre içerisinde karşõlanmasõnõ 
sağlamak amacõyla, tüm tapu sicil müdürlük-
lerinde bilgisayar ve diğer teknolojik donanõm-
lardan daha yoğun bir şekilde yararlanõlarak 
tapu işlemlerinin bilgisayar ortamõna aktarõlma-
sõna ve iletişim ağõnõn tamamlanmasõna çalõ-
şõlacaktõr. 

1754. Tesis kadastrosunun tamamlan-
masõ ve kadastro paftalarõnõn sayõsallaştõrõlma-
sõna çalõşõlacaktõr. Türkiye�nin büyük bir kõs-
mõnõn kadastrosu tamamlanmõştõr. Ancak bir 
çok alanda, kadastro paftalarõ ülke koordinat 
sisteminde oluşturulmadõğõndan kenarlaştõr-
ma sorunlarõ yaşanmakta, dolayõsõyla hem 
sorunlarõn boyutu bilinememekte, hem de 
tescil dõşõ alanlarõn belirlenmesinde büyük 
problemlerle karşõlaşõlmaktadõr. Bu sebeple, 
kadastro paftalarõ ülke koordinat sisteminde 
sayõsal hale getirilecek ve tapu kayõt bilgile-
riyle beraber bilgisayar ortamõna aktarõlmaya 
çalõşõlacaktõr.  

1755. Ulusal uzaktan algõlama ağõnõn 
kadastral amaçlar doğrultusunda ve bütçe 
imkanlarõ çerçevesinde sõklaştõrõlmasõna çalõ-
şõlacak, kadastro yapõmõ, dönüşüm ve ben-
zeri amaçlõ jeodezik nokta tesis, ölçü ve 
hesaplarõ gerçekleştirilecektir.  

1756. Ayrõca, ülkemizde üretilen bilgileri 
bilgisayar ortamõnda kullanõma sunarak, çeşitli 
sahalardaki planlama, uygulama, izleme ve 
denetleme faaliyetlerinin temel girdisini teşkil 
edecek olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sis-
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teminin (TUCBS) oluşturulmasõyla, bir çok 
alanõn yanõsõra harita, tapu ve kadastro hiz-
metlerinde de bilginin kolay ve hõzlõ ulaşõla-
bilir, güncelleştirilebilir olmasõ sağlanacaktõr.  

1757. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ülke 
çapõnda oluşturulmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ 
amacõ ile, kamu kuruluşlarõna bağlõ tüm mer-
kez, bölge ve taşra teşkilatlarõnõn, üniversite-
lerin ve özel kesimin koordineli bir işbölümü 
çerçevesinde çalõşmasõ sağlanacak, mevcut 
veriler ve kullanõcõ ihtiyaçlarõ doğru bir şekilde 
belirlenerek bu bilgilerin Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemiyle entegrasyonu gerçekleştirilecektir. 

1758. Ülke temel jeodezik ağlarõnõn 
iyileştirilmesi ve yaşatõlmasõ amacõyla üç 
veya beş yõllõk sürelerle revizyon ölçümleri 
gerçekleştirilerek jeodezik veri tabanõ kurul-
masõ, deprem riskinin yüksek olduğu bölge-
lerde, gerilim parametrelerinin belirlenmesi 
ve tektonik mekanizmanõn daha belirgin olarak 
ortaya çõkarõlmasõ maksadõyla Uzaktan Algõ-
lama (UA) çalõşmalarõnõn gerçekleştirilmesi 
ve bu bölgelerde, mevcut haritalarõn üretil-
mesi aşamasõnda yararlanõlan yatay kontrol 
(nirengi) ağõ noktalarõnda uzaktan algõlama 
çalõşmalarõ kapsamõnda yinelemeli ölçü ve 
hesaplamalarõn yapõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

1759. Üniversite, kamu kurum ve kuru-
luşlarõ ile özel kesim işbirliği sağlanarak, uzak-
tan algõlama teknolojilerini kullanabilecek 
personel eğitimine önem verilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1760. Güncelliğini yitirmiş tapulama ve 
kadastro paftalarõnõn yenilenmesi ile tespit 
dõşõ Hazine arazilerinin yüzölçümü ve sõnõr-
larõnõn kadastro paftalarõna işlenmesi konu-
larõnda gerekli yasal düzenleme yapõlacaktõr.  

1761. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün idari teşkilat yapõsõnõ yeniden düzen-
leme çalõşmalarõna devam edilecektir. 

1762. Harita, tapu ve kadastro hizmet-
lerinde özel kesim teknik imkanlarõndan 
yeterli seviyede faydalanõlmasõ için gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

7. KIRSAL ALTYAPI

a) Mevcut Durum

1763. Kõrsal altyapõnõn oluşturulmasõ 
kapsamõnda; toprak ve su kaynaklarõnõn 
geliştirilmesine yönelik tarõmsal altyapõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ, kaynaklarõn yönetimi ve 
etkin kullanõmõna dair çalõşmalarõn yapõlmasõ 
önemini korumaktadõr. 

1764. Bu çerçevede; 2000 yõlõ sonu 
itibarõyla toplam kamu sulamalarõnõn 3,7 
milyon hektara ulaşmasõ ve halk sulamalarõ 
ile birlikte, ekonomik olarak sulanabilir 8,5 
milyon hektar alanõn 4,7 milyon hektarõnõn 
sulanabilir hale gelmesi beklenmektedir.  

1765. Sulama yatõrõmlarõnda ulaşõlan 
seviye nedeniyle, VI. Plan döneminin ikinci 
yarõsõnda önem kazanan; kamu eliyle yürü-
tülen hizmetlere sulama tesislerinden fayda-
lananlarõn katõlõmõnõn sağlanmasõna yönelik 
çalõşmalara, VII. Plan döneminde de devam 
edilmiştir. Bu kapsamda, DSİ tarafõndan inşa 
edilen sulama tesislerinin işletme ve bakõm 
hizmetlerinin faydalananlarõn oluşturduklarõ 
örgütlere devri, VII. Plan döneminde hõzlan-
dõrõlmõş ve 1999 yõlõ sonu itibarõyla toplam 
1.530 bin hektar alanda devir gerçekleştiril-
miştir. Aynõ süreçte, tesislerin işletme ve 
bakõm sorumluluğunu devralan örgütlerin 
hizmetlerini ideal ölçülerde gerçekleştirebil-
meleri için Genel Müdürlük bünyesinde yer 
alan ilgili birimlerin desteklerini sürdürmeleri, 
örgütlerin gücünü aşan makina-ekipman ve 
eğitim gibi konularda yardõmcõ olmalarõ, sula-
malarõn izlenme ve değerlendirilmesi çalõş-
malarõna ağõrlõk verilmesi gereği önem arzet-
miştir. Bu konuda ortaya çõkan ihtiyaçlarõn 
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karşõlanmasõna yönelik olarak geliştirilen 
proje, Dünya Bankasõndan sağlanan finans-
man desteği ile uygulamaya geçirilmiştir. Söz-
konusu proje kapsamõnda 1999 yõlõ sonu iti-
barõyla; Devlet Su İşleri sulamalarõndaki su 
kullanõcõ örgütlerin yüzde 84�üne karşõlõk gelen 
234 adedi ile projeye katõlõm ve krediden 
yararlanma sözleşmesi yapõlmõş olup, bunlar-
dan 155 adedi projeden yararlanmõştõr.  

1766. Sulanan alanlarda verim artõşõ 
sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamõnda 
arazi toplulaştõrma ve tarla içi geliştirme hiz-
metleri yatõrõmlarõna öncelik verilerek, 1999 
yõlõ sonu itibarõyla 277 bin hektarõ toplulaş-
tõrmalõ olmak üzere toplam 944 bin hektar 
alanda hizmet gerçekleştirilmiştir. Ancak 
toplulaştõrma hizmetlerinin ülke genelinde 
hõzlandõrõlarak, kapsamlõ bir uygulama prog-
ramõ dahilinde etkin, uyumlu ve diğer tarõm-
sal altyapõ yatõrõmlarõ ile koordineli yürütül-
mesi ihtiyacõ devam etmektedir. Özellikle, 
GAP bölgesinde yapõlan ve yapõlacak sulama 
yatõrõmlarõnõn gerektirdiği toplulaştõrma ve 
tarla içi geliştirme hizmetlerinin koordinasyo-
nunun sağlanmasõ ve yeterli kaynak tahsisi 
önem taşõmaktadõr. 

1767. 1999 yõlõ sonu itibarõyla sulama, 
enerji, içmesuyu ve taşkõn koruma amaçlõ 
196 adet baraj ve hidroelektrik santral inşa 
edilmiştir. Bunlarõn 146 adedi sulama ve 
sulama amacõ içeren çok amaçlõ baraj nite-
liğinde olup, 16 adedi VII. Planõn ilk dört 
yõlõnda gerçekleştirilmiştir. 

1768. 1999 yõlõ sonu itibarõyla, hedefle-
nen 1,8 milyon hektarlõk Güneydoğu Anadolu 
Projesi sulama alanõnõn; 212 bin hektarõ sula-
maya açõlmõş, 153 bin hektarlõk kõsmõ ihaleli 
olmak üzere toplam 754 bin hektarõ Yatõrõm 
Programõna alõnmõş ve 819 bin hektarlõk kõsmõ 
ise henüz Yatõrõm Programõna dahil edilme-
miştir. 

1769. Sõnõrlõ olan toprak ve su kaynak-
larõnõn tahsis, kullanõm ve yönetimine yönelik 
yeterli mevzuatõn bulunmayõşõ doğal ve eko-
nomik kaynaklarõn israfõna yol açmaktadõr.  

1770. Yatõrõm Programõnda yer alan 
proje paketinin ve bekleyen proje stoğunun 
büyüklüğü gözönüne alõndõğõnda, mevcut 
yatõrõm imkanlarõ ile tarõmsal altyapõ ihtiyacõnõn 
ülke genelinde arzulanan düzeyde ve sürede 
karşõlanmasõ mümkün görülmemektedir. Bu 
durum; bütçe imkanlarõ çerçevesinde yatõrõmõ 
sürdürülen projeleri ekonomik olmaktan çõkar-
makta, projelerden beklenen faydanõn zama-
nõnda teminini ve Plan hedeflerini olumsuz 
etkilemektedir. 

1771. Toprak potansiyelinin tespitine 
yönelik olarak yapõlan etüd çalõşmalarõ ön 
inceleme düzeyinde yapõlmõştõr. Ancak bu 
çalõşmalarõn, detaylõ toprak etüdlerinin yapõl-
masõ ile buna dayalõ arazi kullanõm planlarõnõn 
hazõrlanmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. 

1772. Arazi kullanõm planlarõnõn bulun-
mayõşõ, tarõm alanlarõnõn tarõm dõşõ kullanõmõn-
daki artõş, mevcut arazilerin miras ve satõş 
yoluyla bölünmesi nedenleriyle bir yandan 
tarõm alanlarõnda azalma ve verim düşüklüğü 
yaşanõrken, diğer yandan yasal düzenlemeye 
ihtiyaç duyulan arazi toplulaştõrma hizmetleri 
yeterince gerçekleştirilememektedir. 

1773. Tarõmsal altyapõ hizmetlerinde, 
DSİ tarafõndan gerçekleştirilen yatõrõmlarõn 
geri ödenmesinde izlenen yöntemin aksaklõk-
larõ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara-
fõndan gerçekleştirilen hizmetlerde geri ödeme 
uygulamasõnõn olmamasõ, kaynaklarõn rasyonel 
kullanõmõnõ engellemektedir. 

1774. Kõrsal yerleşmelerde 35.014 adet 
köy ve 40.617 adet bağlõsõ olmak üzere toplam 
75.631 yerleşim ünitesinde 14,1milyon kişi 
yaşamaktadõr. 
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1775. Köylerin önemli bir kõsmõnõn yük-
sek, eğimli, engebeli sahalarda kurulmuş 
olmalarõ gelişmelerini engellemektedir. 

1776. Kõrsal alanda kadastral çalõşmalar 
tamamlanamamõştõr. 

1777. Kõrsal alanda bulunan köy ve köy-
altõ yerleşmelerinin tamamõna elektrik ve yol 
hizmeti götürülmüştür. Bu yerleşmelerin yüzde 
75�inde yeterli ve sağlõklõ, yüzde 11�inde sağ-
lõklõ, ancak yetersiz içme suyu bulunurken, 
yüzde 14�ünde sağlõklõ içme suyu bulunma-
maktadõr. Sağlõklõ içme suyu bulunan kõrsal 
yerleşmelerin yüzde 43�ünde şebekeli dağõ-
tõm sistemi kurulmuştur. Köylerin yüzde 
7,5�inde kanalizasyon sistemi bulunmaktadõr.  

1778. Yatõrõm projelerinin uygulanmasõ 
sonucu yerleri kamulaştõrõlan aileler ile göç-
men ve göçer ailelerden, arazi kaynağõ bulu-
namadõğõ için programa alõnamamõş 5.349 
aile iskan edilememiştir. Bunlardan 1.063�ü 
kõrsal, 306�sõ kentsel olmak üzere toplam 
1.369 ailenin acilen iskanõ gerekmektedir. 

1779. Tarõmsal amaçlõ kooperatifleri tek-
nik ve mali yönden destekleme çalõşmalarõ 
sürdürülmüş, ancak kõrsal kesimin sosyal ve 
ekonomik açõdan güçlendirilmesinde yeterli 
gelişme sağlanamamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1780. Tarõmsal politikalar doğrultusunda 
dengeli, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu 
tarõmsal kalkõnmanõn sağlanmasõna yönelik 
tarõmsal altyapõnõn, katõlõmcõ bir yaklaşõmla 
geliştirilmesi temel amaçtõr. 

1781. VIII. Plan döneminde toplam 475 
bin hektar alanda yeni sulama şebekesi kurul-
masõ ve sulanan alanlardan azami faydanõn 
sağlanabilmesi için arazi geliştirme faaliyet-
lerine önem verilerek, 310 bin hektar alanda 

tarla içi geliştirme hizmetlerinin gerçekleş-
tirilmesi öngörülmektedir. 

TABLO:40- Kamu Kesiminde Toprak ve 
Su Kaynaklarõ Alanõnda 
Gelişmeler 

(Hektar) 

Sulama 

Tarla İçi 
Geliştirme 
Hizmetleri 

VI.Plan Sonu Kümülatif 3.134.438 802.623 
1995 (Ara Yõl)   100.828  20.732 
1999 Sonu Kümülatif 3.643.145 944.089 
2000 (1)   64.040  36.500 
VII.Plan Dönemi 471.919 157.234 
VII.Plan Sonu Kümülatif 3.707.185 980.589 
VIII.Plan Dönemi Tahmini  475.000 310.000 
VIII.Plan Sonu Kümülatif 4.182.185  1.290.589 

(1) Program

1782. Gerekli teknik ve kurumsal yapõnõn 
oluşturulmasõ ve gelişen teknolojilerin kulla-
nõlmasõyla, toprak potansiyelinin tespiti ama-
cõyla yapõlan etüd çalõşmalarõnõn, temel top-
rak etüdleri bazõnda yapõlmasõna ve buna 
dayalõ arazi kullanõm planlarõnõn hazõrlanmasõna 
başlanõlacaktõr.  

1783. Tarõm alanlarõnõn parçalanmasõ, 
özellikle sulu tarõm alanlarõnõn tarõm dõşõ 
kullanõmõ, işlemeli tarõma uygun olmayan 
alanlarda tarõm yapõlmasõ önlenecek ve arazi 
toplulaştõrma hizmetleri hõzlandõrõlacaktõr. 

1784. Tarõmsal altyapõ yatõrõmlarõnõn ger-
çekleştirilmesinde ve yönetiminde faydala-
nanlarõn fikirsel, fiziksel ve mali katõlõmlarõ 
sağlanarak yeni yatõrõmlara kaynak yaratõ-
lacak ve mevcut altyapõnõn etkin kullanõmõ 
temin edilecektir. Böylece kamunun bu 
alandaki yükü azaltõlacaktõr. 

1785. Kamu eliyle inşa edilen sulama 
tesislerinin faydalananlarõn oluşturduklarõ 
örgütlere devri yaygõnlaştõrõlõrken, bu örgüt-
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lerin kurumsallaşmasõ ve katõlõmcõ sulama 
yönetiminin sürdürülebilirliği sağlanacaktõr. 

1786. Güneydoğu Anadolu Projesi kap-
samõnda, yatõrõmõ süren ve yatõrõm programõn-
da ihalesiz olarak yer alan sulama projeleri; 
genel kamu yatõrõm dengeleriyle uyumlu bir 
şekilde uluslararasõ kredi temini ile hõzlandõrõ-
larak, kõsa dönemde tarõmsal üretime katkõ 
sağlamasõ temin edilecektir. Sulama yatõrõm-
larõnõn, özellikle kredi temini ile yürütülecek 
olanlarõn, gerektirdiği toplulaştõrma ve tarla 
içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştiren kuru-
luşlar arasõndaki koordinasyon etkinleştirilecek 
ve gerekli kaynak akõşõ temin edilecektir. 

1787. Yeterli ve sağlõklõ içme suyu olma-
yan köyler içme suyuna kavuşturulacak, kõrsal 
kanalizasyon şebekeleri çevre sağlõğõ açõsõn-
dan risk taşõyan yöreler ile turistik yörelerde 
yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

1788. Kamulaştõrmalardan etkilenen aile-
ler ile göçmen ve göçer ailelerin iskanõ çalõş-
malarõna hõz kazandõrõlacaktõr. 

1789. Yerleşimleri elverişsiz köyleri kendi 
hudutlarõ içinde uygun bir yere taşõmak ve 
parçalanmõş köyleri birleştirmek amacõyla 
imar planlõ altyapõsõ hazõrlanmõş cazibe mer-
kezleri oluşturulacaktõr. 

1790. Orman köylerinin kalkõndõrõlmasõ 
amacõyla ayni ve nakdi destek sağlanarak 
üretkenlikleri artõrõlacak, sosyal ve ekonomik 
refah seviyeleri iyileştirilecektir. 

1791. Kõrsal kesimin ekonomik yönden 
güçlendirilmesi için kooperatif organizasyon-
larõ altõnda teşkilatlanmasõ sağlanacak ve koope-
ratifler teknik ve mali yönden desteklenecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1792. Ülkemizdeki nüfus artõşõna, kentleş-
meye ve kalkõnmaya paralel olarak suya olan 

talep büyük oranda artmaktadõr. Su kaynak-
larõnõn sõnõrlõ oluşu ve bu kaynaklarõn yer ve 
zaman olarak ülke düzeyinde eşit dağõlma-
masõ nedeniyle su kaynaklarõ yönetimi olduk-
ça karmaşõk hale gelmiştir. Özellikle yerüstü 
su kaynaklarõnõn tahsis ve kullanõmõna yönelik 
bir mevzuatõn olmayõşõ, doğal ve ekonomik 
kaynaklarõn israfõna yol açmaktadõr. Bu ne-
denle; yerüstü sularõnõn tahsisi, korunmasõ, 
sektörel ve sektörler arasõ kullanõmõnõn plan-
lanmasõ gibi tüm hukuki boşluklarõ doldura-
cak çerçeve nitelikte Su Yasasõ çõkarõlacaktõr.  

1793. Topraklarõn tahsisi, korunmasõ 
(erozyon, parçalanma, kirlenme, çoraklaşma, 
amaç dõşõ kullanõmõna karşõ), sõnõflandõrõlmasõ, 
sektörel ve sektörler arasõ kullanõm ve üretim 
için planlanmasõ gibi konularda tüm aksaklõklarõ 
düzeltecek ve boşluklarõ kapsayacak çerçeve 
nitelikte Arazi Kullanõmõ ve Toprak Koruma 
Kanunu çõkarõlacaktõr. 

1794. Arazi toplulaştõrma hizmetlerinin 
ülke genelinde tek bir esas dahilinde, etkin 
ve eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleşti-
rilmesini ve özellikle GAP bölgesinde sulama 
yatõrõmlarõ ile koordineli yürütülmesini temin 
edecek, Arazi Toplulaştõrma Kanunu çõkarõla-
caktõr. Bu Yasanõn, Arazi Kullanõmõ ve Toprak 
Koruma Kanunu ile bütünlüğü sağlanacaktõr. 

1795. Tarõmsal altyapõ hizmetlerinin ger-
çekleştirilmesinde faydalananlarõn her aşa-
mada katõlõmõnõ sağlayacak, yatõrõmlara kaynak 
yaratõlmasõna imkan verecek ve sulama yatõ-
rõmlarõnda geri ödemenin güncelleştirilmesini, 
işletme-bakõm-onarõm giderlerinin tespit ve 
tahsilatõyla ilgili aksaklõklarõn giderilmesini 
temin edecek şekilde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün 6200 sayõlõ ve Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün 3202 sayõlõ Teşkilat 
Kanunlarõnda düzenleme yapõlacaktõr. Katõlõmcõ 
sulama yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürüle-
bilmesi amacõyla, Su Kullanõcõ Birlikleri Kanunu 
çõkarõlacaktõr. Bu kapsamda, katõlõmcõ yakla-
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şõma ters düşen 2032 sayõlõ Kanun yürürlük-
ten kaldõrõlacaktõr.  

1796. Tarõmsal altyapõ faaliyetlerinin 
daha etkin yürütülmesini sağlamak için, halen 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen sulama, toprak muhafaza, arazi 
toplulaştõrma, tarla içi geliştirme ve drenaj 
hizmetlerini gerçekleştirmek üzere yeni bir 
Genel Müdürlük oluşturulacaktõr. Mahalli 
İdareler Kanun Tasarõsõnõn, bu kurumsal 
düzenleme ile uyumu temin edilecektir. 

1797. Kõrsal alanda dağõnõk yerleşmele-
rin düzenlenmesini; göçmenlerin, göçerlerin 
ve yerleri kamulaştõrõlanlarõn yerleştirilmesini 
sağlamak için 2510 sayõlõ İskan Kanununda 
gerekli değişiklikler yapõlacaktõr. 

1798. Kõrsal kesimde gerçekleştirilen içme 
suyu, kanalizasyon ve çok maksatlõ sosyal 
tesislerin işletme, bakõm ve onarõm hizmet-
lerinin kullanõcõlar tarafõndan yürütülmesi için 
gerekli kanuni düzenlemeler yapõlacaktõr. 

XIII. ÇEVRE

a) Mevcut Durum

1799. Çevre sorunlarõnõ çözmek amacõyla 
mevzuatta ve kurumsal yapõnõn oluşturulma-
sõnda ilerlemeler kaydedilmiş, Ulusal Çevre 
Stratejisi ve Eylem Planõ (UÇEP) hazõrlanmõştõr. 
Temiz bir çevreye yönelik toplumsal duyar-
lõlõk artmaktadõr. 

1800. Bu olumlu gelişmelere rağmen, 
çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik dü-
zeyine getirilememiştir. Hõzlõ kentleşme, başta 
kõyõ alanlarõ ve denizler olmak üzere doğal 
kaynaklar üzerindeki baskõlarõ, atõklarõn mik-
tarõnõ ve diğer çevre sorunlarõnõ artõrmõştõr. 

1801. Eğitim, kararlara katõlõm süreçleri 
ve yerelleşme konularõndaki eksiklikler, doğal 

kaynaklarõn sürdürülebilir yönetimi ve çevre 
sorunlarõnõn çözümünde önemli engeller oluş-
turmaktadõr. 

1802. Sürdürülebilir kalkõnma yaklaşõmõ 
doğrultusunda, insan sağlõğõ ve doğal den-
geyi koruyarak ekonomik kalkõnmaya imkan 
verecek, doğal kaynaklarõn yönetimini sağla-
yacak, gelecek kuşaklara daha sağlõklõ bir 
doğal, fiziki ve sosyal çevre bõrakacak yönde 
arzulanan nitelikte bir gelişme kaydedileme-
miştir. Ayrõca, çevre politikalarõnõn ekonomik 
ve sosyal politikalarla entegrasyonu sağlana-
mamõş, bu konuda ekonomik araçlardan yete-
rince faydalanõlamamõştõr. 

1803. Çevre Bakanlõğõ ile diğer ilgili bakan-
lõklar ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlu-
luklarõnõn yeniden düzenlenmesine ilişkin ihti-
yaç devam etmektedir. Çevre ve kalkõnma 
politikalarõ arasõnda uyum sağlanmasõ ilkesi 
doğrultusunda etkili ve eşgüdüm içinde çalõ-
şan bir çevre denetim sistemi kurulmasõ 
konusunda mesafe kaydedilememiştir. 

1804. Çevre ve kalkõnma ile ilgili veri ve 
bilgi erişim sistemleri, çevre izleme ve ölçüm 
altyapõsõ, çevre envanterleri, istatistikler ve 
standartlar konularõnda yeterli gelişme sağla-
namamõştõr. 

1805. Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Yönetmeliğinin uygulama sürecinde 
istenen başarõ elde edilememiştir. 

1806. 1996 yõlõnda Birleşmiş Milletler Biyo-
lojik Çeşitlilik Çerçeve Sözleşmesine, 1998 
yõlõnda da Özellikle Afrika�da Ciddi Kuraklõk 
ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleş-
me ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Söz-
leşmesine taraf olunmuştur. Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
taraf olunmasõ konusunda çalõşmalar devam 
etmektedir. 
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1807. Çevre sorunlarõnõn çözümü için 
uygulanan politikalar ve alõnan kararlarõn, AB 
normlarõ ve uluslararasõ standartlarla uyumlu 
hale getirilmesi çalõşmalarõna devam edil-
mektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1808. İnsan sağlõğõnõ, ekolojik dengeyi, 
kültürel, tarihi ve estetik değerleri korumak 
suretiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sağlamak esastõr. 

1809. UÇEP kapsamõnda belirlenen önce-
likli faaliyetler gözden geçirilerek uygulanmasõ 
için başlõca ilgi gruplarõ arasõnda eşgüdüm 
sağlanacak; çevre sorunlarõnõn çözümüyle 
doğrudan ve dolaylõ ilgisi olan kurum ve kuru-
luşlar arasõnda işbölümü ve işbirliği sağlan-
masõna yönelik mekanizmalar geliştirilecek; 
çevre sorunlarõna yönelik çözümlerde toplum-
sal uzlaşma ve katõlõma önem verilecektir. 

1810. UÇEP güncelleştirilecek ve yasal 
bir çerçeveye kavuşturulacaktõr. UÇEP uygu-
lamalarõnõn da sağlõklõ bir şekilde izlenmesi 
amacõyla sürdürülebilir kalkõnma göstergeleri 
geliştirilecektir. 

1811. Çevresel yönetim kapasitesi geliş-
tirilecek, çevre yönetim araçlarõnõn kullanõmõ 
etkin hale getirilecektir.  

1812. Çevre politikalarõnõn ekonomik ve 
sosyal politikalarla entegrasyonunda ekono-
mik araçlardan yararlanõlacaktõr. 

1813. Uzun dönemde çevre sorunlarõnõn 
çözümü için uygulanan politikalar ve strate-
jilerin ülke gerçekleri de dikkate alõnarak AB 
normlarõ ve uluslararasõ standartlara paralel 
olmasõ sağlanacaktõr. 

1814. Çevre ve kalkõnma ile ilgili veri ve 
bilgi erişim sistemleri oluşturulacak, çevre 
izleme ve ölçüm altyapõsõ geliştirilecek, çevre 

envanterleri, istatistikler ve standartlara yö-
nelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçek-
leştirilecektir. 

1815. Doğal kaynaklarõn sürdürülebilir 
kullanõmõ teşvik edilecek; çevresel riskler en 
aza indirilecektir. Biyolojik çeşitliliğin korun-
masõ ve sürdürülebilir kullanõmõ amacõyla hazõr-
lõklarõ tamamlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 
Stratejisi ve Eylem Planõ yürürlüğe konacaktõr. 
Korunan alanlar için yönetim planlarõ ve 
uygulamasõna yönelik eylem planlarõ hazõr-
lanacaktõr.  

1816. Çölleşme ve erozyonla etkili müca-
dele amacõyla, ormancõlõğõ, tarõmõ, hayvancõlõğõ, 
yerleşmeyi, sanayii, su kaynaklarõyla ilgili 
faaliyetleri, alternatif geçim kaynaklarõnõ ve 
kõrsal altyapõnõn geliştirilmesini entegre olarak 
ele alan, Ulusal Çölleşme Eylem Planõ hazõr-
lanacaktõr. 

1817. Kamu kuruluşlarõ başta olmak üzere, 
bütün sektörlerde çevreye duyarlõlõğõn artõrõl-
masõ ve kirliliğin önlenmesi için gerekli çalõş-
malar sürdürülecektir. 

1818. Hava kirliliğinin önlenmesi konu-
sunda tüm sektörlerde emisyon faktörleri 
belirlenerek emisyon envanterleri çõkarõlacaktõr. 

1819. Sanayi politikalarõnõn belirlenme-
sinde ve yeni sanayi yatõrõmlarõnda çevre 
dostu teknolojilere öncelik sağlanacak, yerel 
imalatçõlar çevre dostu teknolojiler konusunda 
bilgilendirilecek ve teşvik edilecektir. 

1820. ÇED sürecinin daha etkin kõlõnmasõ 
yönünde düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1821. Biyoteknolojik uygulamalardan kay-
naklanabilecek olasõ biyogüvenlik risklerinin 
en aza indirilmesi için bütüncül bir yaklaşõmla 
yasal, kurumsal ve uygulamaya ilişkin 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 
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1822. Küresel iklim sisteminin korunmasõ 
kapsamõnda ülkemizin üzerine düşen sorum-
luluklarõ çerçevesinde; artan nüfusun gerek-
sinimleri temel alõnarak ortak fakat farklõlaş-
tõrõlmõş yükümlülükler ilkesi doğrultusunda 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
sürecine katõlmak üzere çalõşmalar sürdürü-
lecektir. 

1823. Ulaştõrma, enerji, sanayi ve konut-
lardan kaynaklanan sera gazõ emisyonlarõnõ 
kontrol etmek ve azaltmak amacõyla enerji 
verimliliğinin artõrõlmasõ ve tasarruf sağlan-
masõ yönünde düzenlemeler yapõlacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1824. 2872 sayõlõ Çevre Kanunu ve Çevre 
Bakanlõğõnõn Kuruluşu ve Görevleri Hakkõnda 
443 sayõlõ KHK�da günün ihtiyaçlarõnõ karşõla-
yacak şekilde düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1825. Biyogüvenlik Yasasõ çõkartõlacak; 
Ulusal Biyogüvenlik Kurulu oluşturulacaktõr. 

1826. Doğal kaynaklarõn sürdürülebilir 
kullanõmõnõ temin etmek üzere gerekli yasal 
ve kurumsal düzenlemeler yapõlacaktõr. Bu 
bağlamda, 6831 sayõlõ Orman Kanunu, 3194 
sayõlõ İmar Kanunu, 3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu, 
2863 sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma 
Kanunu, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanununda 
ve çevreyle ilgili yönetmeliklerde gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI  

I. KAMU YÖNETİMİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİDEN
YAPILANDIRILMASI

a) Mevcut Durum

1827. Kamu yönetiminde insan kaynak-
larõnõ, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de içine alan 
bütüncül, köklü ve kalõcõ bir değişim ihtiyacõ 
devam etmektedir. Bu çerçevede, kamu kuru-
luşlarõnõn amaçlarõnda, görevlerinde, görev-
lerin bölüşümünde, teşkilat yapõsõnda, perso-
nel sisteminde, kaynaklarõnda ve bunlarõn 
kullanõlõş biçiminde, halkla ilişkiler sisteminde 
mevcut aksaklõklarõ ve eksiklikleri gidermek 
öncelikli gündem konusunu oluşturmaktadõr. 

1828. Bilim ve teknolojideki hõzlõ geliş-
meler, toplumsal ihtiyaçlarõn yanõnda bu ihti-
yaçlarõ karşõlamak üzere kurulmuş bulunan 
kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzey-
deki örgütlenmesi ve işleyişinde de değişimi 
zorunlu kõlmaktadõr. 

1829. Merkezi yönetimin görevlerindeki 
oransal artõş, sistemin bir çok noktada tõkan-
masõna ve işleme bozukluklarõna yol açmakta; 
görevlerin merkez, taşra ve yerel yönetimler 
arasõnda ölçülü dağõlõmõ yeterince sağlõklõ 
biçimde gerçekleştirilememektedir. 

1830. Halka dönük bir yönetim anlayõ-
şõnõn yerleştirilmesi ve devletin teşkilat yapõ-
sõnõn fonksiyonel hale getirilmesi önemini 
muhafaza etmekte, kamu kurum ve kuruluş-
larõnda görev, yetki ve sorumluluk denge-
sinin iyi kurulamamõş olmasõ örgütsel etkililiği 
zayõflatmaktadõr. 

1831. Kamu kesiminde ücret adaletsiz-
liği temelde, asõl ücret ile ek ödemeler arasõn-
daki oranõn giderek asõl ücret aleyhine değiş-
mesi, çok sayõda ödeme türünün ortaya çõkmõş 
olmasõ ve ücret unsurlarõnõn tamamõnõn vergi 
matrahõna dahil olmamasõ gibi hususlardan 
kaynaklanmaktadõr. Benzer nitelikteki ödeme 
unsurlarõnõn farklõ ad ve şekillerde ödenmesi, 
ücret sisteminin karmaşõk bir yapõya dönüşme-
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sine ve ödeme unsurlarõ arasõndaki bağlantõ-
larõn kaybolmasõna sebep olmuştur. Mali ve 
sosyal hak ve yardõmlarõn tek ve ortak bir 
kanunda yer almamõş olmasõ, Devlet Memur-
larõ Kanunu ve teşkilat kanunlarõnda ücretle 
ilgili düzenlemelere yer verilmesi ve belirli 
sõnõf ve statüler için zaman zaman yapõlan 
özel düzenlemeler ücret rejimindeki karma-
şõklõğõn daha da artmasõna sebep olmaktadõr.  

1832. Mevcut yapõ, kamu kurumlarõnõn 
değişen koşullara uyum sağlamasõnõ zorlaş-
tõrmaktadõr. Kamu hizmetleri halkõn ihtiyaçla-
rõnõ ve beklentilerini yeterince karşõlayama-
makta, kamu kurumlarõndaki verimsizlik ve 
israf kamu kurumlarõna olan güveni sarsmak-
tadõr. İdari usul ve işlemlerin karmaşõklõğõ ve 
sayõsõnõn çok olmasõ kamu kurumlarõnõn etkin 
çalõşmasõnõ engellerken, özel sektörün ve 
vatandaşõn kamu hizmetlerinden yararlan-
masõnõ güçleştirmektedir. 

1833. Kamu sektöründe görev alanlarõ, 
kuruluşlarõn organizasyonlarõ, kamu yönetici-
lerinin ve çalõşanlarõn yetki ve sorumluluklarõ 
ile iç kontrol mekanizmalarõ kanun ve yönet-
meliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu 
yöneticilerinin eylem alanõ ve takdir hakkõ 
sõnõrlõ kalmaktadõr. Kamu yöneticilerinin eylem 
alanõ, görev ve yetkilerinin açõk bir şekilde 
belirlenememesi, kamu görevlilerinin inisiya-
tif kullanmalarõnda eksikliklere yol açmaktadõr. 

1834. Bazõ kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 
hizmet sunarken, hizmetten yararlanmanõn 
bedeli olarak aldõklarõ meblağõn bir kõsmõnõ 
kendi vakõflarõna bağõş olarak almalarõ, kamu 
gelirlerinde azalma meydana getirmekte, bu 
durum hizmet bedeli konusunda karõşõklõğa 
ve vatandaşlar arasõnda hoşnutsuzluğa yol 
açmaktadõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1835. Demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet 
yönetimini, sosyal adaleti, değişim ve gelişimi 
gözeten bir kamu yönetimi yapõsõnõn ve işle-
yişinin oluşturulmasõ; kamu yönetimine, ihti-
yaçlara göre esnek ve hõzlõ bir işleyiş yapõsõ 
ile kaliteli mal ve hizmet sunumu anlayõşõnõn 
ve buna ilişkin etkin yöntemlerin yerleştiril-
mesi temel amaçlardõr. 

1836. Kamu hizmetlerinin sunumunda 
vatandaşõn memnuniyeti esas alõnmak sure-
tiyle, hizmet kalitesine ve sonuçlara odakla-
narak, kamu yönetiminin etkinliğini ve halk 
nezdinde güvenilirliğini geliştirmek esas 
olacaktõr. 

1837. Kamu yönetiminin yeniden yapõ-
landõrõlmasõnda verimlilik, etkinlik ve tutum-
luluğun dolayõsõyla da performansõn artõrõlmasõ; 
kamu kurum ve kuruluşlarõnda görev ve teş-
kilat yapõlarõ arasõnda uyum sağlanmasõ, gerekli 
sayõ ve nitelikte personel istihdamõ, personelin 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler õşõğõnda 
eğitiminin sağlanmasõ, çalõşanlarõnõn perfor-
mansõnõ etkin bir şekilde ölçen bir sisteme 
kavuşturulmasõ, yetki devri ve esneklikle bera-
ber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel 
saydamlõğõn güçlendirilmesi; kamu yöneticile-
rinin ve çalõşanlarõnõn politika ve strateji oluş-
turma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu 
hizmetlerinin sunumunda kalite anlayõşõnõn 
ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin 
yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktõr.  

1838. Personel rejimi konusunda, norm 
kadrolara ve objektif seçme kriterlerine dayalõ 
bir istihdam politikasõnõn izlenmesi, kariyer 
ve liyakatin esas alõnmasõ, mevcut çok sayõda 
ödeme kalemini içeren karmaşõk ücret siste-
minden vazgeçilerek, ortak ve eşit işe eşit 
ücret ilkesine dayalõ bir sisteme geçilmesi, 
sendikal haklarõn geliştirilmesi esas alõnacaktõr. 
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1839. Tüm kamu kuruluşlarõnõn norm 
kadrolarõ tespit edilerek, kadro veya pozis-
yon ihdaslarõ buna göre yapõlacaktõr. Taşra 
teşkilatõ bulunan kuruluşlarõn, il veya bölge 
teşkilatlarõndaki kadrolar da bu kõstaslara 
göre tespit edilerek, kadrolarõn belirli 
bölgelerde yõğõlmasõ önlenecek, yapõlan hiz-
metlere göre kadrolar ihdas edilecektir. Kurum 
farklõlõğõ gözetilmeksizin bütün kadro ve pozis-
yonlarõn Kanunla ihdas edilmesi sağlanarak, 
önceden belirlenen norm kadro sayõsõ, olağan-
üstü bir hizmet genişlemesi olmadan artõrõl-
mayacaktõr. Bu bağlamda, 190 sayõlõ Genel 
Kadro ve Usulü Hakkõndaki Kanun Hükmünde 
Kararname gözden geçirilerek, yukarõda 
belirtilen kõstaslara uygun şekilde yeniden 
düzenlenmesi sağlanacaktõr. 

1840. Anayasanõn 128. Maddesinde yer 
alan memurlar ve diğer kamu görevlileri 
ifadesine açõklõk getirilerek, bu maddenin 
yeniden düzenlenmesi ve ücret sisteminin bu 
düzenlemeye göre yeniden oluşturulmasõ; 
memur, kamu görevlisi ve işçi tanõmõna 
açõklõk getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarõ 
arasõndaki ücret dengesizliğinin giderilmesi 
sağlanacaktõr. 

1841. Taşra yönetiminin 5442 sayõlõ İl 
İdaresi Kanununda yer alan il sistemine ve 
yetki genişliği ilkesine göre örgütlenmesi 
sağlanarak, hizmet gerekleri bakõmõndan 
zorunluluk taşõyanlar dõşõndaki bölge teşkilat-
larõ kaldõrõlacak, kalacak olanlarla il yönetim-
leri arasõndaki sorunlarõ giderecek planlama 
ve eşgüdüm mekanizmalarõ oluşturulacaktõr. 

1842. Yurtdõşõ teşkilatlarõ yeniden düzen-
lenerek, işlevi kalmamõş birimler kaldõrõlacak, 
kalan birimlerdeki gereksiz kadrolar iptal edile-
cektir. Yurtdõşõ teşkilatlarõnda görevlendirilecek 
personelin seçiminde, sõnav uygulamasõnõ da 
içerebilecek genel nitelikli standartlar gelişti-
rilerek, bu standartlarõn tespitinde yabancõ 

dil bilgisi, mesleki yeterlik, temsil yeteneği 
gibi niteliklerin belirleyici olmasõ sağlanacaktõr. 

1843. Araştõrma-Planlama-Koordinasyon 
birimlerinin yeniden düzenlenerek güçlendiril-
meleri, yetki ve görevlerini hukuki düzenleme-
ler doğrultusunda etkin şekilde yerine getire-
bilmeleri, görev alanlarõyla ilgili yönetimi geliş-
tirme, plan ve program hazõrlõklarõnda dikkate 
alõnacak dönemsel faaliyet raporlarõ hazõrlama-
larõ; gerekli araştõrmalarõ yapabilecek, geleceğe 
dönük program ve proje oluşturabilecek, ana-
litik yöntemler yardõmõyla yönetimi ve sistem-
leri geliştirebilecek, teknik kapasitesi yüksek 
personel ve teknoloji donanõmlõ birimler şek-
linde örgütlenmeleri sağlanacaktõr. 

1844. Kurum içerisinde düzenli ve süratli 
bilgi akõşõ ile işlemlerde basitliğin sağlanabil-
mesi ve kurumlarda kõrtasiyeciliği önleme, 
evrak, dosyalama ve arşiv sorunlarõna köklü 
çözümler getirmek amacõyla her kurumda 
Elektronik Bilgi yönetimine önem verilecektir. 

1845. Nitelikli kamu hizmeti sunumu için, 
performans yönetimi, toplam kalite yönetimi 
gibi çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden tüm 
kamu kurumlarõnda yararlanõlmasõ, böylece 
kamu yönetiminin, yeni yaklaşõmlardan da 
faydalanarak Toplam Yönetim Kalitesinin 
artõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

1846. Kamu görevlilerinin kurmuş olduk-
larõ vakõflarõn kamu hizmetinin sunumunda 
devreye girmesinin önüne geçilecektir. Kamu 
kurumlarõnca veya personelince kurulmuş 
olan personel vakõflarõ incelenerek vakõf nite-
liği taşõmayan, kurumun hizmet sürecinde 
yer alan ve bu yolla kaynak aktarõlan vakõflar 
tasfiye edilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1847. Başbakanlõğõn, bakanlõklar arasõnda 
işbirliği ve eşgüdümü tam anlamõyla yürütebil-
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mesi, icracõ bir bakanlõk statü ve görünümün-
den uzaklaşmasõnõn sağlanmasõ ve devlet 
bakanõ sayõsõnõn azaltõlmasõ amacõyla Başba-
kanlõk Teşkilatõna Dair 3056 sayõlõ Kanunda 
ve Bakanlõklarõn Kuruluş ve Görev Esaslarõ 
Hakkõndaki 3046 sayõlõ Kanunda düzenleme 
yapõlacaktõr. 

1848. Bakanlar Kurulunun iş yükünün 
azaltõlmasõ amacõyla, Bakanlar Kurulunda 
görüşülüp karara bağlanacak konularõn 
hukuki çerçevesi, bir yasa ile belirlenecektir.  

1849. Yurttaşlarõn bilgi edinme, hak 
arama usul ve esaslarõ ile idarenin tazmin 
sorumluluğu ve yasalardaki yönetsel işlem-
lerde görev, yetki, zamanaşõmõ, zamanaşõ-
mõnõn kesilmesi gibi boşluklarõn doldurulmasõ 
hususlarõnõn düzenlenmesi amacõyla genel 
nitelikli İdari Usul Kanunu ve İdari Başvuru 
Kanunu çõkarõlacaktõr. 

1850. Kamu yönetimi-vatandaş ilişkile-
rinde karşõlaşõlan uyuşmazlõklarõn etkin ve 
hõzlõ bir şekilde çözümü amacõyla, halkõn şika-
yetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen 
ama yönetime bağlõ olmayan bir Kamu Denet-
çisi (ombudsman) sistemi kurulacaktõr. Bu 
çerçevede, gerekli altyapõnõn oluşturulmasõna 
ve sistemin istisnasõz tüm idari işlem ve 
eylemleri kapsamasõna önem verilecektir. 

1851. Kamu personel rejimi reformunun 
gerçekleştirilebilmesi için, 657 sayõlõ Devlet 
Memurlarõ Kanunu, 926 sayõlõ Türk Silahlõ Kuv-
vetleri Personel Kanunu, 2802 sayõlõ Hakimler 
ve Savcõlar Kanunu, 2914 sayõlõ Üniversite 
Öğretim Üyeleri ve Yardõmcõlarõ Kanunu ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin 233 ve 
399 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
ve diğer teşkilat kanunlarõnda yer alan mali 
ve sosyal hak ve yardõmlar ayõklanacak, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ücret rejiminin 
ve istihdamla ilgili diğer hususlarõn tek ve 
ortak bir kanunda yer almasõ sağlanacaktõr. 

1852. Devletin genel idare esaslarõna 
göre yürütmekte olduğu asli ve sürekli hiz-
metlerini gören memurlar ile diğer kamu 
görevlileri arasõndaki ayrõmõn tam olarak 
yapõlabilmesi amacõyla memurlar ve diğer 
kamu görevlileri açõk ve net olarak tanõm-
lanacaktõr.  

1853. Memurlarõn örgütlenme hakkõndan 
etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için ge-
rekli yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1854. Yerinden yönetim ilkesi dikkate 
alõnarak, merkezi yönetim tarafõndan sağlan-
makta olan bazõ hizmetlerin il özel idarele-
rinden başlamak üzere yerel yönetimlerin ve 
taşra birimlerinin yetki ve sorumluluğuna 
bõrakõlabilmesi amacõyla yasal düzenleme 
yapõlacaktõr.  

II. ADALET HİZMETLERİNDE
ETKİNLİK

a) Mevcut Durum

1855. Yargõya ayrõlan kamu kaynakla-
rõnõn yetersizliği, yargõlama sürecinin yavaş 
işlemesi, hukuk kurallarõnõn oluşturulmasõnda 
çağdaş gelişmelerin yeterince takip edileme-
mesi, hukuk eğitiminde istenilen standarda 
ulaşõlamamasõ, iyi yetişmiş insan gücünün 
yargõ hizmetine daha fazla katõlmasõnõ ve 
muhafaza edilmesini sağlayõcõ düzenlemele-
rin yetersiz kalmasõ ve teknik altyapõ eksiklik-
lerinin giderilememiş olmasõ, yargõnõn etkin 
bir şekilde işlemesini büyük ölçüde aksat-
maktadõr. 

1856. İlk derece mahkemeleri ile Yargõtay 
arasõnda üst mahkemeler (istinaf mahkeme-
leri) bulunmadõğõndan, Yargõtayda maddi 
olgular yeniden değerlendirilmekte ve içtihat 
oluşturma görevi tam olarak yerine getirile-
memektedir. 
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1857. Adli Tõp Kurumunun çağdaş geliş-
melere uygun bir teşkilat yapõsõna kavuşa-
mamõş olmasõ, adli tõp hizmetlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesine engel teşkil etmektedir. 

1858. Ceza infaz sorunlarõ büyük boyut-
lara ulaşmõştõr. Tutuklu ve hükümlülerin sahip 
olduğu asgari haklarõn yasa ile düzenlenme-
miş olmasõ, ceza yerine geçen diğer infaz 
yöntemlerinin yokluğu, ceza infaz kurumlarõ 
ve tutukevlerinin güvenliği alanõnda yaşanan 
çift başlõlõk ve koğuş sistemi büyük sorunlara 
yol açmaktadõr. Ceza infaz sisteminin bütü-
nüyle yeniden ele alõnmasõ gereksinimi 
duyulmaktadõr. 

1859. Adalet hizmetlerinde istihdam 
edilen yardõmcõ personelin gerekli hukuki 
yeterliliğe sahip olmamasõ, adalet hizmetle-
rinin işleyişinde aksaklõklara sebep olmaktadõr. 

1860. Avukatlõk stajõnõn yürütülmesinde 
yetersizlik ve verimsizlik gözlenmektedir. 

1861. Mağdur haklarõnõn korumasõz 
kalmasõ, çağdaş gelişmelere uygun değildir. 
Ayrõca, haksõz yere tutuklananlara tazminat 
verilirken, yargõlamanõn yenilenmesi yoluyla 
beraat ettirilenlere tazminat verilmemesi, 
hakkaniyete uygun bulunmamaktadõr. 

1862. Kişinin cezasõnõ çekerek topluma 
olan borcunu ödemiş olmasõna karşõn, çeşitli 
ceza mahkumiyetlerine bağlanan hak mahru-
miyetleri ve sabõka kayõtlarõ mahkumu top-
luma yeniden kazandõrma anlayõşõ ile bağdaş-
mamaktadõr. 

1863. Çekişmesiz yargõya tabi olan işler-
de ayrõ bir yargõlama usulünün bulunmamasõ, 
mahkemelerin iş yükünü artõrmaktadõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1864. Adalet hizmetlerinde adil, gerçek 
adalete ulaşma yolunda hõzlõ ve etkin sonuç 
almayõ sağlamak üzere köklü düzenlemeler 
yapõlacaktõr. Yargõ ile ilgili düzenlemeler yapõ-
lõrken, kişilere sağlanan yasal güvenceler
zedelenmeden gerçek adalete ulaşmak,
temel hedef olarak göz önünde bulunduru-
lacaktõr. Hukuk devleti ilkesi bütün kuralla-
rõyla hayata geçirilecektir.

1865. Hukuk kurallarõnõn sosyal koruma-
nõn yanõ sõra, sosyal düzenin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesinin de bir aracõ olmasõ sağlana-
caktõr. 

1866. Yürürlükteki kanunlarõn, özellikle 
yargõya ilişkin temel kanunlarõn, çağdaş geliş-
melere uygun bir şekilde yeniden gözden 
geçirilmesine devam edilecektir. 

1867. Yargõ kararlarõna gerçek anlamda 
uyulmasõ sağlanacak, yargõlamanõn hak ara-
mayõ teşvik eden, hakkõnõ arayanõ tatmin 
eden ve haksõz olduğunu bilerek uyuşmazlõk 
çõkaranlarõ caydõran bir niteliğe kavuşturul-
masõ sağlanacaktõr. 

1868. İdari yargõlama usulünün, idari 
yargõnõn kendisine özgü kurum ve kuralla-
rõyla yürütülmesi esas olacaktõr.  

1869. Yargõ görevini yapan hakimlerin 
yeterli hukuk formasyonuna sahip olmalarõ 
gerektiğinden, yargõ kurumlarõnda hakimlerin 
hukuk fakültesi mezunu olmalarõnõ sağlama 
yönünde çalõşmalar yapõlacaktõr. 

1870. İnfaz hizmetlerinde çağdaş geliş-
meler izlenerek, hükümlünün topluma kazan-
dõrõlmasõ ve infazõn etkinleştirilmesi üzerinde 
durulacak ve bu amaçla ceza infaz sistemi 
yeniden düzenlenecektir. Ceza infaz kurumlarõ 
ve tutukevlerinde, koğuş sisteminden oda 
sistemine geçilecektir. 
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1871. Sabõka kayõtlarõnõn hak mahrumi-
yeti doğurmasõ engellenecek, kamu haklarõn-
dan kõsõtlõlõğõn ancak hakim kararõyla olmasõ 
sağlanacaktõr. 

1872. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler nedeniyle ortaya çõkan, kişilik hak-
larõnõn ihlal edilmesi gibi sorunlar, hukukun 
temel ilkelerine uygun olarak çözüme kavuş-
turulacaktõr. 

1873. VIII. Plan döneminde adalet hiz-
metlerine ayrõlan kaynaklar artõrõlacaktõr. 

1874. Yargõ sisteminin modern araç ve 
gereçler ile takviyesi sağlanacak ve adalet 
hizmetlerinde, tõpta ve teknolojide meydana 
gelen değişmelerden azami ölçüde yararlanõ-
lacaktõr. Bilim ve teknolojide meydana gelen 
değişikliklerle uyumlu olarak, adalet hizmet-
lerinin sunumunda kalite artõrõlacaktõr.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1875. İlk derece adliye mahkemeleri ile 
Yargõtay arasõnda üst mahkemelerin kurul-
masõnõ sağlamak amacõyla yasal düzenleme 
yapõlacaktõr. 

1876. Adli Tõp Kurumunun çağõn geliş-
melerine uygun olarak yeniden yapõlandõrõl-
masõnõ sağlamak üzere, 14.4.1982 tarih ve 
2659 sayõlõ Adli Tõp Kurumu Kanununda 
değişiklikler yapõlacaktõr.  

1877. 8.4.1924 tarih ve 469 sayõlõ Maha-
kimi Şer�iyenin İlgasõna ve Mahakim Teşkila-
tõna Ait Ahkamõ Muaddil Kanun yürürlükten 
kaldõrõlõp yeni bir yasal düzenleme yapõlarak; 
mahkemelerin kuruluşu, mülki sisteme para-
lel olmaktan çõkarõlacak; adliye teşkilatõnõn, il 
merkezleri ile belirli bir nüfus yoğunluğuna 
ulaşmõş ilçelerde kurulmasõ esasõ getirilecektir. 

1878. Yeni bir İnfaz Kanunu Tasarõsõ 
hazõrlanarak, tutuklu ve hükümlülerin asgari 
haklarõ belirlenecek, alternatif ceza infaz 
yöntemleri getirilecektir. 

1879. Ceza infaz kurumlarõ ve tutukevle-
rinin iç ve dõş güvenliğinin yalnõzca Adalet 
Bakanlõğõ tarafõndan sağlanmasõ amacõyla 
yasal düzenleme çalõşmasõ yapõlacaktõr. 

1880. Mağdur haklarõnõ koruyacak yasal 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1881. Savcõlõk Teşkilatõ ve kolluğun çağ-
daş ülkeler düzeyinde yapõlandõrõlmasõ ve 
etkinleştirilmesi, bu kurumlarõn bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerden istifade etmelerine 
olanak verecek şekilde güçlendirilmesi sağ-
lanacaktõr. 

1882. Çekişmesiz yargõ için ayrõ bir Kanun 
Tasarõsõ hazõrlanacaktõr. 

III. GÜVENLİK HİZMETLERİNDE
ETKİNLİK

a) Mevcut Durum

1883. Terör faaliyetlerinin gücü kõrõlarak 
toplumda barõş ve huzurun geniş ölçüde 
tesisi bir yandan devlet gücünün üstünlüğünü 
kanõtlamõş diğer yandan da toplumun ve kişi-
lerin devlete olan inanç ve güvenlerini artõr-
mõştõr. Bunun sonucunda toplumda iyimserlik 
ve ona bağlõ olarak da ekonomik ve sosyal 
hayatta hissedilir bir canlõlõk gerçekleştirilmiştir. 
Tesis edilen bu ortamõn kesintisiz bir şekilde 
devamõ için ilgili kuruluşlarõn etkin bir çalõşma 
ortamõ içinde hizmet görmelerini sağlayacak 
olan teknoloji ağõrlõklõ yatõrõm projelerinin 
uygulanmasõna, ilgili personelin eğitim ve 
yetiştirilmesine öncelik verilmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar
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1884. Teşkilatlanma, personel, görev ve 
yetkiler ile personel politikalarõ konularõ da 
dahil olmak üzere, AB�ye girmenin, küreselleş-
menin ve dõş dünya ile entegrasyonun ve 
yeni koşullarõnõn gerektireceği bir yapõlanmanõn 
sağlanmasõ amacõyla güvenlik hizmeti gören 
kuruluşlarda geniş kapsamlõ bir yeniden 
yapõlanmaya gidilecektir. 

1885. Güvenlik güçleri, zaman ve mekan 
itibarõyla her zaman ve her yeri kontrol ederek 
suç işlenmesini önleyebilecek ve/veya işlenen 
suçlara el koyarak sanõk ve delillerini en kõsa 
zamanda yargõ organõna teslim edebilecek 
bir hareket kabiliyetine kavuşturulmalõ ve en 
son teknolojik imkanlarla donatõlmalõdõr. 

1886. Suç işlenmesini önleyici olduğu 
kadar suç işleyenlerden gerek görülenleri 
zaman içerisinde izleyici nitelikli etkin, hõzlõ 
ve güvenilir sonuçlar veren ve bu sonuçlarõ 
analiz eden bir istihbarat sistemi kurulmalõdõr. 

1887. Sanõktan delile ulaşmayõ amaçla-
yan sistem yerine delilden sanõğa ulaşma 
amaçlõ çağdaş bir sisteme geçilmelidir.  

1888. Her branşta çalõşacak bütün per-
sonelin, görevde en iyi sonuçlarõn alõnmasõnõ 
sağlayacak şekilde etkin bir ihtisaslaşma 
düzeyine ulaşmasõ sağlanmalõdõr. Teknoloji 
yoğun bir çalõşma ve teşkilatlanma benim-
senip personel artõşõ en aza indirilerek kõsa 
zamanda daha verimli ve doğru sonuçlar 
ortaya koyan bir çalõşma düzeni oluşturul-
malõdõr. 

1889. Güvenlik tesislerinde alternatif 
konuşlandõrma sistemleri (temelli inşaat, 
sökülüp takõlabilir prefabrik inşaat, mobil 
karavan) dikkate alõnarak konuşlandõrmanõn 
maliyeti azaltõlacak, arsalarõn rasyonel kulla-
nõmõ sağlanarak hizmette etkinlik artõrõlacaktõr. 

1890. Güvenlik güçlerinde halen mekana 
bağlõ çalõşma düzeni olan karakol sisteminin 
gerekli yerlerde mobil hale getirilmesi çalõş-
malarõ yaygõnlaştõrõlacaktõr.  

1891. Personelin bilgisini sürekli güncel-
leştirerek kendisini yenilemesi amacõyla; 
hizmetiçi eğitim, hizmet sõrasõnda eğitim ve 
özel eğitim programlarõ psikolojik ve sosyal 
içerikli olarak bütün personeli kapsayacak 
şekilde ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile 
de işbirliği yapõlarak devamlõ olarak uygula-
nacaktõr. 

1892. Emniyet Genel Müdürlüğünün 
kriminal laboratuvarlarõnõn hizmet kapasite-
lerinin bölgelerindeki kõrsal alan olaylarõnõn 
ihtiyaçlarõnõ da karşõlamaya yeterli düzeyde 
tutulmasõna devam edilecek ve yeni sistem-
lerin uygulanmasõ konusunda üniversitelerle 
geniş kapsamlõ ve uzun vadeli ortak eğitim 
ve araştõrma projeleri uygulanacaktõr.  

1893. Özel olarak korunmalarõ ekonomik, 
sosyal, siyasi ve askeri açõdan önem taşõyan 
kamu ve özel sektör tesislerinin koruma 
projeleri, güvenlik hizmeti gören kuruluşlarla 
işbirliği içinde inşaat ve montaj projeleri ile 
birlikte projelendirilecektir. 

1894. Uyuşturucu madde kullanõmõ, 
zararlõ madde bağõmlõlõğõ, çocuk suçlarõnõn 
artõşõ gibi önemli konularda Emniyet Genel 
Müdürlüğünce medya aracõlõğõyla toplumun 
aydõnlatõlmasõ ve bilinçlendirilmesine özen 
gösterilecektir. 

1895. Kõrsal alanda ve şehirlerde emni-
yet ve asayiş hizmetlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesi konusundaki sorunlar mülki idare 
amirlerinin koordinasyonu ile çözülecektir.  

1896. Halkla ilişkiler konusu, toplumla 
devamlõ ve yapõcõ bir diyaloğu sağlayacak 
etkinlik ve süreklilikle uygulanacak, şeffaflõk 
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işe dönük olduğu kadar içe dönük olarak da 
gerçekleştirilecektir. 

1897. Kurumlara ait acil yardõm irtibat 
telefonlarõnõn, mülki idare amirlerinin göze-
tim ve yönetiminde ilgili kuruluşlarõn da katkõ 
sağlayõp görev üstleneceği, çok yönlü, ortak 
amaçlõ ve sağlõk hizmetleri ve itfaiye ile de 
irtibatlandõrõlmõş merkezi bir 123 Alo İmdat 
sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktõr. 

1898. Polis Akademisinin akademik eğitim 
yanõnda, terfi edecek personele ve hizmet 
branşlarõ itibarõyla (istihbarat, narkotik, asayiş 
gibi) ihtisas eğitimi veren, mevzuat hazõrlõk-
larõna ve önemli kararlara õşõk tutacak araş-
tõrmalar yapan, Türkiye�de ve dünyada güvenlik 
ve asayişle ilgili istatistik bilgilerini toplayõp 
değerlendirerek bunlardan hizmete yönelik 
sonuçlar çõkaran, gerektiğinde özel araştõrma 
projeleri yürüten çok yönlü ve çok kademeli 
bir akademik yapõya kavuşturulmasõ sağlana-
caktõr. 

1899. İlgili bütün kuruluşlarõn devamlõ 
katõlõmõnõn sağlanacağõ ortak bir çalõşma ile, 
dünyada geniş ölçüde geçerli sistemlerle 
uyumlu olarak Türkiye suç ve suçlu istatis-
tikleri sistemi kurulacak ve Türkiye�de çeşitli 
yörelere, mevsimlere, aylara, konulara, suç-
lara ve suçlu tiplerine göre bir Asayiş Atlasõ 
hazõrlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1900. Güvenlik hizmeti gören kuruluş-
larõn hizmet amacõ ve personel kullanma 
ilkeleri ile bağdaşmayan tebligat gibi görev-
leri ayõklanarak kuruluşlarõn görevleri arasõn-
dan çõkarõlacaktõr. 

1901. Emniyet Genel Müdürlüğünde Em-
niyet Hizmetleri Sõnõfõnõn, Genel Müdürlükte 
hizmet gören bütün personeli kapsayacak 
şekilde yeniden tanõmlanmasõ sağlanacaktõr. 

IV. MAHALLİ İDARELER

a) Mevcut Durum

1902. 1996-1999 yõllarõ arasõnda il sayõsõ 
79�dan 81'e; ilçe sayõsõ 847'den 850'ye; bele-
diye sayõsõ da 2.802�den 3.227'ye ulaşmõştõr. 
Aynõ dönemde belediye sõnõrlarõ içinde yaşa-
yan nüfusun toplam nüfusa oranõnõn yüzde 
76,4�den yüzde 79,5�e ulaşacağõ tahmin edil-
mektedir. 

1903. İdarenin bütünlüğü ve yerinden 
yönetim ilkesi çerçevesinde merkezi idare ile 
mahalli idareler arasõnda hizmet ve kaynak 
dengesi yeterince kurulamamõş ve koordi-
nasyon eksikliği giderilememiştir. Mahalli 
idareler görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
açõsõndan güçlendirilememiştir. 

1904. Mahalli idarelere Genel Bütçe vergi 
gelirlerinden ayrõlan kaynaklarõn toplam tuta-
rõnõn GSMH�ya oranõnõn 1996 yõlõnda yüzde 
1,54�den 2000 yõlõnda yüzde 1,93�e yüksel-
mesi beklenmektedir. 

1905. Belediye ve il özel idare gelirleri-
nin GSMH içindeki payõnõn 1996 yõlõnda yüzde 
3,17�den 2000 yõlõnda yüzde 4,18�e; harca-
malarõnõn payõnõn ise yüzde 3,25�den yüzde 
4,35�e yükseleceği tahmin edilmektedir. 

1906. Nüfus artõşõna paralel olarak kent-
sel hizmet talebindeki artõşa rağmen, yerel 
yönetimlerin, özellikle de belediyelerin, kay-
naklarõ yeterince artõrõlamamõştõr. Bu durum, 
belediyeleri, yatõrõm projelerinin finansma-
nõnda dõş kredi kullanmaya yöneltmiştir. 

1907. Belediyelerin dõş borç stoku 1999 
yõlõ itibarõyla 2.026 milyon dolar olup, beledi-
yeler toplam harcamalarõnõn yüzde 25,64�ünü 
dõş borçla finanse etmişlerdir. 

1908. Hõzlõ kentleşme ve aşõrõ merkezileş-
miş bir idari yapõnõn yol açtõğõ sorunlar, yerel 
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yönetimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
ihtiyacõnõ ortaya çõkarmõştõr.  

1909. Merkezi idare ile mahalli idareler 
arasõnda, görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşõmõnõ etkili şekilde gerçekleştirmek ama-
cõyla bu idareler arasõnda görev bölüşümü ve 
hizmet ilişkilerinin esaslarõnõn belirlenmesine 
ilişkin hukuki düzenleme yapõlamamõştõr.  

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1910. 2005 yõlõnda belediye sõnõrlarõ içinde 
yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranõnõn 
yüzde 87,2�ye, büyükşehir belediyelerindeki 
nüfusun toplam belediyeli nüfus içindeki 
oranõnõn yüzde 40,1�e ulaşacağõ tahmin edil-
mektedir. 

1911. Hizmet üretiminde etkinliğin artõ-
rõlmasõ ve kaynaklarõn akõlcõ kullanõmõ ama-
cõyla kamu hizmetlerinin yerinden karşõlan-
masõ esastõr.  

1912. Merkezi idare ile mahalli idareler, 
üniter yapõ içinde idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun olarak, iş bölümü ve koordinasyona 
dayalõ bir yapõya kavuşturulacak; bu idareler 
arasõnda görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşõmõ ile mahalli idarelerin teşkilat, mali 
ve personel yapõsõ yeniden düzenlenecektir. 

1913. Merkezi idare, yerel hizmetlerle 
ilgili politika ve standartlarõ belirleyecek ve 
etkin bir denetleme sağlayacaktõr.  

1914. Halkõn ortak yerel ihtiyaçlarõnõ kar-
şõlayacak kamu hizmetlerinin mahalli idare-
lerce yürütülmesi sağlanarak bu hizmetlere 
etkinlik, verimlilik ve hõz kazandõrõlacaktõr. 

1915. Mahalli idareler görevlerinin gerek-
tirdiği gelir yapõsõna kavuşturulacak; gelir 
kaynaklarõnõn, yerel kamu hizmetlerinin yürü-
tülmesine ve mali planlamaya olanak verecek 

şekilde düzenli ve sürekli olmasõ sağlanacak, 
merkezi idareye bağõmlõlõğõ azaltõlacaktõr.  

1916. Mahalli idareler, kanunlarla kendi-
lerine verilen görevleri öncelikle yerine geti-
rerek, kanunlarõn yasaklamadõğõ veya başka 
idarelere vermediği yerel nitelikli kamu görev-
lerinin yerine getirilmesinde yetkili kõlõnacaktõr. 

1917. Hizmet bütünlüğü, hizmet alanlarõ 
ve teknolojik nedenlerle merkezi idarece yürü-
tülmesi gereken hizmetlerin, yetki genişliği 
esasõna göre, taşra teşkilatlarõ tarafõndan 
yürütülmesi sağlanacaktõr. 

1918. İl Özel İdaresi, ilin hizmet ihtiyaç-
larõnõ ve kaynaklarõnõ planlayan, il içindeki 
mahalli idare birimleriyle bağlantõsõ olan, bu 
birimler arasõnda işbirliği ve koordinasyonu 
sağlayarak kamu hizmetlerinin düzenli olarak 
yürütülmesini amaçlayan bir yapõya kavuştu-
rulacak ve bu görevleri ilçe düzeyinde örgüt-
leyen İlçe Yerel Yönetimi Modeli oluşturula-
caktõr. 

1919. Kaynak israfõna yol açarak verim-
liliği olumsuz etkileyen küçük ölçekli ve çok 
sayõda birimden oluşan mahalli idare sistemi 
õslah edilecektir. 

1920. İl, ilçe ve belediye kurulmasõ için 
kriterler, yerleşmelerin ekonomik potansiyeli, 
nüfus yapõsõ, tarihi, coğrafi ve kültürel özel-
likleri dikkate alõnarak belirlenecektir. 

1921. Tek tip belediye modelinden vaz-
geçilerek belde, ilçe, il ve turistik yöre bele-
diyeleri için birbirinden farklõ kuruluş, gelir, 
görev ve çalõşma esaslarõ oluşturulacaktõr.  

1922. Kaynak ve görev paylaşõmõ yönün-
den Büyükşehir Belediyesi modeli yeniden 
değerlendirilecektir. 
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1923. Mahalle muhtarlõklarõnõn, gelişen 
yerleşim düzeni içinde işlevi artõrõlacak, dönü-
şümlü olarak belediye meclislerine üye olma-
larõ sağlanacaktõr. 

1924. Mahalli idare birlikleri, idari ve 
mali yapõlarõ güçlendirilerek verimli hizmet 
üretme özelliğine kavuşturulacaktõr. 

1925. Yerel yönetim şirketlerinin hizmet 
götüreceği alanlar sõnõrlandõrõlarak, teşkilat-
larõ ve denetimleri hakkõnda genel ilkeler 
belirlenecektir. 

1926. Mahalli idare meclisleri kamu çalõ-
şanlarõ dahil geniş temsilin sağlandõğõ nite-
likli, fonksiyonel ve aktif bir yapõya kavuştu-
rulacaktõr. 

1927. Mahalli idarelerde, insan gücü 
planlamasõ çerçevesinde, ihtiyaçlarõna uygun 
nitelikli personel istihdamõnõ temin etmek 
üzere norm kadro çalõşmalarõ yapõlacaktõr.  

1928. İmar ve yapõ kullanõmõ konusunda 
merkezi ve mahalli idarelerin görev, yetki ve 
sorumluluklarõ açõk ve uygulanabilir olacak 
yönde yeniden düzenlenecektir.  

1929. Mahalli idarelerin maliyet etkili 
hizmet üretmeleri, bu hizmetlerin maliyetler 
esas alõnacak şekilde ve insani ihtiyaçlar için 
zorunlu hizmet miktarõ da göz önünde tutu-
larak, fiyatlandõrõlmasõ sağlanacaktõr. Hizmet-
lerden yararlananlarõn hizmetin bedelini öde-
mesi temin edilecektir.  

1930. Yerel yönetimlere Genel Bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamõndan ayrõlan 
paylar artõrõlacak, alt ve üst sõnõrlar merkezi 
idarece tespit edilmek kaydõyla yerel vergi ve 
harçlarõn oran ve miktarlarõnõn belirlenmesinde 
yerel meclisler yetkili kõlõnacaktõr. 

1931. Mahalli idarelerin imar ve altyapõ 
faaliyetlerinin finansmanõnda kullanõlmak 
üzere merkezi ve yerel yönetimlerin çeşitli 
faaliyetleri sonucu oluşan kentsel rantlarõn 
vergilendirilmesi sağlanacaktõr.  

1932. Yerel hizmetlere ilişkin teknolojiler 
üzerinde çalõşmak ve en uygun teknoloji 
tiplerini belirlemek üzere Ar-Ge faaliyetleri 
desteklenecektir. 

1933. Yerel yönetimlerde halkõn sürekli 
bilgilendirilmesi süreci oluşturulacak, kamu 
belgeleri rahatlõkla ulaşõlabilir hale getirilerek, 
önemli yerel projelerde halkõn görüşlerine 
başvurulacaktõr. 

1934. Yerel yönetimlerde birlikleri ve 
şirketleri de kapsayacak şekilde etkin dene-
tim sağlanacaktõr. 

1935. Yerel yönetimlerin özel kesim 
tarafõndan yürütülen hizmetleri etkin bir 
şekilde denetlenecektir. 

1936. Küreselleşme sürecinden en çok 
yararõ sağlamak ve bu süreci ulusal çõkarlar 
yararõna değerlendirmek amacõyla idarenin 
bütünlüğü çerçevesinde merkezi ve yerel 
yönetimler yeniden yapõlandõrõlõrken; yüksek 
yatõrõm gereksinmesi nedeniyle önemli bir 
pazar oluşturan yerel yönetimlerin dünya 
şirketleri karşõsõnda pazarlõk gücü, merkezi 
yönetim desteği sağlanarak artõrõlacaktõr. 

1937. Yerel yönetimler, dõş kaynaklõ kredi, 
hibe ve teknik yardõmlarõ merkezi idarece 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 
kullanacaklardõr. 

1938. Yerel yönetimlerin acil durum 
yönetim kapasiteleri geliştirilecek ve gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmeleri 
sağlanacaktõr. 
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1939. Yerel yönetimlerin hizmet planla-
masõ, projelendirmesi ve uygulamasõ aşama-
larõnda, engelliler, yaşlõlar, çocuklar ve gençler 
gibi toplum kesimlerinin ihtiyaçlarõnõ göz önüne 
alan yaklaşõmlar geliştirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1940. Merkezi idare ile mahalli idareler, 
üniter yapõ içinde idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun olarak, iş bölümü ve koordinasyona 
dayalõ bir yapõya kavuşturulacak; merkezi ve 
mahalli idareler arasõnda görev, yetki, sorum-
luluk ve kaynak paylaşõmõ ile mahalli idare-
lerin teşkilat, mali ve personel yapõsõ yeniden 
düzenlenecektir. 

1941. Mahalli idarelerin düzenli gelir kay-
naklarõna sahip olmasõ için gerekli yasal 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

1942. İl Özel İdaresi ve İlçe Yerel Yöne-
tim Modeline yönelik yasal düzenleme yapõ-
lacaktõr. 

1943. İl, ilçe ve belediye kurulmasõna 
ilişkin kriterler yasal bir düzenleme ile belir-
lenecektir. 

1944. Belediye ve Büyükşehir Belediyesi 
modeli yeniden düzenlenecektir. 

1945. Yerel yönetim birlikleri ve şirket-
lerine yönelik yasal çerçeve yeniden belirle-
necektir. 

1946. Kentsel rantlarõn vergilendirilme-
sine yönelik yasal düzenleme yapõlacaktõr.  

1947. Yerel yönetimlerin ve şirketlerinin 
proje karşõlõğõ dõş kredi kullanõm usul ve esas-
larõ yasal bir düzenleme ile belirlenecektir.  

1948. Yerel yatõrõmlarõn projelendirilmesi, 
finansmanõ ile iç ve dõş kredi kullanõmõ, tek-
noloji seçimi, insan kaynaklarõ yönetimi konu-

larõnda yerel yönetimlere öncülük etmek ve 
merkezi-yerel yönetimler arasõnda kaynak 
akõşõnõ yönetmek üzere İller Bankasõ Genel 
Müdürlüğü gerçek bir yerel yönetim ortaklõğõ 
olarak yeniden örgütlenecek; yatõrõmlarõn 
finansmanõnda kullandõğõ kaynaklar görev-
lerine paralel olarak artõrõlacaktõr. 

1949. Yerel yönetimlerde, halkõn plan-
lama, uygulama ve denetim süreçlerine 
katõlõmõnõ sağlayõcõ düzenlemeler yapõlacaktõr.  

1950. Mevcut afet mevzuatõnda yerel 
yönetimlerin görev ve sorumluluklarõ yeniden 
belirlenecektir.  

1951. Ulusal düzeyde geçerli Yangõndan 
Korunma Yönetmeliği hazõrlanacaktõr. 

V. KAMU YATIRIMLARININ
PLANLANMASI VE
UYGULANMASINDA ETKİNLİK

a) Mevcut Durum

1952. Kamu Yatõrõm Programõnõn temel 
sorunu, Programõn sõnõrlõ kamu kaynaklarõna 
göre çok sayõda ve öncelikleri iyi belirlene-
memiş projelerden oluşmasõdõr. Bu durum, 
öncelikli projelere uygun zamanda yeterli 
kaynak tahsis edilememesine, projelerin yapõm 
sürelerinin uzamasõna, maliyetlerinin artma-
sõna ve elde edilecek faydalarõnõn gecikme-
sine neden olmaktadõr. Diğer taraftan, yete-
rince etüt edilmeden hazõrlanan bazõ projeler 
zamanõnda tamamlansa dahi öngörülen 
faydalarõ sağlayamamaktadõr.  

1953. Kamu yatõrõm stokunun daha 
etkin bir yapõya kavuşturulmasõ amacõyla, 
proje fikirlerinin geliştirilmesi, yapõlabilirlik 
etütlerinin hazõrlanmasõ, projelerin analizi, 
seçimi ve uygulanmasõ konusunda kurumlar 
ve birimlerarasõ görev, yetki ve sorumluluklarõ 
tanõmlayan, bütün taraflarca benimsenen bir 
Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşõmõnõn gelişti-
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rilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek 
için kamu kuruluşlarõnõn proje geliştirme, 
hazõrlama ve etkin bir şekilde uygulama 
kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. 

1954. Yatõrõm programõna alõnan projelere 
yapõlabilirlik raporlarõnda öngörülen termin 
planõna uygun ödenek tahsis edilememektedir. 
Buna bağlõ olarak, modern proje yönetimi 
anlayõşõ yerleşememekte ve proje yöneticile-
rinin görev, yetki ve sorumluluklarõ doğru 
olarak tanõmlanamamaktadõr. Bu durum 
projelerde maliyet artõşõna ve termininde 
gecikmelere neden olmaktadõr.  

1955. Kamu Yatõrõm Programõ Hazõrlama 
Esaslarõ Genelgesinde belirtilen önceliklere 
ve hususlara kamu kuruluşlarõnca yeterince 
riayet edilmediği gözlenmektedir. Ayrõca, yõl 
içindeki ek ödenek uygulamalarõyla program 
disiplini ve sektörel dengeler bozulmaktadõr. 

1956. Uygulamanõn yeterince izlenip 
değerlendirilememesi, proje aksaklõklarõnõn 
zamanõnda ve etkin bir şekilde tespit edilip 
giderilmesini ve projeler arasõ eşgüdümü 
engellemektedir. Diğer taraftan kuruluşlarca 
tamamlanmõş projelerin değerlendirilmesine 
ilişkin bir gelenek oluşturulamamõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1957. Temel amaç, kamu yatõrõmlarõnõn 
planlanmasõ ve uygulanmasõnda etkinlik sağ-
lamak suretiyle, projelerin ekonomik büyü-
meye ve buna bağlõ olarak toplumsal refaha 
sağlayacağõ katkõnõn en yüksek düzeye çõka-
rõlmasõdõr. 

1958. Bu amaca yönelik olarak büyük 
ölçekli kamu yatõrõm projeleriyle ilgili karar 
alma sürecinde, VIII. Plan hedef ve strate-
jileri çerçevesinde, genel olarak Fayda-Mali-
yet Analizi yaklaşõmõ esas alõnacaktõr.  

1959. Yatõrõm projelerinin proje geliştiril-
mesi, hazõrlanmasõ, analizi, seçimi ve finans-
man temini ile uygulama ve tamamlanma 
sonrasõ izleme-değerlendirme aşamalarõnõ 
kapsayan kurumsallaşmõş etkin bir proje 
yönetimi oluşturulacaktõr. 

1960. Yapõlabilirlik etütleri uluslararasõ 
standartlara uygun, karar almada gerekli 
bilgileri içerecek şekilde hazõrlanacaktõr. 

1961. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
raporlarõnõn niteliğinin yükseltilmesi ve yapõ-
labilirlik etüdü ekinde yer almasõ sağlana-
caktõr. 

1962. Afet ve benzeri istisnai haller dõşõn-
da uygun yapõlabilirlik raporu hazõrlanmadan 
ve ÇED olumluluk belgesi alõnmadan proje-
lerin Yatõrõm Programlarõna teklif edilmemesi 
esas alõnacaktõr. 

1963. Yatõrõm Programõnda yer alan pro-
jelerde DPT uygun görüşü alõnmadan dõş 
kredi işlemleri başlatõlmayacaktõr.  

1964. Mevcut proje stoku gözden geçi-
rilerek daha rasyonel ve yürütülebilir bir hale 
getirilecektir. Bu kapsamda, yarõm kalmõş 
yatõrõmlara ve küçük desteklerle hizmete soku-
labilecek yatõrõmlara ve kõsa sürede bitirilebi-
lecek olan yatõrõmlara öncelik verilmesi sağla-
narak, yatõrõmlarõn hõzlandõrõlmasõ temin edi-
lecektir.  

1965. Proje bazõnda ek ödenek kullanõmõ 
sõnõrlõ tutulacak, kuruluşlar yõlbaşõ ödenekleri 
çerçevesinde yõllõk iş programlarõnõ hazõrlaya-
caklardõr. 

1966. Kamu kuruluşlarõnõn yatõrõm proje-
leri ile ilgili birimleri güçlendirilecektir. Proje 
uygulamasõnõn yürütülmesinden doğrudan 
sorumlu kişi (proje yöneticisi) ve ekip net bir 
şekilde belirlenecek, yetki ve sorumluluklarõ 
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ortaya konulacak ve hedefe dönük bir şekilde 
performans denetimleri gerçekleştirilecektir.  

1967. Değişen şartlarõn ve darboğazlarõn 
zamanõnda anlaşõlmasõ ve hõzla tedbir alõnabil-
mesi için, gerek proje düzeyinde gerekse 
ulusal düzeyde etkin bir izleme ve değerlen-
dirme sisteminin kurulmasõ sağlanacaktõr.  

1968. Projelerin, tamamlanmalarõnõ 
takiben veya tamamlanõp işletmeye alõndõk-
tan bir süre sonra yeniden değerlendirilmesi 
sağlanacaktõr.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1969. Proje planlama ve uygulama süre-
cini yönlendirmek üzere bir Proje Döngüsü 
Yönetmeliği çõkarõlacaktõr. 

VI. SİVİL TOPLUM
ORGANİZASYONLARI

a) Mevcut Durum

1970. Ülkelerin kalkõnma çabalarõnda 
kamu ve özel sektörün yanõnda üçüncü bir 
sektör olarak Sivil Toplum Organizasyonla-
rõnõn (STO) rolü ve önemi artmakta, ulusal 
ve uluslar arasõ kaynaklarõn harekete geçiril-
mesinde, katõlõmcõlõğõn artõrõlmasõnda STO�larõn 
faaliyetleri giderek yaygõnlaşmaktadõr. 

1971. Uluslararasõ yardõmlarõ sağlayan 
kuruluşlar, yardõmlarõn kullanõlmasõnda STO 
niteliği taşõyan oluşumlar vasõtasõyla proje-
lerin yürütülmesini talep etmektedirler. 

1972. Özellikle uluslar arasõ bağõşçõlarõn 
ve teknik yardõm sağlayanlarõn, yardõmlarõnõ 
belirli şartlara bağlamalarõ, idari kontrol sağ-
lama ve yönlendirme gayretleri STO�larõn 
inisiyatif kullanmalarõnõ etkileyebilmektedir. 
Bu durum, ülke çõkarlarõnõn gözetilmesi ve 
milli politikalarõn gösterdiği hedefler doğrul-
tusunda faaliyette bulunmalarõnõn sağlanma-

sõ açõsõndan STO�larõn demokratik bir şekilde 
yapõlanmalarõnõ, idari ve mali açõdan şeffaf 
olmalarõnõ gerektirmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1973. Demokrasinin geliştirilmesi, ekono-
mik, sosyal ve kültürel kalkõnma sürecine 
toplumun tüm kesimlerinin etkin katõlõmõnõn 
sağlanmasõ esastõr. 

1974. Ulusal ve uluslararasõ kaynaklarõn 
harekete geçirilerek kalkõnma çabalarõnõn 
güçlendirilmesi amacõyla, STO�larõn milli poli-
tika hedefleri istikametinde faaliyet göster-
meleri sağlanacaktõr. 

1975. STO�larõn, kaynak yönetimi, hizmet 
üretimi, gelir oluşturma, sorumluluk üstlenme, 
sorun çözme gibi içe ve dõşa dönük kapasite-
leri güçlendirilecektir. 

1976. STO�larõn idari ve mali yapõsõndaki 
zayõflõklarõn giderilmesinde, teknik imkansõz-
lõklarõnõn aşõlmasõnda, gelecekle ilgili öngörü 
kapasitelerinin geliştirilmesinde merkezi idare 
yol gösterici ve yönlendirici bir rol üstlene-
cektir. 

1977. Eğitim, sağlõk, sosyal hizmetler, 
spor gibi sosyal içerikli projelerde STO�larõn 
mahalli idareler ve özel sektör ile işbirliği 
içinde faaliyet göstermeleri sağlanacaktõr. 

1978. STO�larõn katkõ yaptõklarõ kesimlere, 
kendi üyelerine ve devlete yönelik olarak 
demokratik, şeffaf ve sorumlu bir çerçevede 
faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1979. Sivil Toplum Organizasyonlarõyla ilgili 
gerekli yasal düzenleme çalõşmalarõ yapõlacaktõr. 

VII. DOĞAL AFETLER
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a) Mevcut Durum

1980. Adana-Ceyhan Depremi, Batõ Kara-
deniz Sel Felaketi, Marmara ve Bolu-Düzce 
depremleri sonucunda yaşanan kentleşme ve 
yapõlaşma sorunlarõ, doğal afetlere yönelik 
planlama sürecinin bir sistem bütünü içinde 
tasarlanmasõna ve ilgili mevzuatõn yeniden 
düzenlenmesine olan ihtiyacõ artõrmõştõr. 

1981. 1939 Erzincan depreminden sonraki 
elli yõl içinde gerçekleşen depremler, 1967 
Adapazarõ ve 1970 Gediz depremleri dõşõnda, 
büyük ölçüde kõrsal alanlarõ etkilemiştir. Bu 
dönemde deprem ve diğer afet sorunlarõna 
gereken önem verilmemiş, deprem zararlarõnõ 
azaltmaya yönelik çalõşmalar gerektiği gibi 
gerçekleştirilememiş ve çalõşmalar afet sonrasõ 
meydana gelen zararlarõn giderilmesi ile sõnõrlõ 
kalmõştõr. Ancak, son on yõl içinde gerçekle-
şen 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Ceyhan 
ve özellikle 1999 Marmara ve Bolu-Düzce 
depremleri, doğrudan doğruya kentlere ve 
sanayi bölgelerine zarar veren ve ülke ekono-
misini önemli ölçüde olumsuz etkileyen dep-
remler olmuştur. Son on yõlda meydana gelen 
kent depremleri, sel felaketi ve afetler değer-
lendirildiğinde, gerek depremlerde, gerek sel 
ve heyelan gibi afetlerde yapõlarõn, gelişmiş 
ülkelerde görülenin çok üzerinde büyük hasara 
uğradõğõ ve bu hasarõn önemli can ve mal 
kaybõna sebep olduğu gözlenmektedir. Bu 
aşõrõ hasarõn başlõca nedenleri arasõnda mü-
hendislik ve inşaat kusurlarõ, denetim yeter-
sizliği ve bilinç eksikliği sayõlabilir. 

1982. Özellikle imar planlamasõ, yer seçimi 
ve zemin mühendisliği konularõ ile üst yapõ 
tasarõmõ ve yapõmõnda projeli yapõlarda dahi 
önemli yanlõşlõklar yapõlmakta, mühendislerin 
projelerde afet olasõlõğõnõ gözardõ etmelerine 
yaygõn olarak rastlanmaktadõr. 

1983. Zaman zaman çõkarõlan imar affõ 
yasalarõ, çarpõk yapõlaşmaya ve afete dayanõklõ 
olmayan yerleşimlere yol açmaktadõr. 

1984. Marmara Depremi sonucunda 7269 
sayõlõ Afetler Kanununda bazõ düzenlemeler 
yapõlmõş olmakla birlikte, afet öncesi, afet 
anõ ve afet sonrasõ yapõlmasõ gerekenlere 
ilişkin planlama-uygulama-denetim bütünlü-
ğünü sağlayacak, kamu sorumluluğunu bozu-
lan teknik ve sosyal altyapõ ile sõnõrlandõracak 
ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmak-
tadõr. 

1985. Mevzuatta yapõ denetim mekaniz-
malarõ bulunmasõna rağmen bu mekanizmalar 
gerektiği gibi işletilmemektedir. İnceleme ve 
onay işlemlerini gerçekleştiren yetkililerin 
teknik niteliklerinin yetersizliğinin yanõ sõra, 
yaptõklarõ işin ve aldõklarõ sorumluluğun bilin-
cinde olmamalarõ, önemli bir sorun olmaktadõr. 
Yirmi beş yõldõr yürürlükte olan bir afet yönet-
meliği bulunmasõna rağmen, bu yönetmelik 
denetim sisteminin yetersizliği ve uygulayõ-
cõlarõn bilinçsizliği nedeniyle tam olarak uygu-
lanamamaktadõr.  

1986. Yerleşimlerin ve yapõlarõn afete 
karşõ güvenli olmasõ gerektiği konusunda 
kamuoyunda etkili bir talebin ortaya konula-
mamasõ, yapõmcõlarõn genellikle kurallara 
uymamasõna ve doğal afetlerin zararlarõnõn 
büyümesine yol açmaktadõr. 

1987. Doğal olaylarõn afet haline gelme-
mesi ve afet zararlarõnõn azaltõlmasõ amacõyla, 
afetlere karşõ hazõrlõklõ olunmasõnõ; afet sõra-
sõnda hõzlõ ve etkili kurtarma, ilk yardõm, geçici 
barõndõrma çalõşmalarõ ile afet sonrasõnda 
doğru ve sağlõklõ yeniden yapõlanma çalõşmalarõ 
yapõlmasõnõ, tüm bu çalõşmalarda kaynaklarõn 
iyi yönlendirilmesi ve rasyonel biçimde kulla-
nõlmasõnõ sağlayacak etkili ve sağlõklõ işleyen 
geniş kapsamlõ bir afet yönetim sistemi oluş-
turulamamõş bunun yerine, afet sonrasõnda 



VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Dokuzuncu Bölüm

204 

yara sarmak yaklaşõmõ benimsenmiştir. Bu 
durumun doğal sonucu olarak, afetlerde can 
ve mal kaybõnõn yanõ sõra, ekonomik, toplum-
sal ve psikolojik zararlarõn azaltõlmasõ sağla-
namamaktadõr. 

1988. Yurttaşlar afete hazõrlõklõ olma 
doğrultusunda, görevlerini, olanaklarõnõ ve 
haklarõnõ gerektiği gibi bilmemekte, tüm 
sorunlarõn çözümlenmesini devletten bekle-
mektedirler. Yapõlarõnõn afetlere karşõ güvenli 
olabileceğini, bunu yapõmcõdan istemeğe 
haklarõ olduğunu, kusurlu yapõlar için sorum-
lulardan hesap sorabileceklerini bilmemekte 
ya da bunlarõ fazla önemsememektedirler. 
Benzer biçimde, yapõlarõnõn güvenliği konusunu 
araştõrmanõn, gerekli önlemleri almanõn, gere-
kiyorsa yapõlarõnõ afetlere karşõ sigorta ettir-
menin kendi ödevleri olduğunu bilmemekte, 
afet sonucu tüm zararlarõnõn devlet tarafõn-
dan karşõlanmasõnõ beklemektedirler. Ayrõca 
afet sõrasõnda nasõl davranõlmasõ, neler yapõl-
masõ gerektiği konusunda da yeterli eğitim 
verilmemekte, yapõlan çeşitli yanlõşlõklar, can 
ve mal kaybõnõn büyümesine yol açmaktadõr. 

1989. Afetler konusunda merkezi koor-
dinasyonu etkin hale getirmek üzere Türkiye 
Acil Durum Yönetim Kurumu (TAYK) kurul-
muştur. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1990. Alõnacak etkili önlemlerle afet zarar-
larõnõn en aza indirilmesine yönelik sosyal, 
hukuki, kurumsal ve teknik yapõnõn oluşturul-
masõ esastõr. Bu yapõnõn oluşturulmasõnda 
koordinasyonun tek elden sağlanmasõ temel 
ilkedir. 

1991. Sürekli ve sistemli eğitim çabalarõ 
ile deprem ve diğer afetlere karşõ önlem alõ-
narak, bu afetlerin birlikte yaşanabilen olağan 
birer doğa olayõ olarak algõlanmasõ sağlana-
caktõr. Halk eğitimi çalõşmalarõ, toplumsal 

etik kurallarõnõ da kapsayacak biçimde sür-
dürülecektir. 

1992. Mevcut ve yeni yapõlacak olan tüm 
alt ve üst yapõlarõn yeterli afet güvenliğine 
kavuşturulmasõ için gerekli çalõşmalar tamam-
lanacaktõr. 

1993. Afet sonrasõnda kullanõlan ve 
verimli sonuçlar vermeyen büyük miktardaki 
kaynaklarõn küçük bir bölümü afet öncesinde 
bilinçli ve planlõ bir biçimde kullanõlarak afet 
zararlarõnõn azaltõlmasõ için gerekli tedbirler 
alõnacaktõr. 

1994. Afetlere dayanõklõ yapõ tasarõmõ 
uzmanlõk gerektirdiğinden mühendislik lisans 
programlarõnda deprem ve diğer afetlerle 
ilgili konulara daha fazla ağõrlõk verilmesi sağ-
lanacaktõr. Ayrõca, mühendisin sorumluluk 
duygusunu geliştiren ve meslek etiği kavram-
larõnõ yerleştiren programlara yer verilecektir. 
Teknik açõdan yeterli bulunan üniversitelerde 
Deprem Mühendisliği yüksek lisans program-
larõ oluşturulacak, mevcutlar geliştirilecektir. 
Mühendislerin uygulamadaki eksikliklerini 
azaltmaya yönelik çalõşmalar başlatõlacaktõr. 

1995. Yapõ stoğunun büyük bir bölümü 
yeterli deprem güvenliği taşõmadõğõndan, 
deprem tehlikesinin yüksek olduğu yerlerden 
başlayan bir öncelik sõrasõ içinde, bu yapõlarõn 
deprem dayanõmõ bakõmõndan sistematik bir 
biçimde değerlendirilmeleri ve güçlendirilme-
leri sağlanacaktõr. 

1996. Mevcut yapõlarõn deprem güvenliği 
bakõmõndan değerlendirilmesi ve güçlendiril-
mesi için yetkin mühendislerin görev yapa-
cağõ Yapõ Değerlendirme Merkezleri oluşturul-
masõ desteklenecektir. 

1997. Alan kullanõmõ ve imar planlarõnõn 
ilke ve yöntemlerinin afete duyarlõ niteliğe 
kavuşturulmasõ amacõyla, ilgili mevzuat göz-
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den geçirilecek ve bunlarõn ödünsüz uygulan-
masõ için etkin mekanizmalar geliştirilecektir. 
Kurallara aykõrõ uygulama yapanlarõn sorumlu-
luklarõ ve bunlara uygulanacak yaptõrõmlar 
yeniden düzenlenecektir. 

1998. Afet sõrasõnda ve öncesinde; afet 
zararlarõnõn azaltõlmasõ amacõyla hõzlõ, etkili 
ve kapsamlõ bir kurtarma ve ilk yardõm çalõş-
masõnõ kapsayan, afet sonrasõnda afetin neden 
olduğu ekonomik, toplumsal ve psikolojik ha-
sarlarõn giderilmesine yönelik işlevlerin yerine 
getirilmesini sağlayan ve mevcut hukuki ve 
kurumsal yapõ ile uyumlu, Ulusal Olağanüstü 
Hal Planõ çalõşmalarõnõ da içeren bir afet yöne-
tim sistemi oluşturulacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1999. Türkiye Acil Durum Yönetim Kuru-
muna işlerlik kazandõrmak amacõyla mevzu-
atta gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

2000. Mühendislerin görev, yetki ve 
sorumluluklarõnõ düzenleyen Mühendislik ve 
Mimarlõk Yasasõ ile meslek odalarõnõn görev 
ve yetkilerini belirleyen Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliği Yasasõ yeniden düzen-
lenerek Yetkin Mühendislik kavramõ getirile-
cektir. 

2001. İmar Yasasõ, sağlõklõ bir yapõ dene-
tim sistemi getirecek ve kurallara aykõrõ uygu-
lama yapanlarõn sorumluluklarõnõ ve bunlara 
uygulanacak yaptõrõmlarõ da içerecek biçimde 
yeniden düzenlenecektir. 

2002. Belediyeler Kanunu ile Büyük Şehir 
Belediyeleri Kanunu, sağlõklõ bir yapõ denetim 
sistemi getirecek ve yerel yönetimlerin doğal 
afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve 
zararlarõnõn azaltõlmasõ konusundaki görev 
yetki ve sorumluluklarõnõ düzenleyecek biçim-
de yeniden ele alõnacaktõr. 

2003. Afet Yönetmeliğinin depremle ilgili 
koşullarõnõn bilinçli ve eksiksiz olarak uygulan-
masõ, bundan sonra yapõlacak yapõlarõn dep-
reme dayanõklõ olmasõnõ sağlamak için yeterli 
görülmektedir. Diğer afetlerle ilgili mevzuat 
da yeterli bir düzeye getirilecek ve uygulan-
malarõ sağlanacaktõr.  

2004. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve 
Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, yapõda 
denetim, sorumluluk ve sigorta konularõ 
bakõmõndan gözden geçirilerek bu amaca 
yönelik yasal düzenlemeler yapõlacaktõr. 

2005. Konutu hasar gören herkesi hak 
sahibi yaparak devleti doğal sigorta durumuna 
getiren Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-
yõsõyla Alõnacak Tedbirlerle Yapõlacak Yardõm-
lara Dair Kanun değiştirilerek bu uygulama-
nõn kapsamõ sigortalamanõn mümkün olmadõğõ 
koşullar ile sõnõrlandõrõlacak ve kamunun 
sorumluluk alanõ daraltõlacaktõr. 

2006. Diğer ülkelerdeki kuruluşlar ve 
uluslararasõ kuruluşlarla da işbirliği yapabile-
cek bir ulusal afet bilgi sistemi oluşturulacaktõr. 

2007. Afet sõrasõnda aksamadan hizmet 
verebilecek bir ulusal afet haberleşme 
sistemi oluşturulacaktõr. 

VIII. TRAFİK VE CAN GÜVENLİĞİ

a) Mevcut Durum

2008. Karayollarõnda trafik güvenliği; 
altyapõ, taşõt, sürücü, yaya ve denetim hiz-
metleri arasõndaki gerekli dengenin kurulmasõ 
ile sağlanabilmektedir. Ülkemizde, taşõmacõlõğõn 
büyük oranda, yolcu-km ve ton-km başõna 
kaza ve kayõp oranõ yüksek olan karayolu ile 
gerçekleştirilmesi, her yõl, önemli boyutlarda 
can ve mal kaybõ ile karşõ karşõya kalmamõza 
neden olmaktadõr.  
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2009. Plan döneminde, artan taşõt sayõ-
sõnõn da etkisiyle meydana gelen kaza sayõ-
sõnda artõş görülmektedir. 1995 yõlõnda 5,7 
milyon civarõnda olan trafiğe kayõtlõ araç 
sayõsõ, 1999 yõlõ sonunda 8,8 milyon araca, 
kaza sayõsõ ise 280 binden, 456 bin kazaya 
yükselmiştir. Trafik kazalarõ sonucu hayatõnõ 
kaybedenlerin sayõsõ 6 bin kişiden 5.400 
kişiye düşmüş, yaralananlarõn sayõsõnda ise 
artõş gözlenmiştir. Bu dönemde de trafik 
kazalarõ sonucunda ortaya çõkan can ve mal 
kayõplarõnõn yanõsõra ekonomik kayõplar öne-
mini korumuştur. 

2010. Taşõmacõlõk alt sistemleri arasõnda 
ülke gereksinimlerine uygun dengelerin kurul-
masõ, karayollarõndaki trafik sorununu azal-
tacak önemli bir etmen olarak görülmektedir. 

2011. Karayollarõnda trafik güvenliğinin 
artõrõlmasõ amacõyla, 2918 Sayõlõ Karayollarõ 
Trafik Kanunu yeniden düzenlenerek; çeşitli 
kuruluşlarõn sorumluluğu altõnda yürütülen 
trafik hizmetlerinde koordinasyonun sağlan-
masõna yönelik olarak, bakanlar ve kuruluşlar 
düzeyinde kurullar oluşturulmuş, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün trafik denetimi ile ilgili 
birimleri yeniden yapõlandõrõlmõş, sürücü ve 
yayalarõn eğitimi, cezalarõn etkili olmasõnõn 
sağlanmasõ ve caydõrõcõlõğõn artõrõlmasõ ve 
ilkyardõm hizmetleri konularõnda temel 
kararlar alõnmõştõr. 

2012. Dünya Bankasõ finansmanõ ile yürü-
tülen Karayollarõnda Trafik Güvenliği (KİTGİ) 
projesi kapsamõnda, trafik kazalarõnõn yoğun 
olduğu 4.200 km'lik güzergahta, denetim 
hizmetlerinin gelişmiş teknik yöntemlerle 
etkinleştirilmesi, ilkyardõm istasyonlarõnõn 
kurulmasõ, yurt genelinde sürücü kurslarõnõn 
denetim altõna alõnmasõ, yaya eğitiminin okul 
düzeyinden başlatõlarak geliştirilmesi, kamu-
oyunu trafik konusunda bilinçlendirmeye 
yönelik kampanyalarõn hazõrlanmasõ ve 
benzeri konularda çalõşmalar başlatõlmõştõr. 

2013. Artan karayolu taşõt parkõ ve trafik 
kazalarõna karşõlõk, karayolu altyapõsõnõn güvenli 
trafik akõşõnõ sağlayacak bölünmüş yollarla 
geliştirilememesi ve sürekli bakõmõnõn sağlana-
mamasõ karayolu altyapõsõnõn temel sorunlarõ 
olarak görülmektedir. Bunun yanõ sõra, kara-
yollarõnda artan yük taşõmalarõ ve standart 
üstü yüklemeler mevcut yapõyõ aşõrõ bir yõpran-
maya maruz bõrakmaya devam etmekte, ağõr 
yük altõnda çabuk bozulan yollar trafik 
güvenliğini de olumsuz etkilemektedir.  

2014. Karayollarõnda trafik güvenliğini 
artõrmak ve taşõtlarõn çevre üzerindeki olum-
suz etkilerini azaltmak amacõyla, gelişmiş 
yöntemlerle teknik kontrollerinin yapõlmasõnõ 
sağlayacak araç muayene istasyonlarõnõn 
kurulmasõ için gerekli kurumsal altyapõ 
dönem içerisinde oluşturulamamõştõr. 

2015. Trafik kazalarõnda yaralananlarõn 
tedavi giderlerinin Trafik Sigortasõndan karşõ-
lanmasõnõ temin amacõyla Sağlõk Bakanlõğõnca 
hazõrlanan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

2016. Okul öncesi ve ilköğretim düzeyin-
deki öğrencilere trafik bilgisi vermek ve kural-
lara uyma alõşkanlõğõ kazandõrmak amacõ ile 
Çocuk Eğitim Parklarõ Yönetmeliği yayõmlan-
mõş, Sürücü Kurslarõ Yönetmeliğinde gerekli 
düzenlemeler yapõlmõştõr. 

2017. 1997-1998 öğretim yõlõndan itiba-
ren ilköğretim okullarõnõn 6�ncõ ve 8�inci sõnõf-
larõnda trafik ve ilk yardõm dersi zorunlu hale 
getirilmiş, bu uygulamanõn orta öğretimi de 
kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde 
çalõşmalar başlatõlmõştõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

2018. Ulaştõrma alt sektörleri arasõnda, 
ülke gereksinimlerine uygun dengeler kuru-
larak, taşõmalarõn her türünde öncelikle can 
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ve mal güvenliğinin gözetilmesi ve buna 
yönelik yasal ve kurumsal altyapõnõn oluştu-
rulmasõ, kamuoyunun trafik konusunda 
bilinçlenmesinin ve katõlõmõnõn sağlanmasõ 
temel amaçtõr. 

2019. Karayolu taşõmacõlõğõnõn kurumsal-
laşmasõ, yolcu ve yükün güvence altõnda taşõn-
masõ sağlanacaktõr. Karayolu ile yolcu ve yük 
taşõmacõlõğõnõ mesleki yeterlilik koşuluna bağ-
layarak, taşõmacõlõğõnõn esaslarõnõ belirleyecek 
olan Karayolu Taşõma Kanunu gerekli mevzuat 
ve kurumsal düzenlemeleri ile uygulamaya 
konulacaktõr. 

2020. Karayolu altyapõsõ, trafiğin gerek-
tirdiği kesimlerde otoyol ve bölünmüş yol 
sistemi ile geliştirilecek, büyük şehir geçişle-
rinin çevre yollarõna dönüştürülmesine önem 
verilecek, karayolu ağõ üzerinde trafik kazala-
rõnõn yoğunlaştõğõ kara noktalarõn giderilmesi 
çalõşmalarõ öncelikle ele alõnarak Plan dönemi 
içinde tamamlanacaktõr. 

2021. Büyük şehirlerde Ulaşõm Ana Plan-
larõ yapõlarak, kentiçi ulaşõmõn toplu taşõma 
ağõrlõklõ olmasõna önem verilecek, konut alan-
larõndan geçen transit trafiğin kent dõşõna 
çõkarõlmasõ veya olumsuz etkilerinin azaltõl-
masõna yönelik önlemler alõnacaktõr. 

2022. Yürürlükteki Karayollarõ Trafik 
Kanunu ile oluşturulan il trafik komisyonlarõ 
ile 3030 sayõlõ büyükşehir belediyelerinin 
görev ve yetkilerini tanõmlayan yasa kapsa-
mõnda kurulan Ulaştõrma Koordinasyon Mer-
kezlerinin (UKOME) uygulamada örtüşen 
görev ve yetkileri, ilgili yasalarda yapõlacak 
düzenlemelerle açõklõğa kavuşturulacaktõr.  

2023. Karayollarõnda trafik güvenliği 
konusunda hazõrlanacak kampanyalar ve 
hedef programlara kamuoyunun ve sivil 
toplum örgütlerinin desteğinin artõrõlmasõ, 
özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili projelere 

katõlõmõnõn özendirilmesi ve bu uygulamanõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

2024. Trafik suçlarõna verilen cezalarõn 
uygulanabilir, caydõrõcõ ve kamu vicdanõnõ 
tatmin edici şekilde düzenlenmesi, denetim 
hizmetlerinin, teknik donanõmlõ araçlarla 
seyir halindeki trafik üzerinde etkin olarak 
yapõlmasõ sağlanacaktõr. Trafiği denetlemekle 
görevli polis ve jandarmanõn eğitimi geliştiri-
lerek, bu görevde uzmanlaşmalarõna önem 
verilecektir. 

2025. Karayolu altyapõsõnõn tasarõm, 
yapõm ve bakõmõnda görevli teknik perso-
nelin trafik mühendisliği konusunda da 
eğitilmesi sağlanacak ve altyapõ projeleri, 
trafik güvenliği uygulamalarõ ile bir bütün 
olarak ele alõnacaktõr. 

2026. Trafik kaza analizleri yapõlarak, 
kazalarõn gerçek nedenleri bilimsel yöntem-
lerle saptanacaktõr. 

2027. Her türlü eğitim olanaklarõ kulla-
nõlarak ve okul öncesinden başlayarak, tüm 
vatandaşlarõn trafik konusunda eğitimi sağ-
lanacaktõr. 

2028. Öncelikle ticari araçlardan başlamak 
üzere, giderek tüm taşõtlarda hõz sõnõrlayõcõ 
donanõm zorunlu hale getirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

2029. Günün koşullarõna uygun bir araç 
muayene sistemi geliştirilecek, hizmetin tek-
nik donanõmlõ birimlerde ve yurt genelinde 
yaygõn bir yapõlanma ile verilmesi konusunda 
gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapõ-
lacaktõr. 

2030. Trafik kazalarõnda acil müdahale 
ve kurtarma hizmetlerinin çağdaş yöntem-
lerle ve etkin bir şekilde yapõlabilmesi için, 
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sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin 
de katõlabileceği uygun bir kurumsal yapõnõn 
oluşturulmasõ konusunda gerekli düzenleme-
ler yapõlacaktõr. 

2031. Trafik güvenliği ile ilgili araştõrmalarõ 
ve kaza analizlerini yapmak ve uygun çözüm-

leri üreterek ilgili kuruluşlara danõşmanlõk 
hizmeti vermek üzere üniversitelerin de 
katõlõmõnõn sağlanacağõ bir yapõlanmaya 
gidilecektir.
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ONUNCU BÖLÜM 

EKONOMİDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 

I. REKABET HUKUKU VE
POLİTİKALARI

a) Mevcut Durum

2032. Piyasa mekanizmasõnõn iktisadi 
kaynaklarõn dağõlõmõnõ mümkün olan en 
yüksek toplumsal refaha ulaşacak biçimde 
yapmasõ, önemli ölçüde piyasalarda rekabet 
koşullarõnõn varlõğõna bağlõdõr. Bu anlayõşla, 
4054 sayõlõ Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda 
Kanun 13.12.1994 tarihinde yayõmlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

2033. Rekabet Kurumunun oluşturulmasõ 
ve konuya ilişkin ikincil mevzuat VII. Plan 
döneminde oluşturulmuştur. 

2034. Kanunda, istisna getirilmeksizin 
tüm mal ve hizmet piyasalarõndaki teşebbüs 
veya teşebbüs birliklerinin rekabeti sõnõrlayõcõ 
işlemleri kapsanmaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

2035. Rekabet politikalarõnõn amacõ, mal 
ve hizmet piyasalarõndaki rekabeti engelleyici, 

bozucu veya kõsõtlayõcõ anlaşma, karar ve 
uygulamalarõ ve piyasaya hakim olan teşeb-
büslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanma-
larõnõ önlemek, bunun için gerekli düzenleme 
ve denetlemeleri yaparak rekabetin korun-
masõnõ sağlamaktõr. 

2036. Piyasalarõn rekabet yapõsõnõ belirle-
yen en önemli unsurlardan birisi rekabet 
mevzuatõ olmakla beraber, toplumda bir 
rekabet kültürü anlayõşõnõn yerleşmesi de 
gerekmektedir. Bu nedenle, VIII. Plan döne-
minde bir taraftan Rekabet Kanununun etkin 
bir biçimde uygulanmasõna devam edilirken, 
diğer taraftan da rekabet kültürünün oluştu-
rulmasõnõ teminen toplumun rekabet kurallarõ 
konusunda bilgilendirilmesine çalõşõlacaktõr. 

2037. Rekabet politikalarõ aracõlõğõyla 
piyasalarda etkinliği artõrabilmek için; firma-
larõn rekabeti bozan davranõşlarõnõ düzenle-
yen Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda Kanunun 
yanõ sõra, piyasalarõn işleyişini etkileyen diğer 
unsurlarda yapõlacak idari ve yasal düzenle-
meler kapsamõnda rekabet politikalarõ göz 
önünde bulundurulacaktõr. 
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2038. 4054 sayõlõ Kanuna aykõrõ hükümler 
taşõyan yürürlükteki mevzuatta gerekli düzen-
lemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. Bu amaçla, 
Rekabet Kanunu ile çatõşan hükümler tespit 
edilerek, gerekli değişiklikler yapõlacaktõr. 
Bununla beraber, rekabet mevzuatõnõn AB 
mevzuatõ ile uyumlu hale getirilmesi çalõşma-
larõ sürdürülecektir. 

2039. Rekabet Kurulu kararlarõnõn yar-
gõsal denetimini yapmak üzere Danõştay�da, 
rekabet politikalarõ konusunda uzmanlaşmõş 
müstakil bir dairenin kurulmasõ yönünde 
çalõşmalar yapõlacaktõr.  

2040. Rekabet Kurulunun karar alma 
sürecinde, ekonomik etkinliğin artõrõlabilmesi 
için özellikle şirket birleşme ve devralmalarõ, 
günümüzdeki hõzlõ küreselleşme hareketleri 
neticesinde dünya ticaretinde yaşanan 
gelişmeler paralelinde, piyasalarõn uluslar-
arasõ nitelik kazanmasõ göz önünde bulun-
durularak değerlendirilecektir. 

2041. Özelleştirme uygulamalarõnda reka-
betin sağlanmasõna özen gösterilecektir. 
Rekabetin sağlanmasõ için özelleştirilecek 
kuruluşlarõn mülkiyetinin devri aşamasõnda 
pazar için rekabet kurallarõnõn, mülkiyetinin 
devri sonrasõnda da işletmelerin faaliyet gös-
terecekleri piyasada pazar içi rekabet kural-
larõnõn tesis edilmesi gerekmektedir. Bununla 
beraber, kamu işletmeciliğinin devam ettiği 
sektörlerde rekabet ortamõnõ sağlamak ama-
cõyla bu sektörlerde yeni firmalarõn kamu 
işletmeleriyle eşit koşullarda faaliyet göster-
mesine imkan verecek düzenlemeler yapõla-
caktõr. Rekabete açõlamayan doğal tekel 
niteliğindeki sektörlerde ise özelleştirme 
yapõlmadan önce bu sektörleri düzenleyici 
kural ve kurumlar oluşturulacaktõr. 

2042. Kamunun iktisadi hayatõ etkileyen 
faaliyetlerinden biri olan kamu ihaleleri alanõn-
daki mevzuat gözden geçirilerek, rekabetin 

tam olarak gerçekleşmesini sağlayacak 
değişiklikler yapõlacaktõr. Kamu ihalelerinde 
rekabet ortamõnõ bozmaya yönelik, yarõşma-
cõlar arasõnda yapõlacak yatay anlaşmalar 
veya yarõşmacõlarõn hakim durumlarõnõ kötüye 
kullanmaya yönelik davranõşlarõ etkin bir 
biçimde izlenecek ve soruşturulacaktõr. 

2043. VIII. Plan döneminde devlet yar-
dõmlarõ mevzuatõnõn oluşturulmasõnda rekabet 
politikalarõ özenle gözetilecektir.  

2044. Toplumun rekabet konusunda 
bilgilendirilmesi amacõyla eğitici yayõnlar ve 
programlar, görsel ve işitsel medya araçlarõ 
ve yazõlõ basõn vasõtasõyla sunulacaktõr. Ayrõca, 
üniversitelerin ilgili programlarõnda rekabet 
hukuku ve politikalarõnõn etkili bir biçimde 
işlenmesi sağlanacaktõr.  

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

2045. Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda 
Kanunla çelişen diğer mevzuatta gerekli 
düzenlemelerin yapõlmasõ amacõyla, yürürlük-
teki mevzuatta mal ve hizmet piyasalarõnda 
rekabet kurallarõnõn işleyişine engel olan 
hükümler Rekabet Kurumu tarafõndan tespit 
edilecek ve gerekli değişiklikler yapõlacaktõr.  

2046. Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda 
Kanunun uygulanmasõnda, Rekabet Kurulu 
kararlarõnõn yargõsal denetimindeki etkinliği 
artõrmak amacõyla Danõştay�da ayrõ bir daire 
kurulacaktõr. 

II. FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI

a) Mevcut Durum

2047. Yasal ve kurumsal açõdan büyük 
ölçüde tamamlanmõş olmakla birlikte, kav-
ramsal olarak hem eser hem de buluş sahip-
lerinin haklarõnõ içeren fikri haklar sisteminin, 
sürekli olarak değişen ve gelişen ulusal ve 
uluslararasõ koşullar çerçevesinde güncelleş-
tirilmesine ihtiyaç duyulmaktadõr. Fikri haklar 
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alanõnda eğitime önem ve öncelik verilme-
mektedir. Diğer taraftan, bu alanda toplum-
sal bilincin tam olarak oluşmamasõ sistem 
içerisinde fikri hak kayõplarõna ve haksõz uygu-
lamalara neden olmaktadõr. Bunlarõn sonu-
cunda, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkõn-
manõn itici gücü olan bireysel yaratõcõlõk yeni 
ve özgün eserlere, yeniliklere ve buluşlara 
yönlendirilememekte, ülke potansiyeli yete-
rince değerlendirilememektedir. 

2048. Dünyada son dönemde özellikle 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hõzlõ 
gelişmeler ile artan uluslararasõ ilişkiler, fikri 
haklarõn korunmasõ açõsõndan da yenilik ve 
değişikliklere neden olmuştur.  

2049. Eser sahibinin haklarõ ve komşu 
haklar alanõnda, yukarõda bahsi geçen geliş-
melere uyum sağlanmasõ amacõyla VII. Plan 
döneminde başlatõlmõş olan yasal düzenleme 
çalõşmalarõ son aşamaya getirilmiş, 1995 
yõlõnda 4110 sayõlõ Kanunla bazõ maddeleri 
değiştirilmiş bulunan 5846 sayõlõ Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununda değişiklik öngören Kanun 
Tasarõsõ TBMM�ye sevk edilmiştir. Bununla 
birlikte, bu alanda kurumsal altyapõnõn yeter-
sizliğinden ve uygulamadan kaynaklanan 
bazõ sorunlarõn devam ettiği gözlenmektedir. 

2050. 1999 yõlõnda yürürlüğe giren �Fikir 
ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahip-
leri Meslek Birlikleri ve Federasyonlarõ Hak-
kõnda Tüzük� hükümleri çerçevesinde; musiki 
eserleri, icracõ sanatçõlar ve ilim ve edebiyat 
eserleri sahiplerine yönelik üç yeni meslek 
birliği kurulmuş, daha önce kurulmuş olan 
meslek birliklerinin yeni yapõya uygun dönü-
şüm çalõşmalarõ da sürdürülmüştür. 

2051. VII. Plan döneminde her türlü 
taşõyõcõ ortama kaydedilmiş süreli olmayan 
yayõnlarda bandrol kullanõlmasõ zorunluluğu 
getirilmiş olmakla birlikte, uygulamada güç-
lükler yaşanmaktadõr.

2052. Sõnai haklar alanõnda ise, yasal ve 
kurumsal altyapõ VII. Plan döneminde büyük 
ölçüde tamamlanmõş ve uygulamaya konul-
muştur. Bu dönemde, Türk Patent Enstitüsü 
kurulmuş, patent ve faydalõ modeller, mar-
kalar, endüstriyel tasarõmlar ve coğrafi işa-
retlerin korunmasõ için gerekli yasal düzen-
lemeler gerçekleştirilmiştir. İlaç üretim usul-
lerine ve ürünlerine patent ile sağlanan 
koruma, Türkiye-AT Ortaklõk Konseyi Kararõ 
ile uyumlu olacak şekilde 1 Ocak 1999 tari-
hinde başlatõlmõştõr. Ayrõca, entegre devre 
topografyalarõnõn korunmasõna ilişkin mevzuat 
çalõşmalarõ son aşamaya getirilmiştir.  

2053. Sõnai haklara ilişkin mevzuatta 
kurulmasõ öngörülen ihtisas mahkemelerinin 
kuruluşuyla ilgili çalõşmalarda henüz bir sonuca 
varõlamamõştõr.  

2054. Sõnai haklar altyapõsõnõn önemli bir 
unsuru olan patent ve marka vekilliği sistemi 
oluşturulmuş, ancak patent ve marka vekil-
lerine ait bir birlik henüz kurulamamõştõr. 

2055. Sõnai haklara ilişkin uluslararasõ 
anlaşmalara katõlõm sağlanmõş; 1996 yõlõnda 
Patent İşbirliği Anlaşmasõna, Strazburg Anlaş-
masõna, Nis ve Viyana Anlaşmalarõna taraf 
olunmuştur. Ayrõca; 1998 yõlõnda Budapeşte 
Anlaşmasõ ve Lokarno Anlaşmasõna, 1999 
yõlõnda Madrid Anlaşmasõna İlişkin Protokole 
taraf olunmuş, Avrupa Patent Sözleşmesine 
katõlõm ise 2000 yõlõ başõnda onaylanmõştõr. 
Marka Kanunlarõnõn Harmonizasyonu Antlaş-
masõ ve Lahey Anlaşmasõna katõlõm çalõşma-
larõ ise sürdürülmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

2056. Ülke koşullarõnõ ve ihtiyaçlarõnõ 
gözeten, uluslararasõ standartlarla uyumlu 
fikri haklar sisteminin bütün kurum ve kural-
larõyla oluşturulmasõ ve sürdürülmesi sağla-
nacak; bu çerçevede, yeni teknolojiler ve 
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hõzla gelişen alanlarda ülke potansiyelini 
değerlendirecek düzenlemeler yapõlacaktõr. 

2057. Fikri haklar sisteminin temel işlev-
lerini yerine getiren ilgili kamu kurumlarõ ve 
sivil toplum örgütlerinin etkin bir eşgüdüm 
içerisinde çalõşmalarõ gerçekleştirilecektir.  

2058. Fikri haklarõn korunmasõ konusun-
da her kademede eğitim ve bilgilendirmeye 
öncelik verilerek, toplumsal bilinç ve kültürün 
oluşturulmasõ sağlanacak, özellikle çocuklara 
ve gençlere yönelik programlar düzenlene-
cektir. 

2059. Fikri haklar alanõnda orta ve uzun 
dönemde eğitimci, yargõ elemanõ, gözetim ve 
denetim elemanõ ihtiyacõnõ karşõlamak için 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

2060. Fikri haklar sistemi içinde, bilgiye 
kolay ve doğrudan ulaşmayõ sağlayacak veri 
tabanlarõ oluşturulacaktõr. 

2061. Fikri haklarõn korunmasõ ve des-
teklenmesi, sanayileşme, dõş ticaret ve bilim 
ve teknoloji politikalarõ ile birlikte değerlen-
dirilerek, sözkonusu politikalar fikri haklar 
politikasõ ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde 
planlanacak ve uygulanacaktõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

2062. Eser ve komşu hak sahiplerinin 
haklarõnõn daha etkin korunmasõ amacõyla 
Kültür Bakanlõğõnõn ilgili birimi yeniden yapõ-
landõrõlacaktõr.  

2063. Sõnai hak sahiplerinin haklarõnõn 
daha etkin korunmasõnõ ve yeni ortaya çõkan 
sõnai hak türlerinde uzmanlaşmayõ sağlamak 
üzere Türk Patent Enstitüsünün kurumsal 
altyapõsõ yeniden düzenlenecektir.  

2064. Fikri haklar alanõnda karşõlaşõlan 
anlaşmazlõklarõn çözümünde görev alacak 

ihtisas mahkemelerinin kurulmasõ sağlana-
caktõr. 

2065. Patent ve marka vekillerinin bir 
birlik altõnda örgütlenmelerini sağlayacak ve 
uluslararasõ standartlarda mesleki etik kural-
larõnõ belirleyecek bir yasal düzenleme gerçek-
leştirilecektir.  

III. KAYITDIŞI EKONOMİNİN
KAYIT ALTINA ALINMASI

a) Mevcut Durum

2066. Kayõtdõşõ ekonomi özellikle vergi, 
istihdam ve yasadõşõ faaliyetler gibi çok 
sayõda alanla ilgilidir. 

2067. Türkiye�de bir yandan hõzla artan 
nüfus ve göç, öte yandan üretim sürecinde 
ortaya çõkan oluşumlar kayõtdõşõ ekonominin 
gelişmesi için uygun bir ortam yaratmõştõr.  

2068. Küçük işletmelerin yaygõnlõğõ, 
izlemeyi ve denetlemeyi zorlaştõrdõğõ için, bu 
işletmelerin kayõtdõşõnda kolaylõkla faaliyet 
göstermesine imkan vermektedir.  

2069. Vergi kayõp ve kaçağõ kayõtdõşõ 
ekonominin önemli bir unsurudur. Türk vergi 
sisteminin içerdiği istisna ve muafiyetlerin 
fazlalõğõ, yarattõğõ bürokrasi, vergi idaresinin 
yeterince etkinliğe kavuşmamõş olmasõ ve 
vergi denetiminin sõnõrlõ kalmasõ kayõtdõşõ 
ekonominin oluşumunda etkili olmaktadõr. 

2070. İstihdama yönelik yasal yükümlü-
lüklerin toplam işgücü maliyeti içinde önemli
bir paya sahip olmasõ kayõtdõşõ istihdamõ
artõrmaktadõr. Kayõtdõşõ ekonomide çalõşan-
larõn vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri
yerine getirilmediği için devlet kayba uğra-
maktadõr. Yabancõ kaçak işçi istihdamõndaki
artõş, işçilerin sosyal güvenlik konusundaki
pazarlõk gücünün azalmasõna ve kayõtdõşõ
istihdamõn artmasõna neden olmaktadõr.
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2071. Kayõtdõşõ ekonominin bir başka 
boyutu da yasadõşõ faaliyetlerdir. Ülkemizde, 
1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayõlõ 
Karaparanõn Aklanmasõnõn Önlenmesine Dair 
Kanun, uluslararasõ gelişmeler doğrultusunda 
bu suçlarla mücadeleyi hedef almaktadõr. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

2072. Ekonomik ve sosyal açõdan olum-
suz etkileri olan kayõtdõşõ ekonominin kayõt 
altõna alõnabilmesi için alõnacak önlemler çağ-
daş bir devlet olmanõn gereğidir. Kayõtdõşõ 
ekonominin kayõt altõna alõnmasõ için kayõtdõşõ 
faaliyete yol açan nedenlerin ortadan kaldõ-
rõlmasõ temel amaçtõr.  

2073. Kayõtdõşõ ekonominin boyutunun 
artmasõ kayõtlõ ekonomide bulunan kesim-
lerin sisteme bakõşõnõ olumsuz etkilemekte, 
haksõz rekabet yaratmaktadõr. Bu çerçevede 
kayõtdõşõ ekonominin kayõt altõna alõnmasõ 
genel ekonomi üzerinde olumlu etkiler yara-
tacaktõr. 

2074. Ekonomik faaliyetlerin yakõndan 
izlenmesi ve ekonomi politikasõ araçlarõnõn 
gerçekçi bir biçimde kullanõlmasõ için ekono-
mi ile ilgili bilgilerin daha sağlõklõ olarak top-
lanmasõ gereği bulunmaktadõr. Bu çerçevede 
kayõtdõşõ ekonominin istatistiki olarak milli 
gelir hesaplarõna dahil edilebilmesi için çalõş-
malar yapõlacaktõr.  

2075. Kayõtdõşõ ekonominin kayõt altõna 
alõnmasõ vergi gelirlerinin artõrõlmasõ açõsõndan 
da önemlidir. Bu çerçevede belge ve kayõt 
düzeninin sağlõklõ işlemesini sağlamak ama-
cõyla gerekli önlemler alõnacaktõr. 

2076. İstihdama yönelik yasal yükümlü-
lüklerin hafifletilmesi toplam işgücü maliyetini
aşağõya çekerek kayõtdõşõ istihdamõ azaltacak
ve ekonomide etkinliği artõracaktõr.

2077. Kayõtdõşõ ekonomiyle mücadelede, 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda 
eşgüdüm sağlanmasõ gerekmektedir. Bilgiler 
ve kayõtlar, inceleme elemanlarõ tarafõndan 
mutlaka erişilebilir ve kullanõlabilir olmalõ ve 
bilgi akõşõ sağlanmalõdõr. 

2078. Toplumsal yozlaşmaya yol açan 
yolsuzluk ve suç ekonomisi ile mücadele 
stratejileri paralel ve geçişken mahiyette 
olduğu için birlikte uygulanmalõdõr. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

2079. Kayõtdõşõ ekonominin istatistiki 
olarak milli gelir hesaplarõna dahil edilebilme-
si için, çeşitli kuruluşlar tarafõndan derlenen 
istatistiklerin ulusal ve uluslararasõ alanda 
genel kabul görmüş tanõm ve sõnõflamalara 
uyumunu ve kurumlararasõ koordinasyonu 
sağlayacak şekilde istatistik altyapõsõ geliştiri-
lecektir. 

2080. Elektronik ticaretin belge sisteminde 
yaratabileceği olumsuzluklarõn önüne geçile-
bilmesi için, ilgili kuruluşlarõn işbirliği ile gerekli 
düzenlemeler yapõlacaktõr. 

2081. VIII. Plan döneminde vergi, çalõş-
ma hayatõ, tarõm gibi çeşitli alanlarda yapõl-
masõ öngörülen düzenlemelerin gerçekleş-
tirilmesi kayõtdõşõ ekonominin kayõt altõna 
alõnmasõnõ büyük ölçüde sağlayacaktõr. 

IV. VERİMLİLİK VE KALİTE
KONTROL

a) Mevcut Durum

2082. Ülkemizde verimlilik ölçme çalõşma-
larõnõn, ulusal düzeyde sektörel ve işletme 
ölçeğinde olmak üzere, teknik ve bilimsel ta-
nõma uygun olarak yürütülmesi, Milli Prodük-
tivite Merkezi (MPM)'nin kuruluşuyla birlikte 
başlamõştõr. 1998 yõlõndan itibaren verimlilik 
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bilincinin oluşturulmasõ, KOBİ�lerde verimlilik 
artõrõcõ tekniklerin yerleştirilmesi ve söz konusu 
tekniklerin uygulanmasõnõ sağlayõcõ nitelikte 
eğitim, danõşmanlõk ve araştõrma çalõşmalarõnõ 
kapsayan verimlilik artõrma proje uygulama-
larõna girişilmiştir. Kalite kavramlarõ ve uygu-
lamalarõnõn yanõsõra, özellikle kalite yönetimi 
konularõnda eğitim sağlayan Kalite Derneği-
nin de (KalDer), Ulusal Kalite Ödülünün geli-
şiminde önemli katkõlarõ olmuştur. VII. Plan 
döneminde kamu hizmetleri de dahil her türlü 
mal ve hizmetin üretildiği alanlarda, özellikle 
sanayide verimlilik artõşõ sağlamak için Toplam 
Kalite Yönetimi gibi verimlilik arttõrõcõ teknik-
lerin tanõtõmõ ve kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ 
çabalarõnõn yanõsõra, kalitenin artmasõnõ teşvik 
edecek ulusal kalite altyapõsõnõn geliştirilmesine 
yönelik çalõşmalar değişik kuruluşlarca değişik 
platformlarda sürdürülmüştür.  

2083. Amacõ laboratuvar belgelendirme 
ve muayene hizmetlerini yürüterek yurt içi 
ve yurt dõşõ kuruluşlarõ akredite etmek ve bu 
kuruluşlarõn belirlenen ulusal ve uluslararasõ 
standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarõnõ 
ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel 
ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslar-
arasõ alanda kabulünü sağlamak olan Türk 
Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) oluştu-
rulmasõyla ilgili 4457 sayõlõ Kanun 27 Ekim 
1999 tarihli Resmi Gazetede yayõmlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

2084. Artan rekabet ortamõnda, mal ve 
hizmet üretiminin iyileştirilmesi ve sonuçta 
başarõ kazanmanõn yolu, öncelikle, verimlilik 
ve kalite düzeyindeki artõşa bağlõ olacaktõr. 
Verimlilik ilkelerinden hareket etmek, yatõrõm-
larõn üretken ve istihdamõ artõrõcõ biçimde 
yönlendirilmesinde büyük önem taşõmaktadõr. 
Küreselleşmenin de etkisiyle Avrupa Birliği�ne 

aday ülke konumuna gelen ülkemizde faaliyet 
gösteren kamu ve özel kesim işletmeleri, iç 
ve dõş pazarlarda yoğun bir rekabet ortamõna 
girecektir. 

2085. Üretici ve tüketicilerde kalite ve 
verimlilik bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõ ve yurt-
dõşõna yönelik olarak mal ve hizmet sunumun-
da ulusal bir kalite imajõnõn yaratõlmasõ; deği-
şen tüketim taleplerinin karşõlanabilmesi ve 
dünyadaki çeşitli pazarlara kolayca girilmesi 
açõsõndan önem arzetmektedir. 

2086. Verimliliğin artõrõlmasõ ve kalitenin 
geliştirilmesi ulusal düzeyde, kamu ve özel 
kesim ile sivil toplum örgütlerinin katõlõmõyla 
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla eğitim ve 
bilinçlendirme çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlacak, 
her türlü mal ve hizmet üretiminde faaliyet-
lerin programlanmasõnõ ve eşgüdümünü esas 
alan toplam kalite yönetimi uygulamalarõna 
önem verilecektir. 

2087. Her alandaki mal ve hizmet üreti-
minde verimlilik artõşõnõ hedefleyen tekniklerin 
yaygõn kullanõmõ için, değişik kuruluşlarca 
farklõ platformlarda çalõşmalar yürütülecektir. 
Verimlilik artõşõ ve rekabet gücüne katkõlarõ 
yönüyle kalite güvencesi sistem belgelemesi, 
toplam kalite yönetimi ve AR-GE faaliyetleri 
devlet yardõmlarõ çerçevesinde ve uluslararasõ 
yükümlülüklerimize uygun biçimde destekle-
necektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

2088. Yasal düzenlemesi gerçekleştirilen 
Türk Akreditasyon Kurumunun en kõsa zaman-
da hizmet vermeye başlamasõ sağlanacaktõr. 
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UZUN VADELİ GELİŞMENİN (2001-2023) 
VE 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ
(2001-2005) 

TEMEL AMAÇLARI VE STRATEJİSİ

I. DÜNYADA GELİŞMELER

1. Dünyada insan haklarõ, hukukun üstün-
lüğü ve demokratikleşmenin ortak değerler 
olarak önem kazandõğõ günümüzde, ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlarda küreselleş-
menin belirleyiciliği giderek artmaktadõr. 

2. İkibinli yõllara girerken büyük bir ivme
kazanan teknolojik gelişme, ekonomilerin 
uluslararasõlaşmasõ ve piyasa ekonomisinin 
yaygõnlaşmasõ süreçleri üzerinde sürükleyici 
bir etki yaparak ekonomik ve sosyal değişme-
nin temel unsurlarõndan biri haline gelmiştir. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, genetik, yeni 
malzemeler gibi alanlardaki ilerlemelerle, 
yeni mal ve hizmetlerin kullanõma sunulduğu 
hõzlõ bir dönüşüm gerçekleşmektedir. 

3. Bilgi ekonomisi olarak tanõmlanan bu
oluşumda, bireylerin farklõ tercihlerine hõzla 
yanõt verebilen teknoloji ve bilgi yoğun, yük-
sek katma değerli mal ve hizmet üretiminin 
ve özgün tasarõmlarõn önemi artmaktadõr. 
Farklõ ölçekteki işletmeleri, araştõrma-geliştir-
me birimlerini, uzmanlarõ, kamu kuruluşlarõ 
ve benzeri değişik unsurlarõ ulusal ve uluslar-
arasõ elektronik ortamda biraraya getiren 
bilgi ve üretim ağlarõ yaygõnlaşmaktadõr. 
Artan rekabet ortamõnda büyük şirketler 
arasõndaki birleşmeler hõzlanmakta, küçük 
şirketler yeni arayõşlara girmektedir. 

4. Dõş ticaret, rekabet, fikri haklar ve
çevre gibi alanlarda yeni norm ve standartlar 
getirilmekte ve bu alanlarda uluslararasõ kuru-
luşlarõn etkinliği giderek artmaktadõr. Avrupa 
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Birliğinde, özellikle ekonomik politikalarda 
uluslarüstü kurumlar giderek belirleyici ol-
makta, siyasal ve sosyal alanlarda da ortak 
girişimler yoğunluk kazanmaktadõr. 

5. Dünyadaki hõzlõ değişime uyum sağ-
layabilen ve insanõnõ bu yeni ortamõn gerek-
tirdiği niteliklerle donatabilen, bilgiye erişe-
bilen, bilgiyi üretebilen ve kullanabilen ülke-
ler, 21'inci yüzyõlda etkili ve başarõlõ olabile-
cektir.  

6. Oluşan yeni ortam, ekonomik ve
sosyal alanlarda büyük imkanlar yaratmakta, 
uluslararasõ ticaretin serbestleşmesi ve ser-
maye hareketlerindeki artõş ülkelerin gelişme 
potansiyellerini güçlendirmektedir. Ancak 
küreselleşme, özellikle mali alanda belirsiz-
liklere, ülkelerarasõnda ve ülke içinde gelir 
eşitsizliğine ve kültürel tekdüzeleşmeye de 
yol açabilmektedir. 

7. Küreselleşmenin hõz kazandõğõ bir
ortamda, yeterli sosyal gelişme sağlayamayan 
ülkelerde ekonomik gelişmenin giderek daha da 
güçleşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede insan 
haklarõ ve demokrasinin geliştirilmesinin ve 
kurumsallaştõrõlmasõnõn yanõsõra, eğitim ve sağlõk 
hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ, yoksulluğun 
azaltõlmasõ ve çalõşma koşullarõnõn iyileştirilmesi 
büyük önem taşõmaktadõr. 

8. Küreselleşme süreciyle birlikte önemi
artan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin yapõ-
lamamasõ, sosyal yapõnõn yeterince güçlendiri-
lememesi ve makroekonomik dengesizlikler 
ülkelerin krizlerden daha çok etkilenmelerine 
yol açmaktadõr.  

9. Türkiye'nin, küreselleşme sürecinin
ortaya çõkardõğõ olanaklardan en yüksek oran-
da yararlanabilmesi ve olumsuzluklarõ en 
düşük düzeyde tutabilmesi amacõyla, sosyal 
yapõsõnõ güçlendirmesi, istikrar ortamõnõ sağ-
lamasõ, yapõsal reformlarõnõ tamamlamasõ ve 

bilgi toplumunun gerektirdiği temel dönü-
şümleri gerçekleştirmesi, geleceğe hazõrlan-
masõnda ve dünyada daha etkili bir konuma 
gelmesinde kilit bir rol oynayacaktõr.  

II. TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ VE
BAŞLICA SORUN ALANLARI

10. Yirmibirinci yüzyõl öncesinde demok-
ratik sistem içinde ekonomik ve toplumsal 
gelişme ve dünya ile bütünleşmede önemli 
atõlõmlar yapmõş bir ülke olan Türkiye, 1998 
yõlõnda ulaştõğõ 206 milyar dolar düzeyindeki 
milli gelir ile dünyanõn 22'nci ekonomisi 
durumundadõr.  

11. Ancak katedilen önemli mesafeler,
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmede 
hedeflediği düzeye ulaştõğõ anlamõna gelme-
mektedir. Makroekonomik istikrarsõzlõk, eğitim 
ve sağlõk hizmetlerinin yeterince geliştirileme-
mesi, ekonomide düşük verimlilik, işgücünün 
niteliğindeki yetersizlik, işsizlik ve tarõmdaki 
atõl işgücü, gelir dağõlõmõndaki dengesizlikler, 
üretim, yatõrõm ve ihracatta geleneksel sek-
törlerin ağõrlõğõ, teknolojinin üretimi, kullanõmõ 
ve yayõlmasõndaki yetersizlik, bilgi ve iletişim 
altyapõsõndaki eksiklik, enerji ve diğer altyapõ 
hizmetlerindeki aksaklõklar ile kamu hizmet-
lerinde verim düşüklüğü ve doğrudan yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõnõn azlõğõ başlõca sorun 
alanlarõnõ oluşturmaktadõr. Yõllardõr devam 
eden ekonomik ve sosyal sorunlar toplumsal 
yapõyõ olumsuz yönde etkilemiştir. 

12. Bununla birlikte, Avrupa Birliği tam
üyeliğine adaylõğõ, kültür birikimi, genç ve 
dinamik nüfusu, ulusal gelişme bilinci, girişim-
cilik birikimi, kurumsallaşma yolunda ilerle-
miş piyasa ekonomisi, uluslararasõ rekabete 
açõk sanayi yapõsõ, Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi ile harekete geçirilen bölge potansiyeli, 
jeostratejik konumu, kõtalararasõ ulaştõrma 
ağlarõ, Avrasya petrol ve doğal gazõnõn dün-
yaya ulaştõrõlmasõndaki doğal terminal konumu, 
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doğal kaynaklarõ, tarihi ve turistik değerleri, 
21'inci yüzyõla girerken Türkiye'nin güçlü 
yanlarõnõ oluşturmaktadõr.  

13. Türkiye orta ve uzun vadede, zengin
birikimini ve güçlü potansiyelini kullanarak 
mevcut sorunlarõnõ aşmak ve bilgi toplumuna 
geçiş çalõşmalarõnõ planlõ bir şekilde hõzlandõr-
mak zorundadõr. 

III. UZUN VADELİ GELİŞMENİN
TEMEL AMAÇLARI VE
STRATEJİSİ (2001-2023)

14. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygar-
lõk düzeyini aşma hedefi doğrultusunda, Tü-
rkiye gelişmesini, daha ileri aşamalara ulaş-
tõrmakta kararlõdõr. Türkiye, 21. yüzyõlda kül-
tür ve uygarlõğõn en ileri aşamasõna ulaşarak 
dünya standardõnda üreten, gelirini adil pay-
laşan, insan hak ve sorumluluklarõnõ güven-
ceye alan, hukukun üstünlüğünü, katõlõmcõ 
demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlü-
ğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel 
düzeyde etkili bir dünya devleti olacaktõr. 
Türkiye, mevcut birikimi ile bu hedefleri 
gerçekleştirebilecek güce sahiptir. 

15. Cumhuriyetin 100'üncü yõldönümüne
rastlayan 2023 yõlõna kadar uzanan uzun 
vadeli amaç ve stratejiler ile VIII. Plan, dün-
yada kapsamlõ ve hõzlõ bir değişimin sürdüğü 
bir dönemde, toplumsal dönüşümlerin yönlen-
dirilmesi bakõmõndan önemli bir işlev üstlene-
cektir. Amaçlanan dönüşümün daha uyumlu 
biçimde ve etkin kaynak kullanõmõyla, Türki-
ye'nin ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak şekilde ger-
çekleştirilmesinde Planlarõn önemli bir katkõsõ 
olacaktõr. 

16. Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam
üyelik süreci içinde olmasõ, uluslararasõ norm 
ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun 
gerektirdiği koşullarõ yerine getirme yönün-
den önemli bir fõrsat yaratmaktadõr. Bu çerçe-

vede tam üyelik, binlerce yõllõk tarih ve kültür 
birikimine sahip olan ülkemizin gerçek potan-
siyelini ortaya koymasõna ve birikimini dünya 
ile paylaşmasõna yardõmcõ olacaktõr. Önemli 
bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemiz, 
bulunduğu bölgede iktisadi, sosyal, siyasi ve 
kültürel etkileşimi artõrarak bölge ve dünya 
barõş ve refahõna daha büyük katkõ yapabile-
cektir. 

17. Uzun vadeli temel amacõmõz; temel
değerlerimizi ve kimliğimizi koruyarak, bilgi 
toplumuna geçişin sağlanmasõ ve toplumun 
yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Bu kap-
samda, üniter yapõ korunarak devletin yeni-
den yapõlandõrõlmasõ, toplumun eğitim ve 
sağlõk düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağõlõmõ-
nõn düzeltilmesi, bilim ve teknoloji yeteneği-
nin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin gelişti-
rilmesi, altyapõ hizmetlerinde etkinliğin artõrõl-
masõ ve çevrenin korunmasõ sağlanarak eko-
nomik ve sosyal yapõda dönüşümün gerçek-
leştirilmesi büyük önem arzetmektedir. 

18. Türkiye'nin gerekli yapõsal dönüşüm-
leri gerçekleştirmesi durumunda, 2001-2023 
döneminde yõllõk ortalama yüzde 7 dolayõnda 
büyüme hõzõ sağlamasõ ve büyümenin yaklaşõk 
yüzde 30'unun toplam faktör verimliliğinden 
kaynaklanmasõ, böylece 1998 yõlõnda 3.200 
dolar olan kişi başõna gelirini 2023 yõlõnda 
Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yaklaştõrmasõ 
beklenmektedir. Türkiye�nin, dönem sonunda 
ulaşacağõ 1,9 trilyon dolar civarõnda GSMH 
düzeyi ile dünyanõn ilk on ekonomisi arasõna 
girmesi öngörülmektedir. 

19. 2023 yõlõnda tarõm, sanayi ve hizmet
sektörlerinin toplam katma değer içindeki 
paylarõnõn sõrasõyla yüzde 5, 30 ve 65 olmasõ 
beklenmektedir. İstihdamõn yapõsõndaki temel 
değişimin tarõm ve hizmet sektörlerinde ger-
çekleşeceği ve dönem sonunda tarõmõn payõ-
nõn yüzde 10�lara gerilemesi öngörülmek-
tedir. 
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20. Uzun dönemde nüfus artõş hõzõnõn
yavaşlayarak, ortalama yõllõk yüzde 1,1'e ve 
2020 yõlõndan sonra yüzde 1'in altõna düşe-
ceği tahmin edilmektedir. Uzun vadede nüfu-
sun kendi kendini yenileyebilmesi ve dinamik 
bir yapõya sahip olmasõ esas olup, nüfus artõş 
hõzõnõn ve doğurganlõk hõzõnõn belirli düzeyde 
istikrar kazanmasõ önem arzetmektedir. 1999 
yõlõnda, 0-14, 15-64 ve 65 ve üstü yaş grup-
larõ itibariyle sõrasõyla, yüzde 31, 64 ve 5 olan 
nüfus dağõlõmõnõn, 2023 yõlõnda yüzde 23, 69 
ve 8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmek-
tedir.  

21. 1997 yõlõ nüfus tespitine göre yüzde
60�lar düzeyinde olan kentsel nüfus payõnõn, 
dönem sonunda yüzde 90 düzeyine ulaşmasõ 
beklenmektedir. 

22. Okullaşma oranõnõn, 2023 yõlõnda
ilköğretimde ve ortaöğretimde yüzde 100, 
yükseköğretimde yüzde 50 düzeyine ulaş-
masõ öngörülmektedir. 

23. Yoksulluk sõnõrõnõn altõnda bulunan
nüfusun 2010 yõlõna kadar önemli ölçüde 
yoksulluktan kurtarõlmasõ hedeflenmektedir. 

24. 2000 yõlõnda yüzde 22 dolayõnda
gerçekleşmesi beklenen toplam yatõrõm har-
camalarõnõn GSMH içindeki payõnõn, tedricen 
artarak 2023 yõlõnda yüzde 27 civarõnda 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

2000 yõlõnda yüzde 30 olan kamu yatõ-
rõmlarõnõn toplam yatõrõmlar içindeki payõnõn 
dönem sonunda yaklaşõk yüzde 10 düzeyine 
gerilemesi öngörülmektedir. 

Kamu yatõrõmlarõnõn 2001-2023 döne-
minde giderek eğitim, sağlõk ve teknolojik 
araştõrma alanlarõnda yoğunlaştõrõlmasõ, 
enerji, ulaştõrma ve haberleşme sektörlerinin 
yatõrõm paylarõnõn 2010 yõlõna kadar düzey-

lerini korumasõ ve 2010 yõlõndan itibaren 
tedricen düşürülmesi öngörülmüştür. 

Toplam özel sektör yatõrõmlarõ içinde 
eğitim, sağlõk, haberleşme ve enerji yatõrõm-
larõnõn payõnõn dönem boyunca, özellikle 
2010 yõlõ sonrasõnda artacağõ, imalat sanayii 
yatõrõmlarõnõn payõnda ise belirgin bir değiş-
me olmayacağõ tahmin edilmektedir. 

25. Toplumsal hedeflere ulaşmada piya-
salarõn ve devletin birbirlerini tamamlayõcõ rol 
oynamalarõ esas olacaktõr. Bu çerçevede, 
devletin düzenleme, gözetim ve denetleme 
fonksiyonlarõ geliştirilecek, yerel yönetimler 
güçlendirilecek ve ulusal öncelikler doğrultu-
sunda sivil toplum örgütleri desteklenecektir. 

26. Milli kültürümüzün korunmasõna,
geliştirilmesine, giderek daha geniş kitlelere 
ulaştõrõlmasõna devam edilerek dünya düze-
yinde etkileşim, tanõtõm ve bilgi akõşõ sağla-
nacaktõr. 

27. Ülkemiz 21'inci yüzyõlda dünyada
stratejik ve ekonomik ağõrlõğõ giderek artacak 
olan Avrasya Bölgesinde merkezi bir konum-
dadõr. Bu Bölge, Türkiye'nin gerçek ekonomik 
büyüme potansiyelini ortaya koymasõ ve 
önümüzdeki dönemde daha etkin bir güç 
odağõ konumuna gelmesi için önemli bir 
fõrsat sunmaktadõr. Kuzey Kõbrõs Türk Cum-
huriyeti dahil Türk Cumhuriyetleri ile olan 
yakõn tarihi ve kültürel bağlarõmõz en büyük 
avantajlarõmõzdan birisini oluşturmaktadõr. 
Bu çerçevede, Bölge ülkelerine yönelik yeni 
girişimlerin yapõlmasõ ve Bölgede bugüne 
kadar gerçekleştirilen işbirliğinde yeni aşa-
malara ulaşõlmasõ önem taşõmaktadõr. 

28. Türkiye, Bölge gelişmesine de katkõ-
da bulunacak etkin bir ulaşõm altyapõsõnõ en 
kõsa sürede gerçekleştirecektir. Bölge ülkele-
rinde üretilen ham petrol ve doğal gazõ dün-
yaya ulaştõracak boru hatlarõ, ülkemizin ihti-
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yacõnõ karşõlamasõnõn yanõsõra, ülkemizi dün-
yanõn önemli enerji dağõtõm merkezlerinden 
biri haline getirecektir. 

29. Türkiye'nin, jeostratejik konumu,
kültürel birikimi ve ekonomik ve sosyal alan-
da sağlayacağõ gelişmeler sonucu 2010'larda 
bölgesel bir güç olarak etkinliğini daha da 
artõrmasõ, 2020'lerde ise küresel bir güç 
olmasõ hedeflenmektedir. 

IV. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA
PLANININ TEMEL AMAÇ, İLKE
VE POLİTİKALARI (2001-2005)

30. Toplumsal dönüşümü öngören uzun
vadeli gelişme stratejisinin ilk beş yõllõk döne-
mini kapsayacak olan VIII. Planda, toplumun 
yaşam kalitesinin artõrõlmasõ, ülkemizin dünya 
hasõlasõndan daha çok pay almasõ, Avrupa 
Birliği üyeliği perspektifinde dünya ile bütün-
leşmenin hõzlandõrõlmasõ, ülkemizin dünyada 
ve bölgesinde daha etkin bir güç haline 
gelmesi amaçlanacaktõr. 

Bu doğrultuda Plan; 

• Makroekonomik istikrarõn sağlanmasõnõ,

• Rekabetçi bir ekonomik yapõnõn geliş-
tirilmesi yoluyla sürdürülebilir kalkõnmayõ,  

• Teknoloji yeteneğinin yükseltilmesini,

• İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesini,

• İstihdamõn artõrõlmasõnõ, yoksullukla
mücadeleyi ve gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesini,  

• Bölgelerarasõ gelişmişlik farkõnõn azal-
tõlmasõnõ,  

• Sosyal güvenlik sisteminin yaygõnlaş-
tõrõlmasõnõ,  

• Etkin bir kamu yönetimi ve adalet sis-
temini,  

• Yolsuzluğun önlenmesini,

• Kültürel ve tarihi değerlerin korunmasõnõ,

• Enerjinin yeterli düzeyde sağlanmasõnõ,

• Diğer altyapõ hizmetlerinin geliştiril-
mesini ve ekolojik dengenin korunmasõnõ, 

hedef alacaktõr. 

31. Bu hedefler doğrultusunda;

• Kamu açõklarõnõn azaltõlmasõna ve özel-
leştirmenin hõzlandõrõlmasõna,  

• Eğitim sisteminde gerekli yapõsal dönü-
şümlerin gerçekleştirilmesi ve sağlõk hizmet-
lerinde etkinliğin artõrõlmasõna,  

• Yüksek katma değerli sanayi ve hizmet
sektörlerinin geliştirilmesine,  

• Bilgi ve iletişim ağlarõnõn geliştirilmesine,

• Ar-Ge harcamalarõnõn artõrõlmasõna,

• Girişimciliğin, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesine,  

• Rekabetçi bir ortamõn geliştirilmesine,

• Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmla-
rõnõn artõrõlmasõna, 

• Etkin bir tarõmsal yapõnõn oluşturulma-
sõna,  

• Üretken yatõrõmlarla istihdamõn gelişti-
rilmesine,  

• Kayõtdõşõlõğõn azaltõlmasõna,

• Sosyal sigorta hizmetlerinde nimet-
külfet dengesinin dikkate alõnmasõna, 

• Bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn
azaltõlmasõ amacõyla bölge kaynak ve imkan-
larõnõn değerlendirilmesine, 
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• Altyapõ hizmetlerinin yeterli düzeyde
sağlanmasõna ve enerji talebinin güvenilir ve 
sürekli şekilde ve düşük maliyetlerle karşõ-
lanmasõna, 

• Adalet hizmetlerinde ve kamu yöneti-
minde etkinliğin artõrõlmasõna,  

öncelik verilecektir. 

1. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK
SÜRECİ VE DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER

32. Dõş ekonomik ilişkiler politikasõnõn
hedefi, küresel ve bölgesel karar süreçlerinde 
etkin bir rol oynayabilmektir.  

Avrupa Birliği, Türkiye'nin küreselleşme 
hareketinde önemli referans noktalarõndan 
birini oluşturacaktõr. Türkiye�nin Avrupa Bir-
liğine tam üyelik adaylõğõnõn onaylandõğõ Hel-
sinki Zirvesi kararlarõ doğrultusunda, üyelik 
hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli 
adõmlar atõlacaktõr.  

Plan döneminde, Kopenhag kriterlerine 
uyum sağlanmasõna ve Topluluk mükteseba-
tõnõn benimsenmesine yönelik tedbirler alõna-
caktõr. Bu doğrultuda, VIII. Planda öngörülen 
hedefler ve ilkeler çerçevesinde Devlet 
Planlama Teşkilatõ tarafõndan hazõrlanacak 
Ulusal Program uygulamaya konulacaktõr. 

Ulusal Programda Topluluk mükteseba-
tõna uyum sağlanmasõ için Türk mevzuatõnda 
ihtiyaç duyulan değişiklikler, yenilikler ve 
oluşturulmasõ gereken yeni kurumlar ile bu 
düzenlemelerin gerektireceği finansman 
ihtiyacõ belirlenecektir. Programda, Türkiye�nin 
kendi önceliklerinin yanõ sõra Avrupa Birliğinin 
öngöreceği katõlõm önceliklerine ve bu önce-
liklere ilişkin takvime de ayrõntõlõ bir şekilde 
yer verilecektir.  

33. Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde
etkinliğini dengeli bir şekilde artõrmak ama-
cõyla, diğer ülke ve ülke gruplarõyla çok taraflõ 
ve ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye 
önem verecektir. 

Bu amaçla Türkiye, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ ve İslam 
Konferansõ Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari İşbir-
liği Daimi Komitesi gibi çok taraflõ ekonomik 
işbirliği girişimlerindeki etkinliğini, ikili ekono-
mik ilişkileri ile uyumlu bir şekilde artõrmaya 
özen gösterirken, diğer bölgesel işbirliği giri-
şimleri ve uluslararasõ kuruluşlardaki imkan-
lardan da en üst düzeyde yararlanacaktõr. 

Türkiye, artan ekonomik ve teknik yar-
dõm potansiyelini, etkin bir eşgüdüm içinde, 
başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, dün-
yada ve bölgesindeki kalkõnma çabalarõna 
yardõmcõ olmak amacõyla kullanacaktõr.  

2. MAKROEKONOMİK HEDEF,
TAHMİN VE POLİTİKALAR

34. Enflasyonun tek haneli düzeye indi-
rilmesi amacõyla, sürdürülebilir kamu kesimi 
dengesine ulaşõlõncaya kadar mali uyum ve 
uygun gelirler politikalarõ sürdürülecek ve 
özelleştirme programõ hõzlandõrõlacaktõr. Enflas-
yonun 2002 yõlõ sonuna kadar düşürülmesi 
için kullanõlan kur hedeflemesi politikasõ, 2003 
yõlõndan itibaren fiyat istikrarõnõ ön planda 
tutan bir para politikasõyla ikame edilecektir.  

Sürdürülebilir makroekonomik dengenin 
gerçekleştirilmesi amacõyla başlatõlan yapõsal 
uyum politikalarõnõn, öncelikle tarõmsal destek-
leme, düzenleyici kurumlar ve kamu maliye-
sinde etkinliğin artõrõlmasõ alanlarõnda olmak 
üzere, Plan dönemi içinde kararlõlõkla yürütül-
mesi sağlanacaktõr. Bu çerçevede, Plan döne-
minde Maastricht kriterlerine ulaşõlmasõ öngö-
rülmektedir.  
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35. GSMH büyümesi, artan ölçüde yatõ-
rõma ve dõş talebe dayalõ olacak, faktör verim-
liliğinin büyümeye katkõsõ giderek artõrõlacak-
tõr. Plan döneminde yõllõk ortalama büyüme 
oranõnõn yüzde 6,5 dolayõnda gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir.  

36. Kamu kaynaklarõnõn Plan öncelikle-
rine göre tahsisi, kaynaklarõn etkin yönetimi 
ve denetimi, kamusal faaliyet alanõ içinde yer 
alan bütçe ile ilgili bütün harcamalarõn Bütçe 
içine alõnmasõ, saydamlõğõn artõrõlarak harca-
malarda mali disiplinin sağlanmasõ ve kamu 
açõklarõnõn süratle düşürülmesi hedeflene-
cektir. 

Plan, Program ve Bütçe arasõndaki iliş-
kiyi güçlendirerek kamusal karar alma süre-
cinin etkinliğini artõrmak amacõyla, bütçeler 
orta vadeli bir perspektifle hazõrlanacaktõr. 

Vergi sisteminin basit ve anlaşõlõr hale 
getirilmesi, yeterli ve etkin belge düzeninin 
ve otokontrol mekanizmalarõnõn geliştirilmesi, 
vergi kayõp ve kaçağõnõn azaltõlmasõ ve ver-
ginin tabana yayõlmasõnõn sağlanmasõ esas 
olacaktõr. 

Bütçe içi fonlar tümüyle kaldõrõlacak, 
bütçe dõşõ fonlardan kuruluş amaçlarõ doğ-
rultusunda çalõşmayanlar tasfiye edilecek, 
fonlara ek mali yükümlülükler getirilmeyecek 
ve yeni fon kurulmayacaktõr. 

37. Para politikasõ, enflasyonla mücadele
hedefiyle uyumlu bir şekilde yürütülecektir.  

Mali sistemi güçlendirmek için gerekli 
düzenlemeler yapõlacak, mali kurumlar güçlü 
bir yapõya kavuşturulacak, saydamlõk sağla-
nacak, etkin bir denetim ve gözetim sistemi 
oluşturulacak, uluslararasõ norm ve standart-
lar dikkate alõnacak, mali aracõlõk etkin hale 
getirilecektir.  

Sermaye piyasasõ uzun vadeli fon teminine 
elverişli bir yapõya kavuşturulacak ve piyasanõn 
arz yönünden gelişmesini sağlayacak düzenle-
melere ağõrlõk verilecektir.  

Şirketler kesiminde saydamlõk sağla-
nacak; şirket yönetiminde etkinliğin artmasõ 
ve şirketlerin global ortamda rekabet gücü 
kazanabilmeleri için gerekli düzenlemeler 
yapõlacaktõr. 

Sigortacõlõğõn yaygõnlaşmasõ ve önemli 
ölçüde fon yaratõr hale gelmesi sağlanacak, 
sektörün işleyişine ve denetlenmesine yönelik 
yasal düzenlemeler yapõlacaktõr.  

38. İhracatta, rekabet gücünün verim-
lilik ve kalite artõşõyla geliştirilmesi ve dünya 
ticaretindeki eğilimlere paralel yapõsal bir 
dönüşümle Türkiye�nin dünya ticaretinden 
daha fazla pay almasõnõn sağlanmasõ esas 
olacaktõr. 

İhracatta mal ve pazar çeşitliliğinin geliş-
tirilmesine, dünya pazarlarõnda Türk malõ 
imajõnõn yerleşmesine, yüksek teknolojili, 
bilgi yoğun ve katma değeri yüksek mallarõn 
ihracattaki payõnõn artõrõlmasõna yönelik poli-
tikalarõn uygulanmasõna ve bu kapsamda 
işletmelerin, başta Ar-Ge faaliyetleri olmak 
üzere, uluslararasõ yükümlülükler çerçeve-
sinde desteklenmesine özen gösterilecektir.  

İthalatõn haksõz rekabete yol açmamasõ, 
ülke standartlarõ ve sağlõk koşullarõna uygun 
olmasõ ve çevreye zarar vermemesi için, ulus-
lararasõ kurallar çerçevesinde yapõlan düzen-
lemeler etkin bir şekilde uygulanacaktõr.  

Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ-
nõn, ülkemizin üretim ve teknoloji kapasitesi 
ve rekabet gücüne katkõsõna önem verilecek, 
ihracata dönük ve yüksek katma değer 
yaratabilecek projeler özendirilecektir.  
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Dünya Ticaret Örgütü kapsamõnda Hiz-
met Ticareti Anlaşmasõ çerçevesinde verile-
cek taahhütler ve Avrupa Birliği ile 2001 yõlõ 
başõnda gerçekleştirilecek olan hizmet ticare-
tinin serbestleştirilmesi süreci dikkate alõna-
rak, hizmetler sektörünün rekabet edebilme 
koşullarõnõn oluşturulmasõnõ sağlayacak ted-
birler alõnacaktõr. 

39. Özelleştirme yoluyla, devletin doğ-
rudan mal ve hizmet üretimi yerine asli 
görevlerinde yoğunlaşmasõ ve kaynaklarõn 
etkin bir biçimde kullanõlmasõ sağlanacaktõr. 
Özelleştirme uygulamalarõnda, blok satõş 
yanõnda halka arz yoluyla sermayenin tabana 
yayõlmasõna ve sermaye piyasalarõnõn derin-
liğinin artõrõlmasõna özen gösterilecektir.  

Özelleştirme kapsamõ dõşõnda kalan kamu 
kuruluşlarõnõn verimli çalõşmalarõ sağlanacak, 
bu amaçla kurum yapõlarõ yeniden düzenle-
necek, performansa dayalõ bir yönetim ve 
işletme anlayõşõ geliştirilecektir. 

40. Kamu yatõrõmlarõnda, eğitim, sağlõk,
teknoloji altyapõsõ, enerji, sulama, kentsel 
altyapõ yatõrõmlarõna ve ulaştõrma alt sektör-
leri arasõnda denge sağlayõcõ yatõrõmlara, 
bölgesel gelişme stratejileri dikkate alõnarak 
öncelik verilecektir. Mevcut proje stoku, tek-
nik, ekonomik ve sosyal yapõlabilirlik kriter-
leri çerçevesinde gözden geçirilerek rasyonel 
bir yapõya kavuşturulacaktõr. Proje döngüsü 
yönetimi, kapsamlõ ve etkin hale getirilerek 
kamu projeleri uygulamasõnda disiplin artõrõ-
lacaktõr.  

Altyapõ hizmetlerinin sağlanmasõnda, 
kamu yararõ ve etkinlik ilkeleri esas alõnarak, 
bir taraftan yeni finansman modelleri geliş-
tirilirken, diğer taraftan Yap-İşlet-Devret ve 
benzeri modellerin uygulamasõ daha etkin 
hale getirilecektir.  

Kamu yatõrõmlarõnda ilgili kurumlarõn 
işbirliği sağlanacak, proje bazõnda katõlõm 
mekanizmalarõ geliştirilecek ve yatõrõm alan-
larõ konusunda bilginin üretimi ve yaygõnlaş-
tõrõlmasõ desteklenecektir. 

Yatõrõm politikalarõ, dünya ile entegras-
yonu, bilgi ekonomisini oluşturmayõ ve doğ-
rudan yabancõ sermayeyi özendirmeyi esas 
alacaktõr. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri başta olmak üzere Ar-Ge ve tekno-
lojik gelişmeye, çevrenin korunmasõna, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin 
artõrõlmasõna, nitelikli işgücü sağlanmasõna, 
istihdam yaratõlmasõna ve bölgelerarasõ geliş-
mişlik farklarõnõn azaltõlmasõna yönelik faaliyet 
ve yatõrõmlar Avrupa Birliğine uyum ve diğer 
uluslararasõ yükümlülükler çerçevesinde 
desteklenecektir.  

3. İNSAN KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİ

41. Nüfus artõş hõzõnda düşüş eğiliminin
süreceği tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir 
kalkõnma hedefi ile uyumlu bir nüfus yapõsõna 
ulaşmak amacõyla, her yaş grubundaki nüfu-
sun niteliklerinin geliştirilmesi esas olacaktõr.  

Aile planlamasõ hizmetlerinin temel sağlõk 
hizmetleriyle bütünleştirilerek sunulmasõ sağ-
lanacaktõr. Nüfusa ilişkin veri kayõt sistemi 
uygulamaya konulacaktõr. 

42. Eğitim sisteminin temel amacõ,
Atatürk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ, düşünme, 
algõlama ve problem çözme yeteneği geliş-
miş, demokratik değerleri benimsemiş, yeni 
fikirlere açõk, kişisel sorumluluk duygusuna 
sahip, milli kültürü özümsemiş, farklõ kültür-
leri yorumlayabilen, çağdaş uygarlõğa katkõda 
bulunabilen, yüksek nitelikli bilgi çağõ insanõnõ 
yetiştirmektir. Bu amaçla, yapõsal dönüşüm-
lerin gerçekleştirilmesi için eğitim sistemine 
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ayrõlan kaynaklar artõrõlacak ve müfredat 
programlarõ güncelleştirilecektir. 

Eğitim sisteminin geliştirilmesi, ekono-
minin nitelikli işgücü ihtiyacõnõ karşõlayacak 
ve uluslararasõ rekabet gücünü artõracak 
şekilde sürdürülecektir. Eğitim sistemi, her-
kes için hayat boyu öğrenme yaklaşõmõyla, 
etkin rehberlik hizmetini içeren, yatay ve 
dikey geçişe fõrsat veren, yetki devrini esas 
alan, fõrsat eşitliğini gözeten, üretime dönük 
eğitime ağõrlõk veren bir bütünlük içinde yeni-
den düzenlenecektir. Bu kapsamda, ilköğre-
timde başlatõlmõş olan yeniden düzenleme 
çalõşmalarõ ortaöğretimi, yüksek öğretimi ve 
yaygõn eğitimi de kapsayacak şekilde hõzlan-
dõrõlarak sürdürülecektir. 

Eğitimin her kademesinde teknolojinin 
sağladõğõ imkanlardan en üst düzeyde yarar-
lanõlacak, uzaktan eğitim ve ileri teknolojiyi 
kullanan yeni eğitim yöntemleri uygulamaya 
konulacaktõr.  

Okul öncesi eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõ 
çalõşmalarõna hõz verilecektir. 

Zorunlu temel eğitimin 12 yõla çõkarõl-
masõ için gerekli hazõrlõklar yapõlacaktõr. 

Eğitimin tüm kademelerinde, yabancõ 
dille öğretim yerine, öğrencilere yabancõ dili 
en iyi şekilde öğretmek için gerekli ortam 
hazõrlanacaktõr. 

Orta ve yüksek öğretimde örgün ve yay-
gõn mesleki-teknik eğitime öncelik verilecektir. 

Yükseköğretim bürokratik ve merkezi-
yetçi yapõdan kurtarõlacak, sistemde rekabeti 
geliştirici düzenlemeler yapõlacak, üniversite-
lerin idari, mali ve bilimsel özerklikleri güçlen-
dirilecektir. Yükseköğretime giriş sisteminde, 
öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun prog-
ramlara yerleştirilmesine yönelik düzenleme 
çalõşmalarõ sonuçlandõrõlacaktõr.  

Eğitim sistemi ile işgücü piyasasõnõn 
bütünlük içinde etkin ve verimli çalõşmasõ 
amacõyla Meslek Standartlarõ Sõnav ve Belge-
lendirme Sistemi oluşturulacaktõr. 

Eğitimde özel sektörün daha fazla yer 
almasõ özendirilecektir. 

43. Sağlõk hizmetleri, eşitlik ve hakkani-
yet içinde, halkõn ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun, ulaşõlabilir, verimli, bölgeler ve sosyo-
ekonomik gruplar arasõ sağlõk düzeyi farklõ-
lõklarõnõ azaltõcõ, çağdaş yaşamõn gerekleriyle
uyumlu ve hasta haklarõna saygõlõ şekilde
sunulacaktõr. Koruyucu sağlõk hizmetlerine
öncelik verilerek temel sağlõk hizmetleriyle
birlikte etkin şekilde hizmet verilmesi sağla-
nacak ve aile hekimliği uygulamasõna geçile-
cektir. Etkin bir hasta sevk sistemi geliştiri-
lecektir.

Sağlõk hizmet sunumunun bütün kade-
meleri insangücü, altyapõ, yönetim ve tekno-
loji bakõmõndan geliştirilecektir. Sağlõk hizmet-
lerinin sunumu ve finansmanõ birbirinden 
ayrõlacak ve hastane yönetimlerinin etkinliği 
artõrõlacaktõr. Herkese sağlõk sigortasõ kapsa-
mõnda sağlõk hizmetlerinden yararlanma, has-
tane ve hekim seçme hakkõ sağlanacaktõr. 

Kamu sağlõk hizmet birimlerinin altyapõ 
ve insangücü kapasitesinden azami ölçüde 
yararlanõlacaktõr.  

44. Kadõnlarõn etkinlik alanlarõnõn geniş-
letilmesi ve eşit fõrsat ve olanaklardan yarar-
lanmalarõnõn sağlanmasõ için eğitim seviyeleri 
yükseltilecek, kalkõnma sürecine, iş hayatõna 
ve karar alma mekanizmalarõna daha fazla 
katõlmalarõnõ sağlayacak düzenlemeler yapõ-
lacaktõr. 

45. Milli ve manevi değerlerin korun-
masõnda ve geliştirilmesinde temel unsur 
olan aile her bakõmdan güçlendirilecek, 
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ekonomik ve sosyal yapõdaki değişime ve 
gelişmelere uyum sağlamasõna yardõmcõ 
olacak tedbirler alõnacaktõr.  

Geleceğin teminatõ olan çocuklarõn beden 
ve ruh sağlõğõ düzeylerinin yükseltilmesi ve 
hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli 
önlemler alõnacaktõr. 

46. Gençlik kesimine sunulacak hizmet-
lerde kalite artõrõlacak, fõrsat eşitliği gözeti-
lecek, kişilik, düşünce ve beden yönünden 
gelişmelerini sağlayacak kültür, sanat ve 
spor faaliyetleri teşvik edilecektir.  

47. Serbest zamanlarõn değerlendirilme-
sine yönelik farklõ seçenekler geliştirilecektir.  

48. Spor altyapõsõnõn bütün dallar itiba-
riyle ülke genelinde dengeli dağõlõmõ ve etkin 
kullanõmõ gerçekleştirilecek, sporcu ve spor 
kulüpleri, federasyonlar, özel kesim ve yerel 
yönetimlerin sistem içinde daha fazla rol 
almalarõ sağlanacaktõr. 

4. KÜLTÜR VE SANAT

49. Kültür değerlerinin korunmasõ, zen-
ginleştirilmesi ve gelecek nesillere geliştirile-
rek aktarõlmasõ esastõr.  

Eğitimin tüm kademelerinde müfredat 
programlarõ, Türkçe'nin daha doğru ve güzel 
kullanõmõnõ özendirecek şekilde düzenlene-
cektir. Türk dili araştõrmalarõna öncelik veri-
lecek ve Türkçe'nin bilim dili olarak geliştiril-
mesine özen gösterilecektir. 

Türk kültürünün çevre kültürler için 
cazibe merkezi haline gelmesi sağlanacak, 
bu manada Türk Cumhuriyetleri ve toplu-
luklarõ ile kültürel bağlarõn güçlendirilmesi 
çalõşmalarõna önem verilecektir.  

Türk dili ve kültürünün bütün unsurlarõ-
nõn tespiti ve tasnifi amacõyla, Türkçe konu-

şulan ülke ve topluluklara yönelik araştõrma-
lara önem verilecek, Türkçe�nin bütün lehçe-
leriyle anlaşõlabilir ve kullanõlabilir olmasõ için 
çalõşmalar yapõlacaktõr. 

Geleneksel Türk sanatlarõnõn ve folkloru-
nun korunmasõ, geliştirilmesi ve tanõtõlmasõ 
sağlanacak, tüm sanat faaliyetleri destek-
lenecektir. 

5. SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

50. Gelir dağõlõmõnõn iyileştirilerek yok-
sulluğun azaltõlmasõ ve refah artõşõndan top-
lumun tüm kesimlerinin adil pay almasõ temel 
amaçtõr.  

Dar gelirli ve yoksul kesimleri ortalama 
refah seviyesine yaklaştõrmayõ ve mutlak 
yoksulluğu gidermeyi amaçlayan ekonomik 
ve sosyal politikalar geliştirilecektir.  

Transfer sistemi, yoksullar ve yoksul-
laşma tehlikesiyle karşõ karşõya bulunan 
gruplar lehine gelirin yeniden dağõlõmõnõ 
sağlayacak bir yapõya kavuşturulacaktõr.  

51. Üretken yatõrõmlarõn artõrõlmasõ yoluy-
la istihdamõn geliştirilmesi hedeflenecektir. 

İstihdam yapõsõnõn tarõmdõşõ sektörler 
lehine değiştirilmesi, ekonominin ihtiyaç duy-
duğu işgücünün yetiştirilmesi, bilgi çağõnõn 
gerekleri doğrultusunda niteliğinin yüksel-
tilmesi ve işgücü piyasasõnda etkinliğin artõ-
rõlmasõ sağlanacaktõr.  

Beyin göçünü önlemek amacõyla, nitelikli 
işgücünün yurtiçinde istihdamõnõ sağlayõcõ 
tedbirler alõnacaktõr. 

Başta gençler, kadõnlar ve özürlüler için 
olmak üzere işsizliği önleyici tedbirler alõna-
caktõr. 
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler destek-
lenerek istihdam yaratma potansiyellerinden 
yararlanõlacaktõr. 

52. Ekonomik büyüme ile çağdaş çalõş-
ma ve yaşama koşullarõ arasõndaki bağ güç-
lendirilecektir. 

Çalõşma hayatõnda, işgücü piyasasõna 
esneklik kazandõrõlacak, katõlõmcõ sosyal 
diyalog mekanizmalarõ oluşturulacak, Ulus-
lararasõ Çalõşma Örgütü ve Avrupa Birliğinin 
norm ve standartlarõ dikkate alõnacaktõr. 

Esas ücret/yan ödeme oranõnõn esas 
ücret ağõrlõklõ olarak düzenlenmesine yönelik 
politikalar sürdürülecek, ücret-verimlilik 
ilişkisinin güçlendirilmesi sağlanacaktõr. 

53. Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun
tamamõnõ kapsayacak şekilde yaygõnlaştõrõl-
masõ hedeflenecektir. Sosyal sigorta kapsa-
mõndaki aktif sigortalõ nüfus artõrõlacak, 
kayõtdõşõ istihdam etkin bir denetimle azaltõ-
lacaktõr.  

Sigorta hizmetleri nimet-külfet dengesi 
içinde, kurumlarõn aktüeryal yapõlarõ dikkate 
alõnarak karşõlanacak ve prim karşõlõğõ olma-
yan ek yükümlülükler getirilmeyecektir.  

İşsizlik sigortasõ programõnõn etkin bir 
şekilde uygulanmasõ ve oluşacak kaynaklarõn 
fon yönetimi ilkeleri çerçevesinde değerlen-
dirilmesi sağlanacaktõr.  

Sosyal sigorta kurumlarõ arasõnda norm 
ve standart birliği sağlanacak, uzun ve kõsa 
vadeli sigorta programlarõ birbirinden ayrõ-
larak yeniden yapõlandõrõlacaktõr.  

Tamamlayõcõ bireysel emeklilik sigorta 
programlarõ, kayõtdõşõ çalõşmayõ azaltacak ve 
zorunlu sigortalõlõk sistemini destekleyecek 
şekilde uygulamaya konulacaktõr. Ayrõca, 

özel sağlõk ve emeklilik sigortalarõ destekle-
necektir. 

Yoksulluğun azaltõlmasõ ve muhtaç 
durumda olan kişi ve gruplara etkin sosyal 
korunma sağlanmasõ amacõyla sosyal hizmet 
ve yardõm sistemi yeniden yapõlandõrõlacaktõr. 
Bu çerçevede, sosyal hizmet ve yardõm sağ-
layan kamu kurum ve kuruluşlarõ ile yerel 
yönetimler ve gönüllü kuruluşlar arasõnda 
işbirliği sağlanacaktõr. 

54. Tüketicinin korunmasõ mevzuatõ
Avrupa Birliği mevzuatõ ile uyumlu hale 
getirilecek, tüketicilerin korunmasõna yönelik 
örgütlenmeler desteklenecektir.  

55. Yurtdõşõndaki vatandaşlarõmõzõn 
kültürel değerlerini koruyarak bulunduklarõ 
toplumlara uyumu ve katõlõmlarõ sağlanacak, 
ulusal ve uluslararasõ düzeydeki girişimcilik-
leri desteklenecek ve gerekli danõşmanlõk 
hizmeti verilecektir. 

6. SINAİLEŞME

56. Sõnaileşmede, dõşa dönük bir yapõ
içinde rekabet gücünün artõrõlmasõ amaçla-
nacaktõr. 

Sanayi; teknoloji üreten, Ar-Ge'ye önem 
veren, çevre normlarõna uygun üretim yapan, 
tüketici sağlõğõnõ ve tercihlerini gözeten, yerel 
kaynaklarõ harekete geçiren, nitelikli işgücü 
kullanan, çağdaş işletmecilik anlayõşõnõ uygu-
layan, özgün tasarõm ve marka yaratabilen 
bir yapõya kavuşturulacaktõr.  

Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşõyan 
savunma ve havacõlõk, makina imalat, kimya, 
elektronik sanayiilerinin geliştirilmesi, sana-
yide ileri teknoloji kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõl-
masõ; geleneksel sanayilerin rekabet gücünün 
artõrõlarak ihracata dönük bir yapõ kazandõrõl-
masõ hedeflenecektir. 
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Devlet, uluslararasõ kurallar çerçevesin-
de sanayii destekleyici, piyasayõ düzenleme 
ve gözetim rolünü sürdürecek; bazõ stratejik 
alanlar dõşõnda sanayiden tamamen çekilmiş 
olacaktõr. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi 
doğrultusunda, sanayiin mevzuat uyumu 
tamamlanacak, sermaye, teknoloji ve ticaret 
alanlarõnda işbirliği imkanlarõ geliştirilecektir.  

57. Ülkemizin bilinen maden potansiye-
linin geliştirilmesine, sanayiin ihtiyacõ olan 
hammaddenin ekonomik ve güvenli şekilde 
temin edilmesine, madenlerin katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmesine ve 
ihracatõn artõrõlmasõna önem verilecektir.  

58. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
rekabet gücünün geliştirilmesi için, teknoloji 
düzeyinin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi, 
verimliliğin artõrõlmasõ, bilgiye erişimin kolay-
laştõrõlmasõ, rehberlik ve danõşmanlõk hizmetleri 
sağlanmasõ, finansman kaynak ve araçlarõnõn 
geliştirilmesi, ana-yan sanayi bütünleşmesi, 
ortak pazarlama örgütlerinin yaygõnlaştõrõl-
masõ, işletmeler arasõ işbirliği ve elektronik 
ticaret imkanlarõnõn artõrõlmasõ desteklene-
cektir.  

7. BİLİM VE TEKNOLOJİ
YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

59. Ülkemizin rekabet gücünü artõracak
ve bilgi toplumuna dönüşümünü hõzlandõra-
cak teknolojik gelişmeyi sağlamak temel 
hedeftir.  

Bilgi toplumu hedefi doğrultusunda bilim-
sel ve teknolojik gelişmeler desteklenecektir. 
Teknolojik gelişme için gerekli fiziki, beşeri 
ve hukuki altyapõ geliştirilecek, ulusal yeni-
likçi buluş sistemi güçlendirilecektir. Ar-Ge'ye 
yönelik devlet yardõmlarõ artõrõlacak, tekno-
parklar desteklenecek ve risk sermayesi uygu-
lamasõ geliştirilecektir.  

Plan dönemi sonunda Ar-Ge faaliyet-
lerinin GSYİH içindeki payõnõn yüzde 1,5�e, 
iktisaden faal on bin kişiye düşen araştõrmacõ 
sayõsõnõn bir program çerçevesinde 20�ye 
ulaşmasõ hedeflenmektedir. 

Uygun teknolojinin seçimi, geliştirilmesi 
ve dönüştürülmesi sürecinden giderek 
teknoloji üretim aşamasõna geçilecektir. 

Ulusal savunma sanayiinin ihtiyaçlarõnõn 
planlanmasõ ve karşõlanmasõnda ülkemizin 
teknolojik yeteneğinden en üst düzeyde 
yararlanõlacaktõr.  

Genetik-biyoteknoloji, yeni malzeme 
teknolojileri, nükleer enerji teknolojisi, uzay 
bilim ve teknolojisi alanlarõnda gelişme sağ-
lanabilmesi için gerekli çalõşmalar yapõlacaktõr. 

Üniversitelerin sosyal alanlardaki araş-
tõrmalar dahil bilimsel araştõrma faaliyetle-
rine, yenilikçi buluşlara ve teknolojik geliş-
meye katkõlarõnõ artõrmaya yönelik destekler 
özellikle yatõrõm tahsislerinin artõrõlmasõ şek-
linde sürdürülecek, üniversite-kamu-özel 
kesim ortak Ar-Ge girişimleri özendirilecektir. 

60. Uluslararasõ teknik işbirliği faaliyet-
leri, ülke öncelikleri dikkate alõnarak planla-
nacak, koordine edilecek ve yönlendirilecektir. 

8. BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ

61. Dünyada ekonomik ve toplumsal
açõdan kilit bir nitelik kazanan bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanlarõnda hõzlõ bir gelişme sağ-
lanmasõ amaçlanacaktõr. Bu doğrultuda, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde rekabet gücünün 
artõrõlmasõna, hukuki ve kurumsal yapõnõn 
geliştirilmesine, insangücünün eğitimine ve 
Ar-Ge'ye önem verilecektir. Yazõlõm sektörü 
desteklenecek, hizmet, içerik ve donanõmõn 
gelişmesini sağlayacak koşullar hazõrlanacaktõr. 
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Ulusal bilgi altyapõsõ geliştirilerek bilgiye 
erişim kolaylaştõrõlacaktõr. İnternete erişim 
kapasitesi uluslararasõ gelişmelerin gerektir-
diği düzeye yükseltilecek, elektronik ticareti 
geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak için 
uluslararasõ kural ve standartlar çerçevesinde 
hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapõla-
caktõr. 

Telekomünikasyon hizmet yeteneğinin 
küresel düzeyde geliştirilmesi amaçlanacak-
tõr. Sektörün düzenlenmesinde, Avrupa Bir-
liği ve Dünya Ticaret Örgütü ile yapõlan anlaş-
malar ve ülke taahhütleri dikkate alõnarak, 
kullanõcõlarõn makul ücretlerle telekomünikas-
yon hizmetleri ve altyapõsõndan yararlanmasõ 
temin edilecek, saydamlõk ve eşitlik ilkeleri 
çerçevesinde tüketici haklarõ korunacak ve 
sektörde etkin bir rekabet ortamõ sağlana-
caktõr. 

9. TARIMSAL GELİŞME

62. Nüfusun dengeli ve yeterli beslen-
mesini sağlayan, sosyal ve çevresel denge-
leri koruyan, gõda güvenliğini ön planda 
tutan, rekabetgücü yüksek bir tarõmsal 
yapõnõn oluşturulmasõ temel amaçtõr. 

Üretim faktörlerinin daha etkin kullanõl-
masõnõ sağlayarak ve üstün nitelikli tohumluk 
kullanõmõnõ yaygõnlaştõrarak verimliliğin artõrõl-
masõna, çiftçilerin eğitimine, üretici örgütle-
rinin güçlendirilmesine, Ar-Ge faaliyetlerine, 
tarõmsal işletmelerin rekabet güçlerinin artõ-
rõlmasõna ve pazarlama ağlarõnõn geliştiril-
mesine önem verilecektir. 

Ürün fiyatlarõna devlet müdahaleleri 
yerine üretimin piyasa koşullarõnda talebe 
uygun olarak yönlendirilmesi sağlanõrken, atõl 
stoklarõn önlenmesi ve üretici gelir düzeyinin 
korunmasõ ve istikrarõ esas olacaktõr. Tarõmsal 
politikalarõn belirlenmesinde, Dünya Ticaret 
Örgütü Anlaşmasõ, Avrupa Topluluğu Ortak 

Tarõm Politikasõ ve diğer uluslararasõ yüküm-
lülükler dikkate alõnacaktõr.  

63. Hayvansal üretimin geliştirilmesi
amacõyla, hayvan õslahõna, hayvan hastalõk 
ve zararlõlarõyla mücadeleye, meralarõn 
kullanõmõnõn düzenlenmesine, yem bitkileri 
üretiminin artõrõlmasõna ve yayõm hizmet-
lerine ağõrlõk verilecektir.  

64. Ormanlar, sürdürülebilirlik, biyolojik
çeşitlilik ile yaban hayatõnõ koruma ve çok 
yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda 
ekonomik, sosyal, çevresel ve ergonomik 
kriterler çerçevesinde yönetilecek, işletilecek, 
korunacak ve geliştirilecektir. 

65. Su ürünleri üretiminin sürdürülebilir
şekilde geliştirilmesi için, iç sular ve denizler-
de kaynaklar etkin şekilde kullanõlacak ve 
yetiştiricilik özendirilecektir.  

10. ENERJİ

66. Enerji talebinin, güvenilir ve sürekli
biçimde düşük maliyetle karşõlanmasõ, üre-
timden tüketime kadar her aşamada enerji 
kaynaklarõnõn en rasyonel şekilde değerlen-
dirilmesi, verimli ve tasarruflu kullanõlmasõ 
esastõr.  

Elektrik enerjisi projelerinin, uzun yatõrõm 
süreleri, yüksek finansman gerekleri ve sek-
törün kendine özgü üretim ve tüketim yapõsõ 
nedeniyle, optimal bir sistem yaklaşõmõyla 
planlanmasõ ihtiyacõ devam etmektedir. Bu 
çerçevede, mevcut enerji kaynaklarõnõn eko-
nomik boyutlarda mümkün olan en üst düzeyde 
kullanõlmasõ, yenilenebilir enerji kaynaklarõ-
nõn geliştirilmesi, ithalatta ülke ve kaynak 
açõsõndan çeşitlendirmeye gidilerek güvenli 
bir yapõ oluşturulmasõ hedef alõnacaktõr.  

Sektörde kamu ve özel kesimin bir arada 
faaliyet gösterebileceği yeni bir yapõlanmaya 
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gidilerek düzenleyici kurullar oluşturulacaktõr. 
Özel kesimin optimal sistem planlamasõ yak-
laşõmõ içinde enerji yatõrõmlarõna yöneltilme-
sine, enerji yatõrõmlarõnda sürekliliğin sağlan-
masõna, rekabete açõk bir üretim ve dağõtõm 
sisteminin gerçekleştirilmesine çalõşõlacaktõr.  

Nükleer enerjinin uzun dönem gelişim 
planlarõ üzerinde önemle durulacaktõr. Doğal 
gaz kullanõmõnõn rasyonel bir şekilde yaygõn-
laştõrõlmasõ sağlanacaktõr. 

Elektrik enerjisi maliyetlerinin Avrupa 
Birliği ülkelerinin ortalama düzeyinde tutul-
masõ üzerinde önemle durulacaktõr. 

11. ULAŞTIRMA

67. Ekonomik ve sosyal gelişmenin
ihtiyaç duyduğu ulaştõrma hizmetlerinin 
ekonomik ve güvenli bir şekilde karşõlanmasõ, 
demiryolu ve denizyolu taşõmacõlõğõna önem 
verilerek ulaşõm türleri arasõnda ülke gerek-
sinimlerine uygun dengenin sağlanmasõ, can 
ve mal güvenliğinin yanõsõra çevreye verilen 
zararõn enaza indirilmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanõl-
masõ amaçlanacaktõr.  

Bu çerçevede, etkin bir sistemin oluştu-
rulmasõnõ sağlamak üzere, ulaştõrma alt 
sektörlerinin tümünü ele alan dinamik bir 
Ulaştõrma Ana Planõ hazõrlanacaktõr.  

Karayolu taşõmacõlõğõnda kurumsallaşma 
sağlanacak, demiryollarõnda ekonomik bir 
işletmeciliğin gerektirdiği yapõlanma oluş-
turulacak ve ulaştõrma sektöründe düzen-
leyici ve denetleyici kurum ve mekanizmalar 
geliştirilecektir. 

Demiryolu ve liman yatõrõmlarõ hõzlandõ-
rõlacak, mevcut havaalanlarõnõn altyapõ ve 
üstyapõ eksiklikleri giderilerek hizmet kalitesi 
ve kapasitesi artõrõlacaktõr. Devlet ve il yollarõ 

üstyapõsõ taşõdõklarõ trafiğe uygun hale geti-
rilecek ve ulaştõrmada trafik güvenliğinin 
artõrõlmasõna yönelik yatõrõm ve tedbirlere 
öncelik verilecektir.  

Avrupa-Asya ulaştõrma sistemlerine en 
uygun ulaştõrma altyapõsõyla katõlõm gerçek-
leştirilecek, ulaştõrma politikalarõnda ve mev-
zuatõnda Avrupa Birliğine uyum sağlanacaktõr. 

12. TURİZM VE TANITMA

68. Dünya turizm gelirlerinden alõnan
payõn artõrõlmasõ temel hedeftir. Değişen 
tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirile-
cek yeni alanlarla turizm mevsiminin yõlõn 
tamamõna ve turizmin potansiyel bölgelere 
yayõlmasõna yönelik tedbirler alõnacaktõr.  

Sektörle ilgili tüm yatõrõmlar, doğal, tarih-
sel ve sosyal çevreyi koruyucu ve geliştirici 
bir yaklaşõmla ele alõnacak, işgücünün niteli-
ğinin iyileştirilmesine ve turizm işletmelerinde 
uluslararasõ standartlara uyuma öncelik 
verilecektir.  

69. Tanõtma faaliyetlerinin sürekli ve
koordineli bir şekilde; yurtiçinde vatandaşlarõ 
milli ilke ve hedefler çerçevesinde bütünleş-
tiren, serbest, doğru ve çift yönlü bilgi akõşõnõ 
sağlayan; yurtdõşõnda ise Türkiye�nin kültürel 
birikimini, tarihi zenginliklerini dünya kamu-
oyuna anlatarak, yanlõş izlenimleri ortadan 
kaldõran bir çerçeveye kavuşturulmasõ temel 
amaçtõr. 

13. BÖLGESEL GELİŞME

70. Ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri
ile bir bütün teşkil eden gelişme sürecinde, 
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõ azaltacak 
politika uygulamalarõna hõz kazandõrõlacaktõr.  

Bölgesel gelişme politikalarõnõn oluştu-
rulmasõnda sürdürülebilirlik, bölgelerarasõ 



Uzun Vadeli Gelişmenin ve VIII. Planõn Temel Amaçlarõ ve Stratejisi 

229 

bütünleşme, yaşam kalitesi, sosyal ve eko-
nomik denge, kültürel gelişme ve katõlõm 
ilkelerine öncelik verilecektir. Bölgesel poli-
tikalarõn Avrupa Birliğinin bu alandaki poli-
tikalarõna uyumuna özen gösterilecektir.  

Yeni sanayi odaklarõnõn oluşmasõnda 
önemli bir işlevi olan Organize Sanayi Böl-
geleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin geliştiril-
mesine paralel olarak, orta ölçekli işletme-
lerin yaygõnlaştõrõlmasõ için Örnek Sanayi 
Siteleri uygulamasõ başlatõlacaktõr.  

Göç, metropoller yerine gelişme potan-
siyeli yüksek, hinterlandõ ile ticari, sosyal 
bağlarõ kuvvetli, bölgede gelir ve istihdam 
yönünden çarpan etkisi yaratabilecek fonk-
siyonel bölge merkezlerine yönlendirilecek 
ve bu merkezlerdeki altyapõ yatõrõmlarõna 
öncelik verilecektir. 

Planlarõn mekan boyutunun geliştirilmesi 
için Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi 
Araştõrmasõ güncelleştirilerek Plan Bölgeler 
oluşturulacaktõr. 

Bölgesel çalõşmalar, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu, Doğu Karadeniz, Marmara ve Doğu 
Akdeniz bölgesel gelişme planlarõ başta olmak 
üzere, komşu ülke potansiyellerini de dikkate 
alacak şekilde hõzlandõrõlarak sürdürülecektir. 

İl Planlama ve Koordinasyon birimleri 
güçlendirilecektir. 

Kõrsal kalkõnma projelerinde yerel kaynak-
larõn harekete geçirilmesine öncelik verilecek, 
projelere sivil toplum örgütlerinin katõlõmõ 
sağlanacak; üretken istihdamõn artõrõlmasõna, 
insangücü kaynaklarõnõn geliştirilmesine, koo-
peratifleşmeye ve tarõmdõşõ ekonomik faali-
yetlerin desteklenmesine devam edilecektir. 

Kõrsal alanlarda merkezi nitelik taşõyan 
yerleşim birimlerinin altyapõlarõ geliştirilecektir. 

Orman köylülerinin yerinde kalkõndõrõl-
masõ amacõyla, ayni kredi uygulamasõ yay-
gõnlaştõrõlarak üretkenlikleri artõrõlacak ve 
refah seviyeleri yükseltilecektir. 

Metropollerin sorunlarõ, çevre illeri de 
kapsayacak şekilde, bölgesel gelişme planlarõ 
çerçevesinde ele alõnacaktõr. Metropollerin 
tek merkezli kentsel yapõsõ çok merkezli bir 
yapõya dönüştürülerek, yoğunluklar denge-
lenecektir.  

14. YERLEŞME, KENTLEŞME,
KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI

71. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacõ
doğrultusunda kentsel ve kõrsal altyapõ yeni 
ve bütüncül bir yaklaşõmla geliştirilecek, kent-
lerin karakteristik kültür dokularõ korunacaktõr. 

Kentsel planlara uygun arsa sunumunu 
ve düzenli yapõlaşmayõ sağlayacak yöntemler 
ile etkin denetim, yönetim biçim ve araçlarõ 
geliştirilecektir. 

Hõzlõ kentleşmenin ve artan nüfusun 
konut ihtiyacõnõn karşõlanabilmesi için konut 
üretimi ve sahipliği teşvik edilecektir. 

Konut üretiminde yapõ ve çevre kalitesi 
artõrõlacaktõr. Kentleşme sürecinde tarihi, 
doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korun-
masõ ve sağlõklõ, güvenli, kaliteli, ekonomik 
konut ve çevrelerin oluşturulmasõ amacõyla 
yapõ ve çevre standartlarõ geliştirilecektir.  

Konut ve kentleşmeye ilişkin coğrafi bilgi 
sistemlerine dayalõ veri tabanõ oluşturulacaktõr. 

72. İnşaat, mühendislik, mimarlõk, müşa-
virlik ve müteahhitlik hizmetlerinin ulusal ve 
uluslararasõ kalite standartlarõna ve Avrupa 
Birliği mevzuatõna uyumlu bir yapõya kavuştu-
rulmasõ için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 
Yurtdõşõ müteahhitlik hizmetlerinin özendiril-
mesine devam edilecektir. 
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73. Tarõmsal altyapõ yatõrõmlarõnõn her
aşamasõna yatõrõmdan faydalananlarõn katõ-
lõmõ gerçekleştirilerek, mevcut altyapõnõn ve
kaynaklarõn etkin kullanõmõ sağlanacaktõr.

15. ÇEVRE

74. Ekonomik ve sosyal gelişmeyi ger-
çekleştirirken insan sağlõğõnõ, ekolojik den-
geyi, tarihi ve estetik değerleri korumak 
esastõr.  

Çevre alanõnda öncelikli faaliyetler belir-
lenecek, uygulamada ilgi gruplarõ arasõnda 
eşgüdüm sağlanacak ve sorunlarõn çözü-
münde toplumsal uzlaşmaya önem verile-
cektir. 

Orta ve uzun dönemde çevre sorunla-
rõnõn çözümü için uygulanacak politikalar ve 
geliştirilecek stratejilerin, ülke gerçekleri de 
dikkate alõnarak, Avrupa Birliği normlarõ ve 
uluslararasõ standartlara paralel olmasõ 
sağlanacaktõr. 

Çevresel yönetim kapasitesi ve yönetim 
araçlarõ etkin hale getirilecektir. 

16. DOĞAL AFETLER

75. Afet zararlarõnõn enaza indirilmesine
yönelik sosyal, hukuksal, kurumsal ve teknik 
yapõnõn oluşturulmasõ esastõr.  

Marmara ve Bolu-Düzce depremlerinin 
olumsuz etkilerinin giderilmesi için; kalõcõ 
konutlar, kent altyapõsõ, yollar, eğitim, sağlõk, 
haberleşme ve diğer altyapõ tesisleri ile kamu 
hizmetlerine yönelik binalarõn yapõm ve 
onarõmlarõ hõzla tamamlanacaktõr.  

Toplumun her kesiminin afetleri doğru 
olarak algõlamasõ ve bilinçlendirilmesi ama-
cõyla sürekli ve sistemli eğitim sağlanacaktõr. 
Ayrõca konu ile ilgili mesleki eğitime gereken 
önem verilecektir.  

Merkezi ve yerel yönetim, özel sektör ve 
sivil toplum örgütleri arasõnda uzmanlaşmõş 
dengeli bir görev dağõlõmõnõ ve etkili koordi-
nasyonu sağlayacak bir afet yönetim sistemi 
geliştirilecektir.  

Ülke genelinde bütünleştirilmiş afet hari-
talarõ hazõrlanarak afet duyarlõ imar planlarõ 
yapõlacaktõr. Etkili bir yapõ denetim sistemi 
oluşturulacaktõr.  

17. KAMU HİZMETLERİNDE
ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI

76. Kamu yönetiminin yeniden yapõlan-
dõrõlmasõnda; kamu hizmetlerinin yeniden 
değerlendirilmesi, görev ve teşkilat arasõnda 
dengenin sağlanmasõ, hizmet etkinliğinin 
artõrõlmasõ, kamu hizmetlerinde vatandaşõn 
taleplerini esas alan kaliteli mal ve hizmet 
sunumu, gerekli sayõ ve nitelikte personelin 
istihdamõ, katõlõmcõlõk ve halka dönük bir 
yönetim anlayõşõnõn yerleştirilmesi esas ola-
caktõr.  

Kamu yönetiminde performansõn artõrõl-
masõ, yetki, işbölümü ve sorumluluklarõn açõk 
bir şekilde tanõmlanmasõ, yetki devri ve 
esneklikle birlikte hesap verme sorumluluğu-
nun ve yönetsel saydamlõğõn güçlendirilmesi, 
kamu yönetici ve çalõşanlarõnõn niteliklerinin 
geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumun-
da bilgi ve iletişim teknolojilerinden yaygõn 
bir şekilde yararlanõlmasõ sağlanacaktõr. 

Norm kadrolara ve objektif seçme kriter-
lerine dayalõ bir istihdam politikasõ izlenecek, 
kariyer ve liyakat esas alõnacak ve eşit işe 
eşit ücret ilkesine dayalõ bir sisteme geçile-
cektir.  

Merkezi idare ile mahalli idareler, üniter 
yapõ içinde, yönetimin bütünlüğü ilkesine 
uygun iş bölümü ve koordinasyona dayalõ bir 
yapõya kavuşturulacaktõr. Mahalli idare hizmet-
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lerinin etkinliği artõrõlacak ve sağlam gelir 
kaynaklarõna kavuşmasõ sağlanacaktõr.  

77. Yargõlamanõn işleyişi ve unsurlarõnda
kaliteyi artõrõcõ ve çağdaş ölçütlere uyumu 
sağlayõcõ çabalar sürdürülecek, yargõ sürecini 
hõzlandõrõcõ düzenlemeler yapõlõrken, kişilere 
sağlanan yasal güvencelerin zedelenmeme-
sine özen gösterilecektir.  

Türk hukuk mevzuatõnõn uluslararasõ 
normlara ve çağdaş gelişmelere uyumlu hale 
getirilmesi için yapõlan çalõşmalar sürdürüle-
cektir. 

78. Güvenlik hizmetlerinde önleyici ve
izleyici zabõta hizmetlerinin uyumlu bir şekilde 
geliştirilmesi, istihbarat ve kriminal hizmetle-
rinin güçlendirilmesi sağlanacaktõr. Güvenlik 
kuvvetlerinde halkla ilişkilerin, hizmeti iyileş-
tirici, hõzlandõrõcõ ve şeffaflõğõ sağlayõcõ yönde 
geliştirilmesi sürdürülecektir. 

Güvenlik hizmetlerinde etkinliği artõrabil-
mek ve gerek önleyici gerekse izleyici zabõta 
hizmetlerinde başarõlõ olabilmek için, bu görevi 
yapan kuruluşlarca personelden tasarruf 
sağlayõcõ teknoloji yoğun yatõrõmlara ağõrlõk 
verilecektir.  

79. Avrupa Birliğine üyelik hedefi doğrul-
tusunda, Avrupa Birliğinin müktesebatõnõn 
üstlenilmesi ve uygulanmasõna yönelik idari 
kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktõr. 

18.  EKONOMİDE ETKİNLİĞİN
ARTIRILMASI

80. Ekonomik ve sosyal maliyeti oldukça
yüksek olan yolsuzluğa karşõ yürütülecek 
mücadele çerçevesinde, kamu yönetimi ve 
adalet sistemi iyileştirilecek, rekabetçi piyasa 
yapõsõ geliştirilecektir. 

81. Tekel niteliğindeki sektörlerde düzen-
leyici kurumlar oluşturularak, özelleştirme ve 
sektöre girişte rekabetin sağlanmasõna özen 
gösterilecektir.  

Rekabet Kanununa ek olarak, ticaret ve 
yatõrõmlarla ilgili mevzuatta yapõlacak düzen-
lemelerle rekabeti bozucu, engelleyici veya 
kõsõtlayõcõ davranõşlar önlenecektir.  

82. Uluslararasõ standartlarla uyumlu
fikri haklar sistemi, bütün kurum ve kural-
larõyla oluşturulacak, fikri haklarõn korunmasõ 
konusunda eğitim ve bilgilendirmeye öncelik 
verilerek, bu alanda toplumsal bilincin 
geliştirilmesi sağlanacaktõr. 
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İnsani Gelişmişlik Endeksi 903 
İnşaat 1722-1727 
İnternet 105, 628, 661, 1235, 1239, 1251, 1253, 

1262, 1263 
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattõ 1550, 1551,  
İskan 1797, 1788 
İslam Konferansõ Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari 

İşbirliği Daimi Komitesi 397-402, 429, 
445  

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ 74  
İsteğe bağlõ sigortalõ 983 
İstihdam 129, 131, 143, 144, 170, 198, 245, 

257, 292, 482, 502, 503, 557, 563, 
579, 586, 603, 604, 609, 895, 898, 
921, 924, 928, 931, 933, 935, 939-941, 
955, 1114, 1130, 1131, 1140 

İstinaf mahkemeleri 1856, 1875 
İş 
 sağlõğõ ve güvenliği 958, 968 
 Sağlõğõ ve Güvenliği Kurulu 977 
İşgücü 6, 7, 11, 186, 189, 921, 923, 924, 926, 

927, 932 
 katõlma oranõ 926 
 mobilitesi 915 
 ödemeleri 895 
 piyasasõ 131, 292, 603, 923, 928, 932, 959, 

966 
 Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu 979, 970 
İşsizlik 130, 598, 925, 929, 931, 935 
 oranõ 922, 925, 940 
 ödeneği 988 
 sigortasõ 602, 1000, 1006 
 sigortasõ yasasõ 908 
İthalat 35, 37, 84, 278, 279, 280, 299, 306 

Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ 525
Jeostratejik 21, 165, 181 
Jeotermal enerji 1111 

Kabotaj 1487
Kaçak yapõlaşma 1629, 1632, 1633, 1641 
Kadastro 1367, 1369, 1745, 1746, 1754, 1755 
Kadõn 804-816 
 sağlõğõ 810 
 okur-yazarlõk oranõ 804, 806, 814 
 işgücüne katõlma oranõ 805 
Kalite 144, 161, 182, 491, 528, 545, 580, 640, 

683, 724, 725, 764, 1073, 1141, 1147, 
1148, 1166, 1169, 1182, 1835, 1836, 
1845, 2082, 2084-2087 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler 547-569 
Kamu  
 açõklarõ 24, 42, 77, 80, 196 
 alõmlarõ 1144, 1157 
 altyapõ yatõrõmlarõ 95 
 finansmanõ 312-316 
 gelirleri 43, 1834 
 harcamalarõ 29, 45, 46, 141, 201, 203, 207, 

289, 313 
harcanabilir geliri 297, 300 

 ihaleleri 2042 
İktisadi Teşebbüsleri 47, 50, 239-242  
borç stoku 80, 196 

 borçlanma gereği 42, 316 
genel dengesi 20, 47, 53, 288, 313, 314, 316 

 tasarruflarõ 31, 305 
ücret adaleti 954, 955 

 maliyesi 287 
 menkul kõymetleri 67 

personel rejimi 954, 980 
sabit sermaye yatõrõmlarõ 46, 296, 304 

 sulamalarõ 1764 
 yatõrõm programõ 1952, 1954, 1955, 1962, 

1963 
 yatõrõm reel endeksi 302 
 yatõrõmlarõ 176, 177, 243-254, 302, 477 
 yönetimi 193, 1827-1854 
Kamulaştõrma 1788, 1797 
Kanalizasyon 150, 157, 610, 1653, 1657, 1670, 

1675, 1787, 1798 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 397, 409-416  
Karadeniz Ticaret ve Kalkõnma Bankasõ 411, 414 
Karapara 75, 2071 
Karayolu 
 altyapõsõ 1521, 1531 
 taşõma politikalarõ 1513-1516, 1525, 1527-

1530, 1540 
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 ulaştõrmasõ 1513, 1522, 1530, 1539, 1542  
 Yap-İşlet Devret Modeli 1519, 1520, 1532 
 yasal düzenlemeler 1515, 1516, 1526, 1527, 

1541, 1542, 1543 
Karkas ağõrlõk 1331 
Kat mülkiyeti 1649 
Katma Değer 25-27, 55, 163, 170, 245, 282, 

290, 471, 472, 937, 1113, 1130, 1153 
Katma Protokol 318 
Kayõtdõşõ 
 çalõşma 948, 966 
 ekonomi 2066-2081 

istihdam 52, 992, 1003, 2070, 2076 
Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu 222  
Kaynaştõrma okullarõ 689 
Kazakistan 403, 382, 384, 385  
Kentleşme 142, 610, 1607, 1608, 1637, 1645, 

1648 
Kentsel nüfus 1605, 1608, 1612 
Kimya 1137 
Kõrgõz Cumhuriyeti 403 
Kõrsal 
 altyapõ 581 
 kalkõnma 570-585 
 kalkõnma projeleri 1286, 1287 
Kõsa vadeli avans 60 
KKTC 166, 386, 394, 395, 403, 544, 1657 
Komşu haklarõ 2049-2051, 2062 
Konsolide 
 bütçe açõğõ 47, 48, 49 

bütçe faiz ödemeleri 46 
Konut 1627, 1629-1631, 1634, 1636-1638, 1642-

1645 
 finansmanõ 1638, 1646 
Kooperatif 1791 
Kopenhag 
 Kriterleri 184, 352, 353, 362 
 Zirvesi 323 
Korunan alanlar 1364, 1370, 1371 
Korunmaya muhtaç çocuklar 835, 842, 1018 
Koruyucu sağlõk 712, 716, 727, 748 
KOSGEB 1172, 1181 
Köy yolu yapõmlarõ 1524, 1537, 1538, 1542 
Kur 
 bandõ 221 
 politikasõ 197, 221, 288 
 sepeti 221  

Küçük  
Sanayi Siteleri 501,557, 1166-1168, 1178, 

1179 
 Orta Boy İşletmeler 256, 257, 269, 462, 

466, 501, 552, 933, 1040, 1140, 1169-
1177, 1184, 1186-1188 

Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü 836 
Kültür 16, 121, 161, 166, 180, 181, 186, 378, 

378, 396, 491, 588, 634, 676, 687, 
726, 779, 781, 783, 846, 857-888, 
1052, 1055, 1058, 1205, 1598, 1599, 
1614, 1616, 1644, 1808, 1973, 2048 

Küresel  
 ekonomi 466 
 rekabet 459 
Küreselleşme 1-4, 8-19, 184, 189, 194, 350, 456, 

457, 586-589, 1050, 1065, 1124, 1463, 
1884, 1936, 2040 

Kütüphane 861 

Laiklik 161, 377, 1385 
Laktasyon 1331 
Liman 1479, 1480, 1484, 1488, 1489, 1496 
Lüksemburg Zirvesi 324, 325 

M2 61
M2Y 61 
Maastricht kriterleri 183, 213, 316 
Madde bağõmlõlõğõ 778, 782, 838, 843, 847 
Maden  
 arama faaliyetleri 1100, 1102 
 Kanunu 1095, 1109 
Madencilik 1089, 1092, 1094, 1095, 1098, 1107-

1109 
Mağdur haklarõ 1861, 1880 
Mahalli idare 54, 156, 212, 499, 542, 685, 693, 

1903, 1904, 1908, 1912, 1914-1916, 
1918, 1919, 1924, 1926-1929, 1931, 
1940, 1941 

Makina imalat 1137 
Makroekonomik 
 istikrar 11, 83, 88, 199, 289, 478, 609, 1125 
 politikalar, 21, 24, 29, 195, 199 
 program 81-83, 288, 294, 308, 311, 951 
Mali 
 piyasalar 13, 20, 57, 70, 72, 222, 224, 225, 

228, 229, 231, 235 
 saydamlõk 203, 222, 225, 226, 227, 230 
 aracõlõk 229 

etkinlik 222, 225 
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Sistemi Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu 
225 

Maliye politikasõ 25, 29, 30, 78, 83, 196, 200, 288 
Manas 384 
Manipülasyon 235 
Markalar 2052 
Marmara Bölge Planõ 485, 533, 545 
Marmara depremi 345, 476, 532, 1115, 1984 
MEDA 343, 347 
Medeni kanun 808, 816 
Menkul kõymetler ihraçlarõ 72 
Mera 

õslahõ 566, 1374 
 yönetimi 566 
Merkez Bankasõ 58-60 
Meslek 
 standartlarõ sõnavõ ve belgelendirme sistemi 

928, 930, 936 
yüksek okulu 654, 692 

Mesleki danõşmanlõk sistemi 928 
Mesleki teknik eğitim 655, 691 
Metropoller 487, 502, 506, 507 
Mevduat 61, 62, 65  
 bankalarõ kredileri 62 
 munzam karşõlõklarõ 222 
 sigortasõ 226 
Mikroelektronik teknolojisi 4 
Milli değerler 868 
Mobil telekomünikasyon 1237, 1251, 1252,  
Moğolistan 385 
Muhasebe Standartlarõ Kurulu 227 
Munzam sosyal güvenlik sandõklarõ 990 
Mutlak yoksulluk 899, 900, 911 
Mühendislik-Mimarlõk ve Teknik Müşavirlik 1731 
Mülkiyetin tabana yayõlmasõ 234 
Müteahhitlik hizmetleri 1732 

Net
 dõş varlõklar 59 

iç borç kullanõmõ 49 
 iç varlõklar 59,60 
Nimet-külfet dengesi 995 
Nitelikli 

insangücü 760, 765, 773, 1126 
 işgücü göçü 1050, 1061 
Norm kadro çalõşmalarõ 953, 980 
Norm ve standart birliği 993, 1005 
Nüfus 171, 172, 1627, 1637 
 kanunu 636 

 kayõt sistemi 635 
Nükleer enerji 1103, 1437 

OECD/DAC 444, 446, 452 
Okul öncesi eğitim 653, 655, 677, 688, 701 
Okullaşma oranlarõ 173, 655 
Okuma yazma oranõ 652 
Olağanüstü Hal Bölgesi 554, 564 
Olimpiyat oyunlarõ 787, 795 
Optimum işletme büyüklükleri 1297 
Ordu-Giresun Kõrsal Kalkõnma Projesi 573 
Organize Sanayi Bölgesi 488, 501, 530, 556, 

1611, 1620-1623, 1626 
Orman 
 araştõrmalarõ 1379 
 bakõmõ 1374 
 köyleri 1790 
 köylüsü 1376 
 yangõnlarõ 1377 
 yollarõ 1373 
Orta vadeli harcama sistemi 202, 289, 313 
Ortalama iç borçlanma vadesi 70 
Ortaöğretim 173, 653, 655, 663, 667 
Otomotiv 1154 
Otoyol yapõmlarõ 1517-1520, 1531-1534 

Öğretim elemanõ 107, 489, 593, 595, 671, 681 
Öğretmen 653, 660, 681, 704 
Örgün eğitim 653 
Örnek Sanayi Siteleri 501 
ÖSYM 674 
Özel 
 emeklilik sigortasõ 236 

harcanabilir gelir 297, 300 
 idare 1905, 1918, 1942 
 istihdam bürolarõ 928, 941 

kesim tüketim harcamalarõ 25, 29, 298 
kesim sabit sermaye yatõrõmlarõ 20, 25, 29, 

30, 296 
 tasarruflar 31, 297, 305 
 yatõrõm 178, 292, 303 
 yatõrõm reel endeksi 303 
Özelleştirme 55, 188, 215, 239, 240-242, 251, 

288, 314-316, 621, 1097, 1128, 1401, 
1417, 1443, 1454, 1676, 2041 

Özürlü 833, 842, 1021, 1033 

Para ve kur politikasõ 197, 220, 221
Pasif sigortalõ 983 
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Patent 
 faydalõ modeller 2052 
 marka vekilliği 2054, 2065 
Pazar içi rekabet 2041 
Petrol 1091, 1092, 1104, 1151 
Plan bölgeleri 509-546 
Portföy yönetimi 994 
Posta hizmetleri 1240, 1261, 1265,  
Prim  
 sistemi 1321 
 tahsilat oranõ 984 
Prime esas kazanç 984, 987 
Proje 
 döngüsü 1953 
 Döngüsü Yönetmeliği 1969 
 stoku 1953, 1964 
 yönetimi 1953, 1954, 1959 

Reel
döviz kuru 20 
faizler 20, 25, 30, 31, 61, 70, 71, 80, 88, 

288, 295, 314 
 ücret artõşlarõ 20 
Rehabilitasyon hizmetleri 1022 
Rehberlik 676, 689 
Rekabet  

hukuku ve politikalarõ 2032-2046 
 kültürü 2036 
Rekabetgücü 32, 186, 189, 245, 264, 282, 758, 

766, 1125, 1130, 1133, 1134, 1137, 
1141, 1154 

Reklam Kurulu 1066, 1067, 1074, 1086 
Repo işlemleri 73,  
Resmi rezervler 40 
Rezerv para 61 
Risk 
 sermayesi 1218 
 Yönetimi 228 
 yönetimi araçlarõ 1283 
Rusya krizi 24, 30, 32, 34, 38, 40, 67 

Sağlõğõn korunmasõ 726
Sağlõk 17, 162, 177, 178, 187 

bilgi sistemi 741 
 eğitimi 727, 733 
 evi 709 

hizmeti sunumu 730, 741, 755 
 insangücü 710, 720 
 meslekleri 754 
 ocağõ 709, 732 

 personeli sayõsõ 761 
 sigortasõ 215, 600, 711, 730, 997 
 yönetimi 735 
Sağlõkta eşitlik ve hakkaniyet 725 
Sanat 877, 881, 882 

geleneksel el sanatlarõ 855 
Sanatkar 1037-1043, 1046-1048 
Sanayi 

sektörü 25, 26, 28, 88, 131, 147, 168, 170, 
178, 189, 261, 290, 321, 392, 472, 
474, 596, 616, 663, 668, 703, 923, 
1122-1131, 1135, 1137-1147, 1192, 
1212, 1221 

üretimi 25, 35 
 ürünleri 1123,1131 
Sanayinin desteklenmesi 1130 
Satõn alma gücü paritesi 23, 461 
Savunma sanayii 1132, 1137, 1145, 1195, 1211 
Sektörel 
 Dõş Ticaret Şirketleri Modeli 269  
 kümeleşme 272 
Sendikal Haklar 944, 974 
Sendikalar 957, 969 
Serbest bölgeler 273, 555 
Serbest Ticaret Anlaşmasõ 434 
Serbest zamanlar 851-854 
Sermaye 

hareketleri 24, 38, 40 
 piyasasõ 31, 74, 232, 233 
 Piyasasõ Kanunu 74 
 stoku 292 
Sigortacõlõk 236 
Sõğõr ithalatõ 1335 
Silvikültür 1371 
Sõnai haklar 2052-2055, 2063 
Sõnõr ticareti 281 
Sistemik risk 230 
Sivas-Erzincan Kõrsal Kalkõnma Projesi 574 
Sivil 

istihdam 982, 992 
 toplum kuruluşlarõ 609, 851, 854 
 toplum organizasyonlarõ 1380, 1970-1979 
Sokak çocuklarõ 834, 852 
Sokakta çalõşan çocuklar 834 
Sondaj Karot Bilgi Bankasõ 1112 
Sosyal  

diyalog 949, 965, 976 
 fonlar 44 



241 

güvenlik 44, 51, 52, 120, 128, 199, 216, 
218, 315, 817, 823, 907 

güvenlik reformu 52  
 hizmet 916, 1009, 1015, 1019, 1024, 1026, 

1028, 1030, 1032-1034, 1036 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 835, 

1010 
 ormancõlõk 1376 
 sigorta 982 
 yardõm 907, 1009-1013, 1015, 1017, 1019, 

1026, 1028, 1033-1036 
 Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu 

1011 
Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi 468, 469 
Sözleşmeli yetiştiricilik 1341 
Sponsorluk 802 
Spor 790, 792, 793, 794, 798, 800-803 
SSK 983-987, 1005 
Standart dõşõ çalõşma 938 
Stand-By Anlaşmasõ 81, 288 
Stok yönetimi 1283, 1322 
Su 
 kaçağõ 1656 
 kaynaklarõ 1652, 1660, 1661, 1671 
 Kullanõcõ Birlikleri Kanunu 1795 
 standartlarõ 1672 
 Yasasõ 1792 
Sulanan alan 1764 
Suni tohumlama 1333, 1345 
Sürdürülebilir 
 büyüme 291 
 kalkõnma 159, 464, 579, 640, 1802, 1810 
 turizm 1573, 1587, 1826 

Şehir ormancõlõğõ 1375
Şehirleşme hõzõ 150, 1605, 1612 
Şirket birleşme ve devralmalarõ 2040 

Tahvil ihraçlarõ 38
Takasbank 74 
Takip ve yönlendirme alt ve üst kurullarõ 784 
Tam gün 739, 751 
Tanõtõm 
 faaliyetleri 1596, 1598, 1598, 1603 
 Fonu Kurulu 1604 
 öğeleri 1600 
Tapu 1744, 1753 
Tarõm 
 gelirleri 895 
 politikalarõ 1278, 1279, 1280, 1281 

 satõş kooperatifleri ve birlikleri 1276, 1292 
sektörü 27, 28, 84, 170 

Tarõmda Yeniden Yapõlandõrma ve Destekleme 
Kurulu 1276, 1307 

Tarõmsal 
 araştõrma 1288, 1289 
 girdiler 1317 
 işletmeler 1270 
 KİT'ler 1291 
 Ürün Sigortalarõ Kanunu 1277, 1306 
 yayõm 1320 
Tasarõm 1125, 1126, 1142, 1154 
Tasarruf 
 Mevduatõ Sigorta Fonu 64 
 mevdutlarõ 61 
Taşkõn 1666 
Taşocakçõlõğõ Nizamnamesi 1095, 1109 
Teknik 
 işbirliği 426 
 yardõm 386, 445, 447, 453 
Teknoloji 1-8, 105, 162, 163, 189, 245, 247, 

257, 265, 272, 282, 286, 447, 500, 
529, 586-589, 634, 679, 739, 770, 933, 
1070, 1077, 1124, 1126, 1130, 1135-
1138, 1142, 1145, 1190, 1192, 1203, 
1205, 1207-1209, 1211-1216, 1218, 
1222, 1227 

 enstitüleri 1138 
kapasitesi 282, 596, 1138 

Teknolojik gelişme 1-8, 586, 634, 641, 939, 
1070, 1124, 1199, 1205, 1215, 1246, 
1250, 1259, 1678 

Teknopark 1138, 1184, 1222 
Telekomünikasyon 4, 1231, 1236, 1237, 1243, 

1248, 1249, 1251, 1252, 1268 
Telif haklarõ 866 
Temel 
 eğitim 658, 678, 690 
 sağlõk 712 
Teşvik 
 belgeli yatõrõmlar 495,552 
 politikalarõ 257  
Ticari 

banka kredileri 67 
bankalar 64, 65 
bankalar konsolide bilanço büyüklüğü 63 

TİKA 385 
Tõp fakültelerinin öğrenci kontenjanlarõ 722, 740 
TOBB 441 
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Tohumluk 1309, 1315, 1316 
Toplam doğurganlõk hõzõ 631, 632 
Toplam Faktör Verimliliği 169, 291, 302, 304 
Toplam krediler 67 
Toplam yatõrõmlar 31, 175, 176, 255 
Toplu konut 1629 
Toplu pazarlõk 947, 950 
Toplum merkezi 1014 
Toplumsal dönüşüm 164, 168 
Toprak muhafaza 1374 
Toptan eşya fiyatlarõ 61, 77-79 
TPAO 382 
Trafik 

yasal düzenlemeler 2011, 2015, 2016, 2018, 
2019, 2022, 2028, 2029 

denetim hizmetlerinin etkinleştirilmesi 2008, 
2011, 2012, 2024 

 eğitimi 2016, 2017, 2023, 2024, 2027 
kara noktalar ve kaza analizleri 2012, 2020, 

2026, 2031 
 kazalarõ 2009, 2013-2015, 2026, 2030 
Transfer 
 harcamalarõ 45, 46 
 sistemi 912 
Transgenik bitkiler 1315, 1329 
Turist 
 sayõsõ 94, 630, 1563, 1575 
 tüketiciler 1085 
Turistik 
 yatak kapasitesi 1564, 1576 
 yöre belediyeciliği 1921, 1578  
Turizm 255, 303, 307, 474, 529, 553, 584, 630, 

1498, 1563-1594 
 eğitimi 1568, 1582 

gelirleri 94, 299, 307, 630, 1563, 1574 
 mevzuatõ 1588-1594 
 teşvikleri 1577 
 altyapõ 1569, 1579, 1580, 1567 
 tüketici haklarõ 1085 
 çeşitlendirilmesi 796, 1586 
Tuz Kanunu 1095, 1109 
Tüketici 
 fiyatlarõ endeksi 52 
 haklarõ 1072, 1085 
 Konseyi 1066 
 Mahkemeleri 1066, 1074, 1081 
 Sorunlarõ Hakem Heyetleri 1066, 1068, 

1074, 1088 

Tüketicinin 
 bilgilendirilmesi 1071-1073, 1078 
 eğitimi 1072, 1075 
 Korunmasõ Hakkõnda Kanun 1066, 1082 
 örgütlenmesi 1076 
Tüketim mallarõ 35, 1119 
Türk 
 Akreditasyon Kurumu 1141 
 Cumhuriyetleri 166, 377-381, 389, 403, 407, 

430, 434, 437, 438, 445, 449 
dili 870, 872 
kültürü 867, 874, 884 

Türkiye türkçesi 873 
Türkmenistan 403, 382 
Tütün destekleme alõmlarõ 1163 

Ulaşõm 167, 177
Ulaştõrma 
 Ana Planõ 1440, 1452 
 çevre 1450, 1455 
 koordinasyon 1442 
 sektörü 91, 92 
 uluslararasõ ilişkiler 1462 
Ulusal 

Çevre Stratejisi ve Eylem Planõ 1799, 1809, 
1810 

 Program 184, 332, 333, 338, 354, 355, 357, 
364-367

 yenilik sistemi 1202, 1228,  
Uluslararasõ 
 Müteahhitler Birliği 380 

Para Fonu (IMF) 81, 288  
 rekabet 2 
 rezervler 59 
 tahkim 55 
Uyuşturucu kullanõmõ ile mücadele 784 
Uzaktan 
 Algõlama Sistemleri 1381, 1748, 1758, 1759 
 eğitim 679 
Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi 160-181 

Ücret
 artõşlarõ 32, 77 
 politikalarõ 951, 967 
Ücretsiz aile işçisi 898, 901, 924, 925 
Ülke tanõtõmõ 1595, 1598 
Üretici birlikleri 1277, 1304 
Ürün 
 Borsalarõ Geliştirme Projesi 1319 
 güvenliği 1087 
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Vakõf eserleri 888
Vardiya uygulamasõ 720 
Vergi 31, 43, 44, 208-212, 223, 231, 236, 315 
 dõşõ normal gelirler 44 

gelirleri 43, 44 
 yükü 909 
Veri iletişim alt yapõsõ 1239 
Verimlilik 6, 20, 24, 198, 588, 1166, 1176, 1316, 

1837, 2082, 2084, 2087 

Yabancõlarõn çalõşma izinleri hakkõnda mevzuat
961, 981 

Yan sanayi 1124, 1159, 1182 
Yapõ Denetimi 1635 
Yapõlabilirlik etüdü 1953, 1954, 1960, 1962 
Yapõsal 
 değişim projeleri 20 
 dönüşüm 169 
 fonlar 462 
 reformlar 199 
Yap-İşlet-Devret 57, 241, 1401, 1404, 1501, 

1507, 1519, 1520, 1657, 1669, 1676 
Yarõ zamanlõ çalõşma 721 
Yaşlõlar 1022, 1033 
Yatak kullanõm oranõ 709 
Yatõlõ ilköğretim bölge okullarõ 558 
Yatõrõm 
 mallarõ 1119 
 politikalarõ 243-263 
 tahsisleri 1954 
Yatõrõmlarõn desteklenmesi 258, 1130, 1140 
Yaygõn eğitim 653, 670, 693 
Yayõncõlõk 1231, 1267,  
Yazõlõm 105, 257, 1137, 1153, 1230, 1234, 1242, 

1245,  
Yem üretimi 1348 
Yeni malzemeler 4, 1207 
Yeni sanayi merkezleri 474, 475, 500, 501 
Yeni teknolojiler 162, 1104, 1126, 1142, 1154, 

2056 
Yenilenebilir enerji 1436 
Yerel 
 sanayi odaklarõ 466 

 Yönetim 1906, 1908, 1913, 1918, 1925, 
1930, 1931, 1933-1939, 1942, 1945, 
1947-1950 

Yerli enerji kaynaklarõ 1436 
Yeşil  
 Kart 711, 1016 
 kuşak 1366, 1375 
 Sertifika 1382 
Yeşilõrmak Havza Gelişim Projesi 530, 543 
Yetiştiricilik 1352, 1359 
Yetiştirme yurdu 835 
Yõllõk nüfus artõş hõzõ 96, 592, 631, 632 
Yoksullaşma riski 912 
Yoksulluğun azaltõlmasõ 17, 910, 1024 
Yoksulluk 126, 174-178, 185, 608, 889, 920 
Yoksullukla mücadele programõ 608, 889, 917, 

918 
Yozgat Kõrsal Kalkõnma Projesi 570, 572 
Yurt dõşõ inşaat sektöründe çalõşan işgücü 1050 
Yurt dõşõnda Yaşayan 
 Türk vatandaşlarõ 1049-1052, 1054-1058, 

1060-1062, 1064 
 Vatandaşlar Danõşma Kurulu 1053 
 Vatandaşlar Üst Kurulu 1053 
 vatandaşlarõn sosyo-kültürel sorunlarõ 1052, 

1055, 1058, 1063 
Yurt içi ve yurt dõşõ tanõtma 1598, 1600, 1601 
Yurtdõşõ müteahhitlik şirketleri 438 
Yurtdõşõ yatõrõmlar 268 
Yurtiçi 

talep 29, 30, 35, 79 
 tasarruflar 31, 305 
Yüksekokul 654 
Yükseköğretim 173 
 harcõ 698 
 kredisi 698 
 Kurulu 694 

Zaman yönetimi 853
Zanaat 877 
Zonguldak-Bartõn-Karabük Bölgesel Gelişme 

projesi 485 
Zorunlu sigorta uygulamalarõ 238
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