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1. GENEL POLİTİKA ÇERÇEVESİ VE AMAÇLAR 

Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik için aday ülke olarak, 26/27 Kasım 2000 tarihli 

Ekonomik ve Mali İşler Konseyinin (ECOFIN Council) talebine istinaden, 2001 yılından itibaren 

Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. KEP 

(2014-2016), Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı) koordinasyonunda ilgili bakanlık ve 

kurumların katkılarıyla hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulunun (YPK)
1
 2014/1 sayılı kararıyla 

kabul edilmiştir. 

Türkiye’de orta ve uzun vadeli politika çerçevesini belirleyen resmi politika dokümanları 

başta Kalkınma Planları olmak üzere Orta Vadeli Programlar ve Yıllık Programlardır. Dokuzuncu 

Kalkınma Planının uygulama dönemi 2013 yılı itibarıyla sonlanmış, Onuncu Kalkınma Planı 

TBMM onayıyla yürürlüğe girmiştir. Küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin 

sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda 

hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı, Cumhuriyetimizin 100. yılına uzanan 2023 Vizyonu hedeflerine 

hizmet etmek üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda, 2014-2018 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan 

Onuncu Plan, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı 

olacaktır.  

Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 

hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması 

ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, 

ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele 

alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.  

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planının temel amacı uluslararası değer 

zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak 

yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna gelmektir. (Kutu 1.1) 

Katılım Öncesi Ekonomik Program, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında 

hazırlanarak Ekim ayında kabul edilen ve Planın ilk üç yıllık dönemini programlayan Orta Vadeli 

Program (2014-2016) esas alınarak hazırlanmıştır. Orta Vadeli Programın (OVP) yayımlanmasından 

KEP hazırlıklarına kadar geçen kısa sürede meydana gelen gelişmeler, orta vadedeki eğilimlerin 

yönünü değiştirmeyecek gelişmeler olduğundan, KEP’te, OVP’de esas alınan makroekonomik 

çerçeve ve öngörüler korunmuştur.  

Katılım Öncesi Ekonomik Programın makroekonomik çerçevesi; uluslararası finans 

piyasalarında 2013 yılı Mayıs ayından itibaren başlayan dalgalanmalar ve küresel likidite 

koşullarında beklenen gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki 

ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve dış finansman koşullarının giderek zorlaştığı 

konjonktürde son yıllarda uygulanan ihtiyatlı makroekonomik politika bileşiminin devam 

ettirilmesi, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının korunması ve küresel risklere karşı kırılganlığının 

azaltılmasında kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede, Katılım Öncesi Ekonomik Programın temel 

amacı; dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari 

düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek, diğer yandan büyümeyi artırmaktır.  

Son yıllarda toplam tasarruf ve yatırımların birlikte azalması, bu alana yönelik iyileştirici 

yapısal politikalara olan ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla, yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut 

kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, sermaye birikimi ve sanayileşme sürecinin hızlandırılarak 

ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek KEP’in öncelikli müdahale alanlarıdır. Ayrıca, 

ekonominin ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi ve ekonominin yenilik üretme 

kapasitesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmiştir. 

Bu alanlara yönelik yapısal politikalar, orta vadede ekonominin rekabet gücünü artırmak yoluyla 

potansiyel büyüme oranının artırılmasına ve tasarruf-yatırım açığının azalmasına katkı 

sağlayacaktır. Kalkınma Planının ve Orta Vadeli Programın amaç ve önceliklerini gerçekleştirmek 

                                                      
1 Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan başkanlığında, 1 Başbakan Yardımcısı ve 7 Bakan’dan oluşmaktadır.  
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için tasarlanan yapısal reformlar bu açıdan önem taşımaktadır. Bu alandaki gelişmeler, bir taraftan 

özel sabit sermaye yatırımlarının ve doğrudan yabancı yatırımların artmasına destek olurken, diğer 

taraftan cari işlemler açığı finansmanının daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına da hizmet edecektir. 

TCMB fiyat istikrarının sağlanması temel amacıyla tutarlı olarak enflasyon hedeflemesi 

rejimi uygulamasına devam edecektir. Enflasyon oranının nihai olarak Maastricht kriterlerine uygun 

seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Ekonomideki yapısal dönüşüm, gelişmiş ülkelere 

yakınsama süreci ve yüksek enflasyon döneminden kalma fiyatlama davranışları göz önüne alınarak, 

fiyat istikrarına doğru kademeli olarak ilerlenmesini sağlayacak bir hedef patikası öngörülmektedir. 

Enflasyon hedeflemesi rejiminde finansal istikrar da gözetilmeye devam edilecektir. Bu çerçevedeki 

politikalar, temelde özel sektörün dış yükümlülüklerinde gözlenen hızlı artışın yavaşlatılması ve bu 

yükümlülüklerin kalitesinin iyileştirilmesi çerçevesinde belirlenmektedir. 

Kamu maliyesinde güçlü duruşun devam ettirilmesi ekonomiye olan güven açısından önem 

taşımaktadır. KEP döneminde maliye politikası, ekonomik ve finansal istikrarın desteklenmesine, 

yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve büyüme potansiyelinin 

yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 

Kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması suretiyle maliye politikasının 

sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların 

gelecek dönemde de devam etmesi sağlanacaktır. Harcama programlarının önceliklendirilmesi ve 

harcama etkinliğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu cari 

harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek mali alan, özellikle büyümeyi destekleyecek kamu 

altyapı yatırımlarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.  

Kamu mali sisteminin devresel hareketlere karşı oldukça duyarlı olan yapısı göz önünde 

tutularak, daha güçlü bir kamu mali görünümünün tesis edilebilmesi için kamu gelirlerinin 

kalitesinin artırılması yönünde politikalar geliştirilecektir. Süreklilik arz etmeyen gelirler 

kullanılarak orta ve uzun vadede harcama seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine neden olacak 

politikalar uygulanmayacaktır.   

Dört ana bölümden oluşan Katılım Öncesi Ekonomik Programın izleyen ikinci bölümünde, 

dünya ekonomisine ilişkin gelişmeler dikkate alınarak Türkiye ekonomisindeki son ekonomik 

gelişmeler değerlendirilmekte ve ardından 2014-2016 dönemine ilişkin makroekonomik tahminler 

sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, maliye politikaları ile birlikte bütçe ve borç yönetimiyle ilgili 

öngörülere ve analizlere yer verilmektedir. Son bölümde ise yapısal reform alanlarındaki gelişmeler 

ve bütçe etkilerine ilişkin değerlendirmeler ile reform takvimi yer almaktadır.  
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Kutu 1.1: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Kalkınma Planları, uzun vadeli vizyonu ve bununla tutarlı ekonomik ve sosyal politikalar ile öncelikleri ortaya 

koyan, kamu için bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici nitelik taşıyan temel politika dokümanlarıdır. 2014-2018 

dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı 1 Temmuz 2013 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak uygulamaya 

konmuştur. Onuncu Kalkınma Planı dört temel eksen üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki, daha güçlü ve müreffeh bir 

toplum yapısına ulaşmayı ve beşeri sermayeyi güçlendirmeyi amaçlayan “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” eksenidir. Bu 

başlık altında gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılarak büyümenin kapsayıcı bir nitelikte olmasının 

sağlanması için uygulanacak politikalara yer verilmektedir. İkinci temel eksen ise, Türkiye’nin büyüme performansını 

daha ileri seviyelere taşımayı ve yenilikçi bir üretim yapısıyla güçlendirmeyi amaçlayan “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 

Yüksek Büyüme” başlığıdır. Ekonominin sağlam bir makroekonomik temel üzerinde, dünya standartlarında üreten, 

değer zincirinin daha üst basamaklarında yer alan, daha yüksek teknolojili ürün yelpazesine sahip, ithalat bağımlılığını 

ve dış finansman ihtiyacını azaltmış istikrarlı bir yapıya kavuşması amaçlanmaktadır. Üçüncü eksen olan “Yaşanabilir 

Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, çevreye duyarlı yaklaşımlarla sosyal ve ekonomik faydaların artırılması 

ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Son eksen 

olan “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” başlığı altında ise uluslararası işbirliğinin kalkınma sürecinde daha etkin 

kullanılabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birbiriyle tutarlı ve tamamlayıcı politikalar yer almaktadır.  

Onuncu Kalkınma Planının “Yenilikçi Üretim İstikrarlı Büyüme” başlığı altında yer alan ekonomi politikaları 

yüksek ve istikrarlı büyüme sağlanabilmesi için verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata 

dayalı, özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısına geçişi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için Plan’da yer 

alan büyüme stratejisi; makroekonomik istikrar, beşeri sermaye ve işgücü piyasası, teknoloji ve yenilik, fiziki altyapı ile 

kurumsal kalite olmak üzere beş temel politika alanına odaklanmaktadır. Bu politika alanlarında gelişme sağlanması 

için yurtiçi tasarrufların artırılması; fiyat istikrarı, finansal yapı ve maliye politikasında elde edilen kazanımların 

güçlendirilmesi; bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi; imalat sanayiinde istenen dönüşümün 

sağlanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesi; fikri mülkiyet hakların geliştirilmesi; bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması, lojistik ve ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi gibi öncelikli 

alanlar da belirlenmiştir. 

Şekil: Onuncu Kalkınma Planı Büyüme Stratejisi          

 

Onuncu Kalkınma Planı daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla özel 

uygulama programları içermektedir. Söz konusu programlarla, Plan’ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının 

etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır. Hem 2023 hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından 

önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanlığın 

sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak 

tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu 

programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı olacaktır.  

Onuncu Kalkınma Planında yer alan politikalar sonucunda Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme 

sağlanması ve Plan dönemi sonunda cari GSYH’nın 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 16 bin dolara ulaşması 

hedeflenmektedir. Ayrıca, Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 7,2 seviyesine gerilemesi; işgücüne katılma 

oranının ise gelişmiş ülkeler seviyelerine yakınsaması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, ihracatı artırmaya yönelik 

politikaların yanı sıra ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalar sonucunda cari açığın milli gelire oran olarak 

yüzde 5,2 düzeyine indirilmesi ve bir sorun olmaktan çıkarılması hedeflenmektedir. 
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2. MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM 

 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin başlangıcından bu yana uzun bir süre geçmiş 

olmasına rağmen, dünya ekonomisinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir toparlanma henüz 

sağlanamamıştır. Krizden çıkış süreci farklı evreler halinde devam etmektedir. Küresel ekonomide 

ılımlı bir toparlanma devam etmekle birlikte, yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. 

 Küresel kriz süresince başta ABD ve Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan eşzamanlı parasal 

genişleme ve ekonomiyi canlandırma paketlerinin ve sağlanan uluslararası eşgüdümün etkisiyle 

krizin daha da derinleşmesi engellenmiştir. Ancak küresel ekonomide toparlanma eğilimi 2012 

yılında sürdürülememiştir. 2012 yılı, Avro Bölgesinde durgunluk, mali sürdürülebilirlik, sorunlu 

ülkelerin parasal birlikten ayrılmasına yönelik tartışmalar ile ABD’deki mali uçurum ve borç tavanı 

tartışmaları gibi gelişmiş ülkeler kaynaklı aşağı yönlü risklerin baskın olduğu bir yıl olmuştur. Öte 

yandan, küresel büyümenin dinamiğini oluşturan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin birçoğu da 

zayıf iç talep, bazı yapısal faktörler ve bozulan dış koşullar nedeniyle yavaşlama eğilimine girmiştir. 

 Bu gelişmeler sonucu, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2011 yılında yüzde 3,9 

olan dünya büyümesi 2012 yılında yüzde 3,2’ye gerilemiştir. Bu düşüşte özellikle yükselen 

piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızının yüzde 6,2’den yüzde 4,9’a gerilemesi 

belirleyici olmuştur.  

 ABD ekonomisinde büyüme ılımlı bir şekilde devam etmekte, ekonomik görünüm 

iyileşmektedir. Nitekim 2011 yılında yüzde 1,8 olan ABD ekonomisi büyüme hızı 2012 yılında 

yüzde 2,8 olmuştur. 2013 yılının ilk yarısından itibaren ekonomik göstergelerde kaydedilen olumlu 

gelişmeler ekonomideki toparlanma eğiliminin kuvvetlendiğini göstermektedir. ABD ekonomisinin 

2013 yılında yüzde 1,6 ve 2014 yılında yüzde 2,6 oranında büyümesi beklenmektedir. Öte yandan, 

ABD’nin büyüme performansının henüz sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu söylemek 

için henüz erkendir. Kriz süresince uygulanan genişlemeci politikalar FED’in bilançosunun aşırı 

büyümesine yol açmış ve ABD’de ekonomik canlanmanın başlamasıyla birlikte genişlemeci para 

politikalarından çıkış süreci gündeme gelmiştir. 

 22 Mayıs 2013 tarihinde FED, ekonomide istikrarlı bir büyüme görülmesi durumunda tahvil 

alımlarını azaltacağını açıklamıştır. Bu açıklamalar piyasalar tarafından genişlemeci para 

politikasından çıkış sinyali olarak algılanmıştır. Bu süreçte, gelişmekte olan ekonomilerden sermaye 

çıkışları yaşanmış, tahvil faiz oranları artmış, borsalar ve ulusal para birimleri değer kaybetmiştir.  

 Son dönemde ABD ekonomisinin büyüme oranlarında sağlanan iyileşme, düşük işsizlik ve 

enflasyon oranlarının yanı sıra, mali alanda olası bir krizin engellenerek bütçe konusunda uzlaşma 

sağlanması sonucu 17-18 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan FED toplantısında, parasal genişlemenin 

azaltılması yönünde yeni kararlar alınmıştır. 2014 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlamak 

üzere aylık 85 milyar dolar olan tahvil alım programı 10 milyar dolar azaltılarak 75 milyar dolara 

indirilmiştir. 

 Kriz sonrasında uygulanan politikalar sonucunda Avro Bölgesinde sistemik risk azalmış, 

finansal piyasalarda istikrar belirli ölçüde sağlanmış, ancak finans sektöründe sağlanan iyileşme reel 

sektöre istenildiği ölçüde yansımamıştır. 2012 yılında yüzde 0,6 oranında daralan Avro Bölgesinde 

2013 yılının ikinci çeyreğinde, son altı çeyrektir devam eden resesyon sona ermiş, pozitif büyüme 

gerçekleşmiştir. Ancak ekonomik görünüm halen zayıf seyretmektedir. Avro Bölgesinin çevre 

ülkelerdeki zayıf ekonomik görünüm nedeniyle 2013 yılında yüzde 0,4 oranında daralması 2014 

yılında ise yüzde 1 oranında büyümesi beklenmektedir. 

 Özetle, küresel ekonomide toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte ülkelerin büyüme 

performanslarında ayrışma yaşanmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde büyüme ivme kazanırken, 

gelişmekte olan ekonomilerde ise yavaşlama eğilimi görülmektedir. Çin’de 2012 yılında gerçekleşen 

yüzde 7,7 oranındaki büyüme, 1999 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme rakamı olmuştur. 

 Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmelerin ve FED’in açıklamalarının etkisiyle gelişmekte 

olan ülkelerde yaşanan finansal dalgalanmanın ardından, uluslararası kuruluşlar büyüme 

tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. 2012 yılı Ekim ayında, dünya büyümesini 2013 ve 2014 
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yılları için sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4,1 olarak tahmin eden IMF, 2013 yılı Ekim ayında bu 

tahminlerini 2013 yılı için yüzde 2,9 ve 2014 yılı için yüzde 3,6’ya indirmiştir.  

 Gelişmiş ekonomiler ile yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme 

tahminleri de IMF tarafından aşağı yönlü revize edilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında gelişmiş 

ekonomilerin sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 2 büyüyeceği beklenmektedir. Yükselen piyasalar ve 

gelişmekte olan ekonomilerin 2013 yılı büyüme oranı 2012 yılı Ekim ayında yapılan tahmine göre 

yaklaşık 1 puan düşürülerek yüzde 4,5, 2014 yılı ise yüzde 5,1 olarak tahmin edilmiştir. 

 Dünya ticaret hacminde azalma eğilimi de devam etmektedir. 2011 yılında yüzde 6,1 oranında 

gerçekleşen dünya ticaret hacmi artış hızı, küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya bağlı 

olarak 2012 yılında yüzde 2,7’ye gerilemiştir. Dünya ticaret hacmi artışının küresel ekonomik 

aktivitedeki iyileşmeye bağlı olarak 2013 yılında yüzde 2,9, 2014 yılında ise yüzde 4,9 olarak 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

 Gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci para politikalarına rağmen, küresel ölçekte ciddi 

bir enflasyonist baskı hissedilmemiştir. 2012 yılında küresel düzeyde yüzde 3,9 olarak gerçekleşen 

enflasyon oranının, 2013 ve 2014 yıllarında yüzde 3,8 olacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 

dönemde küresel düzeyde petrol ve emtia fiyatlarında beklenen gerilemeden dolayı enflasyonist 

baskıların düşük olacağı, ancak bazı gelişmekte olan ülkelerde iç talepteki canlanmayla beraber 

enflasyonun yükselebileceği öngörülmektedir. 

 Küresel büyümedeki zayıf görünüm, başta enerji ve endüstriyel metaller olmak üzere, emtia 

fiyatları üzerinde belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. Varil başına WTI ham petrol fiyatı, 2012 

yılında dalgalı seyir izleyerek ortalamada 105 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında da ham 

petrol fiyatının aynı seviyede kalması beklenmektedir. Orta vadede petrol fiyatlarında düşüş 

eğiliminin devam edeceği tahmin edilmekle birlikte, jeopolitik belirsizlikler geçici fiyat artışlarına 

neden olabilecektir.  

 Gelişmiş ekonomilerde büyümenin istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle yeterli istihdam 

yaratılamaması, yüksek oranlı genç işsizliği ve yetenek kaybı, birçok ülke için temel sorun olmaya 

devam etmektedir. 2012 yılında işsizlik oranı OECD genelinde yüzde 8, ABD’de yüzde 8,1 ve Avro 

Bölgesinde yüzde 11,4 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında öngörülen zayıf ekonomik aktivite 

nedeniyle işsizlik oranlarında küresel düzeyde belirgin bir iyileşme beklenmemektedir.  

 Gelişmiş ülkelerdeki kamu borçları, alınan mali önlemlere rağmen, halen yüksek 

seviyelerdedir. Avro Bölgesinde uygulanan mali konsolidasyon planlarına rağmen, 2011 yılı 

sonunda yüzde 88,2 olan genel devlet brüt borç stokunun GSYH’ya oranı, 2012 yılı sonunda yüzde 

93 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde ABD’de bu oran yüzde 99,4’ten yüzde 102,7’ye 

yükselmiştir. 2012 yılında genel devlet brüt borç stokunun GSYH’ya oranının yüzde 238 seviyesine 

ulaştığı Japonya’da ekonomiyi canlandırmak için teşvik paketi açıklanması, önümüzdeki dönemde 

bu oranın daha da yükselebileceğine işaret etmektedir. Uygulanan sıkı maliye politikaları sonucu 

bütçe açıklarında beklenen azalmaya rağmen, önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerin borç 

oranlarında iyileşme beklenmemektedir.  

 Gelişmekte olan ekonomilere giden sermaye akımları dalgalı bir seyir izlemektedir. 2012 

yılında yaklaşık 237 milyar dolar olarak gerçekleşen net finansal sermaye akımlarının 2013 yılında 

398 milyar dolar ve 2014 yılında ise 366 milyar dolar olması beklenmektedir. 

  Küresel büyüme görünümünün zayıflaması, uluslararası düzeyde politika koordinasyonunun 

önemini artırmış ve G-20, küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdümün temel platformu olarak ön plana 

çıkmıştır. 2013 yılında yapılan G-20 zirvelerinde sürdürülebilir, güçlü ve dengeli büyüme, 

istihdamın artırılması ve finansal piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası işbirliğinin 

artırılmasının önemi vurgulanmıştır.  

 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan 

Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip 

edilerek, küresel düzeyde risklerin sürdüğü bir ortamda hazırlanmıştır. KEP tahminlerinde 

kullanılan tüm dışsal değişkenlere ilişkin varsayımlar Ek-Tablo 6’da sunulmuştur. 
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2.1. Son Ekonomik Gelişmeler 

2.1.1. Reel Sektör 

2.1.1.1. Büyüme 

2011 yılında iç talep kuvvetli seyrederken, zayıf dış talep ve artan enerji fiyatları sonucunda 

cari işlemler dengesinde önemli bir bozulma yaşanmıştır. Bunun yanı sıra enflasyon artış eğilimine 

girmiş ve küresel belirsizliklerde artış gözlenmiştir. Bütün bu gelişmelerin, ekonominin geneli için 

bir tehdit unsuru oluşturmasını engellemek ve ekonominin iç-dış talep kompozisyonunu dengelemek 

amacıyla yılın ikinci yarısından itibaren çeşitli makro-ihtiyati tedbirler uygulamaya konulmuştur 

(Kutu 2.2). Bu tedbirlerin etkisiyle, 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren, ekonomik büyüme 

yavaşlamaya başlamıştır. Söz konusu tedbirlerin etkileri 2012 yılında devam etmiş, büyümedeki 

yavaşlama belirginleşmiş ve GSYH artışı yıl sonunda yüzde 2,2 düzeyine gerilemiştir. 2012 yılı 

GSYH artışının KEP (2013-2015) tahmininin altında kalması temel olarak özel tüketim ve yatırım 

harcamalarının beklenenden daha fazla daralmasından kaynaklanmıştır.  

2012 yılı milli geliri harcama kalemleri itibarıyla incelendiğinde, cari işlemler dengesinde 

iyileşmeyi hedefleyen makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle, özel tüketimin yüzde 0,6 oranında 

azaldığı görülmektedir. Özel sektör sabit sermaye yatırımları ise, makine ve teçhizat yatırımlarının 

yüzde 7 oranında gerilemesi sonucunda, yüzde 4,8 oranında daralmıştır. Böylelikle, büyümenin 

temel sürükleyicisi olan özel kesim, kriz dönemleri dışında ilk kez, büyümeye -1,4 puan ile negatif 

katkı vermiştir. Aynı dönemde kamu tüketim ve yatırım artışları sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 9,3 

olarak gerçekleşmiş ve kamu sektörünün büyümeye katkısı toplam 1 puan olmuştur. Stoklarda 

yaşanan ciddi azalış sonucunda, stok değişmesinin büyümeye katkısı -1,4 puan olmuştur. Böylece, 

yurtiçi nihai talebin büyümeye katkısı -0,5 puan olurken, yurtiçi talebin büyümeye katkısı -1,9 puan 

olmuştur.  

 

Tablo 2.1: Büyüme Hızları ve Talep Unsurları 

(1998 Fiyatlarıyla, Yıllık Yüzde Değişme) 

 Yıllık  2012   2013 

 2011 2012  I II III IV  I II III İlk 9 Ay 

GSYH 8,8 2,2 
 

3,1 2,8 1,5 1,4  3,0 4,5 4,4 4,0 

  Tarım 6,1 3,1 
 

5,6 3,7 2,1 3,4  4,5 5,7 2,9 3,9 

  Sanayi 9,7 1,9  3,2 3,4 1,5 -0,4  1,4 3,4 4,3 3,1 

     İmalat Sanayii 10,0 1,8 
 

2,9 3,2 1,1 -0,1  1,9 3,7 4,9 3,5 

  Hizmetler 9,0 2,4  3,2 2,8 1,4 2,3  4,2 5,4 6,1 5,2 

     İnşaat 11,5 0,6 
 

2,4 -0,8 -0,8 1,5  5,9 7,6 8,7 7,4 

  Toplam Tüketim 7,3 0,3  0,3 -0,4 0,4 1,0  3,9 5,9 4,5 4,8 

     Kamu 4,7 6,1 
 

5,5 4,4 5,5 8,5  7,6 7,8 0,6 5,2 

     Özel 7,7 -0,6  -0,4 -1,2 -0,3 -0,4  3,4 5,6 5,1 4,7 

  Sabit Sermaye Yatırımları 18,0 -2,7 
 

-1,5 -4,3 -3,3 -1,7  2,5 4,0 6,0 4,1 

     Kamu -2,2 9,3  -1,7 4,0 6,8 21,8  83,9 37,7 9,1 37,2 

     Özel 22,3 -4,8 
 

-1,5 -5,6 -5,3 -6,8  -7,0 -1,9 5,3 -1,4 

  Stok Değişmesi
 1
 -0,2 -1,4  -2,3 -1,6 -0,6 -1,3  0,0 2,5 1,9 1,5 

  Toplam Yurtiçi Nihai Talep 9,8 -0,4  -0,1 -1,5 -0,5 0,3  3,6 5,4 4,8 4,6 

  Toplam Yurtiçi Talep 9,5 -1,8 
 

-2,3 -3,0 -1,1 -1,0  3,7 7,9 6,6 6,1 

  Mal ve Hizmet İhracatı 7,9 16,7  12,6 23,2 14,4 16,7  5,2 0,1 -2,2 0,8 

  Mal ve Hizmet İthalatı 10,7 -0,3 
 

-8,4 -1,7 3,0 6,6  7,4 12,1 6,0 8,5 

Kaynak: TÜİK 

(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 

Not: Hizmetler sektörü, sektörler toplamından tarım ve sanayi sektörlerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir. 

  

2012 yılında iç talepte beklenenden daha fazla daralma yaşanırken, net mal ve hizmet 

ihracatının büyümeye katkısı beklenenden yüksek gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ihracatı, ciddi artış 
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gösteren altın ihracatının da katkısıyla yüzde 16,7 oranında artmıştır. Öte yandan, talep 

kompozisyonunu dengelemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde yurtiçi talep daralmış, mal ve 

hizmet ithalatı yüzde 0,3 oranında gerilemiştir. Böylece, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 

katkısı 4,1 puan olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren ise iç talep toparlanmaya başlamış ve yılın ilk dokuz 

ayında GSYH artış hızı yüzde 4 olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılının ilk dokuz ayı harcama kalemleri itibarıyla incelendiğinde, artan tüketici güveni 

ve azalan belirsizlikler neticesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre özel tüketim harcamalarının 

yüzde 4,7 oranında arttığı görülmektedir. Kamu tüketim harcamalarının yüzde 5,2 oranında artması 

sonucunda toplam tüketim harcamaları artışı yüzde 4,8 olarak kaydedilmiştir. 2013 yılının üçüncü 

çeyreğinde diğer çeyreklerden farklılaşma kamu tüketiminde yaşanmıştır. Kamu tüketiminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,6 oranında bir artış yaşanmıştır. Böylece kamu 

tüketimi son dönemde kaydettiği yüksek artışlara göre ciddi bir yavaşlama göstermiştir. 2013 yılının 

ilk dokuz ayında, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 1,4 oranında daralmasına 

rağmen; kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında kaydedilen yüzde 37,2 oranındaki yüksek artışın 

etkisiyle, toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 4,1 oranında artmıştır. Harcama kalemlerinde 2013 

yılının üçüncü çeyreğinde diğer çeyreklere göre gözlenen ikinci bir farklılaşma ise özel sabit 

sermaye yatırımlarında yaşanmıştır. Özel sabit sermaye yatırımları bu çeyrekte bir buçuk yıl sonra 

ilk kez pozitif bir artış sergiyelerek, yüzde 5,3 oranında artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda dokuz 

aylık yurtiçi nihai talep artışı yüzde 4,6 olarak kaydedilmiştir. 

2013 yılının ilk dokuz ayında mal ve hizmet ihracatı, zayıf seyreden dış talebin yanında altın 

ihracatının daralması nedeniyle sadece yüzde 0,8 oranında artmıştır. Diğer taraftan, mal ve hizmet 

ithalatı iç talepte görülen toparlanma sonucunda yüzde 8,5 oranında artmıştır. Dikkat çeken önemli 

bir gelişme, mal ve hizmet ihracatının uzun bir aradan sonra ilk kez 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 

yüzde 2,2 oranında daralmasıdır. Bu gelişme temel olarak altın ihracatından kaynaklanan baz 

etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu gelişmeler ışığında, yurtiçi talebin alt kalemleri değerlendirildiğinde, 2013 yılının ilk 

dokuz ayında özel sektörün, GSYH büyümesine 3,1 puanı tüketimden, -0,3 puanı sabit sermaye 

yatırımından olmak üzere 2,8 puan net katkı verdiği görülmüştür. Aynı dönemde, GSYH 

büyümesine kamu tüketiminin katkısı 0,5 puan, kamu sabit sermaye yatırımının katkısı ise 1,3 puan 

olmuştur. Böylece, kamu kesimi büyümeye toplam 1,8 puan katkı sağlamıştır. Mal ve hizmet 

ihracatındaki artışın mal ve hizmet ithalat artışının oldukça gerisinde kalması sonucunda net 

ihracatın büyümeye katkısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir şekilde azalmış ve -2,2 

puan olarak gerçekleşmiştir. Stok değişmesinin büyümeye katkısının ise 1,5 puan olduğu bu 

dönemde yurtiçi talebin büyümeye katkısı 6,1 puan olmuştur. Dolayısıyla, 2013 yılının ilk dokuz 

ayında kaydedilen büyüme yurtiçi talep kaynaklı gerçekleşmiştir. 

2012 yılı sektörel GSYH gelişmeleri incelendiğinde, katma değer artışı yüzde 3,1 seviyesinde 

gerçekleşen tarım sektörünün GSYH içindeki payında önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. 

Bu dönemde sanayi sektörü katma değer artışı ise yüzde 1,9 oranında gerçekleşerek, yüzde 3,1 olan 

KEP (2013-2015) tahmininin altında kalmıştır. Bu bağlamda, sektörün toplam hasıla içindeki payı 

cari fiyatlarla yüzde 21,8 seviyesine gerilerken, büyümeye katkısı 0,5 puan olmuştur. Sanayi 

sektörünün en büyük alt kalemi olan imalat sanayinde katma değer artışı aynı dönem için yüzde 1,8 

seviyesinde gerçekleşmiş, büyümeye katkısı 0,4 puan olmuştur. Hizmetler sektörü katma değeri ise 

aynı dönemde yüzde 2,4 oranında artarak, büyümeye 1,5 puan katkıda bulunmuştur. Alt kalemler 

incelendiğinde, özellikle ulaştırma, depolama ve haberleşme; mali aracı kuruluşların faaliyetleri ile 

gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektörleri hizmetler sektörünün sürükleyicisi olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 2.1: GSYH Gelişmeleri 

 
Kaynak: TÜİK 

 

Sektörel gelişmeler 2013 yılının ilk dokuz ayı için incelendiğinde ise, tarım sektörü katma 

değeri yüzde 3,9 oranında artarken, sanayi sektörü katma değer artışının yüzde 3,1 oranında 

gerçekleştiği görülmüştür. Nitekim, alt sektörler bazında katma değer gelişmeleri incelendiğinde 

madencilik sektöründe yüzde 3,3 daralma, imalat sanayinde ise yüzde 3,5 oranında artış 

gözlenmiştir. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 0,4 oranında 

bir artış kaydedilmiştir.  

Sanayi üretim endeksi 2013 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 2,4 oranında artmıştır (Şekil 

2.2). Mevsimsellikten arındırılmış bazda incelendiğinde ise dalgalı bir seyir izleyen sanayi üretim 

endeksinin 2013 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 artarken, Ekim ayında yüzde 3,1 

oranında daraldığı görülmektedir. Aynı dönemde sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, ara 

malı, sermaye malı ve dayanıksız tüketim malı üretim artış hızı sanayi üretim artışının üstünde, 

enerji ve dayanıklı tüketim malları üretim artış hızı ise sanayi üretim artışının altında 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde, gıda ürünleri imalatı (yüzde 4,8), elektrikli teçhizat imalatı (yüzde 

8,8), motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı (yüzde 8,5) ve mobilya imalatı (yüzde 9,7) 

gibi sektörlerde yüksek üretim artışları dikkati çekmektedir. 

Ekonomik aktivite için bir başka öncü gösterge olan imalat sanayii kapasite kullanım oranı, 

2013 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 74,5 

olmuştur. Mevsimsel düzeltilmiş bazda kapasite kullanım oranı ise ılımlı bir artış eğilimi 

sergileyerek Kasım ayında yüzde 75,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Hizmetler sektörü katma değeri, 2013 yılının ilk dokuz ayında yüzde 5,2 oranında artış 

göstermiştir. Alt sektörler incelendiğinde, aynı dönemde tüm alt sektörlerde katma değer artışı 

kaydedildiği, artış hızlarının ise geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında ivme kazandığı görülmektedir. 

Önemli alt sektörler incelendiğinde, inşaat sektöründe yüzde 7,4, toptan ve perakende ticaret 

sektöründe yüzde 4,5, mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe yüzde 8,7 ve gayrimenkul 

kiralama iş faaliyetleri sektöründe yüzde 6,5 oranında büyüme kaydedildiği görülmüştür. Aynı 

dönemde eğitim ile sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektörlerinde sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 5 

oranında büyüme gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2.2: Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

Kaynak: TÜİK ve TCMB 

 

2.1.1.2. İşgücü Piyasası 

2012 yılında KEP (2013-2015) tahmininin üzerinde bir istihdam artışı sağlanmıştır. Düşük 

büyüme performansına rağmen, işsizlikle mücadele kapsamında alınan önlemlerin etkisiyle işsizlik 

oranı 2012 yılında yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle hizmetler sektörü 

istihdamı etkili olmuştur. 

2012 yılında sanayi sektöründe katma değer yüzde 1,9 oranında artarken, istihdam artışı bir 

önceki yıla göre hız keserek yüzde 1 oranında gerçekleşmiştir. Sanayi sektöründe, imalat sanayiinde 

53 bin yeni iş yaratılırken, bazı alt sektörlerde iş kayıplarının yaşanmasıyla, toplamda 47 bin ek 

istihdam sağlanmıştır. Böylelikle, sektörün toplam istihdam içindeki payı yüzde 19,1 olmuştur. 

 

Tablo 2.2: İşgücü Piyasası Gelişmeleri 
(15+Yaş, Bin Kişi) 

  

  

Yıllık  2012  2013 

2011 2012  I II III IV  I II III 

Çalışma Çağındaki Nüfus 53.593 54.724  54.365 54.599 54.841 55.083  55.250 55.485 55.715 

İşgücüne Katılma Oranı, % 49,9 50,0  47,9 50,5 50,7 50,7  49,6 51,6 51,6 

 

    Kadın, % 28,8 29,5  27,4 30,2 30,1 30,2  29,6 31,8 31,3 

 

 

    Erkek, % 71,7 71,0  69,1 71,4 71,9 71,8  70,3 72,0 72,6 

 

İşgücü  26.725 27.339  26.058 27.554 27.812 27.921  27.430 28.657 28.766 

İstihdam  24.110 24.821  23.338 25.282 25.367 25.291  24.546 26.130 25.960 

İşsiz 2.615 2.518  2.721 2.272 2.445 2.630  2.884 2.526 2.806 

İstihdam Oranı, % 45,0 45,4  42,9 46,3 46,3 45,9  44,4 47,1 46,6 

İşsizlik Oranı, % 9,8 9,2  10,4 8,2 8,8 9,4  10,5 8,8 9,8 

    Tarım Dışı, % 12,4 11,5  12,7 10,4 11,3 11,7  12,9 11,0 12,3 

    Genç Nüfus, % 18,4 17,5  18,3 15,9 17,2 18,8  20,4 16,6 18,7 

    Kadın, % 11,3 10,8  11,1 9,3 11,1 11,6  12,1 10,7 12,4 

İstihdamın Sektörel Dağılımı             

    Tarım  6.143 6.097  5.427 6.363 6.564 6.027  5.531 6.283 6.511 

    Tarım Dışı 17.967 18.724  17.911 18.919 18.803 19.264  19.015 19.847 19.449 

        Sanayi 4.704 4.751  4.684 4.760 4.745 4.814  4.886 5.044 4.964 

        Hizmetler 13.262 13.975  13.227 14.158 14.058 14.452  14.127 14.802 14.487 

Kaynak: TÜİK 
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Hizmetler sektörü katma değeri 2012 yılında yüzde 2,4 oranında artarken, istihdamı yüzde 5,4 

oranında artmıştır. Hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat sektörünün etkisi oldukça az 

olmuştur. İnşaat ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde sırasıyla 33 bin ve 26 bin olmak üzere, 

hizmetler sektöründe toplam 713 bin yeni iş yaratıldığı görülmektedir. Böylelikle, 2012 yılında 

tarım dışı sektörlerde 760 bin yeni iş yaratılmış ve istihdam yüzde 4,2 oranında artmıştır.  

 

Şekil 2.3: Sanayi ve Hizmetler Sektörü İstihdamı Şekil 2.4: Tarım ve Tarım Dışı İstihdam 

 

 

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK 

 

2012 yılına ilişkin işgücü piyasası gelişmeleri açısından dikkat çeken bir nokta tarım 

istihdamında görülen daralmadır. Söz konusu yılda tarım sektöründe 46 bin istihdam kaybı yaşanmış 

ve sektör istihdamı yüzde 0,7 oranında azalmıştır. Böylece, sektörün toplam istihdam içerisindeki 

payı yüzde 25,5 seviyesinden yüzde 24,6 seviyesine düşmüştür. 

 

Şekil 2.5: İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: TÜİK 

 

Tarım ve tarım dışı sektörlerde gözlenen bu gelişmeler sonucunda 2012 yılında toplamda 711 

bin ilave istihdam yaratılmış ve istihdam yüzde 2,9 oranında artmıştır. 2011 yılında yüzde 9,8 olan 

işsizlik oranı, işgücüne katılma oranında görülen 0,1 puanlık artışa rağmen, 2012 yılında yüzde 9,2 

seviyesine gerilemiştir. Böylelikle, Türkiye 2009 yılından bu yana işsizlik oranını en hızlı azaltan 

ülkelerden biri olmuştur. İşsizlik oranındaki bu düşüş kadın ve genç nüfus gibi tüm kesimlere 
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yansımıştır. Bu durum, uygulanan istihdam politikalarının hedeflerine ulaştığını ve yaygın etki 

yaptığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Mevsimsel düzeltilmiş bazda sanayi sektörü istihdamı 2012 yılındaki yatay seyrinden sonra 

bu yılın son çeyreğinden itibaren 2013 yılı Mayıs ayına kadar önemli artışlar kaydetmiş, ardından 

gerilemeye başlamıştır (Şekil 2.3). Hizmetler sektöründe ise mevsimsel düzeltilmiş istihdam üçüncü 

çeyrekte yatay bir seyir izlemiştir. Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı istihdam 

üçüncü çeyrekte bir miktar düşüş kaydetmiştir. Buna karşın, tarım sektörü istihdamında yılın ilk 

yarısındaki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte toparlanma gözlenmiştir (Şekil 2.4). 

Mevsimsellikten arındırılmış toplam istihdam 2013 yılının Eylül ayında bir önceki yıl sonuna 

göre 117 bin kişi artarken, işgücüne katılma oranı bir önceki yıl sonuna göre bir değişim 

göstermemiştir. Ancak, işgücündeki artışa paralel olarak yeterince istihdam sağlanamaması 

nedeniyle mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2013 yılının Eylül ayında yüzde 10,2 seviyesine 

yükselmiştir (Şekil 2.5). 

2.1.2. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları 

2.1.2.1. Enflasyon 

2012 yılı Nisan ayında yüzde 11,14’e yükselen tüketici enflasyonu, yılın kalan döneminde 

azalış eğilimi sergilemiş ve yıl sonunda yüzde 6,16 seviyesine gerilemiştir (Şekil 2.6). Türk 

Lirasındaki (TL) değer kaybının gecikmeli etkilerinin ortadan kalkması ve işlenmemiş gıda 

fiyatlarının tarihsel ortalamalarına kıyasla daha olumlu seyretmesi enflasyondaki düşüşte temel 

belirleyici olmuştur. Ayrıca yavaşlayan iç talep ve istikrarlı seyreden döviz kuru da enflasyon 

görünümüne olumlu katkı sunmuştur. Alt gruplar bazında incelendiğinde, enerji grubu yıllık 

enflasyonu 2012 yılında Nisan ve Ekim ayında yapılan kamu fiyat ve vergi ayarlamaları nedeniyle 

yüksek seviyesini korumuştur. Gıda grubu enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yılı düşük 

bir oranda tamamlamıştır. Hizmet grubunda yıllık enflasyon ılımlı artışını sürdürmüş, temel mal 

grubunda ise TL’deki değer kaybının etkilerinin sona ermesiyle enflasyon yıl boyunca azalış 

göstermiştir. Böylelikle, temel enflasyon göstergelerinden H ve I’nın yıllık artış oranları 

gerilemiştir. Sonuç olarak yıllık tüketici enflasyonu, TL’deki değer kaybının etkilerinin ortadan 

kalkması ve işlenmemiş gıdadaki olumlu seyrin etkisiyle önceki yıla kıyasla 4,3 puan gerilemiş ve 

yıl sonunda belirsizlik aralığının içinde gerçekleşmiştir. 

  

Şekil 2.6: Yıllık Enflasyon Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (TÜFE, %) 

 
Kaynak: TCMB, TÜİK  
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Kasım ayına kadar olan veriler 2013 yılında yıllık enflasyonda bir artışa işaret etmektedir. Bu 

dönemde, tütün ürünlerinde yapılan vergi ayarlaması, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş ve 

TL’deki değer kaybının etkileri yıllık enflasyon artışında belirleyici olmuştur. Alt gruplar bazında 

bakıldığında, enerji grubu yıllık enflasyonu TL’de kaydedilen değer yansımalarına rağmen yıl içinde 

kamu fiyat ayarlaması olmamasıyla birlikte Kasım ayında yüzde 2,68 ile tarihi düşük bir seviyeye 

gerilemiştir. İşlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu 2012 yıl sonuna kıyasla yavaşlarken işlenmemiş 

gıda yıllık enflasyonu özellikle Haziran ayından sonra yüksek seviyesini korumuştur. Böylelikle 

gıda grubunda yıllık enflasyon Kasım ayı itibarıyla yüzde 9,77’ye yükselmiştir. Bu dönemde, hizmet 

grubu yıllık enflasyonu kademeli artışını sürdürmüş, temel mal yıllık enflasyonu ise TL’deki değer 

kaybının etkisiyle yılın ikinci yarısında yükselmiştir. Böylelikle, yılın ilk yarısında ılımlı seyreden 

çekirdek enflasyon göstergeleri Temmuz ayından itibaren yükseliş eğilimine girmiştir. Sonuç olarak, 

Kasım ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,3, temel enflasyon göstergelerinden I’nın 

yıllık artış oranı ise yüzde 7,2 seviyesindedir (Şekil 2.7). 

 
Şekil 2.7: TÜFE ve Çekirdek TÜFE (Yıllık Yüzde Değişim)  

 
Kaynak: TÜİK 
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indirilmesine olanak tanımış ve bu sebeple Kasım ayında gecelik borç verme faiz oranı 50 baz puan 

düşürülerek faiz koridoru daraltılmıştır. Ayrıca, finansal istikrarı desteklemek amacıyla Kasım 

ayında rezerv opsiyonu katsayıları yüzde 40’lık dilimden sonraki tüm dilimlerde 0,1 puan, altın 

rezerv opsiyonu katsayıları ise tüm dilimlerde Kasım ayında 0,2’şer, Aralık ayında ise 0,1’er puan 

artırılmıştır. Aralık ayında, politika faizinde ise 25 baz puan indirime gidilmiş ve hem finansal 

istikrarı desteklemek hem de bankacılık sektörünün yabancı para yükümlülüklerinin vadesini 

uzatmak amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranları 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat ile 3 

yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler haricinde kalan vadeler için 0,5 puan artırılmıştır.  

 2013 yılı ilk çeyreğinde güçlü sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyümesinin öngörülenden 

daha hızlı bir seyir izlemesi sebebiyle finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir yandan 

kısa vadeli faiz oranları düşük tutulmuş, diğer yandan döviz rezervlerini artırıcı yönde makro-

ihtiyati tedbirlere devam edilmiştir. Bu doğrultuda Ocak ve Şubat aylarında gecelik borç verme ve 

alma faiz oranları 25’er baz puan indirilmiştir. Mart ayında ayrıca, rezerv opsiyonu mekanizmasının 

otomatik dengeleyici özelliği sayesinde geniş faiz koridoruna duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle 

gecelik borç verme faiz oranı 100 baz puan indirilmiştir. Diğer gelişmekte olan ülkelerin politika 

faiz indirimlerinin devam etmesi, Japonya Merkez Bankasının aldığı kararlardan dolayı küresel 

likiditede artış beklentisi ve Türkiye’ye sermaye akımlarının tekrar ivmelenme eğilimi göstermesi 

sebebiyle, Nisan ayında finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla politika faiz oranı, 

gecelik borç verme ve borç alma faiz oranları 50’şer baz puan indirilmiştir.  

2013 yılı ilk çeyreğinde TCMB, Ocak ve Şubat aylarında hem finansal istikrarı desteklemek 

hem de bankacılık sektörünün yükümlülüklerinin vadesini uzatmak amacıyla, TL ve yabancı para 

zorunlu karşılık oranlarını kısa vadeli mevduat ve diğer yükümlülükler için ölçülü oranlarda 

artırmıştır. Ayrıca, bu çeyrekte kurulum aşamasını tamamlamak ve rezerv opsiyonu mekanizmasının 

etkinliğini artırmak amacıyla döviz rezerv opsiyonu oranlarına yüzde 35-40 basamağı, altın rezerv 

opsiyonu oranlarına ise yüzde 15-20 basamağı ilave edilmiştir. Ek olarak, döviz ve altın rezerv 

opsiyonu katsayılarında, ilk dilim hariç diğer dilimlerde, sırasıyla döviz için Mart ve Nisan aylarında 

0,1 ve 0,2 puan, altın için ise Ocak, Mart ve Nisan aylarında sırasıyla 0,1, 0,1 ve 0,2 puan artırıma 

gidilmiştir.  

Yılın ikinci çeyreğinin başında da güçlü sermaye akımlarının devam etmesi ve kredi 

büyümesinin referans değerin üstünde seyretmesi sebebiyle, finansal istikrara dair riskleri 

dengelemek amacıyla bir yandan kısa vadeli faiz oranları düşük tutulmuş, diğer yandan döviz 

rezervlerini artırıcı yönde makro-ihtiyati tedbirlere devam edilmiştir. Bu doğrultuda Mayıs ayında 

politika faizi ile gecelik borç verme ve alma faiz oranları 50’şer baz puan indirilmiştir. Mayıs ayında 

finansal istikrara ilişkin riskleri dengelemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranları 

artırılarak efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 11,9 seviyesine yükseltilmiştir. Ayrıca, bu dönemde 

rezerv opsiyonu mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla döviz rezerv opsiyonu oranlarına 

yüzde 30-35 basamağı ilave edilmiş ve ilk dilim hariç diğer dilimlerde Rezerv Opsiyonu Katsayısı 

0,1 puan yükseltilmiştir. Öte yandan, Mayıs ayı sonundan itibaren küresel para politikalarına ilişkin 

belirsizliklerin artmasının etkisiyle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gerçekleşmiş ve 

döviz kurlarında aşırı oynaklık gözlenmiştir. Hem döviz kurlarındaki aşırı oynaklık hem de kredi 

büyümesinin referans değerin üstünde seyretmesi sebebiyle TCMB, kısa süreli ek parasal 

sıkılaştırmalar gerçekleştirmiş ve takip eden dönemde parasal sıkılaştırmanın etkisini güçlendirmek 

amacıyla döviz satım ihalelerine başlamıştır.  

Yılın üçüncü çeyreğinde hem küresel belirsizliklerin etkisi hem de TL’deki değer kaybı ve 

yüksek seyreden enflasyonun genel fiyatlama davranışlarını bozmasını engellemek amacıyla 

Temmuz ve Ağustos aylarında faiz koridorunun üst bandı sırasıyla 75 ve 50 baz puan artırılmıştır. 

Ayrıca, ek parasal sıkılaştırma yapılan günlerde hem döviz satım ihalesi düzenlenmemesi hem de 

bankalara piyasa yapıcı imkânı üzerinden fonlama yapılmamasına karar verilmiştir. Bu dönemde 

TCMB, enflasyona odaklı ve küresel para politikalarındaki belirsizliklerin yarattığı olumsuz etkileri 

sınırlamayı amaçlayan bir para politikası uygulamasına yönelmiştir. Bu doğrultuda TCMB piyasaya 

döviz satım ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sağlamaya devam etmiştir.  
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FED’in para politikasının yüksek frekansta açıklanan ekonomik verilere bağlı olması ve söz 

konusu verilerdeki dalgalı seyir finansal piyasalarda oynaklığın artmasına yol açmıştır. Bu dönemde 

TCMB, küresel para politikalarına dair belirsizliklerin yurt içine yansımalarını sınırlamak açısından 

TL likidite politikasındaki öngörülebilirliğin artırılmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda faiz 

belirsizliğini azaltma yönünde bir strateji benimsenerek, ekonominin iktisadi temellerden 

kaynaklanmayan olumsuz bir döngüye sürüklenmesi engellenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, 

TCMB başlanmış olan ek parasal sıkılaştırma (EPS) uygulamasının toplam ve kalan gün sayısını 

açıklamaktadır. İlaveten, EPS yapılan günlerde döviz satım ihalesi de düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca, EPS günlerinin her birinde yapılacak döviz satış ihalelerinin her biri için 

geçerli olacak güncel minimum satış tutarı da açıklanmaya başlanmıştır. Güncel minimum döviz 

satım tutarı konjonktürel gelişmelere bağlı olarak değiştirilebilmekle beraber mevcut durumda 

düzenli fonlama yapılan günlerde 50 milyon dolar olan minimum tutarın 10 katına kadar döviz satışı 

yapılabilmektedir.  

Kasım ayında TCMB temkinli para politikası duruşunu güçlendirmek ve kısa vadeli 

faizlerdeki oynaklığı azaltmak amacıyla bir ay vadeli repo ihalelerine son verilmiş ve bankalararası 

para piyasasında faizler 7,75 olacak şekilde bir likidite yönetimi gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, 

Aralık ayında bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlanan fonlamanın azami stok tutarı 10 milyar 

TL’den 6 milyar TL’ye indirilmiştir. Piyasa yapıcısı bankalara sağlanan toplam fonlama imkânı, 

bankaların Hazine ihalelerinden aldıkları DİBS’lerin ihraç değerinin yüzde 7’sinden yüzde 2’sine 

indirilmiştir. Böylece piyasa yapıcısı bankalara tanınan fonlama imkânı mevcut durumda yaklaşık 

23 milyar TL’den 6,5 milyar TL’ye düşürülmüştür. 

TCMB 2014 yılında da, makroekonomik riskleri de dikkate alarak finansal istikrarı 

gözetmeye devam edecek, bu amaçla para politikası ve likidite yönetiminin etkinleştirilmesine 

yönelik uygulamalarını sürdürecektir. Bu doğrultuda 2014 yılında da döviz satım ihalelerine devam 

edilmektedir. 2014 yılı Ocak ayında günde minimum 100 milyon dolar satılması kararlaştırılmıştır. 

Döviz satım ihalelerine ek olarak, döviz rezerv opsiyonu katsayıları yüzde 40’dan sonraki dilimler 

için 0,4 puan artırılmıştır. Bu önlem ile bankaların rezerv opsiyonu kullanım oranlarında düşüş 

beklenmektedir. Söz konusu önlemler bankacılık sisteminin TL likidite ihtiyacını artırıcı yönde etki 

edecektir.  

Bu önlemlere ek olarak, bir hafta vadeli repo ihaleleri, İstikrarlı Fonlama Oranı-1’den miktar 

ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, 6 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 

Açık Piyasa İşlemleri’ne taraf olan her bir kuruluşun ihaleye verebileceği toplam teklifin üst sınırı, 

kuruluşun tesis etmesi gereken TL zorunlu karşılık tutarının bankaların tesis etmesi gereken toplam 

TL zorunlu karşılık tutarı içindeki payının iki katı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, para politikası aracı 

ve makro-ihtiyati bir araç olarak kullanılan zorunlu karşılıkların daha sade bir yapıya 

kavuşturulması amacıyla, 2014 yılından itibaren zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin 

hesaplanmasında yurt içi pasif toplamından belirli kalemlerin indirilmesi yöntemi yerine, doğrudan 

zorunlu karşılığa tabi kalemlerin dikkate alınması şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu 

yaklaşımla, para politikası üzerinde doğrudan etkisi bulunmayan ve operasyonel süreçlerin 

etkinliğini azaltan küçük tutarlı birçok kalem zorunlu karşılık yükümlülüğü kapsamı dışına 

çıkarılacaktır.  

2.1.3. Mali Sektör  

Türk bankacılık sektörü 2013 yılında kredi notu artışı ve makroekonomik konjonktürdeki 

olumlu havanın da etkisiyle büyümesini ve istikrarlı yapısını devam ettirmektedir. 2013 yılı Ekim 

ayı itibarıyla banka sayısı, kuruluş ve faaliyet izni verilen yeni bir yabancı sermayeli banka 

dolayısıyla bir önceki yıl sonuna göre 1 adet artarak 50’ye ulaşmış; sektör, alternatif dağıtım 

kanalları, müşteri sayısı ve diğer operasyonel büyüklükleri bakımından gelişimini sürdürmüştür. 

Türk bankacılık sektörünün bilançosu incelendiğinde, 2012 yılı sonunda 773,4 milyar dolar 

seviyesinde olan aktif büyüklüğünün, 2013 yılı Ekim ayında 825,5 milyar dolar seviyesine 

yükseldiği görülmektedir. Aktiflerin gelişiminde kredi büyümesi belirleyici olmuştur. Küresel 

piyasalardaki olumlu konjonktür ve ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi 

sonrasında, 2012 yılının son çeyreğinden itibaren şirketler kesimine kullandırılan kredilerde yükseliş 
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trendi başlamıştır. 2013 yılı Mayıs ayında ikinci bir derecelendirme kuruluşu tarafından da ülke 

notunun yükseltilmesiyle sektördeki kredi artışı ivme kazanmıştır. Bu kapsamda, sektörün kredi 

hacmi ağırlıklı olarak kurumsal/ticari kredilerdeki artışın etkisiyle 2013 yılı Ekim ayı itibarıyla 2012 

yılı sonuna göre yüzde 11,4 oranında artış göstererek 499,7 milyar dolara ulaşmıştır. 

 

Tablo 2.3: Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ekim 

2013 

 
Temel Büyüklükler         

Aktif Büyüklüğü (Milyar Dolar) 356,2 500,8 482,2 560,1 656,5 648,1 773,4 825,5 

Krediler (Milyar Dolar) 156,1 246,0 242,2 263,7 343,1 363,5 448,4 499,7 

Mevduat (Milyar Dolar) 219,2 307,2 299,2 345,6 402,4 370,3 435,7 454,0 

Banka Sayısı (Adet) 50 50 49 49 49 48 49 49 

Personel Sayısı (Bin Kişi) 151,0 167,8 182,7 184,2 191,2 195,3 201,5 212,9 

Performans Göstergeleri         

Net Dönem Karı (Milyar Dolar) 8,1 12,8 8,8 13,6 14,4 10,6 13,3 11,0 

Aktif Getiri Oranı (%) 2,5 2,8 2,0 2,6 2,5 1,7 1,8 1,4 

Özkaynak Getiri Oranı (%) 20,1 21,7 16,8 20,3 20,1 15,5 15,7 12,4 

Kredi / T. Aktif Oranı (%) 44,0 49,2 50,2 47,1 52,2 56,1 58,0 60,5 

Kredi / Mevduat Oranı (%) 62,1 79,9 80,6 77,3 85,3 98,2 102,9 110,1 

Risk Göstergeleri         

Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 22,1 19,0 18,0 20,6 18,7 16,6 17,9 15,8 

Bilanço İçi Döviz Pozisyon (Milyar Dolar) -5,5 -8,3 -3,3 -11,6 -14,0 -17,8 -15,5 -25,9 

YP Net Genel Pozisyon (Milyar Dolar) 0,1 0,2 -0,1 0,4 0,1 0,3 2,2 1,0 

Tahsili Gecikmiş Alacaklar/Brüt Krediler (%) 3,8 3,5 3,7 5,3 3,7 2,7 2,9 2,8 

Menkul Değerler Portföyü/Aktifler (%) 31,8 21,3 26,5 31,5 28,6 23,4 19,7 17,4 

Bilanço Dışı İşlemler/T. Aktifler (%) 55,5 66,3 65,0 69,5 103,1 134,9 143,1 115,7 

Kaynak: BDDK 
 

2013 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam aktifler içinde menkul kıymetlerin payı azalırken 

kredilerin payındaki artış devam etmektedir. Söz konusu dönemde menkul kıymetlerin toplam 

aktifler içerisindeki payı yüzde 19,7’den yüzde 17,4’e gerilerken kredilerin toplam aktifler 

içerisindeki payı yüzde 58’den yüzde 60,5’e yükselmiştir. Kredilerdeki artışa paralel olarak 

yükselişini sürdüren ve 2012 yılı sonundaki yüzde 102,9’luk seviyesinden 2013 yılı Ekim ayında 

yüzde 110,1 seviyesine yükselen mevduatın krediye dönüşüm oranı da sektörün aracılık işlevini 

giderek daha güçlü şekilde yerine getirdiğine işaret etmektedir.  

2013 yılı Mayıs ayı sonundan itibaren özellikle küresel belirsizliklerin yarattığı sermaye 

akımlarındaki oynaklığa bağlı olarak TL’de değer kaybı ve finansal piyasalarda dalgalanmalar 

yaşanmıştır. Bununla birlikte, bankacılık sisteminin sağlamlık ve performans göstergeleri olumlu 

seyrini sürdürmektedir. 2013 yılı Ekim ayı itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği oranı yüzde 15,8 

ile yüzde 8 olan yasal oranın ve yüzde 12 olan hedef oranın oldukça üzerinde seyretmektedir. Türk 

bankacılık sektörünün mevcut özkaynaklarının içeriği büyük ölçüde nakit sermaye unsurlarını temsil 

eden ana sermayeden oluşmakta olup sorunlara karşı tampon görevi görmektedir. Mevcut güçlü 

sermaye yapısıyla sektörün ani şoklara dayanıklılığı artmakta ve bu kuvvetli temel, ekonomide 

istikrarın sağlanmasına destek olmaktadır.  

Sektörün kredi riskinin göstergesi olan tahsili gecikmiş alacakların brüt kredilere oranı, 

küresel kriz sonrası dönemdeki düşüş eğilimini sürdürmüş ve 2012 yılındaki yüzde 2,9 seviyesinden 

2013 yılı Ekim ayı itibarıyla yüzde 2,8 düzeyine gerilemiştir. 2013 yılı Ekim ayı itibarıyla yüzde 1 

olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonunun özkaynaklara oranı, önemli bir risk unsuru 

oluşturmamaktadır. Son yıllarda aktife oranı büyüyen bilanço dışı işlemler ise finansal risklerden 

korunma amaçlıdır. 
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Türk bankacılık sektörü, küresel kriz döneminde de kâr etmeye devam etmiştir. 2012 yılında 

13,3 milyar dolar olan bankacılık sektörü net kârı, 2013 yılının ilk on ayında 11 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Aktif ve özkaynak getiri oranları ise 2012 yılında sırasıyla yüzde 1,8 ve 

yüzde 15,7 iken, 2013 yılının ilk on ayında yüzde 1,4 ve yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 

2013 yılı Nisan ayı itibarıyla, menkul kıymet, altın ve vadeli işlemler borsaları, Borsa İstanbul A.Ş. 

(BİST) çatısı altında birleştirilmiştir.  

Hisse senedi piyasası 2012 yılında yukarı yönlü hareket izlemiş olup, BİST 100 Endeksi 2012 

yılı sonunda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 52,3 artışla 77.676 seviyesine çıkmıştır. Endekste 

2012 yılındaki yükseliş 2013 yılının başlarında da devam etmiş ancak, yılın ortasına doğru düşüş 

yönlü eğilim görülmüştür. Söz konusu hareketler neticesinde Endeks 2012 yıl sonu seviyesine geri 

dönmüş ve 2013 yılı Ekim sonu itibarıyla 77.178 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonunda 2.276 

olan BİST 100 Avro Endeksi, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 58,9 oranında yükselmiş, 2013 

yılının ilk 10 aylık bölümünde ise yüzde 16,8 oranında düşerek 1.948 puandan kapanmıştır. Hisse 

senetleri piyasasındaki yabancı yatırımcı payı genel seviyesini koruyarak, 2012 yılı sonunda yüzde 

65,8, 2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yüzde 63,3 olarak gerçekleşmiştir.  

Borçlanma araçları piyasasında 2010 yılından itibaren başlayan büyüme eğilimi devam 

etmekte olup, 2012 yıl sonunda 27,4 milyar TL olan dolaşımdaki özel sektör borçlanma aracı tutarı 

2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 34,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla aktif olarak 59 

sigorta ve 1 reasürans şirketi faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu sigorta şirketlerinden 35’i hayat 

dışı, 17’si hayat ve emeklilik, 7’si hayat şirketidir. Aynı dönemde, sigortacılık sektöründe 6 aylık 

prim üretimi 12,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 

24,8’lik artış göstermiştir. Sektörün aktif büyüklüğü ise Haziran 2013 itibarıyla 57,5 milyar TL’dir. 

2013 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan devlet katkısı teşvikinin de etkisiyle, 

bireysel emeklilik sisteminin gösterdiği büyüme hızlanmış ve 30 Kasım 2013 tarihi itibarıyla 

katılımcı sayısı 4 milyon 19 bine ulaşmıştır. 2012 yılının ilk on bir ayında sistemdeki katılımcı 

sayısı 416 bin artmışken, 2013 yılının aynı döneminde katılımcı sayısında 891 bin artış olmuştur. 

Devlet katkısı hariç katılımcıların fon büyüklüğü de 2012 yıl sonuna göre yüzde 24,1 artışla 25,3 

milyar TL’ye ulaşmıştır.  

Konutlardaki deprem hasarlarının sigorta yoluyla karşılanması amacıyla oluşturulan zorunlu 

deprem sigortası sisteminde, 25 Ekim 2013 itibarıyla yıllık bazda toplam poliçe sayısında yüzde 

34’ün üzerinde bir artış olmuş, aynı tarih itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 5 milyon 

943 bine ulaşmıştır. 

2.1.4. Ödemeler Dengesi  

2.1.4.1. Cari İşlemler Hesabı 

2012 yılında yurtiçi talebin ılımlı seyrine ve kredi artış hızını sınırlayan politikalara bağlı 

olarak daralan ithalata karşın; pazar ve ürün çeşitliliği ile altın ihracatındaki gelişmelerin de 

katkısıyla toplam ihracatta kayda değer bir artış yaşanmıştır. Böylelikle, bu yılda dış ticaret açığında 

ve cari açıkta azalma kaydedilmiştir. Nitekim; 2011 yılında 75,1 milyar dolar olan cari açık 2012 

yılı sonunda 48,5 milyar dolara, dış ticaret açığı ise 89,1 milyar dolardan 65,3 milyar dolara 

gerilemiştir. Aynı dönemde dış ticaret hacmi 375,7 milyar dolardan 389 milyar dolara yükselmiş, 

böylelikle 2011 yılında yüzde 48,5 olan dış ticaret hacminin GSYH’ya oranı 2012 yılında yüzde 

49,5 seviyesine yükselmiştir. 

Küresel düzeyde kırılganlıkların devam etmesine rağmen alternatif politikalar ile 2012 yılında 

güçlenen ihracat, 2013 yılında yatay bir seyir izlemiştir. 2012 yılı içinde yüksek düzeyleri ile ön 

plana çıkan altın ihracatı, 2013 yılının ilk on aylık döneminde 2012 yılına kıyasla kayda değer bir 

gerileme kaydetmiş ve ihracat performansına yaptığı olumlu katkı azalmıştır. Altın ithalatındaki 

hızlanmayla birlikte yurtiçi talepteki olumlu gelişmeler ithalatın 2013 yılındaki artışında etkili 

olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde 54,7 milyar dolar olan dış 
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ticaret açığı, 2013 yılının aynı döneminde 66,2 milyar dolar seviyesine yükselirken, aynı dönemde 

cari açık 39,6 milyar dolardan 51,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 

 

Şekil 2.8: İhracat ve İhracat Fiyatlarındaki Gelişmeler  

  
Kaynak: IMF-IFS, TÜİK 

 

Tablo 2.4: Ödemeler Dengesi  
(Milyar Dolar) 

 Yıllık 
 

Ocak-Ekim 

 2011 2012 2012 2013  

Cari İşlemler Hesabı -75,1 -48,5   -39,6  -51,9  

   Dış Ticaret Dengesi -89,1 -65,3  -54,7  -66,2  

      Toplam Mal İhracatı 143,4 163,2   134,6  134,1  

           İhracat (fob) 134,9 152,5  126,1  124,5  

      Toplam Mal İthalatı -232,5 -228,6   -189,2  -200,3  

           İthalat (cif) -240,8 -236,5  -195,8  -207,1  

   Hizmetler Dengesi 20,1 22,6   20,5  21,6  

      Gelir 40,7 43,2  37,2  40,9  

           Turizm Geliri 25,1 25,3   22,2  25,0  

      Gider -20,5 -20,5  -16,8  -19,2  

   Gelir Dengesi -7,8 -7,2   -6,3  -8,2  

      Gelir 4,0 5,0  3,9  3,7  

      Gider -11,8 -12,2   -10,2  -11,8  

   Cari Transferler 1,8 1,4   1,0  0,9  

Sermaye ve Finans Hesabı 65,7 47,3  35,8 48,1 

   Sermaye Hesabı 0,0 0,0   0,0 -0,1 

   Finans Hesabı (Rezerv Hariç) 63,9 68,1   56,8 59,7 

     Doğrudan Yatırımlar 13,7 8,9  7,8 7,2 

        Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar 16,0 13,0  11,2 9,2 

        Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar -2,3 -4,1  -3,4 -2,0 

     Portföy Yatırımları 22,0 40,8  30,3 22,8 

     Diğer Yatırımlar 28,2 18,4  18,7 29,7 

        Varlıklar 11,1 -0,6  3,1 2,5 

        Yükümlülükler 17,1 19,0  15,6 27,2 

            Ticari Krediler 2,0 1,0  0,4 3,6 

            Krediler 18,9 9,7  6,0 14,6 

                 Merkez Bankası 0,0 0,0  0,0 0,0 

                 Genel Hükümet -0,8 -2,1  -1,6 -0,7 

                 Bankalar 12,5 5,2  2,4 14,6 

                 Diğer Sektörler 7,1 6,6  5,3 0,6 

            Mevduatlar -4,3 7,8  8,7 8,6 

                 Merkez Bankası -1,9 -2,2  -2,0 -1,7 

                 Bankalar -2,4 10,0  10,7 10,2 

            Diğer Yükümlülükler 0,5 0,5  0,5 0,6 

   Rezerv Varlıklar 1,8 -20,8  -21,0 -11,5 

Net Hata Noksan 9,4 1,2  3,7 3,8 

Kaynak: TCMB 
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2012 yılında dünya ihracatı yüzde 0,1 civarında büyürken; Türkiye’nin ihracatı yüzde 13 

oranında artmıştır. İhracat fiyatında yüzde 3,1 oranında düşüş yaşanmış, reel ihracat artışı ise yüzde 

16,7 olmuştur. 2013 yılının ilk üç çeyreğinde ise dünya ihracatı bir önceki döneme kıyasla yüzde 1,5 

civarında artış göstererek daha olumlu bir performans sergilemektedir. İlaveten, Avrupa Birliği 

ekonomisinde görülen ekonomik toparlanmanın etkisiyle bu ülkelerle yapılan ihracatta bir canlanma 

yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen altın ihracatında görülen baz etkisi nedeniyle, 

Türkiye’nin ihracatı Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde 0,8 oranında azalarak 138,7 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde altın hariç ihracat ise yüzde 6,5 seviyesinde artış 

göstermiştir. Açıklanan son veriler Kasım ayında altın ihracatındaki yavaşlamanın ve altın hariç 

ihracattaki toparlanmanın devam ettiğini göstermektedir.  

İthalat, 2012 yılında yeniden dengelenmeye yönelik politika çerçevesinde alınan tedbirlerin 

de etkisiyle yüzde 1,8 oranında azalarak 236,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bununla 

beraber, 2012 yılı son çeyreğinden itibaren ithalatta görülen sınırlı artış eğilimi 2013 yılının ilk onbir 

ayında artarak devam etmiştir. Böylece, 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde ithalat önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında artış göstererek 228,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu dönemde altın ithalatında yüzde 87,1 oranında artış dikkat çekmektedir. Bu artışta, 2012 

yılında ihracata bağlı olarak altın stokunda meydana gelen azalmanın telafi edilmesi ve uluslararası 

fiyatlarda gerçekleşen hızlı düşüşlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Aynı dönemde altın hariç 

ithalat yüzde 2,6 oranında artarak 214,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk onbir 

aylık döneminde canlanma kaydeden yurtiçi talebe bağlı olarak tüketim malı ithalatı yüzde 13,5 

artarken, sermaye malı ithalatı ve ara malı ithalatı sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 4 oranında artış 

göstermiştir. 

 

Tablo 2.5: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret 

(Milyar Dolar) 

  

Yıllık 

 

Ocak-Kasım 

2011 

% 

Pay 2012 

% 

Pay 

% 

Değişme 2012 

% 

Pay 2013 

% 

Pay 

% 

Değişme 

Toplam İhracat 134,9 100,0 152,5 100,0 13,0  139,9 100,0 138,7 100,0 -0,8 

    Yatırım Malları 14,2 10,5 13,7 9,0 -3,2   12,4 8,9 14,1 10,2 13,6 

    Ara Mallar 67,9 50,4 82,7 54,2 21,7   76,4 54,6 68,7 49,5 -10,2 

    Tüketim Malları 52,2 38,7 55,6 36,4 6,4   50,6 36,2 55,3 39,9 9,4 

    Diğer 0,6 0,4 0,5 0,3 -7,0  0,4 0,3 0,6 0,4 35,3 

Toplam İthalat 240,8 100,0 236,5 100,0 -1,8  216,7 100,0 228,5 100,0 5,4 

    Yatırım Malları 37,3 15,5 33,9 14,3 -9,0  30,6 14,1 33,0 14,4 7,8 

    Ara Mallar 173,1 70,8 174,9 74,0 1,0  160,9 74,3 167,3 73,2 4,0 

    Tüketim Malları 29,7 13,3 26,7 11,3 -10,1  24,3 11,2 27,6 12,1 13,5 

    Diğer 0,7 0,3 1,0 0,4 34,1  0,9 0,4 0,6 0,3 -32,2 

Kaynak: TÜİK 

 

Yıllık bazda incelendiğinde, 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla AB ülkelerinin ihracat 

içindeki payı 7,4 puan gerileyerek yüzde 39 olarak gerçekleşmiştir. AB ülkelerindeki toparlanmanın 

zayıf seyri ile pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik atılan adımlar neticesinde aynı dönemde 

diğer ülkelerin payı ise 7,8 puan yükselerek yüzde 59,5 olarak gerçekleşmiştir. AB ülkelerinden 

yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 0,9 puan azalarak yüzde 37,1 seviyesine gerilediği 

gözlenmiştir. 2013 yılının ilk onbir ayında ise ana ticaret ortağımız olan AB ekonomisinde 

sorunların çözümüne ilişkin beklentilerin daha olumlu seyretmesi neticesinde ihracatımız içindeki 

payı 2,8 puan artarak 41,7 seviyelerine ulaşmıştır. Aynı dönemde diğer ülkelerin ihracatımız 

içindeki payı ise AB’ye artan ihracat neticesinde bir miktar gerilemiş ve yüzde 56,7 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2.6: Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret 
(Milyar Dolar) 

  

Yıllık 

 

Ocak-Kasım 

2011 

% 

Pay 2012 

% 

Pay 

% 

Değ. 2012 

% 

Pay 2013 

% 

Pay 

% 

Değ. 

Mal İhracatı 134,9 100,0 152,5 100,0 13,01 

 

139,9 100,0 138,7 100,0 -0,8 

Avrupa (AB-28) 62,6 46,4 59,4 39,0 -5,1  54,4 38,9 57,8 41,7 6,2 

Diğer Ülkeler 69,8 51,7 90,8 59,5 30,1 

 

83,3 59,6 78,7 56,7 -5,5 

Diğer Avrupa (AB Hariç) 12,7 9,4 14,2 9,3 11,2  13,0 9,3 13,1 9,4 0,6 

Kuzey Afrika 6,7 5,0 9,4 6,2 40,9  8,6 6,1 9,1 6,6 6,3 

Diğer Afrika 3,6 2,7 3,9 2,6 7,7  3,5 2,5 3,7 2,7 4,6 

Kuzey Amerika 5,5 4,0 6,7 4,4 22,0  6,1 4,3 6,0 4,3 -1,2 

Orta Amerika ve Kar. 0,6 0,5 0,8 0,5 22,9  0,7 0,5 0,9 0,7 33,6 

Güney Amerika 1,8 1,4 2,2 1,4 19,1  2,0 1,4 1,9 1,4 -2,9 

Yakın ve Orta Doğu 27,9 20,7 42,5 27,8 52,0  39,3 28,1 32,4 23,4 -17,6 

Diğer Asya 10,2 7,6 10,6 6,9 3,7  9,6 6,8 10,9 7,9 14,0 

Avustralya ve Y. Zelanda 0,5 0,4 0,5 0,3 2,0  0,4 0,3 0,5 0,4 10,1 

Diğer Ülke ve Bölgeler 0,2 0,1 0,1 0,1 -35,7  0,1 0,1 0,1 0,1 20,6 

Serbest Bölgeler 2,5 1,9 2,3 1,5 -9,8  2,1 1,5 2,2 1,6 4,4 

Mal İthalatı 240,8 100,0 236,5 100,0 -1,8 

 

216,7 100,0 228,5 100,0 5,4 

Avrupa (AB-28) 91,4 38,0 87,7 37,1 -4,1  80,0 36,9 83,7 36,6 4,7 

Diğer Ülkeler 148,4 61,6 147,8 62,5 -0,4 

 

135,8 62,6 143,6 62,9 5,8 

Serbest Bölgeler 1,0 0,4 1,0 0,4 0,7 

 

1,0 0,4 1,1 0,5 20,1 

Kaynak: TÜİK 

 

2011 yılında 20,1 milyar dolar olan hizmet dengesi, özellikle taşımacılık gelirlerinde yaşanan 

artışın etkisiyle 2012 yılında 22,6 milyar dolara yükselmiştir. Hizmetler dengesi 2013 yılı Ocak-

Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 21,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Turizm gelirleri artışı, 2011 yılındaki yüzde 10,9’luk seviyenin ardından 2012 yılında ciddi 

bir şekilde yavaşlamış ve yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk on ayında ise hızlı bir 

toparlanma sergilemiş ve yüzde 12,7 düzeyinde artmıştır. Gelirlerdeki bu başarılı performansın 

gerçekleşmesinde ise hem turist sayısındaki hem de turistlerin ortalama harcamalarındaki artışlar 

etkili olmuştur. 2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısında sınırlı bir artış gözlenmesine 

rağmen, 2013 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 12,5 artış göstermiştir. Aynı şekilde, 2012 

yılında yüzde 0,8 düzeyinde gerçekleşen yabancı turist başına dolar bazında ortalama harcama artışı 

2013 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 8,6 seviyesine ulaşmıştır. Bu bağlamda 2012 yılının ilk üç 

çeyreğinde 696 dolar olan yabancı turist başına ortalama harcama 2013 yılı aynı döneminde 755 

dolar olmuştur.  

2012 yılında gelir dengesi açığı 0,7 milyar dolar iyileşerek 7,2 milyar seviyesine gerilemiştir. 

2013 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 milyar kötüleşme 

kaydedilmiş ve açık 8,2 milyar dolara yükselmiştir.  

Cari transferler kalemindeki fazla 2012 yılında 1,8 milyar dolardan 1,4 milyar dolar düzeyine 

gerilemiştir. Cari transferler kalemi 2013 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 0,2 milyar dolar azalmış ve 0,9 milyar dolar fazla vermiştir. 
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Kutu 2.1: Altın Ticaretinin Cari Denge Üzerine Konjonktürel Etkisi 

 

Altının geleneksel olarak önemli bir tasarruf aracı olması, ülkemizde hemen her dönemde yurtiçi altın talebinin 

yüksek seyretmesini beraberinde getirmektedir. Bunun yanında altın üretiminin de yetersiz olması nedeniyle, Türkiye 

genel olarak net altın ithalatçısı konumundadır. 2001-2011 döneminde altın ihracatının hasıla içindeki payı ortalama 

yüzde 0,2 düzeylerinde iken; bu oran 2012 yılında yüzde 1,7 seviyesine kadar yükselmiştir. Altın ithalatının hasıla 

içindeki payı ise aynı dönemde ortalama yüzde 0,7 civarında gerçekleşmiş iken; 2012 yılında yüzde 1 seviyesine, 2013 

yılının ilk dokuz aylık döneminde ise yaklaşık yüzde 2 düzeyine ulaşmıştır. 

2012 yılında altın ihracatında, 2013 yılında ise altın ithalatında meydana gelen belirgin artış, altın ticaretini cari 

işlemler dengesi ile ilgili tartışmaların merkezine taşımıştır. 2012 yılı içinde yüksek düzeyleri ile ön plana çıkan altın 

ihracatı ticaret dengesine ortalamanın üstünde bir olumlu katkı yapmıştır. 2013 yılının ilk on aylık döneminde ise altın 

ihracatı 2012 yılına kıyasla ciddi oranda gerilemiş ve ihracat performansına yaptığı ilave katkı etkisini mukayeseli olarak 

yitirmiştir.  

Diğer taraftan, 2013 yılında altın ithalatında bir önceki döneme göre önemli oranda artış görülmektedir. Nitekim 2013 

Ocak-Ekim döneminde altın ithalatında yüzde 85 oranında artış dikkat çekmektedir. Bu artışta, 2012 yılında ihracata 

bağlı olarak altın stokunda meydana gelen düşüşün telafi edilmesinin ve uluslararası altın fiyatlarında gerçekleşen hızlı 

düşüşlerin talep etkisinin etkili olduğu düşünülmektedir.  

Bu kapsamda, 2012 ve 2013 yıllarında altın ihracat ve ithalatında yaşanan gelişmeler cari açık üzerinde konjonktürel 

bir etki yaratmıştır. Nitekim 2001-2011 yılları arasında gerçekleşen altın ticareti, cari açığın milli gelire oranını ortalama 

0,5 puan olumsuz etkilerken, 2012 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranında 0,7 puan iyileşmeye, 2013 yılının 

ilk üç çeyreğinde ise 1,1 puan kötüleşmeye neden olmuştur. Nitekim 2011 yılında yüzde 56,9 olan altın hariç ihracatın 

ithalatı karşılama oranı 2012 yılında yüzde 60,8 seviyesine çıkmış, 2013 yılında ise yüzde 62,6 seviyesine çıkması 

beklenmektedir.  

 Sonuç olarak, altın ticareti son dönemde cari açıkta dalgalanmalara neden olmuştur. 2012 yılında altın ihracatı 

tarihsel ortalamasında (1,25 milyar dolar) gerçekleşseydi, cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 6,1 yerine yüzde 7,7 olarak 

gerçekleşecekti. Benzer şekilde, 2013 yılında altın ithalatı tarihsel ortalamasında (3,4 milyar dolar) gerçekleşseydi cari 

açığın GSYH’ya oranı yüzde 7,1 yerine yüzde 6 civarında olacaktı. 

Program döneminde ise cari açık üzerinde altın ticareti kaynaklı konjonktürel etki beklenmemektedir. 

 

Şekil: Altın Ticaretinin Cari işlemler Dengesine Etkisi 

   
Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

 

2.1.4.2. Sermaye ve Finans Hesabı  

2011 yılında 79 milyar dolar olarak gerçekleşen yükselen piyasalar ve gelişmekte olan 

ekonomilere yönelik net özel portföy yatırımı girişleri, 2012 yılında 229,9 milyar dolara 

yükselmiştir. Yine bu ekonomilere yönelik net doğrudan yabancı yatırım girişleri ise 2011 yılındaki 

526,7 milyar dolar seviyesinden 2012 yılında 465,5 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Büyük 

ölçüde kredi akışlarından oluşan diğer özel sermaye akımlarında ise 2011 yılında 106,4 milyar dolar 

olarak gerçekleşen fon çıkışı 2012 yılında 458,3 milyar dolara yükselmiştir. Böylelikle, yükselen 

piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere toplam net özel kaynak girişi 2011 yılındaki 499,3 milyar 

dolar düzeyinden 2012 yılında 237,1 milyar dolara gerilemiştir.  
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Kriz sonrasında Türkiye ekonomisi küresel ölçekte başarılı bir makroekonomik performans 

göstermiştir. Bu performans sonucunda, küresel sermaye akımlarının dalgalı bir seyir izlemesine 

rağmen Türkiye ekonomisine dış kaynak girişi hızlı bir biçimde artmıştır. Söz konusu artış süreci, 

yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik fon akışının azaldığı 2012 yılında da 

devam etmiş ve Türkiye ekonomisine kaynak girişi 68,2 milyar dolara yükselmiştir. 

Toplam sermaye girişindeki artışa karşın, küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler kaynak 

girişinin kompozisyonunu etkilemiştir. 2012 yılında, portföy yatırımları küresel likidite ve risk 

iştahındaki artışın etkisiyle en büyük finansman kalemi olmuş, bir önceki yıla göre yüzde 85,5 

oranında artarak 40,8 milyar dolara ulaşmıştır. Büyüme ve ithalatın yavaşlaması ile birlikte 

finansman ihtiyacının azalması kısa vadeli kredi cinsinden yurtdışı borçlanmanın azalmasına yol 

açmıştır. Buna ek olarak, bankaların vade ve maliyet avantajı nedeniyle kredi kullanımını azaltarak 

tahvil ihracına yönelmeleri sonucunda net diğer yatırımlar kalemi yüzde 34,5 oranında azalarak 18,5 

milyar dolara gerilemiştir. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik doğrudan yatırım girişlerinin 

azalması ve Avro bölgesinde ekonomik sorunların devam etmesi sonucunda doğrudan yatırım 

girişleri ise 2012 yılında 13 milyar dolara gerilemiştir. 2012 yılında 13 milyar dolar olarak 

gerçekleşen yurtiçinde doğrudan yatırımların 9,9 milyar dolarlık kısmı sermaye bileşeninden; 2,6 

milyar dolarlık kısmı ise yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki gayrimenkul 

alımlarından oluşmuştur. Net sermaye girişlerinin güçlü seyri 2012 yılında rezervlerin 20,8 milyar 

dolar artmasına yol açmıştır. 

Sermaye girişlerinde 2012 yılında gözlenen artış 2013 yılı Mayıs ayına kadar hızlanarak 

devam etmiş, rezerv hariç toplam sermaye girişleri 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 143,2 oranında artarak 43 milyar dolara ulaşmıştır. Bu süreçte portföy 

yatırımları ve diğer yatırımlar güçlü seyrini korurken, doğrudan yatırımlar kısıtlı da olsa düşüş 

eğiliminde olmuştur. Mayıs ayında FED’in tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik sinyaller 

vermesi ve bu yönde beklentilerin artmasıyla, gelişmekte olan ülkelerden önemli miktarda sermaye 

çıkışı başlamıştır. Bu süreçte Türkiye ekonomisine fon akışı sürmüş ancak tüm dış finansman 

kalemlerinde hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Beklentilerin oldukça kötüleştiği Haziran ve Temmuz 

aylarında portföy yatırımlarında fon çıkışı gözlenmiş, rezerv hariç sermaye hesabı da Temmuz 

ayında 0,3 milyar dolarlık bir çıkış kaydetmiştir. Takip eden dönemde, piyasaların tepkisinin küresel 

ekonomik dengeleri olumsuz etkilemesinin önüne geçmek amacıyla FED’in tahvil alımlarının 

azaltılmasının kademeli olarak ve daha yavaş bir biçimde gerçekleştirileceğinin sinyallerini vermesi 

ve diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalardaki dalgalanma azalmış; tüm finansman 

kalemleri tekrar pozitif seviyelere çıkmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde, net doğrudan yatırımlar 7,2 

milyar dolar ve net portföy yatırımları 22,8 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 

gerilemiştir. Diğer yatırımlar ise, yılın ilk dört ayında kaydedilen yüksek artışların yavaşlayarak 

devam etmesiyle 29,7 milyar dolara yükselmiştir. Böylelikle 2013 yılının on aylık döneminde, 2012 

yılının aynı döneminin 2,8 milyar dolar üzerinde, 59,6 milyar dolar sermaye girişi olmuş, bu 

rakamın 11,5 milyar doları rezerv varlık olarak kaydedilmiştir. 2013 yılının ilk on ayında yaşanan 

sermaye çıkışlarında kamu kesiminde DİBS’te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerçekleşen 

azalma, özel sektörde ise yabancıların BİST’ten çıkması etkili olurken; sermaye girişlerinde 

bankaların mevduatlarında ve yurt dışı tahvillerinde yaşanan artışlar belirleyici olmuştur. 
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Kutu 2.2: Türkiye’de Uygulanmakta Olan Makro İhtiyati Tedbirler  

  

Küresel ekonomide devam etmekte olan belirsizlik ortamı ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte 

olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının oynak bir yapı sergilemesi, döviz kurlarında ve kredi büyümesinde aşırı 

dalgalanmalara yol açma riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun yol açtığı makro finansal riskleri sınırlamak amacıyla 

Türkiye’de finansal sağlamlığı artırmak, finansal istikrarı sağlamak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin 

etmek ve TCMB döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla makro-ihtiyati düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda: 

 

 2010 yılı Kasım ayında konut teminatı altında kullandırılacak kredi tutarı, teminata konu olacak 

gayrimenkulün değerinin tüketici kredilerinde yüzde 75’i, ticari gayrimenkul alımında yüzde 50’si ile 

sınırlandırılmıştır (2013 yılı Nisan ayında ticari gayrimenkulde kredi değer oranı uygulaması kaldırılmıştır). 

 2011 yılı Haziran ayında yapılan düzenlemeler ile konut ve taşıt harici bireysel kredilere ilişkin olarak genel 

karşılık oranları artırılmıştır. Ayrıca kredi kartı alacakları için uygulanmakta olan, kalan vadeye dayanan risk 

ağırlıklandırma yönteminin bir benzeri bu krediler için de uygulanmaya başlanmıştır. 

 2011 yılı Ağustos ayında BDDK tarafından, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

 2011 yılı Eylül ayında BDDK tarafından kredi kuruluşlarının bilançolarındaki aktif, gayrinakdi kredi ve 

yükümlülükler ile taahhütler kapsamında tasarruf mevduatı sigorta primlerinde değişiklik yapılmıştır. 

 2011 yılı Eylül ayından itibaren yapılan düzenlemelerle TCMB nezdinde ayrılan TL yükümlülükler için tesis 

edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belli bir kısmının döviz ve altın olarak, yabancı para yükümlülükler 

için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belli bir kısmının ise altın olarak tesis edilebilmesi imkânı 

getirilmiştir. 

Ayrıca finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde gözlemlenen artış ve bankacılık sektörü dışındaki kredi 

kanallarının takibinin finansal istikrar açısından taşıdığı önem dikkate alınarak: 

 4 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle finansman şirketleri halen bankalar için geçerli olan 

oranlar üzerinden zorunlu karşılık uygulaması kapsamına alınmıştır. 

Bir politika aracı olarak makro-ihtiyati tedbirler, aşırı hızlı kredi büyümesini engellemek için aktif olarak 

kullanılmaktadır. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan düzenlemeler ile kredilere yönelik aşağıdaki tedbirler alınmıştır. 

 Tüketici kredileri tanımı kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını da içerecek şekilde yönetmeliğe dâhil 

edilmiştir. 

 Kredi kartı limitlerine ilişkin yapılan değişiklik ile ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm 

kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti; ilk yıl için 

ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacağı hüküm 

altına alınmıştır. 

 Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, üst 

üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılması hükmü 

getirilmiştir. 

 Kredi kartı taksitlerine uygulanan vadelerine göre artan oranda belirlenen risk ağırlıkları tüm vadelerde 

artırılmıştır. 

 Kredi kartı limitlerine bağlı asgari ödeme tutarı oranları kademeli olarak beşer puan artırılmıştır. 

 Kredi kartı kullanıcılarından aylık veya yıllık ortalama geliri tespit edilemeyenler ile geliri 1.000 TL veya 

altında olan kişilerin sahip oldukları tüm kredi kartlarının toplam limiti 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna 

ilaveten, kredi kartı çıkaran kuruluşlara 1.000 TL üzerindeki gelir düzeylerinin belgelendirilmesi ve bu 

gelirin sürekliliğinin kontrol edilmesi sorumluluğu getirilmiştir. 

 Bankaların sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında taşıt kredilerinin risk ağırlığının artırılması 

amacıyla, taşıt kredilerinin risk ağırlığı; vadesi 1-2 yıl arası olanlar için yüzde 75’ten yüzde 150’ye, 2 yıldan 

uzun vadeli olanlar için yüzde 75’ten yüzde 200’e çıkarılmıştır. 

 Taşıt kredileri için bankalarca daha yüksek genel karşılık ayrılması amacıyla genel karşılık oranı 

hesaplamasında uygulanan taşıt kredilerindeki muafiyet kaldırılmıştır. 

 İhracat ve KOBİ kredilerinin teşvik edilmesi amacıyla, bu krediler için ayrılan genel karşılık oranları; ihracat 

kredileri için yüzde 1'den yüzde 0'a; KOBİ kredileri için ise yüzde 1'den binde 5'e düşürülmüştür. 

İstikrarlı bir büyüme sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların 

artırılması, artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 31 Aralık 2013 

tarihi itibarıyla aşağıda belirtilmekte olan düzenlemeler yapılmıştır. 

 Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının taksitlendirme süresinin dokuz ayı 

geçemeyeceği, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında 

taksit uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 

 Araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde taşıtın 

değerine bağlı olarak değişen oranlarda kredi/teminat oranı uygulaması getirilmiştir. 

 Konut kredileri hariç olmak üzere, taşıt ve tüketici kredilerinde ise genel vade sınırı uygulanacaktır. 

 Bankalar için belirtilen konut ve taşıt kredilerinde değişen oranlarda kredi/teminat oranı ile taşıt ve tüketici 

kredilerinde genel vade sınırı uygulaması finansman şirketleri açısından da getirilmiştir. 
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2.2. Orta Vadeli Makroekonomik Senaryo 

2008 yılında yaşanan küresel krizin ardından, dünya ekonomisinde istenen ölçüde bir istikrar 

henüz tam olarak sağlanamamıştır. Gelişmiş ekonomilerde belirsizlikler devam etmekle beraber, 

gelişmekte olan ülkelerde kriz öncesi döneme göre istenilen büyüme performansı henüz 

yakalanamamıştır. 2014 yılına ilişkin beklentiler daha iyi olsa da, FED’in parasal genişlemeden 

çıkış politikalarına yönelik adımlarının, uluslararası finans piyasalarını ve dünya ekonomisini nasıl 

etkileyeceği konusunda belirsizlik devam etmektedir.  

Türkiye, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sektörünün katkısı ile zamanında uygulamaya 

koyduğu makroekonomik politikalar sayesinde, kriz sürecinden kısa sürede çıkmıştır. Hızla 

toparlanan iç talebin karşısında düşük seyreden dış talep, ekonominin yeniden dengelenmesi 

ihtiyacını doğurmuş ve uygulanan makro-ihtiyati tedbirler neticesinde büyüme daha ılımlı bir 

patikaya oturmuştur.  

Orta Vadeli Program (2014-2016) ile uyumlu olarak, KEP’in temel amacı; dünya 

ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini asgari 

düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmaktır. 

Bu kapsamda, yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, 

ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu 

maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek müdahale alanları olacaktır. Böylece, Onuncu Kalkınma 

Planında uzun vadeli kalkınma amacı olarak yer alan yeniden şekillenmekte olan dünyada, 

milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle 

ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak hedefine ulaşma 

yolunda mesafe kaydedilecektir.  

Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) hedeflerine ulaşılması yolunda önemli bir araç olan 

Orta Vadeli Program (2014-2016), Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Üç yıllık bir perspektifle hazırlanan Program, 

önümüzdeki dönemde takip edilecek ekonomik ve sosyal politikalara temel teşkil edecek resmi 

politika dokümanıdır. OVP’nin yayınlanmasından sonra yaşanan gelişmeler OVP’de ortaya konan 

orta vadeli çerçevede bir değişiklik ihtiyacı yaratmayacak niteliktedir. Bu kapsamda, KEP’te resmi 

makroekonomik çerçeve korunmuş olup güncel gelişmelerin yansımalarına da yer verilmiştir. 

2.2.1. Reel Sektör 

2.2.1.1. Büyümenin Talep Bileşenleri 

Küresel kriz sonrasında yüksek büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisi, iç ve dış 

talebi dengelemeye yönelik makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle 2012 yılında yavaşlamıştır. Bu 

gelişme 2013 yılının ilk dokuz ayında özel sektör yatırımlarında etkisini devam ettirmiş, buna karşın 

tüketim ve özellikle kamu yatırım harcamalarında güçlü artışlar görülmüştür. Sonuç olarak, yurtiçi 

talepteki artışla beraber ekonomi genelinde yeniden bir canlanma eğilimi gözlenmiştir. 

Türkiye ekonomisi 2013 yılı ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 

oranında büyümüştür. Bu dönemde özel kesim tüketim harcamaları yüzde 4,7 artarken, kamu kesimi 

tüketim harcamaları yüzde 5,2 ve kamu kesimi sabit sermaye yatırım harcamaları yüzde 37,2 

oranında artarak büyümeyi sürükleyen önemli kalemler olmuştur. Aynı dönemde özel sektör sabit 

sermaye yatırımları yüzde 1,4 oranında daralarak büyümeyi aşağıya çekmiştir. Yılın geri kalan 

döneminde kamu tüketiminin bir miktar daha hızlanarak 2013 yılı genelinde yüzde 7,8 oranında 

artması, buna karşın özel sektör tüketim artışının bir miktar azalarak yıllık yüzde 3,9 olması 

öngörülmektedir. Kamu tüketiminde öngörülen gelişmenin tersine, kamu yatırım artış hızının yıl 

genelinde yüzde 18,6’ya ulaşması beklenmektedir. Özel kesim yatırımlarının ise yılın geri kalanında 

beklenen ılımlı iyileşmeye rağmen yıl genelinde yüzde 0,8 oranında daralacağı öngörülmektedir. 
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Tablo 2.7: Büyümenin Talep Bileşenleri 

(1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

 
2012 

 
Tahmin 

2013 2014 2015 2016 

Toplam Tüketim Harcamaları 0,3  4,5 3,1 3,8 3,6 

     Özel Kesim  -0,6  3,9 3,2 3,8 3,5 

     Kamu Kesimi  6,1  7,8 3,0 3,3 4,2 

Toplam Yatırım Harcamaları -8,3  7,3 3,3 8,9 8,6 

    Sabit Sermaye Yatırımları -2,7  2,4 3,9 8,6 8,3 

        Özel Kesim -4,8  -0,8 5,7 8,2 9,2 

        Kamu Kesimi  9,3  18,6 -3,8 10,0 4,0 

    Stok Değişmesi 
1
 -1,4  1,1 -0,1 0,0 0,1 

Mal ve Hizmet İhracatı 16,7  0,5 6,8 7,2 7,7 

Mal ve Hizmet İthalatı -0,3  6,1 3,6 7,0 7,1 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2,2  3,6 4,0 5,0 5,0 

       
Yurtiçi Talep -1,8  5,1 3,2 5,0 4,8 

Yurtiçi Nihai Talep -0,4  4,0 3,3 4,9 4,8 

77 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
(1) GSYH büyümesine katkı olarak verilmiştir. 

 

Büyümenin dış ticaret tarafına bakıldığında, 2013 yılının ilk dokuz ayında dış talepteki 

yavaşlama nedeniyle mal ve hizmet ihracatı artışının yüzde 0,8 ile sınırlı kaldığı, ancak iç talepteki 

canlanmanın etkisiyle mal ve hizmet ithalatının aynı dönemde yüzde 8,5 oranında arttığı 

görülmektedir. Yılın geri kalanında da dış talebin düşük seviyesini koruması nedeniyle ihracat 

artışının düşmeye devam edeceği ve 2013 yılı genelinde yüzde 0,5 olarak gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. Bununla birlikte, yılın geri kalanında yurtiçi talepte öngörülen yavaşlamanın ve döviz 

kuru artışının da etkisiyle ithalatın da yavaşlama eğilimine gireceği ve ithalat artışının yıl genelinde 

yüzde 6,1 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Böylelikle net ihracatın 2013 yılında büyümeye 

katkısının -1,6 puan olması beklenmektedir.  

 
Şekil 2.9: GSYH Büyümesi 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
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İlk dokuz aylık gerçekleşme verileri ve kalan üç ay için yapılan tahminler ışığında Türkiye 

ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,6 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. 2013 yılı büyümesinin; 

2,6 puanı özel tüketim ve 0,8 puanı kamu tüketimi; -0,2 puanı özel sektör, 0,7 puanı kamu sabit 

sermaye yatırımları kaynaklı olacağı öngörülmektedir. Orta vadede ise küresel belirsizliklerin 

azalmasının yanı sıra, hem iç hem dış talep artışının katkısıyla büyümenin artış eğilimini devam 

ettireceği ve 2014 yılında yüzde 4 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında ise 

kaynakların daha üretken alanlara yönlendirilmesi ve yurtiçi tasarruflarla daha fazla desteklenen 

yatırım artışlarıyla birlikte büyümenin yüzde 5 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. 

İç ve dış talep kompozisyonunu dengelemek ve tasarruf oranlarını artırmak amacıyla 

uygulanacak politikaların da etkisiyle KEP döneminde özel sektör tüketiminin GSYH büyümesinin 

altında, yıllık ortalama yüzde 3,5 oranında artacağı öngörülmektedir. Buna karşın azalan küresel 

belirsizlikler ve dış talepte beklenen olumlu gelişmelerle birlikte özel sektör sabit sermaye 

yatırımlarının Program dönemi boyunca yıllık ortalama yüzde 7,7 oranında artacağı tahmin 

edilmektedir. Orta vadede mali disiplini korumak ve tasarrufları artırmak amacıyla uygulanacak 

kamu politikaları neticesinde Program döneminde kamu tüketiminin yıllık ortalama yüzde 3,5, kamu 

yatırımlarının ise yüzde 3,3 oranında artacağı öngörülmektedir. 

 

Şekil 2.10: GSYH Büyümesine Katkılar 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

2.2.1.2. Yatırım-Tasarruf Dengesi 

2012 yılında makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle hızlı bir şekilde yavaşlayan kredi artışı ve 

küresel belirsizliklerin devam etmesi sonucunda özel sektör sabit sermaye yatırımlarında daralma 

görülmüştür. Bunun sonucunda özel sektör yatırımlarının GSYH içindeki payı 2011 yılındaki yüzde 

18 seviyesinden yüzde 16,4 seviyesine düşmüştür. Kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı ise 

yılın ikinci yarısında görülen belirgin yatırım artışı sayesinde nispeten istikrarlı bir yapı sergilemiş 

ve yüzde 3,9 olmuştur. Diğer taraftan ekonomik aktiviteye yönelik olumsuz beklentiler nedeniyle 

stoklarda önemli miktarda azalış gözlenmiş, böylece 2012 yılında toplam yatırım harcamalarının 

GSYH’ya oranı bir önceki yıla göre 3,5 puan azalarak yüzde 20,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2.8: Yatırım-Tasarruf Dengesi 
(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

    Tahmin 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam Yatırımlar 19,5 23,6 20,1 19,2 19,6 20,2 21,0 

Sabit Sermaye Yatırımları 18,9 21,8 20,3 19,8 19,7 20,4 21,0 

Kamu 4,0 3,8 3,9 4,4 4,0 4,2 4,2 

Özel 15,0 18,0 16,4 15,5 15,7 16,2 16,8 

Stok Değişmesi 0,6 1,7 -0,2 -0,6 -0,1 -0,2 -0,1 

Toplam Tasarruflar 19,5 23,6 20,1 19,2 19,6 20,2 21,0 

Yurtiçi Tasarruf 13,3 13,9 14,0 12,1 13,2 14,3 15,5 

Dış Tasarruf 6,2 9,7 6,1 7,1 6,4 5,9 5,5 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları (TÜİK milli gelir serisi gerçekleşmeleri kullanılmıştır.) 

 

 

Yatırımların GSYH içindeki payında yaşanan azalma ile toplam tasarruf ihtiyacı da yüzde 

20,1 seviyesine gerilemiştir. Alınan tedbirlerin ve döviz kurundaki gelişmelerin etkisiyle dış 

tasarrufların GSYH içindeki payı 3,6 puan azalarak yüzde 6,1 seviyesine gerilemiştir. Buna da bağlı 

olarak, yurtiçi tasarruflarda kayda değer bir artış sağlanamamış ve GSYH içindeki payı 0,1 puanlık 

artışla yüzde 14 olmuştur.  

2013 yılının ilk yarısında ekonomik aktivite yeniden canlanma eğilimine girmiş, bu süreçte 

özel ve kamu tüketimi ile kamu sabit sermaye yatırımları kaynaklı bir büyüme gerçekleşmiştir. Özel 

sektör sabit sermaye yatırımları ise bu dönemde daralmaya devam etmiştir. Yatırımlara ilişkin öncü 

göstergeler tüketim talebine kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilemekle birlikte, yurtiçi talebin 

yılın kalan bölümünde ılımlı bir şekilde toparlanmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler 

çerçevesinde, 2013 yılında kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH’ya oranla yüzde 4,4 seviyesine 

yükselmesi beklenirken, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının GSYH’ya oranının yıl genelinde 

yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Böylece, toplam yatırımların payının bir 

önceki yıla göre azalarak yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.  

İç talepteki toparlanma ve zayıf küresel talebe bağlı olarak ithalatın ihracattan daha hızlı artış 

göstermesi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısı negatife dönmüştür. Böylece, yıl genelinde bu 

etkinin devam edeceği beklentisi ile birlikte cari açığın ve dolayısıyla dış tasarrufların GSYH’ya 

oranının yüzde 7,1 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bunun neticesinde, yurtiçi tasarrufların 

GSYH’ya oranının ise yüzde 12,1 seviyesine gerileyeceği tahmin edilmektedir.  

Önümüzdeki dönemde, küresel ekonomide öngörülen ılımlı iyileşmenin de katkısıyla 

büyümenin potansiyel seviyesine yakınsamasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, son 

yıllarda önemli ölçüde düşen yurtiçi tasarrufların artırılmasına ve mevcut kaynakların üretken 

alanlara yönlendirilmesine öncelik verilecektir. Ayrıca, kamu maliyesindeki güçlü duruşun devam 

ettirilmesi diğer bir öncelik alanıdır. Bu çerçevede, kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH 

içindeki payının yüzde 4,1 seviyesinde korunması, bununla beraber altyapı yatırımlarını daha çok 

destekleyecek şekilde rasyonelleştirilmesi hedeflenmektedir. Özel sektör sabit sermaye 

yatırımlarının GSYH’ya oranının ise ekonomideki olumlu beklentilere paralel olarak dönem 

boyunca artacağı ve 2016 yılında yüzde 16,8’e ulaşacağı öngörülmektedir. Özel kesim tasarruflarını 

artırmaya yönelik tedbirlerin etkisiyle yurtiçi tasarrufların dönem sonunda GSYH’ya oranla yüzde 

15,5 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. Bu sayede, dış tasarruflara olan ihtiyacın dönem 

boyunca azalış göstererek 2016 yılında yüzde 5,5 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.  

2.2.1.3. Sektörel Büyüme 

2012 yılında genel eğilimin aksine diğer sektörlerden yüksek bir büyüme performansı 

sergileyen tarım sektörünün katma değer artışı yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk 

dokuz ayında yüzde 3,9 büyüyen tarım sektörü katma değerinin yıl genelinde ise yüzde 4,1 oranında 

artması beklenmektedir. Diğer taraftan, fiyat gelişmelerine bağlı olarak sektörün toplam hasıla 

içindeki payının 2012 yılına kıyasla yarım puanlık bir düşüşle yüzde 8,4 seviyesine ulaşacağı 

öngörülmektedir. 2014-2016 döneminde ise tarım sektörü katma değeri artış hızının trend seviyesine 
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yaklaşması beklenmektedir. Bu çerçevede, tarım sektörü katma değerinin Program döneminde 

ortalama yüzde 3 oranında artacağı ve GSYH içindeki payının her yıl azalarak dönem sonunda 

yüzde 7,3 seviyesine gerileceği öngörülmektedir. 

 

Şekil 2.11: Üretimin Sektörel Kompozisyonu 

 
Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

Tablo 2.9: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri 

    (Yüzde) 

 Gerçekleşme  Tahmin 

  2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 

Büyüme Oranları1 (1998 Fiyatlarıyla) 

Tarım 2,4 6,1 3,1  4,1 3,0 3,0 3,0 

Sanayi 12,8 9,7 1,9  2,3 4,4 6,2 6,0 

Hizmetler 8,6 9,0 2,4  4,5 4,1 4,8 4,9 

GSYH 9,2 8,8 2,2  3,6 4,0 5,0 5,0 

GSYH İçindeki Paylar
2
 (Cari Fiyatlarla) 

 

Tarım 9,5 9,0 8,9  8,4 8,1 7,7 7,3 

Sanayi 21,8 22,5 21,8  21,4 21,5 21,8 22,1 

Hizmetler 68,8 68,5 69,4  70,2 70,4 70,5 70,6 

GSYH 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

Büyümeye Katkılar (Yüzde Puan) 

 

Tarım 0,2 0,6 0,3  0,4 0,3 0,3 0,3 

Sanayi 3,4 2,6 0,5  0,6 1,2 1,7 1,6 

Hizmetler 5,4 5,7 1,5  2,8 2,6 3,1 3,1 

GSYH 9,2 8,8 2,2  3,6 4,0 5,0 5,0 
1 Tarım, sanayi, hizmetler sektörleri artış hızları temel fiyatlarla, GSYH artış hızı ise alıcı fiyatlarıyla hesaplanmıştır. 
2 Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki paylar elde 

edilmiştir. 

 

Sanayi sektörü katma değeri 2013 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 3,1 oranında artmıştır. 2013 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla, sanayi sektörü alt 

kalemleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü büyümesi 2012 yılının ilk dokuz ayındaki yüzde 2,5 

seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine yükseldiği görülmüştür. Aynı dönemde, madencilik sektöründe 

yüzde 2,8 olan büyüme yüzde 3,3 daralmaya dönmüştür. Enerji sektöründe ise büyüme yüzde 6,2 

oranından yüzde 0,4 civarına gerilemiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, 2013 yılı için sanayi 
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sektörünün bir önceki KEP öngörüsünün altında bir artışla yüzde 2,3 oranında büyümesi 

beklenmektedir. KEP döneminde ise sanayi sektörü katma değerinin yıllık ortalama yüzde 5,5 

oranında artması beklenirken, sektörün toplam hasıla içindeki payında bir miktar artış 

öngörülmektedir. 

Toptan ve perakende ticaret sektörü, mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektörü, gayrimenkul, 

kiralama ve iş faaliyetleri sektörü ile inşaat sektörünün sürüklediği hizmetler sektörü, 2013 yılının 

ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetmiştir. 

Yılın kalan döneminde bir miktar yavaşlamayla sektörün 2013 yılı genelinde, önceki KEP 

öngörüsünün üstünde, yüzde 4,5 oranında büyümesi beklenmektedir. 2014-2016 döneminde ise 

sektörün katma değer artışının yıllık ortalama yüzde 4,6 olacağı öngörülmektedir. Böylelikle, 

sektörün GSYH içindeki payının Program dönemi boyunca ılımlı bir artışla 2016 yılında yüzde 70,6 

seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

2.2.1.4. Büyümenin Kaynakları 

Türkiye ekonomisinin uzun dönem büyüme yapısı incelendiğinde, üretim faktörleri açısından 

dengesiz bir yapının varlığı göze çarpmaktadır. Genel olarak büyümenin önemli oranda sermaye 

stoku tarafından desteklendiği görülmektedir. Dönemler itibarıyla istihdamın büyümeye katkısı 

istikrarlı bir yapı sergilerken, TFV’nin büyümeye katkısı oldukça sınırlı ve düşük düzeyde kalmıştır. 

1985-2000 döneminde ortalama yüzde 4,3 oranında gerçekleşen büyüme hızına, sermaye stoku 

yüzde 70,5, istihdam yüzde 23, TFV ise yüzde 6,5 oranında katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, 2001 

yılında yaşanan krizin ardından uygulamaya konan makroekonomik politikalar ve yapısal 

reformların etkisiyle 2002 ve sonrası dönemde TFV’nin büyümeye katkısında belirgin bir artış 

yaşanmıştır. 

 

Tablo 2.10: Üretim Faktörleri Artışları  

(Yüzde) 

Dönem Hasıla Artışı 
Sermaye Stoku 

Artışı 

Sermaye Stoku 

Artışı * 
İstihdam Artışı TFV Artışı 

1985-2000 4,3 7,5 7,4 1,7 0,3 

2001-2012 4,1 5,3 5,4 2,0 0,7 

2002-2012 5,1 5,6 6,2 2,2 1,2 

1985-2012 4,2 6,6 6,5 1,8 0,5 

2014-2016 4,7 5,5 6,4 2,3 0,7 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları  
* Kapasite kullanımı ile düzeltilmiş sermaye stoku artışıdır. 

 

Tablo 2.11: Üretim Faktörlerinin Büyümeye Katkıları  

(Yüzde) 

Dönem Sermaye Stoku İstihdam  TFV 

1985-2000 70,5 23,0 6,5 

2001-2012 54,0 28,5 17,5 

2002-2012 51,1 25,7 23,2 

1985-2012 63,6 25,3 11,1 

2014-2016 56,7 29,2 14,0 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı hesaplamaları  

 

2012 yılında, bir önceki KEP’te öngörülen büyüme hızının altında bir büyüme performansı 

gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, makro-ihtiyati tedbirlerin etkisiyle daralan yatırım harcamalarına 

bağlı olarak sermaye stoku artışı da tahminlerin altında kalmıştır. Diğer taraftan, kriz döneminde 

istihdamı artırmaya yönelik alınan tedbirlerin devam eden etkisiyle, istihdam artış hızı beklentilerin 

üstünde bir performans göstermiştir. Bütün bu gelişmeler neticesinde, 2012 yılında TFV artış hızı ve 

büyümeye katkısı bir önceki Program tahmininden daha olumsuz yönde gelişim göstermiştir. 
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2013 yılının özellikle ilk iki çeyreğinde de güçlü istihdam artışları devam etmiştir. Ayrıca, 

2013 yılında yatırım harcamalarının tekrar artmaya başlamasıyla sermaye stoku artışının da 

hızlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla, üretim faktörleri açısından 2012 yılına benzer bir yapının 

oluşacağı ve büyümenin temel belirleyicilerinin istihdam ve artan kapasite kullanım oranının 

etkisiyle sermaye stoku olacağı öngörülmektedir. Bütün bu gelişmeler ışığında, 2013 yılında da 

TFV’nin büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmemektedir. 

KEP döneminde yüksek ve dengeli büyüme ortamına geçişin sağlanmasında verimliliğin 

artırılmasının yanında iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi 

büyük önem taşımaktır. Bu bilinçle şekillendirilmiş Onuncu Kalkınma Planında nitelikli insan 

gücüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ve işgücü piyasasına yönelik politikalara yer verilmiştir. 

Planda geniş yer kaplayan öncelikli dönüşüm programlarından “Üretimde Verimliliğin Artırılması 

Programı” sayesinde 2023 hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir adım atılması beklenmektedir. 

Özellikle sanayi sektöründe üretimde verimliliği artırmaya yönelik politikalar yoluyla TFV’nin 

büyümeye katkısı artırılacak ve üretim faktörleri açısından daha dengeli bir büyüme yapısına geçiş 

sağlanacaktır (Kutu 2.3). Bu kapsamda Program döneminde özellikle verimliliğin büyümeye 

katkısının artırılması uzun vadeli hedefler açısından kritik önem taşımaktadır.  

Nitekim KEP döneminde; sermaye stoku, istihdam ve TFV’de sırasıyla ortalama yüzde 5,5, 

yüzde 2,3 ve yüzde 0,7 düzeyinde artış hızlarının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Öngörülen 

büyüme yapısı çerçevesinde, sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin büyümeye katkılarının Program 

döneminde sırasıyla yüzde 56,7, yüzde 29,2 ve yüzde 14 oranında olacağı öngörülmektedir. 

 

Kutu 2.3: Onuncu Kalkınma Planında Büyüme ve Verimlilik 

 

Türkiye’nin istikrarlı ve yüksek büyüme yapısına ulaşması için 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma 

Planında verimlilik odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ekonomi genelinde sağlanacak verimlilik artışı, ekonomik 

büyümeye doğrudan katkı sağlamanın yanında, kıt kaynakların etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını da 

sağlayacaktır. Dolayısıyla, ekonomik büyümenin verimlilik artışlarına dayandırılması uzun vadede büyümenin 

sürdürülebilirliğini sağlamada ve toplumsal refahın kalıcı biçimde artırılmasında önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 

Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşma yolunda verimliliği artırıcı politikalara öncelik verilerek Türkiye 

ekonomisinin küresel rekabetteki konumu güçlendirilecektir. Öte yandan, verimlilik bazlı büyüme, rekabet gücünü 

olumlu etkileyerek cari açığın sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir faktör olacaktır. 

Türkiye ekonomisinin dinamikleri incelendiğinde, verimliliğin artırılmasında en önemli bileşenin beşeri sermaye 

olduğu görülmektedir. Bunun için bir taraftan genel olarak eğitimin kalitesi artırılırken, diğer taraftan eğitim sistemi ile 

işgücü piyasası arasındaki uyum, eğitim–sanayi işbirliği politikalarıyla güçlendirilecektir. Nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesinin yanı sıra, kadınların işgücüne katılımının artırılması ekonomi genelinde verimliliğin artışına doğrudan 

katkı sağlayacaktır. 

Verimliliği artıracak diğer önemli bileşen ise teknoloji, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması olacaktır. Ar-Ge 

ve teknoloji politikalarının, özellikle sanayi sektöründe, verimliliğin ve katma değerin yüksek olduğu bir yapının tesis 

edilmesi açısından önemli rol oynaması beklenmektedir. Bu politikaların başarısında en önemli etken olan yenilik ve 

yeniliğe uygun ortamın yaratılması açısından, Kalkınma Planında yer alan teşvik, girişimcilik, KOBİ, fikri ve sınai 

mülkiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlardaki politikaların uyum içerisinde uygulanması sağlanacaktır. 

Bunların yanında; firmaların yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi, ömürlerinin uzatılması ile verimlilik ve ölçek 

sorunlarının çözümü önem taşımaktadır. Kurumsal kalite kapsamında şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü 

ilkelerinin işlerliği güçlendirilecektir. Aynı kapsamda, kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam edilecek, vergi 

düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar sağlanacak, fikri mülkiyet ve patent hakları korunacak, piyasaların etkin 

işlemesi sağlanacak ve yatırım ortamı güçlendirilecektir. 

Plan döneminde kamu sektörü hem kendi içinde hem de özel sektöre ilişkin uygulayacağı politikalarla verimliliğin 

artırılması açısından önemli bir role sahip olacaktır. Kamu harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek tasarruf, 

büyümeyi destekleyecek yatırım harcamalarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır. Kamu altyapı 

yatırımları özel sektör yatırımlarını güdüleyerek üretim kapasitesini artıracak ve verimlilik bazlı büyüme dinamiğine 

katkı sağlayacaktır. 

Plan’da benimsenen yeni yaklaşım çerçevesinde öncelikli dönüşüm programlarıyla 2023 hedeflerine ulaşma 

yolunda müdahalelerde bulunulması gereken öncelikli alanlar belirlenmiştir. Bu programlardan bir tanesi de “Üretimde 

Verimliliğin Artırılması” programıdır. Bu programla, verimlilik algısının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin 

iyileştirilmesi, katma değerin artırılması ve böylelikle yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. 
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2.2.1.5. Potansiyel Hasıla 

Türkiye ekonomisinde küresel krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında, potansiyel büyüme 

hızı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Söz konusu yılda ekonominin yüzde 4,8 oranında daralmasıyla 

birlikte negatif hasıla açığı yüzde 7’ler civarına ulaşmıştır. Krizi izleyen yıllarda iç talep güçlü bir 

biçimde toparlanmış, yüksek yatırım ve istihdam artışları kaydedilmiştir. Bu gelişmeler, potansiyel 

hasılaya da olumlu bir biçimde yansımıştır. Üretim düzeyi potansiyel seviyesini 2011 yılında tekrar 

yakalamıştır. Diğer taraftan, 2012 yılında iç ve dış talebi dengelemeye yönelik alınan makro-ihtiyati 

tedbirler ile küresel gelişmelerin etkisiyle ekonomik aktivitede yavaşlama gözlenmiştir. Bu 

yavaşlamayla birlikte, üretim tekrar potansiyel düzeyinin altına gerilemiştir. 2013 yılında da 

öngörüler çerçevesinde 2012 yılına benzer bir yapının devam etmesi beklenmektedir.  

KEP dönemi için oluşturulan makroekonomik senaryo çerçevesinde, yatırım, istihdam, 

kapasite kullanım oranı gibi makroekonomik değişkenlerde öngörülen gelişmeler neticesinde 

potansiyel büyüme hızında tedrici bir artışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 

hasıla açığı tahminleri Program dönemi boyunca üretimin potansiyel düzeyinin altında 

seyredeceğine, ancak 2016 yılında negatif hasıla açığının kapanacağına işaret etmektedir. 

Dolayısıyla, KEP döneminde enflasyon dinamikleri açısından herhangi bir talep yönlü baskı ve risk 

öngörülmemektedir. 

 

Şekil 2.12: Hasıla Açığı 

 
GAP_HP: Hodrick-Prescott metoduyla elde edilen hasıla açığı  

GAP_PF: Üretim fonksiyonu metoduyla elde edilen hasıla açığı  
GAP_T: Doğrusal metotla elde edilen hasıla açığı 
GAP_ST: Ayrıştırılmış doğrusal metotla elde edilen hasıla açığı 

 

2.2.1.6. İşgücü Piyasası 

2012 yılında ekonomik aktivitede yavaşlama yaşanmasına rağmen, işsizlikle mücadele 

kapsamında alınan önlemlerin devam eden etkisi nedeniyle toplam istihdam yüzde 2,9 ile 

beklentilerin üzerinde artış sergilemiştir. Bu artışta, özellikle hizmetler sektörü istihdamının katkısı 

büyük olmuştur. İşgücü piyasasındaki bu olumlu gelişmeler sonucunda işsizlik oranı yüzde 9,2 

seviyesine gerilemiştir. 2013 yılının ilk üç çeyreğindeki gelişmeler incelendiğinde ise, işsizlik 

oranının geçen yıla göre daha yüksek bir patikada seyrettiği görülmektedir. Ancak, bu durum temel 

olarak işgücüne katılma oranının yüksek seyrinden kaynaklanmıştır. Bu dönemde, tarım dışı 

istihdam yüzde 4,8 oranında güçlü bir artış gösterirken, tarım istihdamı yüzde 0,2 oranında daralmış, 

böylece toplam istihdam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artmıştır. 
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2013 yılında ekonomik aktivitenin geçen yıla göre daha canlı olması ve bu durumun işgücü 

piyasalarına olumlu yansıdığının gözlenmesi sonucunda yıl genelinde tarım dışı istihdamın yüzde 

4,8 oranında artması, tarım istihdamının ise yüzde 0,5 oranında azalış göstermesi beklenmektedir. 

Böylece, toplam istihdamın yıl genelinde yüzde 3,5 oranında artması beklenmektedir. Mevcut 

gelişmeler çerçevesinde işgücüne katılma oranının 2013 yılında yüzde 51 olarak gerçekleşeceği 

öngörüsüyle birlikte, yıl genelinde işsizlik oranının geçen yıla göre bir miktar artışla yüzde 9,5 

seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir (Tablo 2.12). 2014-2016 döneminde ise öngörülen 

büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak tarım dışında yaklaşık 1,8 milyon ilave istihdam 

yaratılması beklenmektedir. Tarım istihdamında öngörülen yıllık ortalama yüzde 0,1 oranında artışla 

birlikte istihdam oranının Program dönemi sonunda yüzde 47,3 seviyesine ulaşacağı tahmin 

edilmektedir.  

KEP döneminde özellikle kadın istihdamını artırmaya yönelik teşviklerin de etkisiyle 

işgücüne katılma oranında istikrarlı bir yükseliş öngörülmektedir. Böylece, işgücüne katılma 

oranının dönem sonunda yüzde 51,9 seviyesine ulaşması beklenmektedir. İşgücü piyasasına yönelik 

bu beklentiler ışığında işsizlik oranının kademeli bir şekilde azalarak 2016 yılında yüzde 8,9 

seviyesine gerileyeceği tahmin edilmektedir (Tablo 2.12). 

 

Tablo 2.12: İşgücü Piyasasında Gelişmeler  

  (15+ yaş) 

  
  

Gerçekleşme   

  

Tahmin 

2011 2012  2013 2014 2015 2016  

Çalışma Çağı Nüfusu (Bin Kişi) 53.593 54.724  55.605 56.476 57.337 58.251 

İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 49,9 50,0  51,0 51,3 51,6 51,9 

İşgücü (Bin Kişi) 26.725 27.339  28.384 28.994 29.611 30.217 

    İstihdam 24.110 24.821  25.692 26.257 26.901 27.525 

        Tarım 6.143 6.097  6.065 6.089 6.089 6.089 

        Tarım Dışı 17.967 18.724  19.627 20.168 20.812 21.436 

    İşsiz 2.615 2.518  2.692 2.737 2.710 2.691 

İstihdam Artışı (Yüzde) 6,7 2,9  3,5 2,2 2,5 2,3 

        Tarım 8,1 -0,7  -0,5 0,4 0,0 0,0 

        Tarım Dışı 6,2 4,2  4,8 2,8 3,2 3,0 

İstihdam Oranı (Yüzde) 45,0 45,4  46,2 46,5 46,9 47,3 

İşsizlik Oranı (Yüzde) 9,8 9,2  9,5 9,4 9,2 8,9 

Kaynak: Gerçekleşme TÜİK, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

2.2.2. Enflasyon, Para ve Kur Politikaları  

TCMB, fiyat istikrarının sağlanması temel amacıyla tutarlı olarak enflasyon hedeflemesi 

rejimi uygulamasına 2014 yılında da devam edecektir. Enflasyon oranının nihai olarak Maastricht 

kriterlerine uygun seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Ekonomideki yapısal dönüşüm, 

gelişmiş ülkelere yakınsama süreci ve yüksek enflasyon döneminden kalma fiyatlama davranışları 

göz önüne alınarak, fiyat istikrarına doğru kademeli olarak ilerlenmesini sağlayacak bir hedef 

patikası öngörülmektedir. Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon hedefi 2014, 2015 ve 2016 yılları için 

yüzde 5 olarak belirlenmiştir.  

Enflasyon hedeflemesi uygulamasında temel politika faizi olarak kullanılmakta olan bir hafta 

vadeli repo ihale oranına ilave olarak, zorunlu karşılıklar ve gecelik para piyasasındaki faiz 

koridorunun genişliği de 2010 yılının son çeyreğinden bu yana etkin şekilde para politikası aracı 

olarak kullanılmaktadır. TCMB, gerekli gördüğü hallerde, piyasada oluşan faiz oranının politika 

faizinden sapmasına ve faiz koridoru içinde TCMB’nin ekonomik koşullara göre uygun bulduğu bir 

düzeyde belirlenmesine izin verebilecektir. Bu araçlara ek olarak Eylül 2011’den itibaren rezerv 

opsiyonu mekanizması da sermaye akımlarının yurt içi piyasalar üzerinde oluşturduğu oynaklığı 

azaltması bakımından faiz koridorunu tamamlayıcı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  
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Dalgalı döviz kuru rejimi 2014 yılında da sürdürülecektir. Uygulanmakta olan bu kur 

rejiminde döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamakta, TCMB’nin nominal ya da reel 

herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı 

olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinde dalgalı döviz kuru rejimiyle çelişmeyecek şekilde 

döviz satım ve alım ihalesi düzenleyebilmekte veya döviz piyasasına doğrudan müdahale 

edebilmektedir. Bu kapsamda, piyasaya döviz satım ihaleleri yoluyla 2012 ve 2013 yıllarında 

sırasıyla 1,45 ve 11,76 milyar dolar, doğrudan müdahale yoluyla ise 2012 yılında 1,06 milyar dolar 

likidite sağlanmıştır. Diğer taraftan, Bankalar arası döviz piyasasında döviz likiditesinin 

akışkanlığının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla uluslararası piyasalarda artan belirsizliklerin 

ortadan kalkmasına kadar geçecek sürede TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları döviz depo 

piyasasındaki aracılık faaliyetlerine 10 Kasım 2011 tarihinden itibaren yeniden başlanmıştır.  

TCMB, finansal istikrara yönelik olarak 2010 yılı Kasım ayından bu yana uygulamakta 

olduğu politikaları, temelde özel sektörün dış yükümlülüklerinde gözlenen aşırı hızlı artışın 

yavaşlatılması ve bu yükümlülüklerin kalitesinin iyileştirilmesi çerçevesinde belirlemektedir. 

TCMB, bu doğrultuda, cari işlemler açığında beklenen azalmanın ve cari açığın finansman 

kalitesinde gözlenen istikrarlı iyileşmenin yakından takip edilmesini önemli görmektedir. Bu 

çerçevede, kredi artış oranlarının sürdürülebilir ve makul oranlarda tutulması büyük önem 

taşımaktadır. Zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyonu mekanizması ve faiz koridoru aracılığıyla etkin 

likidite yönetimi önümüzdeki dönemde bu açıdan finansal istikrara da katkı yapacak politika araçları 

olacaktır. 

2.2.3. Ödemeler Dengesi 

2.2.3.1. Cari İşlemler Hesabı 

Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme performansı sergilediği kriz sonrası dönemde, iç talep 

ve ithalat hızlı bir artış gösterirken, dış talepteki artış daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu kapsamda 

uygulanan makro-ihtiyati tedbirler neticesinde 2012 yılında yurtiçi talepte daralma yaşanmıştır. 

Buna bağlı olarak dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı sırasıyla 65,3 milyar dolar ve 48,5 milyar 

dolar seviyelerine gerilemiştir. 2013 yılında ise ekonomide ve özellikle iç talepte yaşanan 

toparlanma sonucunda dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının ılımlı bir yükseliş göstererek 

sırasıyla 76,8 milyar dolar ve 58,8 milyar dolar seviyelerine ulaşması beklenmektedir.  

KEP döneminde, ticaret ortaklarımızın büyümesinin, AB’de öngörülen toparlanmaya paralel 

olarak, 2012 ve 2013 yıllarına göre nispeten daha yüksek olması beklenmektedir. Buna ek olarak, 

ihracatı artırmaya yönelik politikaların da etkisiyle, ihracatın Program döneminde cari fiyatlarla 

yıllık ortalama yüzde 9,7 oranında artacağı ve dönem sonunda 202,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 2013 yılında hız keserek yüzde 0,6 oranında daralma kaydetmesi beklenen reel mal 

ihracatının 2014 yılında yeniden hızlanarak yüzde 7,4 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2015 

ve 2016 yıllarında ise reel mal ihracatının, sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 8,2 oranlarında artacağı 

öngörülmektedir. Bu dönemde ihracat fiyatlarının dünya fiyatlarına uyumlu bir şekilde hareket 

etmesi ve yıllık ortalama yüzde 1,5 artması beklenmektedir. 

2012 yılında cari fiyatlarla yüzde 1,8 daralan ithalatın, 2013 yılında, iç talepteki ılımlı 

canlanmaya bağlı olarak yüzde 6,3 oranında artması beklenmektedir. Hızlı büyüme dönemlerinde 

ithalatta gerçekleşen yüksek artış oranlarının, Program döneminde iç ve dış talep dengesini 

korumaya yönelik politikalarla yerini daha ılımlı artışlara bırakacağı ve ithalatın yıllık ortalama 

yüzde 6,7 oranında bir artış sergileyerek 2016 yılında 305 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Bu dönemde, ithalat fiyatlarında beklenen yıllık ortalama yüzde 0,4’lük artışla birlikte 

reel ithalat artışının yüzde 6,2 olacağı öngörülmektedir. 

Enerji faturası orta vadede Türkiye’nin cari işlemler açığında önemli bir yer tutmaya devam 

edecektir. Önümüzdeki dönemde küresel ekonomik aktivitedeki yavaş artışın da etkisiyle petrol ve 

enerji fiyatlarının azalması beklenmektedir. Buna rağmen enerji talebinde beklenen artışın etkisiyle, 

enerji kaleminden kaynaklanan ithalat artışlarının da geçmiş dönemlere kıyasla ılımlı bir artış 

sergileyeceği tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılında 59 milyar dolar olarak beklenen 

enerji ithalatının, KEP dönemi sonunda 64,5 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. 
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Kutu 2.4: Onuncu Kalkınma Planında Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Yönelik Politikalar 

 

2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, 

toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli politika ve hedefler ortaya koymuştur. Bu kapsamda, 

cari açığın uzun dönemde büyüme üzerinde baskı oluşturmayacak seviyelerde tutulması büyük önem arz etmektedir. 

Ekonominin iç talep yapısının güçlü oluşu, düşük seviyedeki özel kesim tasarrufları, enerji ithalatının toplam ithalat 

içindeki yüksek payı, ihracatın ithalat bağımlılığı cari işlemler açığını yapısal bir sorun haline getirmektedir. 

Onuncu Kalkınma Planında, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun 

üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak pek çok politikaya yer verilmektedir. Bu politikalardan önemli bir 

kısmını, büyümenin önünde kısıt niteliği taşıyan yapısal sorunların çözümüne ilişkin reformlar oluşturmaktadır. Bu 

sayede alınan makro-ihtiyati tedbirlerle cari açığın kısa vadedeki konjonktürel etkilerin çözümüne değil, uzun vadede 

bu sorunun ortadan kaldırılmasına odaklanılmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde büyüme üzerinde kısıt oluşturan cari açığın sürdürülebilirliğine yönelik politikalar da 

Plan’da önemli yer tutmaktadır. Nitekim Plan’da, cari açığın büyüme üzerinde baskı yaratmayacak seviyelerde 

tutulması hedef olarak belirlenmiştir. Bu amaca hizmet edecek şekilde dış ticaret ve ödemeler dengesi politikalarına 

ilave olarak birçok alanda destekleyici politikalar da belirlenmiştir. Bunlardan ilki verimliliği artırmaya yönelik 

politikalardır. Ekonomi genelinde verimliliğin artırılması yoluyla rekabet gücünün geliştirilmesi cari açık açısından da 

kalıcı katkılar sağlayacaktır. İmalat sanayiinde dönüşüm ile girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik politikalarla, 

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatında aldığı payı artırmak, yüksek katma değerli yapıya 

geçmek için üretim yapısını güçlendirmek amaçlanmakta ve bu amaçlar çerçevesinde cari açığın azaltılmasına katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. Özel sektör öncülüğünde, rekabetçiliği artıran yatırım politikalarının da üretim yapısının 

güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere kalıcı olarak indirilmesinde önemli bir rol 

oynayacağı düşünülmektedir. Plan’da yer alan bir diğer önemli politika alanı olan bilim, teknoloji ve yenilik 

politikaları çerçevesinde teknolojik atılımlar, yenilikçi politikalar ve bu hedefler doğrultusunda artırılması planlanan 

rekabet gücünün katkısıyla cari açığın sürdürülebilir düzeylere inmesi amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra, enerji 

maliyetlerinin azaltılmasını, özellikle bilgi tabanlı altyapı yatırımlarının hızlandırılmasını, teknoloji üretiminde yerli 

katma değerin artırılmasını amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, lojistik ve ulaştırma politikalarının 

altyapının güçlendirilmesi yoluyla cari dengenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı Plan’da ayrıca 

vurgulanmaktadır. 

Onuncu Kalkınma Planında ortaya konan politikalara ilave olarak Öncelikli Dönüşüm Programları 

oluşturulmuştur. Politikalarla uyumlu olarak tasarlanan bu programlar temel yapısal sorunlara çözüm olacak ve 

dönüşüm sürecinde katkıda bulunacak kritik alanlarda Plan’ın uygulamayı daha fazla yönlendirmesi ve politikaların 

etkinliğini artırması amacıyla oluşturulmuştur. Bu programlardan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı, 

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı cari açığın 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacına yönelik hazırlanmış programlardır. Bu programlar vasıtasıyla, üretimde 

dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması, cari açığın çok 

büyük bir kısmını oluşturan enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi ve enerji bağımlılığının azaltılması 

amaçlanmaktadır. Cari açık açısından sağlayacağı kalıcı katkıların dolaylı olarak gerçekleşmesi beklenen programlar 

olarak: Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı, Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı, Sağlık 

Turizminin Geliştirilmesi Programı, İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı ile Taşımacılıktan Lojistiğe 

Dönüşüm Programı öne çıkmaktadır. Bu programlar yardımıyla yatırımların üretken alanlara kaydırılması, üretim 

kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi vb. kanallarla diğer program çalışmalarının desteklenmesi ve 

cari açığın ülkemiz için bir sorun olmaktan çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 

2013 yılında hizmet dengesinde bir önceki yıla göre 2 milyar dolar düzeyinde bir iyileşme 

olması ve bu iyileşmenin temel olarak turizm gelirlerinden kaynaklanması beklenmektedir. Nitekim 

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısındaki artış 2013 yılında hız kazanmıştır. Bu artışın önümüzdeki 

dönemde istikrarlı olarak sürmesi ve 2013 yılında 29 milyar dolar olması beklenen turizm 

gelirlerinin yıllık ortalama yüzde 6 artışla 2016 yılında 34,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.  

Bu gelişmeler ışığında, cari işlemler açığının GSYH’ya oranının Program döneminde 

kademeli bir şekilde sürdürülebilir düzeylere doğru gerilemesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, cari 

açığın GSYH’ya oranının 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla yüzde 6,4, yüzde 5,9 ve yüzde 5,5 

olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu performansta, Onuncu Kalkınma Planı ve Orta 

Vadeli Program kapsamında mali disiplinin güçlendirilmesi, yurtiçi tasarrufları artırılması, kredi 

artış hızını yavaşlatılması ve ekonominin üretim yapısının ithalata olan yüksek bağımlılığını 

azaltılmasına yönelik uygulanacak politikalar önemli katkı sağlayacaktır. 
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2.2.3.2. Sermaye ve Finans Hesabı 

2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin, tüm dünyada ve Türkiye’de en yoğun safhası 

2009 yılında yaşanmıştır. Bu aşamanın üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen, oluşan mali 

kayıpların büyüklüğü nedeniyle krizin etkileri dünya çapında çeşitli yoğunluklarda ve şekillerde 

hissedilmeye devam etmektedir. Büyük bir çöküşün ihtimaller arasından çıktığı 2012 ve 2013 

yıllarında dahi belirsizlikler sürmüş; piyasa aktörlerinin bir taraftan krize karşı piyasaya sürülen bol 

likiditeyi yeni yatırımlarda kullanma arzusu içinde oldukları diğer taraftan ise risklere ve 

oluşabilecek fiyat balonlarına karşı ihtiyatlı bir duruş sergiledikleri görülmüştür. Benzer şekilde, 

politika yapıcıların ekonomileri büyüme yönünde destekleme hedefleri, bazı sektörlerde fiyat 

balonlarının oluşumuna ve risk birikmesine karşı hassasiyetleri ile çatışmaktadır. Piyasa aktörleri ve 

politika yapıcıların karar alma süreçlerinde karşılaştıkları bu çelişkiler, ekonomilerde ve piyasalarda 

beklentilerin oluşturulması sürecini etkilemekte, ani yön değişiklikleri ile dalgalanmalara yol 

açabilmekte, uzun vadeli tahmin yapılmasını zorlaştırmaktadır.  

Krizin en yoğun aşamasının üzerinden geçen beş yıllık süreçte, ekonomilerin sergiledikleri 

performans ile yapısal sorunlarının belirginleştiği görülmektedir. Bu kapsamda, her ne kadar krizin 

kaynak ülkesi olsa da, karar alma süreçlerinin hızlı işletilmesi ile ABD ekonomik büyüme sürecini 

yakalamış gözükmekte, ancak aynı hızda karar alamayan ve nüfusu yaşlanan Avro Bölgesinde 

büyüme halen oldukça zayıf seyretmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler ise, 2013 yılında bir 

miktar yavaşlamakla birlikte, hızlı büyüme performanslarını devam ettirmektedir. 

Bu süreçte, Türkiye ekonomisi sağlam kamu maliyesi ve finansal piyasaları ile küresel 

ölçekte başarılı bir ekonomik performans ortaya koymuş ve yatırımcılar için önemli bir alternatif 

haline gelmiştir. Nitekim Türkiye ekonomisi, 2010 yılında 572 milyar dolara ulaşan, ancak 2011 

yılında 499,3 milyar dolara, 2012 yılında ise 237,1 milyar dolara düşen gelişmekte olan ekonomilere 

yönelik toplam fon akışlarından aldığı miktarı ve payı sürekli artırmıştır. 2010, 2011 ve 2012 

yıllarında Türkiye ekonomisine dış kaynak girişi sırasıyla 56,9 milyar dolar, 63,9 milyar dolar ve 

68,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılında yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik portföy 

yatırımlarının 154,3 milyar dolara, net doğrudan yatırım girişlerinin 423 milyar dolara gerilemesi, 

ancak diğer yatırımlardaki net çıkışın 179 milyar dolara düşmesi nedeniyle, yıl içerisinde yaşanan 

dalgalanmalara rağmen, toplam özel finansal sermaye girişlerinin 398,4 milyar dolara yükselmesi 

beklenmektedir. 2013 yılında FED’in varlık alım programını kısa vadede azaltmaya başlayarak 

parasal genişlemeye son vereceğine yönelik sinyalleri, küresel sermaye akımlarının dalgalı bir seyir 

izlemesine neden olmuş, Türkiye ekonomisine kaynak girişini de belirgin bir biçimde etkilemiştir. 

Bu kapsamda, 2013 yılının son çeyreğinde, TCMB’nin sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının 

iktisadi faaliyetleri sınırlayacağı ve bu nedenle cari açıkta önemli bir bozulma yaşanmayacağı, 

böylelikle Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacını sorunsuz bir biçimde karşılayacağı 

öngörülmektedir. Yıl genelinde 7,8 milyar doları doğrudan yatırımlar, 21,3 milyar doları portföy 

yatırımları ve 33,6 milyar doları da diğer yatırımlar kaleminden olmak üzere toplam 62,7 milyar 

dolar fon girişi kaydedilmesi, rezerv artışlarının ise 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

2014 yılında ise yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye 

akımlarının kompozisyonunda belirgin bir değişiklik olmayacağı, toplam özel finansal sermaye 

girişlerinin kısıtlı bir düşüşle 366,6 milyar dolara gerileyeceği tahmin edilmektedir. FED’in parasal 

genişlemeyi azaltırken izleyeceği sürece ilaveten diğer merkez bankalarının politika tepkileri, 2013 

yılında olduğu gibi 2014 yılı ve sonrasında küresel likidite koşullarının ve sermaye akımlarının kısa 

ve orta dönemdeki belirleyicisi olacaktır. Bu dönemde politika yapıcıların ve piyasa aktörlerinin 

ihtiyatlı tutumunun devam etmesi, hem toplam küresel fon akımlarının hem de yükselen piyasalar ve 

gelişmekte olan ekonomilere yönelen kısmının daha düşük düzeylerde seyretmesi beklenmektedir. 

Küresel sermaye akımlarından aldığı payı sürekli olarak artıran yükselen piyasalar ve 

gelişmekte olan ekonomilere yönelik fon akışlarının yarıya düştüğü yıllarda dahi miktar olarak dış 

kaynak kullanımını artıran Türkiye ekonomisinin, küresel fon akışında azalma beklenen 2014-2016 
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döneminde dış kaynak ihtiyacının cari açıkla paralel olarak azalacağı, böylelikle dış kaynak 

ihtiyacını zorlanmadan karşılayacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tablo 2.13: Ödemeler Dengesi Tahminleri  

(Milyar Dolar) 

  

  

Gerçekleşme 
  

Tahmin 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cari İşlemler Hesabı -45,4  -75,1  -48,5  
 

-58,8  -55,5  -55,0  -55,0  

   Dış Ticaret Dengesi -56,4 -89,1 -65,3   -76,8  -73,8  -74,6  -77,7  

      Toplam Mal İhracatı 120,9 143,4 163,2 
 

166,0  179,2  197,6  216,6  

          İhracat (fob) 113,9 134,9 152,5   153,5  166,5  184,0  202,5  

      Toplam Mal İthalatı -177,3  -232,5  -228,6  
 

-242,8  -253,0  -272,2 -294,3 

          İthalat (cif) -185,5  -240,8  -236,5    -251,5  -262,0  -228,0 -305,0 

   Hizmetler Dengesi 16,7  20,1  22,6  
 

24,9  26,2  27,4  30,5  

      Gelir 36,3  40,7  43,2    47,8  50,5  52,9  57,3  

          Turizm Geliri  22,6  25,1  25,3  
 

29,0  31,0  32,0  34,5  

      Gider -19,6  -20,5  -20,5    -22,8  -24,3  -25,5  -26,8  

   Gelir Dengesi -7,2  -7,8  -7,2  
 

-8,2  -9,0  -9,0  -9,0  

   Cari Transferler  1,5  1,8  1,4    1,2  1,2  1,2  1,3  

      İşçi Gelirleri  0,9  1,0  1,0    1,0  0,9  0,9  0,9  

Sermaye ve Finans Hesabı 44,0 65,7 47,3 
 

53,8 55,5 55,0 55,0 

   Sermaye Hesabı -0,1 0,0 0,0  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

   Finans Hesabı (Rezerv Hariç) 56,9 63,9 68,1  62,7 54,7 54,9 54,9 

      Doğrudan Yatırımlar 7,6 13,7 8,9 
 

7,8 10,1 15,0 14,9 

         Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar 9,0 16,0 13,0 
 

10,8 13,0 18,0 18,0 

         Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar -1,5 -2,3 -4,1 
 

-2,9 -2,9 -3,0 -3,1 

      Portföy Yatırımları 16,1 22,0 40,8 
 

21,3 14,4 17,2 21,2 

         Varlıklar -3,5 2,7 2,7 
 

3,0 -0,7 -1,1 -1,5 

         Yükümlülükler 19,6 19,3 38,1 
 

18,3 15,1 18,3 22,7 

      Diğer Yatırımlar 33,2 28,2 18,4 
 

33,6 30,2 22,7 18,8 

         Varlıklar 7,0 11,1 -0,6 
 

1,4 0,4 0,2 0,1 

         Yükümlülükler 26,2 17,1 19,0 
 

32,2 29,8 22,5 18,8 

   Rezerv Varlıklar -12,8 1,8 -20,8 
 

-8,8 0,9 0,2 0,2 

Net Hata ve Noksan 1,4 9,4 1,2 
 

5,0 0,0 0,0 0,0 

Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 

 

2.2.4. Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çıkabilecek Temel Riskler 

Küresel gelişmeler açısından 2012 yılı beklendiği kadar olumlu bir yıl olmamıştır. 2013 yılına 

gelindiğinde ise, küresel ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığı ve sınırlı da olsa dünya 

ekonomisinin bir büyüme patikasına girmiş bulunduğu görülmektedir. Bu büyüme performansının 

2014 ve 2015 yıllarında daha da hızlanması beklenmektedir. Küresel düzeyde gelişmiş ülkelerden 

kaynaklanan riskler, azalmış olmakla birlikte halen önemini korumaktadır. Küresel ekonomide 

varlık fiyatlarında, para, finans ve döviz piyasalarında yeniden dengelenme süreci yaşanmaktadır. 

ABD ekonomisinde parasal genişleme politikasından çıkış stratejisi ve faiz artırma konusundaki 

zamanlamaya bağlı olarak şekillenecek küresel likidite koşulları, önümüzdeki dönemde küresel 

görünüm üzerinde belirleyici olacaktır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde küresel likiditede olası 

bir azalma, dış finansman ihtiyacı yüksek olan Türkiye ekonomisi için bir risk unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, Onuncu Kalkınma Planında, cari açığı ve dolayısıyla dış finansmana 

bağımlılığı azaltma amacına yönelik kapsamlı politikalara yer verilmiş ve cari açığın kademeli 

şekilde düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu çerçeve, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye 

akımlarında olası bir azalma ve benzeri risklere karşı önlem olarak da değerlendirilmelidir. Öte 

yandan, güçlü kamu maliyesi, sağlam finans sektörü, canlı iç talebi, serbestleştirilmiş ve 
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düzenlenmiş piyasalarıyla Türkiye ekonomisi yatırımcılara güven vermektedir. Nitekim son 

zamanlarda sağladığı not artışları bu durumun kanıtıdır. Dolayısıyla, KEP döneminde Türkiye 

ekonomisinin bu güven ortamı sayesinde diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla sermaye akımları 

için güvenli liman özelliği taşıdığı ve bu tür risklerden görece daha az etkileneceği de 

düşünülmektedir. 

Bir süredir daralma yaşanan önemli bir ihraç pazarımız olan Avrupa Birliğinin 2013 yılında 

tekrar büyüme eğilimine girmesi ile birlikte Türkiye’nin ticareti içindeki payı tekrar yükselmeye 

başlamıştır. Bu durum, bölgeye yapılan ihracat ürünlerinin kompozisyonu dikkate alındığında, 

ihracat gelirleri ve dolayısıyla büyüme performansı açısından oldukça olumlu bir gelişmedir. Diğer 

taraftan, bazı AB ülkelerinde yüksek kamu borçları, zayıf bankacılık yapısı ve düşük büyüme 

performansı önemli sorunlar olmaya devam etmektedir. Bu sorunların çözümüne ilişkin ilerleme 

kaydedilmemesi durumunda, Türkiye ekonomisinde orta vadede ihracat gelirlerinde bir azalma ve 

cari açıkta bir kötüleşme riski ortaya çıkabilir. Bu durum yüksek ve istikrarlı büyüme hedefini 

sekteye uğratabilecektir. 

Son yıllarda ihracat pazarı çeşitlendirilmesine yönelik olarak atılan adımlar neticesinde, 

Türkiye’nin AB dışındaki ülkelere olan ihracat payı önemli oranda gelişim göstermiştir. Ancak, AB 

ülkelerinin aksine özellikle Türkiye’nin ihracat payını artırdığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

pazarlarında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, gerçekleştirilen pazar çeşitliliği konusunda elde edilen 

kazanımların sürekliliğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye söz konusu bölgede olası siyasi 

istikrarsızlıklardan ticaret kanalıyla olumsuz etkilenebilecektir. 

Cari açığın bir risk teşkil ettiği Türkiye ekonomisinde, enerji maliyetleri önem arz etmektedir. 

Orta vadede petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin devam edeceği öngörüsü cari açık dinamikleri 

açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, jeopolitik belirsizlikler geçici 

fiyat artışlarına neden olabilmektedir. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek konjonktürel fiyat artışları, 

üretim maliyetleri yoluyla enflasyon, ithalat yoluyla da cari açık üzerinde olumsuz etkide 

bulunabilecektir. 
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3. KAMU MALİYESİ 

Maliye politikası, Orta Vadeli Programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku 

büyüklükleri gözetilerek; makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine, özel sektör öncülüğünde bir 

büyüme sürecinin desteklenmesine, cari açıkla ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak bir 

yaklaşımla yürütülecektir. Harcama politikasında kamu idarelerinin, kendilerine tahsis edilen 

ödenekleri, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları 

ve çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak programlanan miktarları aşmamaları esastır. Kamu 

gelir politikası; etkin, basit ve âdil bir vergi sistemi oluşturularak, sürdürülebilir kalkınmayı 

destekleyecek, yurtiçi tasarrufların artırılmasına, istihdam ve yatırımların teşvik edilmesine, 

ekonomide kayıt dışılığın ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacak şekilde 

yürütülecektir. Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu mali istatistikleri 

uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır. Kamu mali yönetim bilgi sisteminin 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Katılım Öncesi Ekonomik Programda (2014-2016) yer alan genel devlet dengesi ve merkezi 

yönetim bütçesine ilişkin büyüklükler, Orta Vadeli Program (2014-2016) ve 2014 Yılı Programı 

esas alınarak hazırlanmıştır. 

3.1. Genel Devlet Dengesi ve Kamu Borcu 

Kalkınma Bakanlığı tarafından üretilen genel devlet dengesi; merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları ile genel sağlık 

sigortası, fonlar, döner sermayeler ve İşsizlik Sigortası Fonunu kapsamaktadır. Genel devlet toplam 

harcama ve gelir büyüklükleri elde edilirken KİT’ler kapsam dışında bırakılmış, uluslararası 

standartlara paralel olarak gayrisafilik ilkesi esas alınmış ve yöntem olarak gelir-gider kalemleri 

arasında herhangi bir netleştirme işlemi yapılmamıştır. 

Genel devlet kapsamında yer alan alt birimlerin harcama ve gelirlerinin hesaplanması 

sürecinde; bir kamu geliri, geliri ilk olarak elde eden birimin hesabında gelir, nihai olarak harcayan 

birimin hesabında da gider olarak yazılmaktadır. Böylece, kapsam dahilindeki birimler arasındaki 

transfer işlemlerinde, ilgili transfer tutarlarının, transferi yapan kuruluşta harcama olarak; transfer 

yapılan kuruluşta da gelir olarak gösterilmemesi sağlanmıştır. Yapılan bu işlem sonucunda 

kuruluşlar itibarıyla denge rakamları değişmekte, ancak toplam genel devlet dengesi 

değişmemektedir. Bu şekilde hesaplanan birimlerin harcama ve gelir büyüklüklerinin 

toplulaştırılması sonucunda genel devlet toplam harcama ve gelirleri ile genel devlet dengesine 

ulaşılmaktadır. 

 

Kutu 3.1: KEP ve Mali Bildirim Kapsamında Hazırlanan Genel Devlet Dengeleri Arasındaki Farklar 

 

Genel devlet açığı, borç stokunun kapsamı ve muhasebe kaydı ile ilgili çeşitli ayarlamalar yapılarak, Avrupa 

Birliğinin bütçe açığı ve borç tanımlarına uyumlu hale getirilmekte ve her yıl mali bildirim tabloları ile Avrupa 

Birliğinin ilgili birimlerine iletilmektedir. 

Mali bildirim tabloları hazırlanırken temel olarak, 

 Avrupa Birliği Milli Hesaplar Sistemi (ESA 95) kuralları çerçevesinde gelir ve gider olarak tanımlanan ancak 

bütçe açığına dahil edilmemiş gelirler ve giderler (kamu bankaları görev zararı vb.) bütçeye eklenmekte; gelir 

(özelleştirme, yeniden değerleme farkları, madeni para basım geliri vb.) ve gider (risk hesabı vb.) tanımına 

girmeyen ancak bütçede yer alan hesaplar bütçe içerisinden ayıklanmaktadır. 

 Bütçede nakit esasına göre yer alan gelir ve giderler tahakkuk esasına göre olması gereken büyüklüğe 

çekilmektedir. Tahakkuk ve tahsilât miktarları arasındaki söz konusu farklar düzeltilmektedir.  

 Kamu borç stokunun faiz giderleri tahakkuk esasına göre hesaplanmakta ve ait olduğu yıla dağıtılmaktadır. 

Bu ayarlamalar sonucunda Katılım Öncesi Ekonomik Program kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından 

üretilen genel devlet dengesi ile mali bildirim kapsamında hazırlanan genel devlet dengesi arasında farklılıklar 

meydana gelmektedir. 
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Genel devlet büyüklükleri hesaplanırken, benimsenen konsolidasyon yaklaşımı çerçevesinde; 

 Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar ve diğer 

transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından temizlenmekte ve ilgili oldukları 

mahalli idare ya da fon dengesinde gösterilmekte, 

 Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası sistemine aktarılan 

cari transferler, merkezi yönetim bütçesi harcamalarından ve sosyal güvenlik ile genel 

sağlık sigortası sisteminin gelirlerinden temizlenmekte, 

 Döner sermayeli işletmeler, fonlar ve İşsizlik Sigortası Fonundan merkezi yönetim 

bütçesine aktarılan tutarlar merkezi yönetim bütçesi gelirlerinden ve ilgili birimlerin 

harcamalarından temizlenmekte, 

 Genel devlet kapsamı içerisinde yer alan merkezi yönetim bütçesi haricindeki diğer alt 

kurumsal birimler arasındaki mali ilişkiler mükerrerliği önleyecek şekilde 

düzenlenmektedir. 

3.1.1. Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar 

Orta vadede maliye politikası, mali disiplinden taviz verilmeksizin, cari açığın azaltılması ve 

makroekonomik istikrarın sürdürülmesi amaçlarına paralel bir şekilde yürütülecektir. Bunun yanı 

sıra, kamu mali yönetim sisteminin yapısal olarak da güçlendirilmesine yönelik olarak saydamlığın, 

hesap verebilirliğin ve etkinliğin artırılmasını sağlayacak düzenlemelere devam edilecektir. 

Bu kapsamda, 2014-2016 döneminde uygulanacak temel politika öncelikleri şunlardır: 

3.1.1.1. Gelir Politikaları 

 Kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde 

edilmesi temel amaçtır. Vergi politikası, gelir dağılımının iyileştirilmesine, sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlanmasına, ekonominin rekabet gücünün ve yurtiçi tasarrufların 

artırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır. 

 Vergi düzenleme ve uygulamalarında istikrar ve öngörülebilirlik esas olacaktır. 

 Temel vergi mevzuatının, ekonomik ve sosyal politikalar gözetilerek sade ve mükelleflerin 

uyum sağlayabileceği hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 Gelir politikası uygulama sonuçları kamuoyuyla daha düzenli ve ayrıntılı bir şekilde 

paylaşılacaktır. 

 Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması 

amacıyla kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 

 Vergi tabanı, vergilemenin daha adil olmasını ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini 

sağlayacak şekilde genişletilecektir. 

 Elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik gerekli hukuki ve idari 

düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ticari faaliyetler üzerindeki işlem 

vergilerinde indirime gidilecektir. 

 Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele 

edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecektir.  

 Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik 

olarak satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecektir. 

 Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantlar da değerlendirilerek 

yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. 
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3.1.1.2. Harcama Politikaları 

 Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, yeni 

harcama programları uygulamaya geçirilmeden önce pilot uygulamalara gidilecek ve etki 

analizi çalışmaları yapılacak, mevcut programlar etkililik ve etkinlik bakımından gözden 

geçirilecektir.  

 Bütçe hazırlık sürecinde, personel harcamaları dışında kalan diğer cari harcamalara 

yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. 

 Harcama programları yalnızca varlık sebebini oluşturan amaçlara uygun olarak ve 

belirlenmiş süreler dâhilinde yürütülecektir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan 

politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve 

uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.  

 Kamu mali yönetimi alanında yapılan reformların uygulamasını güçlendirmek amacıyla 

kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli olarak 

geçilecektir.  

 Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak 

yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak 

planlanacaktır.  

 Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet 

analizleri yapılarak değerlendirilecektir. 

 Tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; etkinlik, verimlilik ve katma değerin 

artırılması hedefi çerçevesinde belirlenecektir. 

 Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı 

verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir. 

 Kamu harcamalarının tahsisinde eğitim öncelikli sektör olmaya devam edecektir. 

 Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından kamuya olan borçlarına mahsuben 

yapılacak olan kesinti düzenli olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını 

önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir. 

 Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri 

geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim 

altyapısı güçlendirilecektir. 

 Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

 Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek ve mükerrerlikler önlenecektir. 

 Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini tehdit eden prim yapılandırmaları 

ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacaktır.  

 Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz yansımaları olan 

uygulamalar gözden geçirilecektir. 

3.1.1.3. Kamu Borçlanma Politikası 

 Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecektir. 

 Piyasa koşulları elverdiği ölçüde, borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli 

enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riski; ortalama vadenin 

uzatılması ve Hazine’nin güçlü rezerv tutması suretiyle likidite riski düşürülecektir. 

 Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılımının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat 

etkinliğinin artırılması amaçlarıyla değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecektir. 
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 İkincil piyasalarda sağlıklı bir verim eğrisinin oluşturulması ve likiditenin sağlanmasına 

yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi politikasına devam 

edilecektir. 

 Devlet borçlanma senetlerinin yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni araçların 

geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir.  

 Finansman programları, iç borçlanma stratejileri, ihale duyuruları gibi borçlanmaya ilişkin 

bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecektir. 

3.1.1.4. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim 

 Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, iç ve dış 

denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve iç kontrol sistemlerinin 

etkinliği artırılacaktır. 

 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin 

artırılması sağlanacaktır. 

 Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak 

güçlendirilecektir. 

 Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı 

güçlendirilecektir. 

3.1.2. Mevcut Durum ve Orta Vadeli Perspektif 

3.1.2.1. Mevcut Durum 

3.1.2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

Küresel kriz akabinde kaydedilen ve gelir performansını olumlu yönde etkileyen hızlı 

ekonomik büyüme 2012 yılında yerini ılımlı bir büyüme ortamına bırakmış, büyüme hızındaki 

yavaşlama bütçe gelirleri üzerinde kısmen olumsuz bir etki yaratmıştır. Diğer taraftan; TCMB’den 

elde edilen temettü gelirinde, faiz gelirinde, kişi ve kurumlardan alınan paylarda, alınan önlemler 

neticesinde tütün mamullerine ilişkin ÖTV tahsilatında ve kayıtlı istihdamdaki iyileşme ve 

bankacılık sektörünün yüksek kârlılığı neticesinde gelir ve kurumlar vergisinde yaşanan artışların 

etkisiyle merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak 

yüzde 23,5 düzeyine yükselmiştir. 

2012 yılında GSYH’ya oranla bir önceki yıla göre, merkezi yönetim bütçesi faiz dışı 

harcamaları 1,2 puan, faiz giderleri ise 0,2 puan artış göstermiştir. Merkezi yönetim bütçe 

harcamalarının GSYH içerisindeki payı yüzde 25,6 olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı harcamalardaki 

artışta, son yıllarda olduğu gibi, cari nitelikli giderlerdeki artışlar belirleyici bir rol oynamış, 

sermaye giderleri ise GSYH’ya oran olarak 2011 yılında kaydettiği düzeyi korumuştur. Bu 

kapsamda, toplam personel giderleri, genel maaş artışları, enflasyon farkı uygulaması ve kamu 

istihdamındaki artışın bir sonucu olarak 2011 yılına kıyasla 0,5 puan artarak GSYH’ya oranla yüzde 

7,1 düzeyine yükselmiştir. Sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler ise 0,4 puan artarak yüzde 

4,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, 2012 yılında merkezi yönetim bütçesi GSYH’ya 

oran olarak yüzde 2,1 açık vermiş, faiz dışı fazla ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılında, yurt içi iktisadi faaliyetlerdeki gelişmeler ve bir defalık gelirlerin de etkisiyle, 

merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranının, 2012 yılına göre 1,3 puan artışla yüzde 24,8 

düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu artışın 1,2 puanı vergi gelirlerindeki 

yükselişten kaynaklanmaktadır.  

2013 yılında vergi gelirlerinde görülen olumlu performansta, bazı kamu kurumlarının cari 

vergi yükümlülüklerine ilave olarak geçmiş yıllara ait vergi borçlarının önemli bir kısmını da 

ödemeleri önemli rol oynamıştır. Bu kapsamda, BOTAŞ’ın geçmiş yıl ithalde KDV borçlarından 
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ödediği 3,3 milyar TL ve TEDAŞ’ın ilgili mevzuat kapsamında üstlendiği vergi borçlarına yönelik 

olarak ödediği 2,6 milyar TL bütçe gelirlerini olumlu etkilemiştir. Ayrıca, 2012 yılı Eylül ayında 

2012/3735 sayılı BKK ve 2013 yılı Ocak ayında 2012/4116 sayılı BKK ile yapılan vergi 

düzenlemeleri, petrol ve doğal gaz ürünleri ile motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV gelirlerini, 

damga vergisini ve harç tahsilatını olumlu yönde etkilemiştir. 

Kurumlar vergisi tahsilatının, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında ve 

faizlerde yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilenmesine rağmen, TEDAŞ tarafından yapılan ödeme 

sonucunda bütçe hedefiyle aynı seviyede olması beklenmektedir. Gelir vergisi tahsilatının ise bütçe 

hedefinin 0,7 milyar TL üzerinde oluşacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçenin önemli bir gelir kalemi olan ÖTV tahsilatının, petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden 

tahsil edilen ÖTV ile motorlu taşıt araçlarına ilişkin ÖTV gelirlerindeki artışın etkisiyle bütçe 

hedefinin 3,5 milyar TL üzerine çıkması beklenmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılında ÖTV 

gelirlerinin genel bütçe toplam vergi gelirleri içindeki payının 2012 yılına göre 0,9 puan artarak 

yüzde 26,7 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. 

2013 yılında bütçe hedefine göre; yurt içi talepteki toparlanma ve TEDAŞ ile BOTAŞ’ın 

toplamda 0,7 milyar TL ödeme yapmasının da katkısıyla KDV tahsilatının 1,3 milyar TL, 2013 yılı 

Ocak ayında yapılan düzenlemelerin de etkisiyle damga vergisi tahsilatının 1,3 milyar TL ve 

harçların 1,8 milyar TL yüksek gerçekleşmesi beklenmektedir.  

2013 yılında vergi dışı gelirlerin bütçe hedefinin, GSYH’ya oran olarak 0,7 puan ve nominal 

olarak 9,9 milyar TL üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmede, Halk Bankasının halka 

arzından elde edilen gelirlerin katkısıyla, 4 milyar TL olarak öngörülen özelleştirme gelirlerinin 8,3 

milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmini ile bütçe öngörüleri içerisinde yer almayan; 

EÜAŞ’dan elde edilen 2,1 milyar TL ve TCMB’den elde edilen 2,4 milyar TL tutarındaki temettü 

gelirleri belirleyici olmaktadır.  

2013 yılında orman vasfını kaybetmiş hazineye ait arazilerin satışından elde edilmesi 

beklenen gelirlerin bütçe hedefinin 1,8 milyar TL altında ve 3 milyar TL düzeyinde olması 

beklenmektedir.  

2013 yılında faiz dışı harcamaların GSYH’ya oran olarak bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak 

yüzde 22,8 düzeyine yükselmesi ve faiz giderlerinin 0,2 puan azalışla yüzde 3,2 düzeyine gerilemesi 

beklenmektedir. Bu kapsamda toplam merkezi yönetim bütçe harcamalarının, 2013 yılında bir 

önceki yıla kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 26,1 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir.  

2013 yılında toplam personel giderlerinin GSYH’ya oran olarak 0,1 puan artışla yüzde 7,3 

olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Genel maaş artışı yılın ilk ve ikinci yarısında yüzde 3 olarak 

gerçekleşmiş; buna ilave olarak bir önceki altı ayın enflasyon gerçekleşmeleri paralelinde yılın ilk 

yarısında yüzde 0,14, ikinci yarısında ise yüzde 1 nispetinde bir ilave artış verilmiştir.  

2013 yılı bütçesinde 33,4 milyar TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin yıl 

sonunda 3,5 milyar TL’lik artışla 36,9 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 

gelişmede sokak ve cadde aydınlatma giderlerinin bir bölümünün cari transfer yerine mal ve hizmet 

alım gideri olarak ödenekleştirilmesi, taşımalı eğitim giderlerinde ve çeşitli kuruluşların 

ihtiyaçlarında meydana gelen artışlar etkili olmuştur. Böylelikle, GSYH’ya oran olarak yüzde 2,1 

seviyesinde olması programlanan mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde 2,4 olarak gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir.  

2013 yılı sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderlerinin, başlangıç ödeneğinin 935 milyon TL 

altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmede, asgari ücret artış oranının ve memur 

maaş zamlarının öngörülenin üzerinde olması ile aktif sigortalı sayısındaki artışın etkisi 

bulunmaktadır. Bu çerçevede, başlangıç ödeneğine göre, devlet sosyal güvenlik katkısının 447 

milyon TL artması, sosyal güvenlik açık finansmanının ise 4,6 milyar TL düşmesi beklenmektedir. 

Yine başlangıç ödeneğine göre, faturalı ödemelerin 312 milyon TL daha düşük; diğer transferlerin, 

prim ödeme gücü olmayanların önceki yıllara ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin dönem 

içerisinde ödenmesiyle 2,4 milyar TL, teşvikler nedeniyle de 1,1 milyar TL daha yüksek 

gerçekleşmesi öngörülmektedir. 
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Tablo 3.1: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 
(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2011 2012 2013* 2014** 

Harcamalar 24,2 25,6 26,1 25,4 

Faiz Dışı Harcamalar 21,0 22,1 22,8 22,4 

          Personel Giderleri 5,6 6,1 6,2 6,4 

          Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 1,0 1,0 1,1 1,1 

          Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,5 2,3 2,4 2,2 

          Cari Transferler 8,5 9,1 9,6 9,5 

          Sermaye Gideri 2,4 2,4 2,6 2,1 

          Sermaye Transferleri 0,5 0,4 0,5 0,4 

          Borç Verme 0,4 0,7 0,6 0,4 

          Yedek Ödenek 0,0 0,0 0,0 0,2 

Faiz Giderleri 3,3 3,4 3,2 3,0 

Gelirler 22,9 23,5 24,8 23,5 

Vergi Gelirleri 19,6 19,7 20,9 20,3 

Vergi Dışı Gelirler 2,9 3,4 3,0 2,5 

Sermaye Gelirleri 0,2 0,2 0,8 0,5 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,2 0,3 0,1 0,1 

Faiz Dışı Fazla 1,9 1,3 2,0 1,1 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 1,2 0,3 0,9 0,5 

Borçlanma Gereği 1,4 2,1 1,2 1,9 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 

* Gerçekleşme Tahmini 
** Program 

 

2013 yılında başlangıç ödeneğine göre KİT’lere ve kamu bankalarına görev zararları 

ödemelerinin 537 milyon TL düşük gerçekleşmesi öngörülmektedir. Benzer şekilde, sokak ve cadde 

aydınlatma giderlerinin mal ve hizmet alım gideri olarak ödenekleştirilmesi sonucunda mahalli 

idarelere yapılan hazine yardımlarında 612 milyon TL’lik azalma olması beklenmektedir. Ayrıca, 

diğer hazine yardımlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna yapılan 

transferlerin öngörülenin altında kalmasının etkisiyle başlangıç ödeneğinin 565 milyon TL altında 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Bu gelişmeler ışığında, 2013 yılında cari transferlerin bütçe ödeneğinin 2,1 milyar TL altında 

149,2 milyar TL olarak gerçekleşeceği, GSYH’ya oranının ise bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak 

yüzde 9,6 düzeyine yükseleceği öngörülmektedir. 

2013 yılı bütçesinde 33,5 milyar TL olarak öngörülen sermaye giderlerinin yıl sonunda 6,6 

milyar TL’lik artışla 40,1 milyar TL olarak gerçekleşmesi ve GSYH’ya oranının bir önceki yıl 

seviyesinin 0,1 puan üzerinde yüzde 2,6 düzeyinde olması beklenmektedir. Söz konusu gelişme 

üzerinde, büyük oranda ulaştırma sektöründe yürütülen proje ve faaliyetlere ayrılan kaynakların yıl 

içinde artırılması belirleyici olmaktadır. 

2013 yılı sermaye transferlerinin GSYH’ya oranla yüzde 0,5 düzeyinde ve başlangıç 

ödeneğinin 2,1 milyar TL üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu gelişmede, daha önce Hazine 

tarafından TCDD’ye yapılması öngörülen ve borç verme kaleminde gösterilen sermaye transferinin 

1,5 milyar TL’sinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinden karşılanması, başta 

İçişleri Bakanlığı ve il özel idareleri olmak üzere diğer kurumlara 1,1 milyar TL ek kaynak 

sağlanması ve KÖYDES ödeneğine 0,3 milyar TL ilave edilmesi belirleyici olmuştur. Ayrıca, 

başlangıç ödeneğine göre kalkınma ajanslarına yapılan transferlerin 0,4 milyar TL, KKTC'ye 

yapılan transferlerin 0,4 milyar TL düşük gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Borç verme giderlerinin, 2013 yılında, TCDD’ye yapılması öngörülen aktarımın bir kısmının 

sermaye transferi olarak gerçekleştirilmesi ve KİT’lere yapılması öngörülen sermaye transferlerinin 

aşağı yönde revize edilmesi sebebiyle başlangıç ödeneğinin 2,1 milyar TL altında, bir önceki yıla 

göre GSYH’ya oran olarak 0,1 puan azalarak yüzde 0,6 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, 34 milyar TL olarak öngörülen 2013 yılı 

merkezi yönetim bütçe açığının 19,4 milyar TL olarak gerçekleşmesi; böylece, GSYH’ya oran 

olarak yüzde 2,2 olan bütçe açığı öngörüsünün yüzde 1,2 düzeyinde olacağı ve bir önceki yıla göre 

0,8 puan azalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2012 yılında yüzde 0,3 olarak gerçekleşen program 

tanımlı merkezi yönetim bütçe fazlasının 2013 yılında yüzde 0,9 seviyesine yükselmesi 

beklenmektedir. 

3.1.2.1.2. Genel Devlet Gelir ve Harcamalarına İlişkin Gelişmeler 

2009 yılında küresel krizin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi ve bu etkileri azaltmak 

üzere uygulanan canlandırma politikalarının da bir sonucu olarak genel devlet açığı GSYH’nın 

yüzde 5,5’i düzeyine yükselmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında kaydedilen yüksek büyüme performansı 

kamu kesimi göstergelerini de olumlu etkilemiş, iç talepte ve dış ticaret hacmindeki artışlar vergi ve 

sosyal güvenlik prim tahsilatını önemli oranda artırmıştır. Ayrıca, 2011 yılında bazı kamu 

alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında ilâve gelirler elde edilmiştir. 

Böylece, 2010 yılında yüzde 3 düzeyine gerileyen genel devlet açığı 2011 yılında yüzde 0,4 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2012 yılında ekonomik büyümenin ılımlı kalması sonucunda gelirlerdeki artış sınırlı düzeyde 

olurken özellikle cari nitelikli harcamalardaki artışlardan ötürü harcamaların önceki yıla göre 2,1 

puan artması sonucunda genel devlet açığı GSYH’ya oranla yüzde 1 düzeyinde olmuştur. 

 

Tablo 3.2: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 1 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2009 2010 2011 2012 

 Vergiler 18,5 19,7 20,1 20,2 

     Vasıtasız 6,0 5,6 5,9 6,1 

     Vasıtalı 11,8 13,4 13,5 13,4 

     Servet 0,6 0,7 0,7 0,7 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 2,0 1,8 1,8 2,1 

 Faktör Gelirleri 6,2 5,5 5,0 5,7 

 Sosyal Fonlar  7,4 8,1 9,2 9,4 

Toplam 34,2 35,1 36,1 37,4 

     Özelleştirme Gelirleri  0,5 0,4 0,3 0,5 

Toplam Gelir 34,6 35,5 36,4 37,8 

Cari Harcamalar 17,7 17,1 16,6 17,5 

  Yatırım Harcamaları 3,3 3,4 3,3 3,5 

     Sabit Sermaye 3,3 3,4 3,3 3,5 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 19,1 18,0 16,8 17,9 

     Cari Transferler  18,1 16,8 15,9 17,0 

     Sermaye Transferleri 1,0 1,2 0,9 0,9 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 40,1 38,5 36,8 38,9 

Borçlanma Gereği 5,5 3,0 0,4 1,0 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 5,9 3,4 0,7 1,5 

Faiz Dışı Harcama 34,4 33,9 33,4 35,4 

Faiz Dışı Fazla 0,3 1,5 3,0 2,5 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla -1,7 0,0 1,8 0,7 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

3.1.2.1.3. Orta Vadeli Perspektif 

Genel devlet hesaplarının oluşturulması aşamasında 2014-2016 dönemi için esas alınan temel 

varsayımlar şu şekildedir: 
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 Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak 

güncellenecektir. 

 KİT fiyatları, program hedefleriyle uyumlu olarak belirlenecektir. 

 Kamu personeli maaş ve ücret artışı imzalanan Toplu Sözleşme neticesinde 2014 yılında 

175 TL’lik seyyanen artış ve 2015 yılının ilk ve ikinci yarısı için yüzde 3 oranında maaş 

zammı şeklinde belirlenmiştir. 

 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha 

akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. 

 Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek ve yardımların etkinliğinin 

artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.  

2013 yılında genel devlet vergi gelirlerinin önceki yıla göre 1,2 puan artması beklenmektedir. 

Bu gelişmede, vasıtasız vergilerin önceki yıla göre bir miktar azalmasına karşın 2012 yılında yapılan 

vergi düzenlemeleri ve bazı kamu kurumlarının geçmişe yönelik vergi borçlarını ödemeleri 

sonucunda dolaylı vergilerde sağlanan yüksek artış etkili olmuştur. Ayrıca özelleştirme gelirlerinin 

önceki yıla göre 0,2 puan artması beklenmektedir. Bununla birlikte, kayıtlı istihdamdaki artışın da 

etkisiyle sosyal fonların önceki yıla göre 0,7 puan artması ve GSYH’ya oranının yüzde 10,1 olması 

beklenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, 2013 yılında genel devlet gelirlerinin GSYH’ya 

oranının önceki yıla göre 1,9 puan artması, önceki program tahmininin ise 1,8 puan üzerinde olması 

beklenmektedir. 

 

Tablo 3.3: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları - 2 
(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2013 2014 2015 2016 

 Vergiler 21,4 20,9 20,8 20,5 

     Vasıtasız 5,9 5,9 5,9 5,9 

     Vasıtalı 14,8 14,2 14,0 13,8 

     Servet 0,7 0,8 0,9 0,8 

 Vergi Dışı Normal Gelirler 1,9 1,9 2,0 2,2 

 Faktör Gelirleri 5,7 4,9 4,7 4,6 

 Sosyal Fonlar  10,1 10,2 10,2 10,2 

Toplam 39,1 37,9 37,7 37,5 

     Özelleştirme Gelirleri  0,6 0,6 0,4 0,2 

Toplam Gelir 39,7 38,4 38,1 37,7 

Cari Harcamalar 18,2 18,1 17,6 17,4 

  Yatırım Harcamaları 4,0 3,6 3,8 3,7 

     Sabit Sermaye 4,0 3,6 3,7 3,7 

     Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Transfer Harcamaları 18,6 17,9 17,6 17,1 

     Cari Transferler  17,5 17,3 16,9 16,3 

     Sermaye Transferleri 1,0 0,6 0,7 0,8 

  Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Toplam Harcama 40,8 39,6 39,0 38,2 

Borçlanma Gereği 1,0 1,1 0,8 0,5 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Borçlanma Gereği 1,6 1,7 1,2 0,7 

Faiz Dışı Harcama 37,4 36,4 36,0 35,6 

Faiz Dışı Fazla 2,3 2,0 2,1 2,0 

Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla 0,8 0,9 1,1 1,3 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

2013 yılında genel devlet faiz dışı harcamalarının önceki yıla göre 2,0 puan artması, önceki 

programda tahmin edilen seviyenin ise 1,5 puan üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari 
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nitelikli giderlerin önceki program tahminine göre 0,5 puan, yatırım harcamalarının 0,6 puan ve cari 

transferlerin ise 0,4 puan daha yüksek gerçekleşmesi söz konusu artışta etkili olmuştur. Böylece 

2013 yılında faiz dışı harcamaların GSYH’nın yüzde 37,4’ü düzeyine yükselmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan borç stokundaki ve borçlanma faizlerindeki gerilemenin etkisiyle faiz 

harcamalarının 2012 yılına göre 0,2 puan azalması, böylece genel devlet toplam harcamalarının 

GSYH’nın yüzde 40,8 büyüklüğünde olması beklenmektedir. Bu çerçevede, genel devlet açığının 

yüzde 1 düzeyinde kalması, faiz dışı fazlanın ise yüzde 2,3 düzeyinde olması öngörülmektedir. 

2014 yılında genel devlet vergi gelirlerinin GSYH’ya oranının, dolaylı vergilerdeki 

gerilemenin etkisiyle bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 20,9 düzeyinde olacağı tahmin 

edilmektedir. 2014 yılında GSYH içinde pay olarak dolaysız vergilerin yüzde 5,9, dolaylı vergilerin 

yüzde 14,2, servet vergilerinin ise yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

2014 yılında vergi dışı normal gelirlerin GSYH’ya oran olarak 2013 yılı seviyesinde 

gerçekleşmesi ve GSYH’ya oranının yüzde 1,9 olması, benzer şekilde sosyal güvenlik gelirlerinin 

önceki yılki seviyesine yakın şekilde yüzde 10,2 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2013 

yılında bir defalık gelir niteliğindeki gelirlerin yüksek seyretmesi sonucunda GSYH’nın yüzde 5,7’si 

düzeyinde olan faktör gelirlerinin, 2014 yılında bu etkilerin ortadan kalkması sonucunda yüzde 4,9 

düzeyine gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılında genel devlet toplam gelirlerinin 

önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 38,4 düzeyinde olması beklenmektedir. 

2014 yılında genel devlet faiz dışı harcamalarının özellikle merkezi yönetim bütçesi yatırım 

harcamalarındaki azalma ve bütçe dışı fonların cari transfer nitelikli harcamalarındaki azalma 

sonucunda GSYH’ya oran olarak önceki yıla göre 1 puan azalması öngörülmektedir. Aynı dönemde, 

faiz harcamalarının da azalma eğilimini koruması ve önceki yıla göre 0,2 puan azalması sonucunda 

genel devlet toplam harcamalarının GSYH’nın yüzde 39,6’sına gerileyeceği öngörülmektedir. 

Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, 2014 yılında GSYH’ya oranla genel devlet 

dengesinin yüzde 1,1 düzeyinde açık vermesi, genel devlet faiz dışı fazlasının ise yüzde 2 düzeyinde 

olması beklenmektedir. 

3.1.3. Yapısal ve Devresel Genel Devlet Dengesi  

Yapısal genel devlet dengesi, merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik 

kuruluşları, genel sağlık sigortası, bütçe dışı fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonuna 

ilişkin dengelerin konsolidasyonuyla elde edilmektedir.  

Fiili (actual) genel devlet dengesi, kamu maliyesi başlığı altında analiz edilen genel devlet 

dengesinden farklı olarak, özelleştirme gelirlerini ve bir defalık gelir ve giderleri kapsamamaktadır. 

Fiili genel devlet dengesindeki gelir ve giderler ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan geçici 

etkileri de içermektedir. Yapısal genel devlet dengesi ise, ekonominin potansiyel seviyesinde olması 

varsayımı altında gelir ve harcama seviyelerinin nasıl şekillendiğini göstermektedir. 

2012 yılında, merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kuruluşları ve mahalli idarelerin 

harcamaları söz konusu kuruluşların gelirlerinden daha fazla artış göstermiştir. Söz konusu yılda, 

yavaşlayan büyüme hızının özellikle gelirler üzerindeki olumsuz etkileri alınan bazı tedbirler 

sonucunda kısmen giderilmiştir. Bununla birlikte, personel harcamaları, mal ve hizmet giderleri, cari 

transferler, faiz ödemeleri, yurtiçi borç verme başta olmak üzere bütçe harcamalarındaki artışlar, fiili 

genel devlet açığının bir önceki yıla göre 0,8 puan artmasında etkili olmuştur. Konjonktürün etkisi 

temizlenerek hesaplanan yapısal genel devlet dengesindeki gelişmelere bakıldığında, yapısal genel 

devlet açığının potansiyel GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre az da olsa iyileştiği görülmektedir. 

Fiili açıktaki duruma benzer bir şekilde, yapısal genel devlet açığındaki gelişmelerde de sosyal 

güvenlik kuruluşları, mahalli idareler ve merkezi yönetim bütçesi dengeleri belirleyici olmuştur. 

2013 yılında, cari prim gelirlerindeki artışın etkisiyle sosyal güvenlik kuruluşlarının ve 

yapılan vergi düzenlemelerinin olumlu etkilediği dolaylı vergilerin de etkisiyle, merkezi yönetim 

bütçesinin açığı gerilemiştir. Diğer taraftan, yerel seçimlerin etkisiyle yükselmesi beklenen 

harcamalar sonucunda mahalli idare açığının artması, bir önceki sene fazla veren fon dengesinin ise 

harcamalarındaki yükselme nedeniyle açığa dönmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, fiili 
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genel devlet açığının GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0,1 puan bozularak yüzde 2,4 

seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Benzer şekilde, yapısal genel devlet açığının potansiyel 

GSYH’ya oranının da 0,1 puan bozulması beklenmektedir. 

 

Tablo 3.4: Genel Devlet Denge Analizi 
1
 

 
Hasıla 

Açığı 

(Y/Yp) 2 

Genel Devlet Dengesi / GSYH 

Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet 

Dengesi / GSYH 
Devresel 

Denge / 

GSYH  Fiili Denge Yapısal Denge 3 Fiili Denge Yapısal Denge 3 

1999 -1,63 -9,99 -9,73 1,25 1,32 -0,09 

2000 1,40 -9,87 -10,27 3,17 2,95 0,25 

2001 -7,85 -12,63 -9,81 4,91 6,35 -1,98 

2002 -5,96 -11,78 -9,36 3,49 5,00 -1,83 

2003 -5,07 -8,37 -6,78 4,93 5,84 -1,22 

2004 -0,60 -4,44 -4,42 5,89 5,86 0,00 

2005 3,10 -0,77 -1,59 6,40 5,80 0,78 

2006 5,48 -0,90 -2,13 5,24 4,35 1,11 

2007 5,77 -1,90 -3,30 3,97 2,90 1,22 

2008 2,09 -3,21 -3,59 2,21 1,94 0,31 

2009 -6,81 -6,15 -4,09 -0,42 1,25 -1,75 

2010 -2,48 -3,37 -2,71 1,15 1,70 -0,59 

2011 1,65 -1,47 -2,19 1,89 1,22 0,69 

2012 -0,48 -2,23 -2,13 1,29 1,38 -0,09 

2013 -1,21 -2,36 -2,26 0,99 1,05 -0,07 

2014 -1,54 -1,76 -1,56 1,37 1,53 -0,18 

2015 -0,89 -1,28 -1,21 1,62 1,67 -0,07 

2016 -0,18 -0,76 -0,80 1,78 1,74 0,04 

(1) Vergi alacaklarının yapılandırılması, 2B gelirleri, özelleştirme ve diğer bir defalık gelir ve giderler hariç dengeyi ifade eder. 

(2) Potansiyelden yüzde farktır. 
(3) Yapısal denge potansiyel GSYH’ya orandır. 

 

2012 yılında yükselme eğilimine giren fiili ve yapısal genel devlet açıklarının 2014-2016 

döneminde alınan ek önlemlerin de etkisiyle gerilemesi beklenmektedir. Yapısal dengede beklenen 

bu iyileşme, 2014 yılında fon, sosyal güvenlik kuruluşları ve mahalli idare dengelerindeki; 2015-

2016 yıllarında ise merkezi yönetim bütçesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarının dengesindeki 

düzelmeden kaynaklanmaktadır. Böylece, 2014-2016 döneminde, fiili ve yapısal genel devlet 

açığının sırasıyla GSYH’ya ve potansiyel GSYH’ya oranının ortalama yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 

olması öngörülmektedir (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1: Genel Devlet Dengesi 

 
GDD: Vergi Alacaklarının Yapılandırılması, 2B Gelirleri, Özelleştirme ve Diğer Bir Defalık Gelir ve Giderler Hariç Denge 

Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 
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Benzer analiz faiz giderleri hariç olarak yapıldığında, 2013 yılında fiili ve yapısal genel devlet 

dengesinin bir miktar bozulduğu görülmektedir (Şekil 3.2). 2014 yılından itibaren ise, alınan 

tedbirlerin de etkisiyle, sırasıyla GSYH ve potansiyel GSYH’ya oran olarak, hem fiili hem de 

yapısal faiz giderleri hariç genel devlet fazlasının artma eğilimine gireceği ve 2014-2016 döneminde 

ortalama yüzde 1,6 olacağı tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 3.2: Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi 

 
FGHGDD: Faiz Giderleri Hariç Denge 

Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 

 

Devresel genel devlet dengesi, fiili genel devlet dengesinden yapısal genel devlet dengesi 

çıkarılarak elde edilmektedir. Fiili ve yapısal genel devlet dengeleri özelleştirme ve bir defalık gelir 

ve giderleri içermediğinden devresel denge sadece konjonktürel gelişmelerin etkisini 

yansıtmaktadır.  

 

Şekil 3.3: Devresel Genel Devlet Dengesi 

 
GDD: Genel Devlet Dengesi 
Pot. GSYH: Potansiyel GSYH 
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Devresel etkinin, GSYH’nın potansiyelden uzaklaşmasının bir sonucu olarak oldukça yüksek 

olduğu 2009 yılından itibaren gerilediği gözlenmektedir. Özellikle KEP döneminde, ekonomide 

beklenen toparlanma ile birlikte devresel genel devlet etkisinin belirgin bir şekilde azalacağı 

öngörülmektedir (Şekil 3.3). 

3.1.4. Kamu Borç Yönetimi 

3.1.4.1. Borç Yönetimi ve Borçlanma Limitine İlişkin Kurumsal Sorumluluklar 

Hazine Müsteşarlığı, borç yönetimini Nisan 2002 tarihinde yayımlanan 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun beşinci maddesi uyarınca 

belirlenen borçlanma limiti çerçevesinde yürütmektedir. 

Söz konusu kanunda kamu borç ve risk yönetiminin ilkeleri: 

 Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, 

saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi, 

 Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak 

makul risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle 

karşılanması olarak belirlenmiştir. 

Net borçlanma limiti, mali yıl içinde, ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen başlangıç 

ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

Kanunun aynı maddesi çerçevesinde borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak net 

borçlanma limiti yıl içinde yüzde beşe kadar artırılabilmektedir. Bu miktarın da yeterli olmadığı 

durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Hazine 

Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 

artırılabilmektedir. 

3.1.4.2. Borç Yönetim Stratejisi 

Para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir borçlanma 

politikaları kapsamında, makul risk seviyesinde orta ve uzun vadede en uygun maliyet hedefine 

ulaşılabilmesini teminen 2003 yılından bu yana stratejik ölçüt uygulaması sürdürülmektedir. Maliyet 

ve risk hesaplamalarına bağlı olarak, kamu borcunun karşı karşıya olduğu temel riskler olan likidite, 

kur ve faiz oranı risklerini en etkin şekilde yönetmek üzere tespit edilen stratejik ölçütler 

kapsamında 2013 yılında: 

 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, 

 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 

ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, 

 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az 

kalmış senetlerin payının azaltılması, 

 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit 

rezerv tutulması 

hususları borçlanma politikasının ana unsurları olarak uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de 

risk ve maliyet hedefleri çerçevesinde stratejik ölçütlere uygun borçlanma stratejilerinin izlenmesine 

devam edilecektir. 

3.1.4.3. Kamu Borç Stoku 

3.1.4.3.1. Mevcut Durum 

Uygulanmakta olan ekonomik program, mali disiplin ve etkin borçlanma stratejileri 

sonucunda AB tanımlı genel devlet borç stokunda 2001 yılından bu yana önemli iyileşmeler 

gözlenmiş; AB tanımlı genel devlet borç stokunun GSYH’ya oranı, 2001 yılındaki yüzde 77,9 

seviyesinden 41,7 puanlık bir azalışla 2012 yılı sonunda yüzde 36,2 seviyesine gerilemiştir.  
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Merkezi yönetim borç stoku, 2012 yılı sonu itibarıyla, 2011 yılına göre yaklaşık 13,8 milyar 

TL artarak 532,2 milyar TL seviyesine çıkmıştır. 2013 Eylül sonunda ise, borç stoku 576,2 milyar 

TL seviyesine ulaşmıştır. Borç stokunun faize olan duyarlılığının azaltılması politikası ile uyumlu 

olarak, 2012 yılı sonu itibarıyla sabit faizli borçların stoktaki payı 2011 yılına göre 0,5 puan artarak 

yüzde 59,8’ye yükselirken, 2013 Eylül sonu itibarıyla ise bu oran 60,7 düzeyine çıkmıştır. 

 

Tablo 3.5: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 
(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 67,7 59,6 52,7 46,5 39,9 40,0 46,1 42,3 39,1 36,2 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Merkezi yönetim iç borç stoku, 2012 yılı sonu itibarıyla, 2011 yılına göre yaklaşık 17,8 

milyar TL artarak 386,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş, 2013 Eylül sonu itibarıyla da 407,9 milyar 

TL seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu stokun GSYH’ya oranına bakıldığında ise 2011 yılındaki 

yüzde 28,4 seviyesinden 2012 yılında yüzde 27,3 seviyesine gerilediği görülmektedir. 

 

Tablo 3.6: Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 
(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İç Borç Stoku 42,7 40,2 37,7 33,2 30,3 28,9 34,6 32,1 28,4 27,3 

Dış Borç Stoku 19,4 16,5 13,4 12,3 9,3 11,1 11,7 11,0 11,5 10,3 

Toplam 62,2 56,6 51,1 45,5 39,6 40,0 46,3 43,1 39,9 37,6 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Merkezi yönetim dış borç stoku 2013 yılı Eylül sonu itibarıyla 168,2 milyar TL 

seviyesindedir. Dış borç stokunun faiz kompozisyonuna bakıldığında, sabit faizli borçların 2013 

Eylül ayı sonu itibarıyla dış borç stoku içerisindeki payının yüzde 80,2 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.7: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Faiz Yapısı 

(Milyon TL) 

  
İç Borç Stoku Dış Borç Stoku 

Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli Sabit Değişken  

2007 128.148 104.681 22.481 57.869 20.306 

2008 140.614 112.528 21.686 76.121 29.373 

2009 155.076 137.270 37.658 80.872 30.632 

2010 175.740 124.070 53.031 89.511 31.208 

2011 192.358 112.118 64.302 114.620 34.951 

2012 201.866 108.367 76.309 116.190 29.467 

2013 Eylül 214.897 101.324 91.725 134.956 33.283 

      

  

Toplam Borç Stoku 
Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM Sabit Değişken TÜFE'ye                             

Endeksli 

TOPLAM 

  Milyon TL Toplam Borç Stoku İçindeki Payı, Yüzde 

2007 186.018 124.987 22.481 333.485 55,8 37,5 6,7 100,0 

2008 216.736 141.900 21.686 380.321 57,0 37,3 5,7 100,0 

2009 235.948 167.902 37.658 441.508 53,4 38,0 8,5 100,0 

2010 265.251 155.279 53.031 473.561 56,0 32,8 11,2 100,0 

2011 306.979 147.069 64.302 518.350 59,2 28,4 12,4 100,0 

2012 318.056 137.834 76.309 532.199 59,8 25,9 14,3 100,0 

2013 Eylül 349.853 134.608 91.725 576.185 60,7 23,4 15,9 100,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
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Özellikle kısa vadeli senetlerin itfası ile stok içerisindeki payının azalması ve stratejik 

ölçütlerle uyumlu olarak uzun vadeli senet ihraçlarının yapılması sayesinde, merkezi yönetim borç 

stokunun ortalama vadeye kalan süresi 2005 yılı sonu itibarıyla 2,9 yıl iken 2013 yılı Eylül ayı 

sonunda 5,3 yıla yükselmiştir. 

2013 yılı borçlanma gerçekleşmelerine bakıldığında, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla, yüzde 

8,7 ve yüzde 8,8 olarak gerçekleşen sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti 2013 

yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 seviyesine gerilemiştir. 2011 yılında 44,7 ay olan nakit iç 

borçlanmanın ortalama vadesi, 2012 yılında 60,8 aya, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 74,1 aya 

uzamıştır. 

 

Tablo 3.8: Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi 

(Yıl) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013                     

Eylül 

İç Borç Stoku 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,6 2,6 2,8 3,6 

Dış Borç Stoku 5,7 7,0 7,7 7,9 7,9 8,8 9,0 9,4 9,6 

Toplam 2,9 3,4 3,4 3,6 3,5 4,1 4,4 4,6 5,3 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi 

çalışmaları kapsamında, ilk defa 2012 yılında ihraç edilen kira sertifikalarının ihracına 2013 yılında 

da devam edilmiştir. Şubat ve Ağustos aylarında iç piyasada toplam 3,3 milyar TL, uluslararası 

piyasada ise Ekim ayında 1,25 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3.4: Hazine Borçlanmasının Ortalama Vadesi ve Maliyeti  

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
(*) Sabit faizli TL cinsi borçlanmanın yıllık kümülatif maliyeti esas alınmıştır. 

(**) Nakit iç borçlanmanın yıllık kümülatif vadesine yer verilmiştir. 

 

3.1.4.3.2. Koşullu Yükümlülükler 

Hazine Müsteşarlığı, 4749 sayılı Kanunun üçüncü maddesi kapsamında belirtilen idarelerin 

yatırım finansman maliyetlerini asgari seviyede tutmak, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

yıllara sari yatırımların fon ihtiyacını karşılamak gibi amaçlara yönelik olarak, bahse konu 
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kuruluşlar tarafından sağlanacak dış finansmana yönelik geri ödeme garantisi sağlamaktadır. Ayrıca, 

Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri ve benzeri finansman modelleri kapsamında, ilgili 

Kanun hükümlerine dayanmak ve bunlarla sınırlı olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yatırım garantisi de sağlanabilmektedir. 

Söz konusu işlemler Müsteşarlığın kontrolü dışında gelişebilecek faktörler sonucunda zamanı 

ve miktarı belli olmayan bir yükümlülük (koşullu yükümlülük) yaratabilmektedir. Hazine 

Müsteşarlığının karşı karşıya olduğu koşullu yükümlülüklerin yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 

1 Ocak 2007’den itibaren kuruluşların Hazine ile borç-alacak ilişkisini ve mali tablolarını dikkate 

alan İçsel Kredi Derecelendirme Modeli kullanılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda, koşullu 

yükümlülüklerden kaynaklanan risklerin azaltılması amacıyla kullanılan Hazine garantili imkân ve 

dış borcun ikrazı limiti, garanti ve ikraz ücretleri ve kısmi garanti oranı uygulamaları kuruluşlardan 

beklenen kayıp esas alınarak ve söz konusu model kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Bu çerçevede, 4749 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak olan geri ödeme garantisi, yatırım 

garantisi ve ikraz edilecek dış borcu kapsayan limit her yıl bütçe kanunuyla belirlenmektedir. 2009 

yılından itibaren garanti sağlanacak imkânın yanı sıra, ikrazen kullandırılacak dış finansman da bu 

limit kapsamına alınmış ve söz konusu limit 2010 yılından bu yana 3 milyar dolar olarak tespit 

edilmiştir. 

4749 sayılı Kanun kapsamında garantili imkân sağlanması halinde garanti edilen tutarın 

yüzde birine kadar ilgili kuruluştan ücret tahsil edilmektedir. Diğer yandan, 4749 sayılı Kanunda 

2008 yılında yapılan değişiklikle birlikte ikrazen dış finansman kullandırılması durumunda da ikraz 

edilen dış borç tutarının yüzde birine kadar ilgili kuruluştan ücret tahsil edilmektedir. Kısmi garanti 

oranı uygulamasında ise uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yabancı ülkelerin Resmi İhracat 

Sigorta Kuruluşlarından (ECA) sağlanan ihracat kredileri haricindeki krediler için toplam 

yükümlülüğün yüzde 95’ine kadar garanti sağlanabilmektedir. 

Hazine garantileri kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen tutarların nakit ve borç 

yönetiminde yol açtığı aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 2003 yılında Risk Hesabı oluşturulmuş ve 

bu tarihten itibaren her yıl bütçeye ödenek konulmaya başlanmıştır. Söz konusu hesaba geri 

dönüşlerin yeterli olması nedeniyle 2009 yılından itibaren hesabın diğer bir gelir kalemi olan bütçe 

ödeneği kalemi kullanılmamaktadır. 

3.1.4.3.3. Geri Ödeme Garantisi 

2012 yılı sonu itibarıyla 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Hazine geri ödeme garantili 

borç stoku 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 9,8 milyar dolar olarak ile sınırlı bir artış göstermiştir. 

Kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına sağlanan Hazine garantileri, toplam garantilerin 

içinde en büyük paya sahiptir. 

2007 yılından bu yana Hazine geri ödeme garantili borç stoku seviyesinde görülen artışa 

rağmen, bu dönemde üstlenim oranı aşağı yönlü bir seyir izlemiş ve 2013 yılı Ekim ayı sonu 

itibarıyla yüzde 5,3 seviyesine düşmüştür. 

Orta vadede Hazine geri ödeme garantili dış borç stoku ödeme projeksiyonu incelendiğinde 

ise, ödeme tutarlarının kredi kullanımlarındaki artışa paralel olarak yükseliş gösterdiği 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.9: Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu* 
(Milyon Avro) 

 Anapara Faiz Toplam 

2014 579 114 693 

2015 696 103 799 

2016 712 98 809 

2017+ 5.284 465 5.749 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

*Kullanım bazında; Haziran 2013 itibarıyla, geçici 
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3.1.4.3.4. Yatırım Garantileri 

Geri ödeme garantileri dışında Hazine Müsteşarlığının enerji ve altyapı sektörlerine sağlamış 

olduğu yatırım garantileri de bulunmaktadır. Söz konusu koşullu yükümlülükler kapsamında, 2013 

yılı Ekim ayı itibarıyla 2 milyar dolar tutarında üstlenimde bulunulmuştur. 

3.1.4.3.5. Hazine Alacakları 

Hazine alacak stokunun 2013 yılı Eylül sonu itibarıyla dağılımı; mahalli idareler için yüzde 

64,8, KİT’ler için yüzde 16 ve diğer alacaklar için yüzde 19,2 şeklindedir. 

Ocak-Eylül 2013 döneminde Hazine alacakları için gerçekleştirilen tahsilatın, kaynaklarına 

göre dağılımında yüzde 43,5 ile kuruluşların nakit olarak yaptıkları ödemeler ilk sırada yer 

almaktadır. Özelleştirme yoluyla gerçekleştirilen tahsilat toplam tahsilatın yüzde 35,5’ini 

oluştururken, Belediyelerden, Maliye Bakanlığı tarafından vergi gelir paylarından yapılan kesintiler 

yoluyla yapılan tahsilat bu dönemdeki tahsilatın yüzde 16,5’ini ve İller Bankası tarafından vergi 

gelir paylarından yapılan kesintilerden oluşan tahsilat bu dönemdeki tahsilatın yüzde 2’sini 

oluşturmaktadır. Son olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan tahsilat ile başka bir kurumdan 

aktarılan ödemeler ise, bu dönemki toplam tahsilatın yüzde 2,5’i kadardır. 

3.1.4.3.6. 2014-2016 Dönemi Genel Devlet Borç Stoku Tahmini  

İzlenen disiplinli maliye politikaları, etkin borçlanma stratejileri ve güçlü büyüme sonucunda 

genel devlet borç stokunun GSYH’ya oranı son on yılda önemli ölçüde düşmüştür. Bununla birlikte, 

küresel krizin etkisiyle yaşanan ekonomik daralma ve bütçe açığındaki artışın etkisiyle, genel devlet 

borç stoku 2009 yılında bir miktar artış göstererek yüzde 46,1 olarak gerçekleşmiş, ancak alınan 

önlemler ve uygulanan ekonomik program çerçevesinde tekrar düşüş trendini yakalamış ve 2012 

yılında yüzde 36,2 oranında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, OVP (2014-2016) kapsamında söz 

konusu stok oranının 2013-2016 döneminde düşüş trendine devam etmesi ve 2016 yılı sonunda 

yüzde 30 seviyesine inmesi öngörülmektedir. 

 

Tablo 3.10: AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku Tahminleri 

(GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 2012  2013 2014 2015 2016 

 Gerçekleşme  Tahmin 

AB Tanımlı Genel Devlet Borç Stoku 36,2  35,0 33,0 31,0 30,0 

Kaynak: Orta Vadeli Program (2014-2016) 

 

3.1.5. Yapısal Reformların Bütçe Üzerindeki Etkileri 

5763 sayılı Kanunla düzenlenen, hizmet akdiyle çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm 

primlerinden işveren hissesine isabet eden 5 puanlık kısmın Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin 

teşvikin sosyal güvenlik dengelerine bakıldığında; 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları için GSYH'ya 

oran olarak sırasıyla yüzde 0,37, yüzde 0,35, yüzde 0,36 ve yüzde 0,39 seviyesinde olmuştur. 2013, 

2014, 2015 ve 2016 yılları için ise söz konusu büyüklüğün GSYH’ya oran olarak sırasıyla, yüzde 

0,44, yüzde 0,45, yüzde 0,46 ve yüzde 0,47 oranında yük getirmesi beklenmektedir. 

3.2. Duyarlılık Analizi 

2002 yılından bu yana izlenen maliye politikaları ve stratejik ölçütlere dayalı borç yönetimi 

uygulamalarının sonucu olarak kamu borç stokunun yapısı şoklara karşı daha dayanıklı hale 

gelmiştir. Bu çerçevede, kamu borç stokunun çeşitli makroekonomik şoklar karşısında 2014-2016 

döneminde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin sürdürülebilirlik analizleri aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 3.5’de, ele alınan senaryolar altında orta vadede AB Tanımlı Genel Devlet Borç 

Stoku/GSYH oranlarının seyri görülmektedir. Yapılan senaryo analizlerinde, döviz kurunun her yıl 

baz senaryonun yüzde 10 üstünde gerçekleşmesi, reel büyümenin her yıl baz senaryonun 2 puan 

altında kalması ve reel faizlerin her yıl baz senaryonun 500 baz puan üstünde gerçekleşmesinin borç 
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stoku üzerindeki etkileri ayrı ayrı ve toplu şekilde ele alınmıştır. Bu yılki KEP’te toplu şok 

varsayımına ek olarak analiz döneminin ilk yılı olan 2014 yılının faiz dışı fazla tahminine yönelik 

yeni bir senaryo çalışmasına da yer verilmiştir. Bu senaryoda faiz dışı fazlanın (FDF) baz seviyeye 

göre GSYH’nin yüzde 1’i kadar daha olumsuz gerçekleşeceği varsayılmıştır. Böylelikle, koşullu 

yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi finansman ihtiyacını artırabilecek senaryoların borç dinamikleri 

üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Borç stokunun 2016 yılında baz senaryoya göre döviz kuru şoku 

altında 1,1 puan; büyüme şoku altında 1,8 puan, faiz şoku altında 1,3 puan, toplu şok senaryosunda 

ise 4,3 puan üzerine çıkabileceği öngörülmektedir. FDF şokunun eklenmesi durumunda ise 2016 

yılında borç stokunun baz senaryoya göre 5,4 puan artabileceği tahmin edilmektedir. Faiz şokunun 

geçen sene ile aynı seviyede uygulanmasına rağmen şokun dönem sonunda borç stokuna olan 

etkisinin geçen seneki değerine göre (1,7 puan) belirgin biçimde düşmesi, genelde uygulanan 

stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarının, özelde ise borçlanmanın daha uzun vadeli ve 

sabit kuponlu senetlerle yapılmasının sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 3.5: Sürdürülebilirlik Senaryoları  

 

 

3.3. Kamu Maliyesi Riskleri  

2014-2016 döneminde, kamu maliyesine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşılmasına 

engel teşkil edebilecek temel riskler aşağıda özetlenmektedir. 

 Büyüme hızının öngörülenin altında gerçekleşmesi durumunda, merkezi yönetim bütçesi 

gelir performansının ve istihdam artışı parametresinin olumsuz yönde etkilenerek 

finansman ihtiyacının artması ihtimali bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi prim 

tahsilatlarının öngörülenin altında kalması, sağlık harcamalarının disipline edilememesi 

durumunda, sosyal güvenlik kuruluşlarına merkezi yönetim bütçesinden yapılacak 

transferlerin artması sonucunu doğuracaktır. 

 Kamu faiz dışı harcamalarının artış eğilimini sürdürmesi bütçe esnekliğinin kaybolmasına 

neden olurken bu durum gerekli olan dönemlerde ihtiyari politikalar için kullanılacak mali 

alanı kısıtlayabilecektir. 

 Uluslararası piyasalarda likiditenin azalması ve faiz oranlarının yükselmesi, iç piyasada da 

faizlerinin yükselmesini beraberinde getirirken bu durum kamunun faiz giderlerinin 

artmasına neden olabilecektir. 
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 Maktu vergi ve harçların güncellenmemesi durumunda gelir performansı olumsuz yönde 

etkilenecektir. 

 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı BKK ile uygulamaya giren yeni teşvik 

sisteminin getirdiği vergi istisnaları, gelir performansını olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

 Döviz kurlarında ve faizlerde yaşanan dalgalanmalar vergi gelirlerinin, belirlenen 

hedeflerden sapmasına yol açabilecektir. 

 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren orman vasfını 

yitirmiş Hazine arazilerinin satışına ilişkin 6292 sayılı Kanun kapsamında elde edilecek 

gelirler, katılımcıların yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, beklentilerin 

altında gerçekleşecektir. 

3.4. Kamu Maliyesinin Kalitesi 

Türk kamu mali sistemi son on yılda mali açığın ve borç stokunun azaltılması konusunda 

önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu kapsamda, kamu kesiminde faiz dışı fazla verilmesi suretiyle, 

bozulan kamu tasarruf-yatırım dengesinin iyileştirilerek cari dengenin sürdürülebilirliği açısından 

dış kaynak girişlerine olan ihtiyacın azaltılması ekonomik programın temel amaçlarından birisi 

olmuştur. Ayrıca bu stratejiyle, özel kesimin yüksek reel faiz ortamının yol açtığı spekülatif 

faaliyetlerden istihdam yaratıcı reel faaliyetlere yönlendirilmesi ve özel kesim kaynaklı bir büyüme 

ortamının sağlanması hedeflenmiştir. 

2001 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 17,6 olan faiz harcamaları 2012 yılında 14,1 puan 

azalışla yüzde 3,5’e gerilmiştir. Böylece faiz giderlerinin genel devlet toplam harcamaları içerisinde 

payı ciddi manada azalmış, söz konusu oran bu dönemde yüzde 41,2’den yüzde 9,1 düzeyine kadar 

gerilemiştir. Faiz harcamalarının azaltılması sonucunda elde edilen mali alan özellikle sosyal 

nitelikli harcamaların finansmanında kullanılmıştır. Bu kapsamda, özürlü eğitimi, sosyal güvenliği 

olmayanlar için ödenen sağlık primi, sosyal amaçlı transferler ve Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonuna (SYDTF) gelirlerden ayrılan payları toplam olarak değerlendirildiğinde 

bütçeden yapılan sosyal harcamaların 2013 yılında 19,6 milyar TL büyüklüğüne ulaşması 

beklenmektedir. 

Özellikle son yıllarda yatırım harcamalarında önemli artışlar sağlanmıştır. 2013 yılında 

merkezi yönetim bütçesi sermaye giderleri ödeneğine özellikle ulaştırma altyapısının geliştirilmesi 

konusundaki projelerin hızlandırılması amacıyla 6,6 milyar TL ödenek ilavesi yapılmıştır. 2014-

2016 döneminde kamu yatırımlarının etkinliğinin artırılması, sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken 

faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya öncelik verilmesi, sektörel, bölgesel ve AB’ye uyum 

konusundaki kamu yatırım politikasının öncelikli amacı olacaktır. 2014-2016 döneminde merkezi 

yönetim bütçesi toplam yatırımlarından en büyük payı yüzde 26’lar seviyesiyle eğitim sektörünün 

alması programlanmaktadır. Aynı dönemde eğitim sektörünü yüzde 22’ler seviyesiyle ulaştırma ve 

haberleşme ve yüzde 16’lar düzeyiyle tarım sektörünün takip etmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yönlendirilen Ar-Ge 

teşvikleri kapsamında 2013 yılında 841 milyon TL, 2014-2016 döneminde ise toplam 3,1 milyar TL 

harcama yapılması programlanmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle verimliliği ve 

rekabetçiliği yüksek bir ekonomik ortam yaratılması amacıyla 5746 sayılı Kanun kabul edilmiş ve 

2023 yılına kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kanunla 1 Nisan 2008 

tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları uyarınca mükelleflere 

tanınmış olan Ar-Ge harcamalarının yüzde 40’ını matrahlarından indirme imkânı yüzde 100’e 

çıkarılmıştır. Kanunda ayrıca, Ar-Ge personeline yönelik gelir vergisi stopajı desteği ile sigorta 

primi desteği verilmesi ve yenilikçi fikirlere tekno-girişim sermayesi desteği verilmesi 

öngörülmüştür. 

İstihdamın artırılması, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin ülkemizde üretilmesi ve buna 

bağlı olarak cari açığın da azaltılması hedefleriyle oluşturulan ve 15 Haziran 2012 tarihli ve 

2012/3305 sayılı BKK ile yeni teşvik sistemi uygulamaya konulmuştur. Yeni teşvik sisteminde, 

önceki teşvik sisteminde yatırımcılara sağlanan avantajlara ek olarak gelir vergisi stopajı desteği ve 
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KDV iadesi desteği de yer almaktadır. Gelir vergisi stopajı desteği ile sadece 6. Bölgede, 

yatırımcılara asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajını 10 yıl süreyle vergiden 

terkin etme imkânı getirilmektedir. KDV iadesi uygulamasıyla ise, 31 Aralık 2023 tarihine kadar 

uygulanmak üzere asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle ödenen KDV’nin, izleyen yıl yatırımcılara iade edilmesi imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca, kurumlar vergisi indirimi uygulaması genişletilmiş ve yatırım dönemindeki tüm 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli oranlardan yararlanma imkânı getirilmiştir. Teşvik 

belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda çalıştırılan sigortalılar için sigorta primleri 

Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. 

KOBİ’lerin finansman imkânlarına daha kolay ulaşmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan 

2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Karar 15 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu karar 

uyarınca kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL’ye kadar destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu 

düzenlemenin ardından Hazine Müsteşarlığı tarafından destek verilecek ilk kredi garanti kurumu 

KGF olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, KOBİ’ler için başvuru koşullarının kolaylaştırılması, 

gemi inşa ve gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin finansman sıkıntısının 

giderilebilmesi ve yararlanıcıların maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla, söz konusu Kararda 

yapılan değişikliklerle sistemin daha aktif bir şekilde işlemesine yönelik düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2012 yılında yapılan değişiklik ile sistemden faydalanma süresi 31 

Aralık 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu desteğin işlerlik kazandığı 2009 yılı Temmuz 

ayı ile 2013 yılı Eylül ayı arasındaki dönemde, 3.396 KOBİ’ye toplam 1.819 milyon TL tutarında 

kredi açılmıştır. 

GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında beşeri sermayenin 

geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamak üzere 

2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulan Sosyal Destek Programı (SODES), 2010 yılında 

DAP illerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. 2011 yılında ise 5 Pilot uygulama ili de program 

kapsamına dahil edilerek program kapsamındaki il sayısı 30’a yükseltilmiştir. Söz konusu program 

kapsamında 2013-2016 döneminde toplam 904 milyon TL kaynak kullanılması öngörülmektedir. 

Yerel idarelerin içme suyu, kanalizasyon ve yol gibi mahalli müşterek ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla geliştirilen ve 2005 yılından beri yürütülmekte olan Köylerin Altyapısının 

Desteklenmesi Projesine (KÖY-DES) önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda, 

söz konusu proje için 2014-2016 döneminde 1,1 milyar TL kaynak ayrılması programlanmıştır. 

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon 

projelerine kaynak sağlanması amacıyla Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) adı altında 

başlatılan programda ise 2014-2016 döneminde 1,8 milyon TL harcama yapılması programlanmıştır. 

3.5. Kamu Maliyesinin Kurumsal Özellikleri 

Kamu mali yönetiminde son dönemde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen bazı temel düzenleme ve uygulamalar aşağıda sunulmaktadır. 

3.5.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki nitelikli personel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla düzenlenen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığına giriş sınavı ile 360 uzman 

yardımcısı genel bütçe ve mahalli idareler kapsamında yer alan kamu kurumlarına atanmaya hak 

kazanmıştır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna göre yayımlanan ikincil 

mevzuata göre mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarına mesleğe giriş ve sonraki dönemlerde 

verilmesi gerekli eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetim ve 

kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak kamu idarelerine yol göstermek 

amacıyla taslak olarak yayınlanan “Kamu İç Kontrol Rehberi”; kamu idarelerinden yazılı olarak 
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alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmekte ve 2013 yılı sonuna kadar 

yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili olarak hazırlanan Mali Yönetim ve Kontrol 

Merkezi Uyumlaştırma Birimi El Kitabının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

Kamu idarelerine 5018 sayılı Kanun ile yüklenen etkili bir mali yönetim ve kontrol sisteminin 

kurulması ile ilgili sorumluluklarının yerine getirilmesinde talep edilen eğitimlerin organize 

edilmesine devam etmektedir. 

5018 sayılı Kanunda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

“İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik”, “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin 

Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Dünya Bankası hibesi kapsamında, pilot idareler olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine 

Müsteşarlığında Ernst&Young firmasının danışmanlığıyla BT Denetimi gerçekleştirilmiştir. 

Mart ayı içerisinde Dış Değerlendirme Uzmanlığı eğitim programı düzenlenmiş ve eğitim 

sonunda 22 iç denetçi dış değerlendirme uzmanı olarak yetkilendirilmiştir. 

Kamu İç Denetim Genel Tebliği Nisan ayı içerisinde, Kamu İç Denetim Rehberi ise Eylül ayı 

içerisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İç denetçi kadrolarına sınavsız geçisin şartlarını düzenleyen ve 5018 sayılı Kanuna eklenen 

Geçici 21. madde 18 Nisan 2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, söz konusu 

Geçici 21. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller ise 24 Mayıs 2013 tarih ve 28656 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

İç Denetçi Kadrosu Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı 16 Mayıs 2013 tarihli ve 

28649 sayılı Resmi Gazetede ve Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar 

Kurulu Kararı 31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kamu idarelerinin iç denetçilerine, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 5 grup halinde eğitim 

programı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 670 iç denetçi katılmıştır. 

2012 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Eylül ayı içerisinde yayımlanmış olup Maliye 

Bakanına sunulmuştur.  
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4. YAPISAL REFORMLAR 

4.1. Reel Sektör 

4.1.1. Özelleştirme 

2012 yılında satış/devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 3 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla 12,5 milyar dolar düzeyinde 

özelleştirme yapılmıştır. Bu dönemdeki belli başlı özelleştirmeler içinde Başkent Doğalgaz 

Dağıtım A.Ş. ve Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin blok satışı, EÜAŞ’a ait Seyitömer 

ve Kangal termik santrallerinin satışı, TEDAŞ’a ait Boğaziçi, Gediz, İstanbul Anadolu Yakası, 

Akdeniz, Dicle, Vangölü, Aras ve Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin satışı, EÜAŞ’a 

ait on grup akarsu santralinin işletme hakkının devri ile diğer kuruluşlara ait çeşitli taşınmazların 

satışı yer almaktadır. 

TDİ’ye ait Salıpazarı Limanı ve EÜAŞ’a ait üç grup akarsu santrali ile çeşitli kuruluşlara ait 

taşınmazların da içinde bulunduğu onay/sözleşme aşamasındaki özelleştirme uygulamalarının 

toplam tutarı 1 milyar dolardır. 

2013 yılında (Aralık ayı itibarıyla) devir-teslimi gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları 

Tablo 4.1. de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.1: 2013 Yılında Tamamlanan Özelleştirme İşlemleri 

Kuruluş Özelleştirme İşlemi 
Satış Bedeli 

(Dolar) 

EÜAŞ-Seyitömer Termik Santrali  Tesis/Varlık Satışı 2.248.000.000 

TEDAŞ-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 1.960.000.000 

TEDAŞ-Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 1.725.000.000 

TEDAŞ-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 1.231.000.000 

TEDAŞ-İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 1.227.000.000 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Blok Satış 1.162.000.000 

EÜAŞ-Kangal Termik Santrali Tesis/Varlık Satışı 985.000.000 

TEDAŞ-Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 546.000.000 

TEDAŞ-Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 387.000.000 

TEDAŞ-Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 128.500.000 

TEDAŞ-Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Tesis/Varlık Satışı 118.000.000 

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Blok Satış 105.000.000 

EÜAŞ’a ait 10 Grup Akarsu Santrali İşletme Hakkı Devri 194.020.000 

Diğer  - 463.217.003 

TOPLAM   12.479.737.003 

 

TCDD Derince Limanı, Yatağan, Çatalağzı, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile 

şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi için ihale ilanları yayımlanmıştır.  

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan bazı otoyol ve köprülerin işletme 

haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale iptal edilmiştir.  

2014 yılında TCDD’ye ait Derince Limanının, TDİ’ye ait Salıpazarı Limanının, EÜAŞ’a ait 

bazı elektrik üretim santrallerinin ve şans oyunlarının özelleştirme işlemlerinin tamamlanması 

öngörülmektedir. 

4.1.2. Rekabet Hukuku ve Politikaları 

Rekabet hukuku alanında Avrupa müktesebatına uyum konusunda önemli ölçüde yol 

alınmış, Yatay İşbirliği Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz'un yanı sıra Pişmanlık Yönetmeliğinin 

Açıklanmasına İlişkin Kılavuz, Yatay ve Yatay Olmayan Birleşme Devralmaların 

Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzlar ve Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol 

Kavramı Hakkında Kılavuz 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. 
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4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un değiştirilmesine ilişkin yürütülen 

geniş çaplı mevzuat çalışmaları tamamlanma aşamasında olup, konunun TBMM genel kurul 

gündemine alınması beklenmektedir. Düzenleyici etki analizinin bir parçası olan ve düzenlemelerin 

rekabeti en az kısıtlayacak şekilde hazırlanmasına olanak sağlayan rekabetçi etki değerlendirmesi 

rehberinin hazırlık çalışmaları ise tamamlanmış olup, taslak metin Başbakanlığa iletilmiştir. 

4.1.3. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2013-2014 Dönemi Eylem 

Planları onaylanarak 17 Temmuz 2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 

 2012 yılında yasalaşmış olan ve hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk müessesesi ve 

alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu 22 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun çerçevesinde 

uygulanacak usul ve esasları belirleyen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği de 26 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu gereğince çalışma ve ikamet izinleri birleştirilmiştir. Böylece çalışma izinlerinin 

verilmesinin ardından çalışanların hızla faaliyette bulunmalarının önü açılmaktadır. Kanun, Nisan 

2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Onuncu Kalkınma Planında, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, 

yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için 

mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amacıyla tasarlanmış olan İş ve 

Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının Eylem Planı hazırlık çalışmaları 

başlamıştır. Programın 2014 yılı içerisinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmasının 

ardından uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. 

4.1.4. Kamu Hizmetleri ve Şebeke Endüstrileri 

4.1.4.1. Enerji 

Enerji piyasasının serbestleştirilmesi yönündeki çalışmalar 2013 yılında da sürdürülmüştür. 

Elektrik özelleştirmelerinden beklenen faydalar; verimli işletmeyle maliyetlerin düşürülerek 

tüketicilere yansıtılması, yüksek kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, tahakkuk ve tahsilat 

oranlarının yükseltilerek sektörün finansman yapısının güçlendirilmesi, arz güvenliğinin 

sağlanmasında özel sektörün katkısının artırılması ve yenileme-genişleme yatırımlarının özel sektör 

tarafından yapılmasıdır. 

2013 yılı Eylül ayı itibarıyla özel sektörün elektrik üretimindeki payı yüzde 66’ya ulaşmıştır. 

Özel sektörün elektrik üretimi içindeki pay artışının gelecek yıllarda da devam etmesi 

beklenmektedir. 2013 yılı sonu itibarıyla tüm elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 

tamamlanmıştır. Benzer şekilde, 63 mw’ı küçük HES, 2.213 mw’ı (Hamitabat, Seyitömer ve 

Kangal) termik olmak üzere toplam 2.276 mw’lık kurulu güç özel sektöre devredilmiştir. Kamu 

sahipliğinde bulunan 1.980 mw’lık (Çatalağzı, Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan) termik santrallerin 

özelleştirme ihalesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi amacıyla bir kısım doğal gaz ithalat sözleşmesinin 

özel sektöre devri sonucu 2013 yılında toptan satış piyasasında ana ithalatçı olan kamu kuruluşu 

BOTAŞ’ın payı yaklaşık yüzde 80`e inmiştir. Bu bağlamda, özel sektörün toptan satış piyasasında 

payının artması rekabetin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

4.1.4.2. Telekomünikasyon 

2000 yılında yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanunun 406 sayılı Kanunda yaptığı değişiklik ile 

Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe serbestleşme sürecinin önü açılmış ve sektörü 

düzenlemek üzere bağımsız idari otorite olarak anılan Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. 
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Diğer taraftan, aynı Kanun uyarınca, Türk Telekom’un sabit elektronik haberleşme hizmetleri 

alanında sahip olduğu tekel hakları 2004 yılı başında sona ermiş ve sektör rekabete açılmıştır. 

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun ve 5809 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) verilen 

asli görevlerden biri sektörde tam serbestleşmenin sağlanmasıdır. Kurumun düzenleme ve 

denetleme faaliyetlerini etkin şekilde yürütmesi, sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının tesis 

edilmesi açısından son derece önemlidir.  

BTK tarafından 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla üçüncü tur pazar analizleri (Mobil Çağrı 

Sonlandırma, Mobil Şebekelerde Erişim ve Çağrı Başlatma, VAE İçeren Toptan Geniş Bant 

Erişim, Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim, Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma, Toptan ve 

Perakende Kiralık Devreler, Sabit Şebekede Çağrı Başlatma ve Sabit Şebekede Çağrı Taşıma) 

tamamlamış olup ilgili pazarlarda etkin rekabet ortamının tesisi ve korunması amacıyla etkin piyasa 

gücüne (EPG’ye) sahip olduğu tespit edilen işletmecilere öncül yükümlülükler getirmiş 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, Sabit Şebekede Çağrı Taşıma Pazarında EPG tespiti ile öncül 

düzenlemelerin gerekli olmadığı ve rekabet ortamının geliştiği değerlendirilerek önceki pazar 

analizleri neticesinde EPG’ye sahip konumda bulunan Türk Telekomünikasyon AŞ’ye getirilmiş 

bulunan yükümlülükler kaldırılmış, ilgili pazar deregüle edilmiştir. Bununla birlikte, 19 Aralık 

2012 tarihli ve 2012/DK-10/633 sayılı Kurul Kararı kapsamında geçerlilik süreleri uzatılan iki 

pazara (Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı ve Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarı) yönelik 

yürütülen analizler 2013 yılı sonuna kadar kamuoyu görüşüne sunulacaktır. 

Diğer taraftan, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin kararlarda BTK ve Rekabet Kurumu 

arasında görüş alışverişi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, elektronik haberleşme sektöründe 

rekabetin tesisi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanmasında etkinliği artırmak amacıyla “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet 

Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü” 2 Kasım 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe 

konulmuştur. İmzalanan Protokol uyarınca 22 Ocak 2013 tarihinde BTK’nın ev sahipliğinde yıllık 

ikinci olağan toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iki kurum arasında 2013 yılında şu ana kadar 15 

farklı konuda (rekabet ihlallerine dair ön araştırma/inceleme, soruşturma süreçleri, 

birleşme/devralma başvuruları) görüş alış verişi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil.4.1: Fiber İnternet Abone Sayısı Gelişimi 

 

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
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Fibere erişim alanında kısmi muafiyet sağlayan 3 Ekim 2011 tarihli ve 2011/DK-10/511 

sayılı Kurul Kararı ve ilgili geniş bant pazar analizleri (ve bu kapsamda tesis edilen düzenleyici 

işlemler) neticesinde fiber abone sayısında son iki yılda önemli bir artış gözlemlenmiştir. Şekil-1 

kapsamında görüleceği üzere 2011 yılı üçüncü çeyreğinde 221 bin abone sayısına sahip olan fiber 

geniş bant abone sayısı 2013 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 967 bin düzeyine yükselmiştir. Bahse 

konu Kurul Kararının yeni nesil şebeke yatırımlarını özendirici etkisinin bu gelişmede katkısı 

olduğu değerlendirilmektedir. 

BTK, 2000 yılından bu yana, sektöre ilişkin ikincil düzenlemeleri tamamlamış ve çok sayıda 

yeni işletmeciyi yetkilendirmiştir. Bu işletmecilerin hizmet sunabilmesi açısından yerleşik işletmeci 

ile makul şartlarda ara bağlantı yapabilmeleri ve yerleşik işletmecinin kontrolündeki bazı 

altyapılara özellikle etkin rekabet bakımından kritik önemi haiz şebeke bileşenlerine/toptan 

hizmetlere erişebilmeleri zorunludur. Bu amaca yönelik olarak, ilgili pazarlarda EPG’ye sahip 

olduğu tespit edilen işletmeciler referans erişim ve ara bağlantı teklifleri hazırlayarak BTK’ya 

göndermekte, Kurumun onayının ardından bu teklifler yayımlanmaktadır. Yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde sabit yerleşik işletmeci ve mobil şebeke işletmecilerinin ara bağlantı ücret tarifeleri, 

uygulanma tarihleri itibarıyla, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 4.2: Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifeleri (Vergiler Hariç) 

Uygulanma 

Tarihi 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Şebekesinde Çağrı Başlatma ve 

Sonlandırma Ücretleri (Kr/dk) 

GSM Şebekelerinde Çağrı Sonlandırma Ücretleri 

(Kr/dk) 

Yerel Alan İçi Alan Dışı Turkcell Vodafone  Avea 

1 Ocak 2007 - 2,00 3,70 14,00 15,20 17,50 

1 Mart 2007 - 1,89 3,00 13,60 14,50 16,70 

1 Nisan 2008 - 1,71 2,70 9,10 9,50 11,20 

1 Mayıs 2009 1,39 1,71 2,70 6,55 6,75 7,75 

1 Nisan 2010 1,39 1,71 2,24 3,13 3,23 3,70 

1 Temmuz 2013 1,39 1,71 2,24 2,50 2,58 2,96 

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

Tablodan da görüleceği üzere, geçtiğimiz dönem içerisinde EPG’ye sahip işletmecilerin, 

özellikle de mobil işletmecilerin ara bağlantı ücretlerinde önemli oranda indirim yapılmıştır. 

Ayrıca, Türk Telekom, 2011 yılı Temmuz ayında BTK’nın verdiği karar gereği, 2011 yılı Ağustos 

ayında güncellediği referans ara bağlantı teklifinde toptan hat kiralama hizmetine de yer vermiştir. 

Toptan hat kiralama ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Toptan Hat Kiralama (THK) hizmeti 

2012 yılı Şubat ayından bu yana fiili olarak uygulanmaktadır. THK uygulamaları kapsamında, 

2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 1.053.830 kullanıcı hizmet almaktadır. 

 

Tablo 4.3: Toptan Hat Kiralama Ücret Tarifesi (Vergiler Hariç) 

Uygulanma 

Tarihi 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toptan Hat Kiralama Ücret Tarifeleri 

Aktivasyon Ücreti (TL) Hat Kullanım Ücreti (TL/Ay) 

 PSTN ISDN BA ISDN PA  PSTN ISDN BA ISDN PA 

2011 5,64 11,28 1.629,32 9,48 18,96 284,40 

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

Türk Telekom tarafından veri akış erişimi modeli ile toptan seviyede sunulan erişim hizmeti 

tarifelerinde birçok defa güncellemeler yapılmış, ücret seviyelerinde indirimler gerçekleşmiş ve 

yüksek hızlı yeni tarife paketleri portföye eklenmiştir. xDSL Al-Sat yöntemiyle Toptan Satış ve IP 

Seviyesinde Veri Akış Erişimi modelleri kapsamında son olarak 2012 yılı Şubat ayında, tüm limitli 
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paketlerin aylık ücretlerinde yüzde 15, limitsiz paketlerin aylık ücretlerinde ise yüzde 5 

seviyesinde, Haziran ayında ise bazı yüksek hızlı DSL tarifelerin aylık ücretlerinde yüzde 13’e 

varan oranlarda indirim yapılmıştır. Bununla birlikte, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik 

olarak tarife indirimleri yapılmış olup, bu çerçevede 2011 yılı içerisinde engelli kullanıcıların, 2012 

yılında ise gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının bazı DSL paketlerden yüzde 25 indirimli 

faydalanabilmeleri temin edilmiştir. 2013 yılında ise engelli, gazi ve şehit yakınlarına yönelik 

indirimli tarifelerin kapsamı fiber internet tarifelerini ve ilgili referans tekliflerde yer alan tüm DSL 

tarife paketlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Buna ilaveten, Referans Yerel Ağa Erişim Teklifinde uygulamada karşılaşılan sorunların 

çözümüne yönelik revizeler gerçekleştirilmiş olup, yerel ağa erişim ücretlerinde son olarak 2010 

yılı Temmuz ayında güncelleme yapılmıştır. Aşağıda son altı yıl itibarıyla yerel ağa erişim ücretleri 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.4: Yerel Ağa Erişim Ücret Tarifeleri  

Uygulanma 

Tarihi 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yerel Ağa Ayrıştırılmış Paylaşımlı Erişim Ücret Tarifeleri 

Abone Devresi Tesis Ücreti (TL) Abone Devresi Kullanım Ücreti (TL/Ay) 

2008 110 5,75 

2009 74 5,75 

2010 38,6 5,50 

2011 38,55 5,49 

2012 38,55 5,49 

2013 38,55 5,49 

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

2013 yılı Eylül ayı itibarıyla alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarındaki 

sabit telefon gelirlerine göre payı yüzde 21, sabit geniş bant hizmetleri pazarındaki payı ise geniş 

bant abone sayısı üzerinden yüzde 24’tür. 

Mobil hizmetler pazarında faaliyet gösteren üç işletmeci arasında yoğun bir rekabet söz 

konusu olup, 2008 yılı Kasım ayı içerisinde uygulamaya başlanan mobil numara taşınabilirliği bu 

alandaki rekabeti daha da artırmıştır. Mobil şebekelerde çağrı sonlandırma ücretlerinin önemli 

ölçüde düşmesi ve mobil numara taşınabilirliğinin uygulamaya konması sonucunda mobil şebeke 

işletmecilerinin, tüketicilerin faydasına olacak şekilde, yenilikçi tarife yapılarını uygulamaya 

koydukları gözlenmektedir. 

Ayrıca 2013 yılındaki “Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması” başlıklı Kurum 

düzenlemesi ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, 

ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde (boru, kanal, göz, vb.) 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla tesis 

paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınmıştır. Bu uygulama ile Tesis Paylaşımı talebinde bulunulan 

işletmeciler, kendilerine iletilen talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında 

değerlendirerek sonuçlandıracaklardır. 

Diğer taraftan Kısmi Kiralık Devre hizmetinin Türk Telekom Referans Kiralık Devre 

Teklifine eklenmesine yönelik değişiklikler 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak 

şekilde onaylanmıştır. Söz konusu değişiklikle Kısmi Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi TTUNEL 

hizmetlerinin sunumunda muadil uçtan uca hizmetlere göre yüzde 25 oranında indirim 

sağlanmıştır. 

Kurum onayı sonrasında 2010 yılında yapılan “Abone Hareketleri” düzenlemesi kapsamında 

2013 yılı Eylül ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 978 bin abone servis sağlayıcısını değiştirmiş olup, 

bu düzenlemenin de katkısıyla alternatif servis sağlayıcıların DSL internet pazarındaki pazar 

payları yüzde 14 seviyelerine ulaşmıştır. Ayrıca PSTN aboneliği olmaksızın DSL aboneliğine 

imkân sağlayan Yalın DSL hizmeti abone sayısı da üç yıllık uygulama süresi sonrasında 998 bin 

seviyelerine ulaşmıştır. 
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4.2.Mali Sektör 

4.2.1. Bankacılık Sektörü 

Bankacılık sektörüne yönelik temel alt düzenlemeler önceki yıllarda büyük ölçüde 

tamamlanmış olduğundan, 2013 yılı düzenlemeleri önceki yıllarda yapılanları tamamlayıcı nitelikte 

olmuştur. Bu kapsamda, 2013 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle genel olarak bankaların 

sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine, kredi işlemlerine, iç sistemlere, destek 

hizmeti alımına ve denetimlere ilişkin mevcut düzenlemelerde değişiklikler yapılması yoluna 

gidilmiştir. 

Yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere en güvenilir ve kalıcı finansman 

kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması ve cari açığa olumsuz etki eden tüketici kredilerindeki 

artışın kontrol altına alınması amacıyla makro-ihtiyati düzenlemeler yapılmıştır. 8 Ekim 2013 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu düzenlemelerle hem kredi kullanıcıları hem de kredi 

kuruluşları açısından tüketici kredilerinin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir (Kutu 2.2). 

8 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerle yurtiçi tasarrufların 

artırılması ve cari açığa olumsuz etki eden tüketici kredilerindeki artışın kontrol altında tutulması 

amacıyla makro-ihtiyati tedbirler alınmıştır. Buna göre, kredi kartlarında asgari ödeme oranları 

artırılmış, kredi kartları limitinin gelirin 4 katını aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bir 

takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, 

üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarının ise nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına 

kapatılması hükmü getirilmiştir. Öte yandan, kredi kartı taksitlerine uygulanan risk ağırlıkları 1-6 

ay arası 25; diğerleri de vadelerine göre 50'şer puan artırılmıştır. Taşıt kredilerinde genel karşılık 

oranı ve risk ağırlığı artırılmıştır. Bunun yanı sıra, tüketici kredileri tanımının içerisine kredi 

kartları ve kredili mevduat hesapları da dâhil edilmiş ve buna istinaden ilave genel karşılık ayırma 

oranları yeniden düzenlenmiştir. İhracatın ve reel sektörün desteklenmesi için genel karşılık oranı, 

ihracat kredileri için yüzde 1'den yüzde 0'a; KOBİ kredileri için ise yüzde 1'den binde 5'e 

düşürülmüştür. Eximbank ihracat kredisi sigorta poliçeleri kredi riski azaltım teknikleri kapsamına 

alınarak bunların Hazine teminatı gibi işlem görmesi sağlanmıştır. 

Öte yandan, 2007 yılında başlayan küresel finansal kriz sonrasında Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve kamuoyunda Basel III olarak bilinen reform 

önerilerinin uygulamaya geçirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan “Bankaların 

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Sermaye 

Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bankaların Kaldıraç 

Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış olup söz konusu 

düzenlemeler 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 

4.2.2. Sermaye Piyasası 

2012 yılı sonu ve 2013 yılında sermaye piyasasında yatırımcıların korunmasını ve istikrarlı 

ve etkin çalışan bir piyasa oluşturulmasını sağlamak üzere AB direktifleri ve diğer uluslararası 

düzenlemeler de dikkate alınarak aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:  

 Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlanması, düzenlemelerin piyasa şartlarına 

uygun hale getirilmesi, sermaye piyasalarının reel sektörce doğrudan fon temininde 

kullanımının yaygınlaştırılması ve yatırımcı korumasının güçlendirilmesi amacıyla 

hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu, 30 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak 5 Kasım 2013 

tarihi itibarıyla toplam 30 adet tebliğ ve yönetmelik yayımlanmış olup, halen sürmekte 

olan ikincil düzenleme çalışmalarının hepsinin 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

 Yapılan ikincil düzenlemeler ile finansal hizmetlerin AB müktesebatı çerçevesinde 

sınıflandırılması ve finansal aracılara esneklik tanınarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap 
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vermek üzere yapılanmalarına yönelik şartlar belirlenmiş; derecelendirme, bağımsız 

denetim ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış; yatırım 

faaliyetleri, kurumsal yatırımcılar, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması, kamuyu 

aydınlatma, menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi, aracı kurumların özsermayeleri, 

borsalar ve piyasa işleticileri, yatırımcı tazmin merkezi, merkezi takas kuruluşları ve 

merkezi karşı taraf uygulamaları ve bu kapsamda Takasbank’ın merkezi karşı taraf 

olmasına yönelik esaslar belirlenmiştir. 

 Borsa İstanbul anonim şirket olarak kurulmuş, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ile 

Borsa İstanbul bünyesinde kurulmuş olan Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Piyasası’nın birleşme süreci tamamlanmıştır. Ayrıca İstanbul Altın Borsası Borsa İstanbul 

bünyesinde kurulan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası olarak faaliyete 

geçmiştir. 

 Sermaye Piyasası Kanunu ile merkezî karşı taraf uygulamasının yasal alt yapısı 

düzenlenmiş, hem organize hem de tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde 

merkezi karşı taraf uygulamasına geçilebilmesine yönelik hukuki zemin oluşturulmuştur. 

Merkezi karşı taraf uygulamasına ilk olarak Takasbank’ın işlettiği ödünç pay senedi 

piyasasında geçilmesine izin verilmiştir.  

 Yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı 

olarak bankalar ve aracı kurumlar tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen 

nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine 

getirilmemesinden kaynaklanan talepleri karşılamak üzere Yatırımcı Koruma Fonunun 

yerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Kurulmuş ve yasal alt yapısı oluşturulmuştur. Sermaye 

Piyasası Kanunu gereğince Yatırımcı Tazmin Merkezince yapılabilecek ödemelerin 

kapsamı hisse senedi ve nakdin yanı sıra tüm sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan 

alacakları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve azami tazmin tutarı 100 bin TL’ye 

yükseltilmiştir. 

 Son dönemde hızla büyüyen borçlanma araçları piyasasının ihtiyaçlarına çözüm getirmek 

amacıyla; pay, gayrimenkul sertifikası, varant ve yatırım kuruluşu sertifikası ihraçlarına 

ilişkin düzenlemeler yürürlüğe konmuş; izahname düzenlemeleri uygulamada karşılaşılan 

sorunlar ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuatın uyumlaştırılması hususları 

dikkate alınarak güncellenmiştir. 

 Diğer ülke düzenleyici ve denetleyici otoriteleriyle işbirliği kapsamında 2013 yılında 

SPK Türkmenistan Maliye Bakanlığı ile bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Öte yandan, 

2013 yılı Ağustos ayında SPK ile 16 Avrupa ülkesinin menkul kıymet otoriteleri arasında 

alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda mutabakat 

zabıtları imzalanmıştır. 

 2013 yılı Haziran ayında yayımlanan bir düzenleme ile uluslararası alanda genel kabul 

gören, 5 yeni Sukuk (kira sertifikası) düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca, yeni bireysel 

emeklilik düzenlemeleri çerçevesinde sadece faizsiz araçlara yatırım yapan bireysel 

emeklilik fonları tanımlanmış ve 2013 yılı Haziran ayında yayımlanan yatırım fonu 

düzenlemesi ile katılım fonu adı altında yalnızca faizsiz araçlara yatırım yapacak yeni bir 

yatırım fonu oluşturulmuştur.  

  SPK tarafından ilgili tarafların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan finansal eğitime 

ilişkin bir ulusal strateji ve eylem planı taslağı Finansal İstikrar Komitesi’ne sunulmuştur. 

Ayrıca sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere yatırımcı tabanının 

genişletilmesi ve finansal eğitime ilişkin olarak diğer ilgili kurumlarla birlikte imzalanan 

Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü çerçevesinde 

çalışmalar sürdürülmüştür. 

Sermaye piyasalarında arz ve talebin artırılması, piyasada güven ve istikrarın temini, AB ve 

uluslararası standartlar ile uyumlu mevzuatın oluşturulması ve bu mevzuatın uygulanmasına imkân 
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veren gerekli altyapının oluşturulması amacıyla 2014-2016 döneminde öngörülen çalışmalar ise 

aşağıda belirtilmektedir:  

 İhraççılara Avrupa Birliği ülkelerinde menkul kıymet ihracının kolaylaştırılması ve 

ülkemiz izahname standartlarının AB ile eşdeğer olduğunun Avrupa Menkul Kıymetler 

ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA) tarafından da 

onaylanması amacıyla ESMA ile yürütülen izahname eş değerlik çalışmalarının 

sonuçlandırılması için gerekli faaliyetler sürdürülecektir. 

 Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlık çalışmaları devam eden değişken 

sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerin 2014 yılında hayata geçirilmesi 

öngörülmektedir. 

 Yatırım Fonu Mevzuatına İlişkin Uygulama Esasları Rehberinin, 2014 yılı içinde 

hazırlanarak yürürlüğe konulması planlanmaktadır. 

 Yatırım fonu katılma paylarının merkezi bir fon dağıtım platformunda işlem 

görebilmesini teminen, mevzuat alt yapısı oluşturulmuş ve teknik çalışmaların son 

aşamasına gelinmiş olup, söz konusu projenin 2014 yılının ilk yarısında tamamlanması 

beklenmektedir. 

 Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarını denetim ve düzenlemeden sorumlu otoriteleri ile 

mutabakat zabıtları imzalanacak, ikili işbirliği olanakları geliştirilecek, uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği çalışmaları sürdürülecektir. 

4.2.3 Sigortacılık 

2012 yılında, Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı arasında sermaye yeterliliği 

düzenlemelerini içeren “Sermaye Yeterliliği Denetiminin Güçlendirilmesi Projesi” başlamış olup, 

2014 yılında projenin bitirilerek pilot uygulamanın yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 

yeni risk değerlendirme yöntemleri ile erken uyarı sisteminin oluşturulması, stres testlerinin 

geliştirilerek uygulama aşamasına getirilmesi, Solvency II’de yer alan sermaye yeterlilik 

hesaplamalarının halihazırda Türk sigortacılık sektöründeki uygulamalara entegre edilmesi ve grup 

bazlı denetimin yasal çerçevesinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 2014 yılında pilot 

uygulamanın yapılmasının ardından, 2015 ya da 2016 yılında sigortacılık sektöründeki şirketlerde 

uygulanması planlanmaktadır. 

Sigorta bilincinin geliştirilmesi amacıyla; yazılı ve görsel araçlarla sigorta tanıtımı ve 

bilinçlendirme programları üzerinde çalışılmaktadır. 27 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasına denk 

gelen Sigorta Haftasında SEGEM II. Ulusal Sigorta Sempozyumu "Motorlu Taşıt Sigortaları” 

düzenlenmiş, bunun yanı sıra sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşların katkısı ile sigorta 

bilincinin artırılması hedefiyle ülke genelinde büyük ölçekli etkinlikler düzenlenmiştir. 2013 yılının 

son çeyreği için ise, medya planlaması yapılmakta olup, yerel televizyon ve radyolarda 

bilgilendirici spot/reklamlar yayınlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 

4.3. İşgücü Piyasası 

İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi 

toplumu doğrultusunda istihdam imkânlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, işgücü 

piyasasının güvenceli bir biçimde daha esnek bir yapıya kavuşturulması, eğitim ile istihdam 

arasında etkin bir ilişkinin kurulması ve aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması temel 

önceliklerdir.  

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 75,6 milyon kişi olan Türkiye nüfusunun 56,8 milyonu 

çalışma çağında yer almaktadır. Toplam nüfus içerisinde 0-14 yaş grubundaki nüfusun payı 

azalırken, çalışma çağındaki nüfusun ve yaşlı nüfusun payı artmaktadır.  

İstihdam ve çalışma hayatının geliştirilmesine yönelik alınan tedbirlerin ve GSYH’da son 

yıllarda devam eden artış eğiliminin olumlu etkilerinin işgücü piyasasına yansımaları 2012 yılında 

da sürmüştür. Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre işgücüne katılma oranı 2012 yılında yüzde 
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50’ye yükselerek 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılında istihdam 

yüzde 2,9 oranında bir artış ile GSYH büyümesinden fazla bir artış göstermiştir. 

2008 yılı sonunda kendini gösteren ekonomik krizin etkisiyle yüzde 14 seviyesine kadar 

yükselen işsizlik oranı, 2012 yılında yüzde 9,2 düzeyine gerileyerek kriz öncesi seviyenin altında 

gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ağustos dönemi itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 

10,1 seviyesindedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2009 yılına göre işsizliğin en fazla azaldığı 

ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu olumlu tablo tarım dışı ve genç işsizlik oranlarına da 

yansımıştır. 2011 yılında yüzde 12,4 olan tarım dışı işsizlik oranı 2012 yılında yüzde 11,5 

seviyesine gerilerken, aynı dönemde genç işsizlik oranı da yüzde 18,4’ten yüzde 17,5 düzeyine 

düşmüştür. 2013 yılı Ağustos dönemi itibarıyla bu oranlar sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 18,7 

olmuştur. 
 

Tablo 4.5: Temel İstihdam ve İşgücü Göstergeleri 

(15+ Yaş, Yüzde) 

 
Türkiye  AB-28 

2010 2011 2012  2010 2011 2012 

İşgücüne Katılma Oranı (İKO) 48,8 49,9 50,0  57,3 57,3 57,6 

Kadın 27,6 28,8 29,5  50,3 50,5 50,9 

Erkek 70,8 71,7 71,0  64,8 64,6 64,7 

İstihdam Oranı  43,0 45,0 45,4  51,8 51,8 51,6 

Kadın 24,0 25,6 26,3  45,5 45,6 45,6 

Erkek 62,7 65,1 65,0  58,6 58,5 58,0 

İşsizlik Oranı  11,9 9,8 9,2  9,6 9,4 10,2 

Kadın 13,0 11,3 10,8  9,7 9,7 10,4 

Erkek 11,4 9,2 8,5  9,6 9,2 10,0 

Kır 7,3 5,8 5,5  - - - 

Kent 14,2 11,9 11,1  - - - 

Genç İşsizliği Oranı (15-24) 21,7 18,4 17,5  20,3 20,0 21,4 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı  14,8 12,4 11,5  - - - 

Kaynak: TÜİK, EUROSTAT 

 

2012 yılında bir önceki yıla göre işgücüne dâhil olmayan nüfus yüzde 1,9 artmıştır. Bu 

artışın önemli kısmı öğrenciler ve emeklilerdeki artıştan kaynaklanırken, iş aramayıp, çalışmaya 

hazır olanların sayısında da yüzde 2,5’lik bir artış kaydedilmiştir.  

AB ortalamasına göre düşük seviyede olmakla birlikte artış eğiliminde olan toplam işgücüne 

katılma ve istihdam oranlarının erkeklerde AB ortalamasına yakın, kadınlarda ise AB ortalamasının 

oldukça altında kaldığı görülmektedir. 2012 yılında bir önceki yıla göre kadın işgücüne katılma 

oranı AB’de yüzde 50,5’ten yüzde 50,9’a, ülkemizde ise yüzde 28,8’den yüzde 29,5’e yükselmiştir. 

Aynı dönemde kadınlarda istihdam oranı AB’de aynı kalırken, ülkemizde 0,7 puan artış 

göstermiştir. Son dönemde olumlu gelişmeler yaşanmakla birlikte ülkemizde kadın işgücüne 

katılımı ve istihdamı AB ülkelerinin gerisindedir. Kırdan kente göçle birlikte kırsal alanlarda 

tarımsal faaliyetlerle uğraşan kadınlar nitelik ve beceri düzeylerinin düşük olması sebebiyle 

işgücüne katılamamaktadır. Ayrıca, kadınlar istihdam edilmeleri halinde genellikle düşük ücretli ve 

kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadırlar. Bu durum da kadınların işgücü piyasasına girişlerini 

engellemektedir.  

Sektörel ayrımda istihdam incelendiğinde tarım dışı sektörlerde nispeten en fazla iş yaratan 

sektörün hizmetler olduğu göze çarpmaktadır. 2012 yılında sektörel ekonomik büyüme hızları 

inşaatta binde 6, sanayide yüzde 1,9, hizmetlerde yüzde 2,6 ve tarımda yüzde 3,1 olarak 

gerçekleşmiştir. İstihdam artış hızı ise inşaat sektöründe yüzde 2, sanayi sektöründe yüzde 1 ve 

hizmetler sektöründe yüzde 5,9 olurken, tarım sektöründe istihdam binde 7 azalmıştır. 2007 

yılından bu yana artış gösteren tarım ve inşaat sektörleri istihdam payları 2012 yılında bir önceki 

yıla göre azalırken, hizmetler sektörlerinin istihdam içerisindeki payı artış göstermiştir. 
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Tablo 4.6: İstihdamın Sektörel Dağılımı  

(Yüzde) 

 2011 2012 

Tarım 25,5 24,6 

Sanayi 19,5 19,1 

Hizmetler 48,0 49,4 

İnşaat 7,0 6,9 

Kaynak: TÜİK 
 

İşgücü piyasasındaki önemli gelişmelerle birlikte 2012 yılında kayıt dışı istihdam oranı bir 

önceki yıla göre 3 puan azalarak yüzde 39 seviyesine, tarım dışı sektörlerde ise 3,2 puan azalarak 

yüzde 24,5 düzeyine gerilemiştir.  

İşgücü piyasasında meydana gelen olumlu gelişmelerin başlıca nedenleri, kriz sonrası 

ekonomideki hızlı toparlanma, uygulamaya konulan istihdam paketleri ve 6111 sayılı Kanunda yer 

alan istihdam tedbirlerinin yansıması olarak sıralanabilir. İşgücü piyasasına ilişkin önemli 

düzenlemelerin yer aldığı 6111 sayılı Kanun ile kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışanlara isteğe 

bağlı olarak işsizlik sigortasından yararlanma hakkı getirilmiş, günlük işsizlik ödeneğine eşit olan 

kısa çalışma ödeneğinin miktarı artırılmış ve kapsamı genişletilmiş, kamu kaynaklı mesleki eğitim 

kurslarına katılım halinde yeşil kart sahipliğinin devam etmesi imkanı getirilmiş ve 2015 yılına 

kadar işverenlerin işe alacakları yeni kişiler için belli şartlar altında, işveren sigorta primlerinin en 

az 6, en fazla 48 ay süre ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına olanak tanınmıştır. 

Ülkemizde işgücü verimliliği, son dönemde artış göstermekle beraber, özellikle mesleki 

eğitim kalitesinin düşüklüğü, hizmet içi eğitim ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yetersizliği, 

sermaye birikimi ve teknolojik yenilenme süreçlerindeki eksiklikler gibi nedenlerle, AB ülkelerine 

göre daha düşüktür. ILO verilerinde, çalışılan saat başına satın alma gücü paritesine göre GSYH 

olarak hesaplanan işgücü verimliliği, ülkemizde, 2002-2012 yılları arasında, 10 dolardan 24,3 

dolara yükselmiştir. Ancak bu rakam, 2012 yılı için, Fransa’da 55,9, İtalya’da 46,3, İspanya’da 

48,4, İngiltere’de 42,6 ve Almanya’da 44,8 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz için söz konusu 

tutar 2011 yılında 23,9 dolar olup, 2012 yılında 39 olan sıralamadaki yerimiz işgücü 

verimliliğindeki artışa rağmen 42. sıraya gerilemiştir. 

6331 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiş olup 

ikincil mevzuatın hazırlıkları devam etmektedir. Söz konusu kanun çerçevesinde iş sağlığı ve 

güvenliği konuları ilk defa müstakil bir kanun altında ele alınmıştır. 6331 sayılı kanun kamu özel 

sektörü ayrımı gözetmeyerek tüm çalışan kişileri kapsamasının yanı sıra düzeltici olmaktan ziyade 

önleyici bir yaklaşımı benimsemektedir.  

İşgücüne katılma oranının eğitim düzeyi ile birlikte arttığı dikkate alındığında, okullaşma 

oranlarının artırılması büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde okullaşma oranlarında önemli 

artışlar sağlandığı görülmektedir. Özellikle ortaöğretim düzeyinde son yıllarda yapılan reformlar ile 

işgücü piyasası için önem arz eden mesleki ve teknik eğitime olan talep artmıştır. 

 

Tablo 4.7: Brüt Okullaşma Oranlarındaki Eğilimler 

(Yüzde) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Okul Öncesi Eğitim (1) 45,3 46,4 44,0 

İlköğretim 
(2)

 107,6 108,4 107,6 

Ortaöğretim 
(2,3)

 89,7 92,6 96,8 

  - Genel Lise 50,6 51,9 52,8 

   - Mesleki ve Teknik Eğitim   39,1 40,7 43,9 

Yükseköğretim-Toplam 
(4)

 

  - Örgün  

72,5 

38,2 

81,6 

42,9 

92,1 

47,6 

Kaynak: MEB, YÖK 

(1) 4-5 yaş çağ nüfusuna göre hesaplanmıştır. 
(2) Açık ilköğretim ve açık ortaöğretim öğrencileri dâhildir. 

(3) 2008-2009 yılından itibaren okullaşma oranının hesaplanmasında 14-17 yaş grubu kullanılmıştır. 

(4) Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları dâhil, lisansüstü öğrenciler hariçtir. 17-20 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
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Türkiye’de 2012 yılında işgücünün yüzde 61,5’i, istihdamın yüzde 62’si ve işsizlerin yüzde 

55,9’u lise altı eğitim seviyesindekiler ve okur-yazar olmayanlardan oluşmaktadır. Mevcut 

işgücünün niteliği ve verimliliğinin düşük olması nedeniyle işgücü arz ve talebi arasında yaşanan 

uyumsuzluk, işgücü piyasasının etkinliğini azaltan önemli bir faktördür. 

 

Tablo 4.8: 2012 Yılında İşgücünün Eğitim Düzeyi  

(Yüzde) 

 İşgücü İstihdam İşsiz İKO 
İstihdam 

Oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Okur-Yazar Olmayanlar 4,3 4,5 1,8 19,7 18,9 3,9 

Lise Altı Eğitimliler 57,2 57,5 54,1 47,6 43,5 8,7 

Lise  10,4 10,1 13,3 51,9 45,8 11,8 

Mesleki ve Teknik Lise 9,8 9,7 10,8 64,6 58,1 10,1 

Yükseköğretim 18,3 18,1 20,0 79,1 71,1 10,1 

Toplam 100,0 100,0 100,0 50,0 45,4 9,2 

Kaynak: TÜİK  

 

Düşük nitelikli ve işgücü piyasasına girişte zorluk yaşayan bireylerin niteliklerinin 

artırılmasını, iş yaratmayı ve işgücünün eğitimini içeren aktif işgücü politikaları önemini 

korumaktadır. Bu kapsamda ülkemizde aktif işgücü programlarına ayrılan kaynaklar 

artırılmaktadır. İŞKUR’un aktif işgücü programları kapsamında yaptığı harcamalar 2012 yılında 

yaklaşık 1.103 milyon TL’ye ve 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla da yaklaşık 704 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. 

 
Tablo 4.9: İŞKUR Tarafından Yürütülen Aktif İşgücü Programları 

 Harcama (Bin TL) Yararlanan Kişi Sayısı 

2006 27.974 17.106 

2007 29.672 22.834 

2008 35.511 31.927 

2009 306.366 213.852 

2010 392.644 211.627 

2011 408.597 250.016 

2012  1.102.864 464.645 

2013 (1) 703.991 255.990 

Kaynak: İŞKUR 
(1) 30 Ağustos 2013 itibarıyla 

 

Aktif işgücü programlarının öncelikli yürütücüsü olan İŞKUR’un bu hizmetleri daha etkin ve 

verimli olarak yürütebilmesine yönelik olarak 3.914 iş ve meslek danışmanı istihdam edilmiştir.  

2012 yılında, İŞKUR tarafından düzenlenen 27.351 işgücü yetiştirme kursunda 464.645 işsiz 

eğitim almıştır. Toplum Yararına Programlar kapsamında ise 191.998 kişi yararlanmıştır. Kendi 

işini kurmaya yönelik düzenlenen kurslarla 25.475 kişiye girişimcilik eğitimi verilmiştir. Ayrıca, 

İŞKUR tarafından 6.272 engelli, 4.483 hükümlü ve 198 eski hükümlü kişiye mesleki eğitim 

verilmiştir.  

İşgücü piyasasına girişte zorluklarla karşılaşan kadınların istihdamında 2012 yılında da 

ilerleme görülmektedir. Nitekim 2011 yılında İŞKUR’a kayıtlı kadın işsizlerin 101.708’i işe 

yerleştirilirken, 2012 yılında 165.608 kadın işe yerleştirilmiştir. İşgücü piyasasına girmede güçlük 

yaşayan diğer bir grup olan engellilerden 35.531’i, 2012 yılında İŞKUR tarafından işe 

yerleştirilmiştir.  

2007 yılından itibaren İŞKUR tarafından yapılan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri temelinde, 

aktif işgücü programlarının piyasanın ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve uygulanması ihtiyacı 

devam etmektedir. Ayrıca başta Toplum Yararına Programlar olmak üzere İŞKUR tarafından 

yürütülen aktif işgücü programlarının etkilerinin değerlendirilmesi gerekliliği devam etmektedir. 
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Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 

Programı çerçevesinde, 2008-2013 döneminde İŞKUR tarafından yürütülen Genç İşsizliğinin 

Azaltılması, Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması ve Kadın İstihdamının 

Desteklenmesi Operasyonları tamamlanmıştır. 

İşgücü piyasasının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve nitelikli istihdamın artırılması 

amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) koordinasyonunda ilgili tarafların 

katılımıyla yürütülmekte olan Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmaları devam etmektedir. Bu strateji 

ile çalışma hayatında özellikle güvenceli esneklik anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Ulusal ve uluslararası piyasalar artan bir şekilde yaratıcı, analitik düşünme ve yabancı dil 

yeteneği yüksek, yeni becerilere hızlı adapte olabilen, bilgi iletişim teknolojilerini etkin kullanan, 

yenilikçi, muhakeme yeteneği kuvvetli, kullandığı bilgiyi ekonomik/sosyal faydaya dönüştürecek 

insan gücü talep etmektedir. 

Bu bağlamda, zorunlu eğitimin süresi 12 yıla çıkarılmış ve eğitimin kalitesinin artırılması 

amacıyla müfredat çağın şartlarıyla uyumlu şekilde hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Diğer 

yandan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği yetersiz olmakla 

birlikte bu hizmet içi faaliyetlerin sayısının ve etkinliğinin artırılması çalışmaları devam 

etmektedir. 

Türkiye’de öğrencilere teknolojik yetkinliklerin kazandırılması amacıyla, örgün ve yaygın 

eğitimin teknolojiyle desteklenmesi, öğretmen ve eğiticilerin bilişim okuryazarlığı niteliklerinin 

artırılması ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik altyapının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) Projesine başlanmış, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye erişimi artırılmıştır. Bilgi 

Teknolojisi (BT) sınıflarının eğitimde etkin kullanımı ve geniş bant internet erişim hizmetinin tüm 

okul ve eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda; bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması ile nitel ve nicel göstergeler 

geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılması ihtiyacı devam etmektedir. 

İşgücü piyasasının talep ettiği nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla, mesleki 

ve teknik eğitime etkin bir yönlendirmenin yapılması büyük önem taşımaktadır. Mesleki ve teknik 

eğitimin ortaöğretimdeki payı 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüzde 45 seviyesine 

yükselmiştir. 

Farklı okul türleri yerine program türünü esas alan bir yapının oluşması önem arz etmektedir. 

Bu yapının oluşturulmasında öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim 

kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı ve başarısızlıkların telafi edilebildiği anlaşılır ve 

özendirici bir sistem yaklaşımı önem taşımaktadır. Söz konusu yaklaşım içinde mesleki ve teknik 

eğitimin bir bütünlük içinde ele alınması ve uygulamalarının yürütülebilmesi amacıyla Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi (2014-2018) hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. 

Ayrıca Meslek Yüksek Okullarının etkinleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun, ulusal mesleki yeterlilik sistemini yönetmesi için 

kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ulusal yeterlilikler sisteminin önemli 

bir parçası olan Mesleki Yeterlilik Kurumu, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını göz önüne alarak 

meslek standartlarını geliştirme ve öğrencileri değerlendirerek sertifikalandırma çalışmalarına 

başlamıştır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanması çalışmaları da yapılmaktadır. Yayınlanan 

meslek standartlarının sayısındaki artışa paralel olarak sınav, akreditasyon ve belgelendirme 

faaliyetlerine hız verilecektir. 

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin (2009-2013) ardından Taslak HBÖ Strateji Belgesi 

(2014-2018) çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda hayat boyu öğrenmenin illere 

yaygınlaştırılması, önceki öğrenmelerin tanınması ve farkındalığın artırılması için çalışmalar 

devam etmekte olup, HBÖ internet portalı kurulmuştur. 

Ayrıca mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, 

eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, hayat boyu öğrenme anlayışı içinde aktif işgücü 

politikalarının etkin olarak uygulanması, mesleki yetersizlik sorununun giderilerek işgücünün 
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istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla ÇSGB koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların 

katılımıyla hazırlanan “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” 

çerçevesinde etkin bir izleme değerlendirme kurulu oluşturulmuştur. İstihdam ve Mesleki Eğitim 

İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmiş olup, düzenli 

periyotlarla gelişmeler takip edilmektedir. Eylem planı çerçevesinde kurumlar, alt mevzuat 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı, ÇSGB, İŞKUR ve TOBB işbirliğinde 2010 yılından bu 

yana uygulanan “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri” projesi kapsamında 81 ilde faaliyet 

gösteren 111 adet teknik ve endüstri meslek lisesinin, makine araç-gereç ve donanım bakımından 

desteklenip, teknolojik alt-yapılarının güçlendirilmesi, atölye laboratuvar ve meslek dersleri 

öğretmenlerinin yenilenen teknolojik donanım ve işgücü piyasasına uygun şekilde eğitimlerden 

geçirilmesi ile hem örgün eğitimin kalitesinin artırılması hem de meslek edindirme kurslarının 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Buna ek olarak, özel sektörler işbirliği çerçevesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununda 

yapılan değişiklikle organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 

öğrenim gören her bir öğrenci için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre 

devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere eğitim yardımı yapılmakta olup, bu gelişme kamu 

ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. 

AB ülkelerinde yaygın olan esnek çalışma biçimleri ülkemizde etkin olarak 

uygulanamamaktadır. İstihdamın artırılması, işsizliğin ve kayıt dışı çalışmanın azaltılması ve sosyal 

içerme kapsamında kadınların ve dezavantajlı kesimlerin istihdamının artırılması bakımından esnek 

çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması özel öneme sahiptir. Bu çerçevede esnek çalışma 

biçimlerinin teşvik edilmesi ve sosyal güvenlikle ilişkilerinin güçlendirilmesi ihtiyacı önemini 

korumaktadır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmek üzere belirlenen önceliklerin 

bazıları aşağıda sıralanmaktadır: 

 İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ile kadınların işgücü piyasasına girişlerinin 

kolaylaştırılmasına yönelik olarak evde çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek 

zaman modeli gibi esnek çalışma yöntemlerine de imkân sağlayacak düzenlemeler 

yaygınlaştırılacaktır.  

 Kıdem tazminatı fonu, işçilerin müktesep haklarını ve işletmelerin rekabet gücünü 

koruyacak şekilde oluşturulacaktır.  

 Ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmalarının etkinliğini artırmaya yönelik 

olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey yeniden yapılandırılacaktır.  

 Aktif işgücü programları kapsamında İŞKUR’a aktarılan kaynakların da artmasıyla 

birlikte, bu programların daha etkin bir şekilde uygulanmasını ve İŞKUR tarafından 

sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla, İŞKUR İl 

Müdürlüklerinin fiziki ortam ve nitelikli personel ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca, 

İŞKUR tarafından verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak ve etkin 

hale getirilecektir.  

 Özel istihdam bürolarının faaliyetleri çeşitlendirilecektir. Bu kapsamda, büroların geçici 

iş ilişkisi kurmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.  

Alt işverenlik uygulaması işçi haklarını dikkate alacak şekilde gözden geçirilecek ve bu 

kapsamda mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar giderilecektir. 
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Tablo 4.10: İşgücü Piyasası Politika Taahhütleri Matrisi  

(1000 Avro) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi Operasyonu 
A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -863 -100 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 863 100 --- --- --- 

2. Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu 

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -631 -375 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 631 375 --- --- --- 

3. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu  

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -50 --- --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 50 --- --- --- --- 

Toplam Net Bütçe Etkisi  

A. Uygulama Profili  --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -1.544 -475 --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi 1.544 475 --- --- --- 

 

4.4. Tarım Sektörü 

4.4.1. Tarım 

4.4.1.1. Tarım ve Kırsal Kalkınma  

Ülkemiz tarım ve gıda politikalarında, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ve 

AB’ye uyum sürecinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarımsal yapı oluşturulması temel amaçtır. 

2014 yılında yürürlüğe girecek Onuncu Kalkınma Planıyla ülkemizin gıda güvenliği koşullarının 

iyileştirilmesi ve tarımda istikrarlı gelişmeyi sağlamak üzere; arazi parçalılığı, işletmelerin 

ölçekleri kapsamında etkin kullanımı, üretici örgütlülüğü, güvenilir tarımsal verilerin temini, ürün 

pazarlama altyapısı, üretimde kendine yeterliliğin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması, güvenilir 

gıdanın arzı ve tüketiminin sağlanması, ürün-bölge-üretici bazlı su varlığını dikkate alan 

destekleme sistemine geçilmesi ve piyasa istikrarının korunması gibi konularda yeni politikaların 

uygulanması ihtiyacı vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda, üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politika araçları 

uygulanırken, AB’ye katılım sonrasında Birlik içinde rekabet edilebilmesi için tarımsal yapıda 

gerekli dönüşüme öncelik verilecektir. Söz konusu desteklerin sürdürülebilir bir tarımsal yapıya 

katkısının artırılmasına yönelik ve AB Mali İşbirliği kapsamında sağlanan teknik destekleri de 

dikkate alarak yürütülen projeler bulunmakla birlikte bunların sayısı ve sağlanan kaynak son 

yıllarda azalmıştır. Bunun yanı sıra, yürütülmekte olan projelerin durdurulması, değiştirilmesi veya 

sağlanacak hibelerin gecikmesi önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

2013 yılı için tarımsal destekleme bütçesine 9 milyar TL’ye yakın kaynak ayrılmıştır. Alan 

bazlı ödemelerin destekleme bütçesi içerisindeki payının 2013 yılında yüzde 27,1 olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Ürün bazlı olarak uygulanmakta olan fark ödemesi desteklemeleri, 

yağlı tohumlar, çay, hububat ve bakliyat için yapılmaktadır. Söz konusu desteklemelerin, 2013 

yılındaki payının yüzde 29,7 olacağı tahmin edilmektedir. Hayvancılık destekleri, 2008 yılından 

itibaren yıllık olarak uygulanmaktadır. Bu desteklerin toplam destekleme bütçesindeki payının 

2013 yılında yüzde 32,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde, tarımsal desteklerin sevk ve idaresinde kullanılan 

Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin teşkil edilmesi için gerekli temel unsur olan Arazi Parseli 

Tanımlama Sisteminin (LPIS) kurulması amacıyla, yatırım programı kapsamında çalışmalara 

devam edilmektedir. 
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AB kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasına yönelik kapasite oluşturulması amacıyla 

yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının destekleme bütçesindeki 

payı 2013 yılında AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülecek olan kırsal kalkınma destekleri için 

katkı payı da dahil olmak üzere 2013 yılında önemli ölçüde artırılmıştır. Önümüzdeki dönemde 

AB Mali İşbirliği kapsamında finansman desteği sağlanacak olan benzer nitelikli uygulamalar ile 

tamamlayıcılığının sağlanmasına devam edilecek olup AB’den sağlanacak yardımların kırsal 

altyapı yatırımları da dikkate alınarak genişletilmesi kırsal kalkınmaya ayrılan kaynakların 

kullanım oranının artırılması açısından önemli görülmektedir.  

Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte AB’ye katılım sürecinin gerekleri de göz önüne alınarak 

nihai hedefin işletme temelli desteklemelerin olacağı, idare ve kontrolün alan bazlı yapılabileceği 

altyapının geliştirilmesi, hayvancılıkta yapısal dönüşümü sağlayacak kayıtlılık ve hayvan 

varlığının saf kültür ırkı lehine dönüştürülerek verimlilik ve kalite artışının sağlanması konularında 

öngörülebilirliği artıracak ve takvimlendirmeyi de içeren bir destekleme stratejisi hazırlanacaktır. 

Tarımsal istatistiklerde nitelik ve nicelik sorunlarının giderilmesi ve tarım politikalarının 

yürütülmesine ilişkin bilgi altyapısı ile idari yapının geliştirilmesine yönelik faaliyetler, AB Mali 

İşbirliği kapsamında teknik yardım da alınacak şekilde programlanmıştır. Nihai hedef olan Çiftlik 

Kayıt Sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak; tarım işletmelerinin gelişiminin izlenebilmesi ve 

politika oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla Çiftlik Muhasebe Veri Ağının kurulması ve ülke 

çapında yaygınlaştırılması, Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin oluşturulması ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının istatistik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler uygulanmaktadır. 

4.4.1.2. Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Gıda, yem, gıda hijyeni, bitki sağlığı ve veterinerlik hizmetleri alanında AB’ye uyumu 

sağlamak üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 2010 yılı 

Haziran ayında çıkarılması sonrasında AB katılım müzakerelerinde Gıda Güvenilirliği, 

Veterinerlik ve Bitki Sağlığı konulu 12. Fasılın açılış kriterleri tamamlanmış ve Fasıl açılmıştır. 

Gıda güvenilirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı mevzuatının AB müktesebatı ve uluslararası 

standartlarla uyumlaştırılması için çalışmalar 12. Fasıl açılış kriterleri dahilinde belirlenen strateji 

çerçevesinde devam etmektedir. Gıda kontrol sisteminin güçlendirilmesi için laboratuvarların 

güçlendirilmesine yönelik kamu yatırımları devam ederken yeni gıda analiz metotlarının 

uygulanması ve akreditasyon çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Öncelikle hayvansal ürün işleyen gıda işletmelerinin AB gıda mevzuatına uyumuna dönük 

çalışmalara 5996 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde devam edilecektir. Gıda 

işletmelerinin eksiklerini bir modernizasyon planı dahilinde tamamlamalarına yönelik çalışmalara 

mevzuat gereği 2013 yılında devam edilmektedir. Uygulamanın sonuçlarının bir gözden geçirme 

sonrası ortaya konulması ve ek tedbirlerin yürürlüğe konulması söz konusu olabilecektir. 

Ulusal düzeyde organik tarımın geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir strateji 

ve eylem planı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2013 yılında 

uygulamaya konulmuştur. 

Bitki sağlığı alanında ithalat dâhil koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, ruhsatlandırılmış 

ürünlerin biyolojik etkilerinin kontrolü ve kurulan izleme altyapısının geliştirilmesi, üreticilerde 

farkındalığın oluşturulması ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması önemini korumaktadır. 

Uygulanmakta olan büyükbaş hayvan kimlik sistemine ilave olarak, küçükbaş hayvanların 

kimliklendirilmesi konusunda AB hibe katkılı Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması 

Projesi 2009 yılında, Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi ve Şap Hastalığının Kontrolü Projesinin 

ikinci aşamaları 2011 yılında uygulamaya başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Ancak, 

tüm Türkiye’de uygulanması öngörülen “Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi-2. Aşama” 

projesi, 2012 yılında yapılan bir düzenleme ile sadece Trakya Bölgesi ile sınırlandırılmış olup, 

yeniden bütçeleme çalışmaları sürmektedir. AB Mali İşbirliği kapsamında 2007 yılında 

uygulamaya konulan Sınır Kontrol Noktalarının Yeniden Yapılandırılması Projesi tamamlanmıştır. 

Öte yandan, ulusal bütçe imkânları kullanılarak 14 adet yeni Sınır Kontrol Noktasına ilişkin idari 

düzenlemeler tamamlanmış olup, fiziki altyapı yatırımları 2014 yılında tamamlanacaktır. 
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2014 yılından itibaren ise, Veterinerlik Strateji Belgesi ile Hayvansal Yan Ürünler Strateji 

Belgesinin hazırlanması ve Koyun-Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projeleri 

uygulamaya alınacaktır.  

4.4.1.3. Balıkçılık  

Su ürünleri sektöründe idari yapının güçlendirilmesi ile avcılık üretiminde kaynak 

yönetiminin etkinleştirilmesine ve yetiştiricilikte çevre ile uyumun sağlanmasına öncelik 

verilmektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik düzenlemeleri 

içerecek ve AB müktesebatıyla uyumu esas alacak şekilde Su Ürünleri Kanununda değişiklik 

yapılacaktır. Bununla birlikte, karaya çıkış noktalarında ofislerin kurulmasına, su ürünleri bilgi 

sisteminin geliştirilmesine ve kontrol hizmetlerinin etkinleştirilmesini teminen uzaktan algılama 

yönteminin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma ve yatırımlara devam edilmektedir.  

AB Mali işbirliği kapsamında 2014 yılında toplam 1 milyon Avro bütçeli Su Ürünleri 

Üretici Örgütleri Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi uygulamaya konulacak olup, söz konusu 

projenin 2014 yılı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. 

 

Tablo 4.11: Tarım Politika Taahhütleri Matrisi (Tarım Sektöründe Yürütülen Önemli Projeler
 (1)

) 
  (1000 Avro) 

 (1) AB destekli projelerde, bütçe gelirlerine etkisi olarak, ilgili projelerdeki hibe ve yatırım bileşenli AB katkısı alınmıştır. 

 (2) Projelerin ikinci fazının uygulamasına 2011 yılında başlanmıştır. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi 
(2)

 

  

  

  

  

A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  360 28 0 0 0 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 443 50 0 0 0 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  83 22 0 0 0 

2. Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılama Projesi 

  A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  0 0 10.000 13.700 0 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 0 0 12.000 16.900 0 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  0 0 2.000 3.200 0 

3. Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Projesi 

  A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  0 0 9.366 6.121 15.179 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 0 0 11.373 7.433 18.432 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  0 0 2.007 1.312 3.253 

4. Şap Hastalığının Kontrolü 
(2)

 

  

  

  

  

A. Uygulama Profili --- --- --- ---  --- 

B. Net Bütçe Etkisi  8.917 1.080 2.007 0 0 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 10.874 1.124 2.222 0 0 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  1.957 44 215 0 0 

5. Veterinerlik Stratejisi Belgesi   

A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  0 0 800 1.120 0  

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 0 0 900 1.260 0  

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  0 0 100 140 0  

6. Hayvansal Yan Ürünler Stratejisi Belgesi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  0 0 225 0  0  

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 0 0 238 0  0  

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  0 0 13 0  0  

7. Su Ürünleri Üretici Örgütleri Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  0 0 940 0  0  

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 0 0 1.000 0  0  

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  0 0 60 0  0  

Toplam Net Bütçe Etkisi   

A. Uygulama Profili --- --- --- --- ---  

B. Net Bütçe Etkisi  9.277 1.108 23.338 20.941 15.179 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 11.317 1.174 27.733 25.593 18.432 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  2.040 66 4.395 4.652 3.253 
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4.4.2. Kırsal Kalkınma 

 Onuncu Kalkınma Planı döneminde (2014-2018) kırsal kalkınma politikalarının daha 

yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması temel hedeftir. Bunun için merkezi ve yerel düzeyde gerek 

politika tasarım gerekse politika uygulama süreçlerine ilişkin yönetişim ve kurumsallaşma süreçleri 

güçlendirilecektir. Bunun kilit aracı ise Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Başbakanlık 

Genelgesi ile oluşturulan İzleme Komitesidir. Komite, Plan döneminde hazırlanacak politika 

dokümanlarının yol haritasını sonuçlandırmakla görevlidir. 

 Türkiye, 2012 yılı rakamlarıyla nüfusunun yaklaşık yüzde 28’inin kırsal alanlarda yaşadığı, 

toplam istihdamın ise yine yaklaşık yüzde 25’inin tarım sektöründe bulunduğu bir ülkedir. Bu 

nedenle, sektör bakanlıklarının ve yerel yönetimlerin kırsal alana götürdükleri hizmetler ve 

yatırımlar dışında son yıllarda kırsal ekonominin güçlendirilmesine yönelik proje destekleri de 

kırsal alandaki kamusal harcamaların önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştır. 

 Yararlanıcıların eş-finansman katkısıyla uygulanan proje temelli tarım ve kırsal kalkınma 

mali destek programları farklı kurumlarca yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ile bölgesel düzeyde kalkınma ajanslarınca 

yürütülen tarım ve kırsal kalkınma mali destek programları önemli finansman araçlarının başında 

gelmektedir. Bu destek programları arasındaki eşgüdüm ve tamamlayıcılık ilişkisi ulusal hedeflere 

katkı sağlayacak şekilde, ilgili kurumlar arasında yerel ve merkezi düzeyde takip ve tanzim 

edilmektedir. 

 2013 yılında AB Komisyonu tarafından IPARD Programı 2. Uygulama aşaması kapsamında 

yer alan 22 ilave il için (6’sına şartlı olmak üzere) Yetki Devri Kararı verilmiştir. Böylelikle 

ülkemizde IPARD Programı uygulaması toplam 42 ilde devam etmektedir. IPARD Programı 

uygulaması kapsamında Ekim 2013 sonu itibarıyla toplam 11 başvuru çağrısına çıkılmış ve bu 

çağrılardan 10 tanesi sonuçlanmıştır. 9 ve 10. Başvuru çağrıları kapsamında sözleşme imzalama 

süreci devam etmektedir. İlk 10 çağrı kapsamında 3381 proje başvurusu alınmış olup şu ana kadar 

yatırımı uygun bulunan 1792 başvuru sahibi ile toplam destek miktarı yaklaşık 616 milyon TL olan 

hibe sözleşmesi imzalanmıştır. 

 KÖYDES Projesi kapsamında 79 ilde yerel idarelerin köy altyapısı projelerine destek 

sağlanmaya devam edilmektedir. Projeye 2012 yılında tahsis edilen 550 milyon TL ödenekle; 

yaklaşık rakamlarla 3 bin km stabilize yol, 5.750 km asfalt yol, 166 km beton yol inşa edilmiş; 

5.850 km yol onarılmış; 1,6 milyon m
2
 alana kilit parke döşenmiş; 3.160 adet ünitede içme suyu ve 

23 ünitede atık su projesi yürütülmüş ve 900 hektar tarım alanı da sulamaya kavuşturulmuştur. 

Projeye 2013 yılında ise yaklaşık 890 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. 

4.5. İdari Reform  

4.5.1. Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

belirlenen geçiş programı kapsamında kamu idareleri, beşi hariç olmak üzere, ilk stratejik 

planlarını hazırlamıştır. Yeni kurulan bakanlıklar stratejik planlarını tamamlamış olup diğer yeni 

kamu idarelerinde ise stratejik planlama çalışmaları devam etmektedir.  

 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin stratejik plan hazırlamaları, 2008 ve 2009 yıllarına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programlarında Bakanlar Kurulu Kararlarıyla hükme bağlanmıştır. Bu 

kapsamda 2013 yılı Kasım ayı itibarıyla 14 KİT stratejik planlarını tamamlamış olup, 4’ü ise 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

 2006 yılında hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu bugüne kadar yapılan 

çalışmalar ve elde edilen deneyimler ışığında gözden geçirilerek, yaşanan sorunların giderilmesi ve 

sistemin daha etkili çalışması için gerekli değişiklikler 2014 yılı içinde yapılacaktır.  
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 Genel hedefi kamu hizmetinde etkinlik ve verimliliği artırmak, şeffaf ve güçlü bir mali 

yönetim sağlamak olan Stratejik Yönetimde Kurumsal Kapasite Geliştirme adlı IPA projesi, 22 

Ocak 2013 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi, 

bu hedefe ulaşmak için merkezi kamu kurumlarında etkili bir stratejik planlama kapasitesi 

oluşturmayı amaçlamaktadır. Projenin ana yararlanıcısı Kalkınma Bakanlığı olup, eş yararlanıcıları 

ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıdır. Proje ile Kalkınma Bakanlığı ve diğer 

merkezi yönlendirme görevi olan kuruluşlar ile stratejik plan yapma yükümlülüğü olan 

kuruluşlarda stratejik planlama alanında kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecek, stratejik 

planlar için bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.  

 5018 sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesi gereken performans 

esaslı bütçelemeye yönelik merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında sistemin, performans 

programlarının hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirmesine yönelik etkinleştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 Bu çerçevede, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde performans programlarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, kamu idarelerince Maliye Bakanlığına gönderilen 2012 

yılı nihai performans programından 102 idareye ait performans programı belirlenen temel esaslar 

çerçevesinde e-bütçe sistemi içerisinde yer alan Performans Bütçe Modülü aracılığıyla incelenerek 

değerlendirilmiş ve hazırlanacak performans programlarına yol göstermesi bakımından yapılan 

değerlendirmeler idarelerle paylaşılmıştır. 

 Öte yandan, edinilen tecrübeler ışığında performans esaslı bütçeleme sisteminin 

etkinleştirilmesi amacıyla; bütçe, talep, müzakere ve tahsis süreçlerinde dikkatleri kullanılan kamu 

kaynağıyla birlikte vatandaşa sunulan hizmetlerin miktar ve kalitesine odaklayacak, kamu 

idarelerinin çıktı ve sonuçlarıyla ilgili olarak parlamentoya ve kamuoyuna hesap verebilirliğini 

güçlendirecek program bazlı bir performans bütçeleme sistemine geçişe yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar; 

 Mevcut bütçe sınıflandırmasının kamu hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarını gösteren bir 

program sınıflandırmasını da içerecek şekilde revize edilmesini, 

 Performans bilgisinin bütçeleme süreçlerine entegrasyonunun güçlendirilmesini 

sağlayacak yeni bir bütçeleme modelinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasını 

hedeflemektedir. 

4.5.2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

 1995 yılında yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 2003 yılında 

gerçekleştirilen kapsamlı değişikliklerle tüketici hareketine ek bir ivme kazandırılmıştır. Bu 

düzenlemelerin tümünün, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile tam uyumunun sağlanması amacıyla 

hazırlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 Tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli 

konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri, reklamlar gibi birçok farklı 

alanda tüketici haklarını tanımlayan ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları 

düzenleyen Kanunla tüketici haklarını ilgilendiren çeşitli AB Yönergeleri ve AB Tavsiyeleri iç 

hukukumuza aktarılmıştır. 

4.6. Diğer Reform Alanları 

4.6.1. Bölgesel Gelişme 

 Bölgesel gelişme politikaları, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında 

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında ele alınmıştır. Onuncu Kalkınma 

Planında, bölgesel gelişme politikalarını yönlendiren Dokuzuncu Kalkınma Planındaki temel 

amaçlar korunmuştur. Bununla birlikte bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik daha somut ve 
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odaklı bir politika çerçevesi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, bölgesel gelişme politikalarının temel 

amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 

 Bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması, 

 Bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve 

kalkınmaya katkılarının artırılması, 

 Bölge dışına göç eğilimlerinin nüfusun mekânda dengeli dağılımı destekleyecek şekilde 

bölge içinde tutulması, 

 Kentleşmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, 

 Kırsal kesimde refahı artırarak, kır ve kent arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sosyo-

ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması, 

 Merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesi,  

 Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması. 

 Bölgesel gelişme politikaları ve diğer merkezi politikalar arasında karar alma, planlama, 

uygulama ve izleme bakımından uyum ve koordinasyonu sağlamak suretiyle, yönetişimi 

geliştirmek amacıyla Başbakan başkanlığında Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

Kurul bölgesel kalkınmaya ilişkin konularda üst karar organıdır. Bölgesel kalkınma konularını 

teknik düzeyde tartışmak ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun karar almasına yönelik öneriler 

geliştirmek amacıyla da Bölgesel Gelişme Komitesi oluşturulmuştur. Komite, kurul üyesi 

bakanlıkların üst yöneticilerinden oluşmaktadır.  

 Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu 

sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu 

güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere Bölgesel Gelişme 

Ulusal Stratejisi hazırlıkları sürmektedir. Taslak belge, ilgili paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanmış 

olup paydaşlarla müzakere süreci devam etmektedir. Ayrıca, 2014-2023 dönemini kapsayacak 

bölge planlarına ilişkin çalışmalar, Düzey 2 bölgelerin tümünde kalkınma ajanslarının 

koordinasyonunda yürütülmektedir. 

 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE 2011) 

tamamlanmış, 2012 yılında ilan edilen Yeni Teşvik Sisteminde bölgesel desteklere ilişkin 

hususlarda bu çalışma temel alınmış, araştırmaya ilişkin teknik rapor 2013 yılında yayınlanmıştır.  

 2011 yılında kurulan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi öncelikle 

kurumsallaşma faaliyetlerine odaklanmıştır. Diğer taraftan bu kuruluşlar araştırma, planlama, 

programlama ve koordinasyon çalışmalarını da yürütmeye başlamıştır. Bu kapsamda, söz konusu 

projeler için özellikle kamu yatırımlarının hızlandırılması ve uygulamada koordinasyonun 

güçlendirilmesine yönelik eylem planları hazırlıkları ilgili bölge kalkınma idarelerince 

yürütülmektedir. 

 Başta az gelişmiş bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli 

yüksek cazibe merkezleri belirlenmiştir. Bu merkezlerin ulaşılabilirliğinin iyileştirilmesi ile fiziki 

ve sosyal altyapılarının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilmiştir. Söz konusu 

merkezler için 2008 yılında başlatılan özel destek programı çalışmaları 2013 yılında da 

sürdürülmüştür. Programın pilot uygulaması 2008 yılında Diyarbakır’da başlatılmış, Diyarbakır’a 

bugüne kadar toplam 68,65 milyon TL aktarılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında Erzurum, Şanlıurfa ve 

Van illerine de yaygınlaştırılan program kapsamında; 2010 ve 2011 yıllarında Erzurum iline 36,45 

milyon TL, Şanlıurfa iline 45,95 milyon TL ve Van iline 38,49 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 

Programın 2012 yılı bütçesi 80 milyon TL olup bu kaynağın 25 milyon TL’si Erzurum 

uygulamasına aktarılmıştır. Programın 2013 yılı bütçesi 84 milyon TL’dir.  

 GAP Bölgesinde, GAP Eylem Planının yürürlüğe girmesinin de etkisiyle 2008 yılı başında 

tahsis edilen yatırım tutarı 1 milyar TL’den yıl ortasında 2 milyar TL’ye yükselmiştir. Bölgedeki 

tüm yatırımlara 2009 yılında 3 milyar TL, 2010 yılında yaklaşık 4 milyar TL, 2011 yılında 4,3 
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milyar TL, 2012 yılında 4,2 milyar TL, 2013 yılında ise 5,2 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Sonuç 

olarak GAP Eylem Planının uygulamaya konulmasıyla birlikte bölgedeki yatırımların ülke kamu 

yatırımları içindeki payı da yaklaşık yüzde 7’den yüzde 14 civarına yükselmiştir.  

 GAP Eylem Planı özelinde ise 300’den fazla faaliyet ve proje için 2008-2012 döneminde, 

2012 yılı fiyatlarıyla, toplam 18,2 milyar TL kaynak aktarılmış bu kaynağın 14,7 milyar TL’si 

harcanmıştır. Söz konusu dönemde gerçekleştirilmesi planlanan eylemler önemli ölçüde başlatılmış 

veya tamamlanmış olmasına rağmen, bitirilemeyen eylemlerin tamamlanması ve yakalanan 

kalkınma ivmesinin güçlendirilmesi için eylem planı 2014-2018 dönemini içerecek şekilde revize 

edilmektedir. Revize Eylem Planı ile modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut 

altyapısının üst standartlara çıkarılması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının 

genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun 

değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaların daha 

gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasiteyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Tablo 4.12: Bölgesel Kalkınma Ajanslarına İlişkin Bilgiler  

(Milyon TL) 

Destek Programı Türü Yıl Ajans Desteği 
Eş-finansman 

Dâhil Toplam 
Başvuru Sayısı 

Desteklenen 

Proje Sayısı 

Proje Teklif Çağrısı 
2008-2012(1) 1.572 2.806 27.202 5.823 

2013 Ekim(2) 34 --- 78 --- 

Doğrudan Faaliyet Desteği 2008-2013 42,3 47,2 2.708 908 

Teknik Destek 2008-2013 16 16 4.037 2.557 

Genel Toplam --- 1.664,3 2.869,2 35.184 9.288 

(1) 2012 yılı içerisinde ilan edilen 2013 yılı proje teklif çağrılarını kapsamaktadır. 
(2) İki kalkınma ajansı tarafından ilan edilen tutarlar olup süreç devam etmektedir. 

 

Bölgesel kalkınma politikalarının temel yapıtaşı olan kalkınma ajansları, kurumsallaşma ve 

farkındalık yaratma faaliyetlerine odaklanmıştır. Diğer taraftan ajanslar hızla bölgenin öncelik 

alanlarını tespit etme ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan projelere mali destek sağlamaya yönelik 

çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Buna ek olarak, ajanslar bölgelerde doğrudan faaliyet desteği ve 

teknik destek de sağlamaktadır. Yürütülen destek programlarına ilişkin konsolide tablo yukarıda 

yer almaktadır.  

Bunun yanı sıra, kalkınma ajanslarında 2013 yılı Kasım ayı itibarıyla 756’sı uzman ve 

156’sı destek personeli olmak üzere toplam 947 personel istihdam edilmektedir. 

 

Tablo 4.13: Kalkınma Ajansları Personel Sayısı  

(1000 Avro) 

Yıl Genel Sekreter İç Denetçi Uzman Destek TOPLAM 

2013* 23 12 756 156 947 

*2013 Kasım ayı itibarıyla 

 

 Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kapsamında yer alan Proje ve Faaliyet 

Destekleme Modülü, izleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilmiş ve Mart 2013 itibarıyla 

kalkınma ajanslarının kullanımına açılmıştır. Diğer modüllerin yazılım geliştirme çalışmaları 

sürdürülmektedir. KAYS kapsamında yer alan Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 

(EBYS)’nin bakanlık, ajanslar ve bölge kalkınma idareleri arasında elektronik ortamda yazışmayı 

sağlamak üzere altyapı geliştirme çalışmaları devam etmekte olup sistem Kasım 2013 içerisinde 

kullanıma açılacaktır.  

 IPA sisteminin etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir biçimde işlemesini sağlamak ve 

AB’nin Uyum Politikasına yönelik hazırlıklara katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Ekonomik ve 

Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ESC II) 2013 yılı Kasım ayı 

itibarıyla sona ermiştir. Proje kapsamında IPA’nın 3. ve 4. bileşenlerinin uygulanması sürecinde 

rol alan kurum ve kuruluşların ve kalkınma ajanslarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik 
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faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca, kalkınma ajanslarının AB ile mali işbirliği kapsamında 

sağlanacak fonların kullanımındaki rollerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle ele 

alınması amacıyla geliştirilen İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) ilişkin tasarım ve 

altyapı çalışmaları TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı çerçevesinde yürütülen proje kapsamında tamamlanmıştır. Proje 1 Mart 2009 tarihinde 

başlamış; ilk prototip 4 Şubat ikinci prototip 21 Ekim 2010 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. 

Hâlihazırda sistemin 81 ilde yaklaşık 8.000 kullanıcısı bulunmaktadır. İlave olarak ihtiyaç duyulan 

geliştirme faaliyetleri ile bakım ve destek temini konularında çalışmalara devam edilmektedir. 

 

Tablo.4.14: Bölgesel Gelişme Politika Taahhütleri Matrisi 

(1000 Avro) 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. GAP Eylem Planı 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -1.882.125 -2.075.351 -2.851.602 -3.318.094 -2.786.908 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  1.882.125 2.075.351 2.851.602 3.318.094 2.786.908 

2. Kalkınma Ajansları 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -181.261 -188.757 -184.533 -183.622 -182.616 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  181.261 188.757 184.533 183.622 182.616 

3. KÖYDES 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -238.611 -350.415 -131.553 --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  238.611 350.415 131.553 --- --- 

       4. Bölge Kalkınma İdareleri (DAP-KOP-DOKAP) 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  --- -57.948 -53.684 --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  --- 57.948 53.684 --- --- 

5. SODES 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -89.804 -82.614 -83.647 -85.164 -86.822 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  89.804 82.614 83.647 85.164 86.822 

Toplam Net Bütçe Etkisi  

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  -2.391.801 -2.755.085 -3.305.019 -3.586.880 -3.056.346 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi --- --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  2.391.801 2.755.085 3.305.019 3.586.880 3.056.346 

 

4.6.2. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Reformu  

4.6.2.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

2004 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmakta olup, bu programa destek 

olması için Dünya Bankası ile yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ilk kısmı 2009 

yılında tamamlanmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik 

Reformu Projesi ise 2009 yılının ikinci yarısı ile 2015 yılları arasında yürütülecektir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu 

kurumlar yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 2 Kasım 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık 
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Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameyle Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Bu 

kararnameyle Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi yerine birinci basamak sağlık hizmetlerini, 

bulaşıcı hastalıklarla ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele ve kontrol programlarını, tüketici 

ve çalışan güvenliğine ilişkin çalışmaları yapmak için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. 

Hastane, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri kuruluşların açılması, işletilmesi, birleştirilmesi 

ayrılması gibi işleri yürütmek, kurum bünyesinde kurulacak kamu hastane birliklerinin kurulmasını 

ve işletilmesini sağlamak, kendisine bağlı kuruluşların insangücü, yatırım ve mali planlamasını 

yapmak için ise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur. İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi 

cihazlar ve kozmetik ürünler alanına ilişkin ruhsatlandırma, düzenleme ve denetleme işlerini 

yapmak, strateji ve proje geliştirmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklara bağlı olarak sağlığın bozulmasını ve erken 

ölümleri önlemek için sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarıyla entegre bir biçimde Türkiye 

Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol 

Programı, Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı, 

Türkiye Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı, Tütünle Mücadele, Ulusal Kanser 

Kontrol Programı ve Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı gibi programlar uygulamaya konulmuştur. 

Bunun yanında akılcı ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturulması, yürütülecek faaliyetlerin 

koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 

2013-2017 hazırlanmıştır. Bu kapsamda reçetelerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan 

Reçete Bilgi Sistemi oluşturulmuş ve tüm hekimleri kapsar hale getirilmiştir. Ayrıca, 2010-2014 

yıllarını kapsayan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, çocuklarda 

dengesiz beslenmenin ve obezitenin engellenmesi amacıyla, okul kantinlerinde ve yatılı 

pansiyonların yemekhanelerinde enerji yoğunluğu yüksek ancak besin değeri düşük yiyecek ve 

içeceklerin bulundurulması yasaklanmıştır. Bunun yerine, süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze 

sıkılmış meyve suyu ve tane ile satılabilecek meyvelerin bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.  

Evde Sağlık Hizmetleri uygulaması kapsamında şu ana kadar 346 bin hastaya ulaşılmış olup 

halen 80.388 hastanın aktif takibi yapılmaktadır. Bu uygulama kapsamında 81 ilde, il nüfusunun 

yüzde 0,2’sine ulaşılması hedeflenmiştir. İller bu orana yıllar içinde ulaşmış olup, hizmetin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması beklenmektedir. 

İlaç ve ilaç harcamalarının takibi amacıyla, 2010 yılında, karekod kullanımıyla ilacın her 

aşamasının izlenebildiği dünyadaki ilk yaygın uygulama olan İlaç Takip Sistemi (İTS) 

geliştirilmiştir. İTS’nin zorunlu olarak üreticilerden üretim bildirimi, eczanelerden ise tüketim 

bildirimini içeren birinci fazı 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla tamamlanmış, tüm paydaşların ürünlere 

ait üretim, ithalat, satış, sarf, satış iadesi, deaktivasyon, alım onayı, ihracat ve satış iptal 

bildirimlerini yapmalarının zorunlu olduğu ikinci fazına geçilmiştir. 

Kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı 2002 yılında yüzde 3,7 iken, 2012 yılında 

yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiş olup, bu oranın 2013 yılında yüzde 4,5 olması beklenmektedir. 

4.6.2.2. Sosyal Güvenlik Reformu 

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, 

kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, tüm sigorta işlemlerinin otomasyonla 

yapılması konusunda SGK tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Yeşil 

Kart uygulaması kapsamındaki kişiler, 2012 yılı başından itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

kapsamına alınmaya başlanmıştır. Buna göre aylık gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında 

olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenmeye başlamıştır. Mevcut durum itibarıyla nüfusun 

tamamına yakını GSS kapsamına alınmıştır.  
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Tablo 4.15: Sağlık-Sosyal Güvenlik Politika Taahhütleri Matrisi  

(1000 Avro) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi  

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  95.900 --- --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 100.000 --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  4.100 --- --- --- --- 

Toplam Net Bütçe Etkisi 

A. Uygulama Profili --- --- --- --- --- 

B. Net Bütçe Etkisi  95.900 --- --- --- --- 

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi 100.000 --- --- --- --- 

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  4.100 --- --- --- --- 

 

4.6.3. Ar-Ge ve Yenilik  

Bilim ve teknoloji politikasının temel amacı özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak, bilim 

ve teknolojide yetkinleşmek ve bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmektir. 

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 2012 yılı itibarıyla yüzde 0,92 iken, bu 

oranın AB-27 ortalaması 2011 yılında yüzde 2,03’tür. Türkiye’de bu oranın 2018 yılında yüzde 

1,8’e çıkarılması hedeflenmiştir.  

Özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge faaliyetleri 

içindeki payı 2005 yılında yüzde 33,8 iken 2012 yılında yüzde 45,1 seviyesine yükselmiştir. 

Ancak, bu oranın 2011 yılı AB-27 ortalaması olan yüzde 62,3’ün gerisinde kaldığı göz önüne 

alındığında özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede, bir taraftan Ar-Ge projelerine verilen destek miktarı ve teşvikler 

artırılırken diğer taraftan bilgiyi üreten ve kullanarak katma değere dönüştüren kesimleri bir araya 

getirmek için kurulan ve bünyesindeki firmaların çeşitli teşviklerden faydalanmasına imkân veren 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile araştırma merkezlerinin sayısı artırılmıştır. 2013 yılı 

itibarıyla 52 adet TGB kurulmuş olup, bunlardan 37’si aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Aktif olmayan diğer TGB’lerin faaliyete geçmesi için yatırımlar sürdürülmektedir. Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı aynı tarih itibarıyla 2.247’ye ulaşmıştır. 

28 Şubat 2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla 142 işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi 

bulunmaktadır. Bu işletmelerin 2008-2012 yılları arasında yaptıkları toplam Ar-Ge harcaması 

miktarı 7,3 milyar TL’dir. Bu işletmelerde toplam 15.686 Ar-Ge personeli çalışmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak miktarının artırılması kadar önemli olan diğer bir husus 

araştırmacı açığının giderilmesidir. Ülkemizdeki tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam Ar-

Ge personelinin 2005’te yüzde 30,4’ü özel sektör tarafından istihdam edilirken bu oran 2012’da 

yüzde 49,7’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte AB-27 ülkelerinde bu oran 2011 yılında yüzde 52’dir.  

Araştırma altyapılarının geliştirilmesine yönelik bir yol haritası yapılacak, araştırma 

altyapıların etkinliğini artırmaya yönelik mevzuat düzenlemesi tamamlanacak ve performans 

izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılması 

amacıyla öncelikli sektörlerdeki ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek, mevcut destek 

programlarının etki analizleri yapılarak gözden geçirilecek ve temiz teknolojiler ile katma değeri 

yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. 

Araştırmacı insan gücü, nitelik ve nicelik açısından geliştirilecek, yurtdışındaki nitelikli 

araştırmacıların ülkemizde çalışmasını özendirecek gerekli düzenlemeler hazırlanacaktır. Kamu 

tedarik sistemi yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı, teknoloji transferini ve yenilikçi 

girişimciliği teşvik edecek şekilde iyileştirilecek ve kritik teknolojilerin transferinin 

kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek 

şekilde geliştirilmesine önem verilecektir.  
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AB ülkeleri ile bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırma ve Avrupa Araştırma Alanının bir 

parçası olma doğrultusunda, AB’nin bilim ve teknoloji alanındaki Yedinci Çerçeve Programına 

tam katılım sağlanmıştır. Türkiye, 2013 sonrası AB’nin bilim ve teknoloji alanındaki temel 

programı olan ‘Horizon 2020’ programının hazırlık çalışmalarına devam etmekte ve Avrupa 

Araştırma Altyapısı Konsorsiyumlarına (ERIC) katılım için çalışmalar sürdürülmektedir. 

4.6.4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Dokuzuncu Kalkınma Planının temel amaçlarından biri olan Türkiye’nin bilgi toplumuna 

dönüşümü çerçevesinde 2006-2010 yıllarını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı 

çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Bilgi Toplumu Stratejisinin yenilenmesi 

çalışmaları devam etmektedir.  

Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynaklarının yetiştirilmesi hedefi kapsamında, Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Kasım 2010 itibarıyla ilköğretim öğrencilerinin 

yüzde 96’sına ve ortaöğretim öğrencilerinin tamamına okullarında geniş bant internet erişimi 

sağlanmış bulunmaktadır. İlk ve ortaöğretimdeki öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımını ve 

yaklaşık 620 bin dersliğe akıllı tahta, dizüstü bilgisayar, internet altyapısı vb. donanım ve 

hizmetlerin sağlanmasını içeren FATİH Projesi’nin, eğitimde bilişim teknolojilerinin etkin 

kullanımına sunacağı katkının yanında, bilişim okur-yazarlığının artırılması, geniş bant erişim 

altyapılarının yaygınlaşması ile yazılım ve hizmetler sektörünün gelişiminde önemli fırsatlar 

doğurması beklenmektedir. 

TÜİK tarafından Ağustos 2013’te açıklanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması sonuçlarına göre, hanehalkı bireylerinin internet kullanım oranı yüzde 48,9 olup, bu 

bireylerin yüzde 41,3’ünün kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde interneti 

kullandığı tespit edilmiştir. TÜİK tarafından Kasım 2013’te yayımlanan Girişimlerde Bilişim 

Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının sonuçlarına göre girişimlerde internet erişimine sahiplik 

oranı yüzde 90,8 olup, bu girişimlerin yüzde 73,7’sinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

iletişimlerinde interneti kullandığı tespit edilmiştir. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat ile güvenli elektronik imzaya elle 

atılan imza ile aynı ispat gücü kazandırılmıştır. Müteakiben elektronik ortamdaki uygulamalar 

elektronik imza altyapısını destekleyecek şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. Hâlihazırda 5 adet 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı faaliyetine devam ederken uygulama sayısının artışına 

bağlı olarak güvenli elektronik imza kullanıcı sayısı da artmaktadır.  

2013 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam üretilen nitelikli elektronik sertifika sayısı 992.215’tir. 

Bu sayının 292.084’ü 2007 yılı içinde uygulaması başlayan mobil elektronik sertifikalardır. Kamu 

kesimi ve özel sektörde çok sayıda kurum ve kuruluşun kurumsal uygulamaları elektronik imza 

altyapısını desteklemektedir. Eylül 2013 itibarıyla bu uygulamalarda kullanılan aktif sertifika 

sayısı; 482.219’u geleneksel elektronik sertifika, 27.825’i mobil elektronik sertifika olmak üzere 

toplam 510.044’dür. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta 

sistemine ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe girmesini müteakip mezkûr düzenlemeler kapsamında, 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olmak isteyen taraflar Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumuna başvuruda bulunmuş ve PTT Genel Müdürlüğü 10 Eylül 2012 tarihi, TNB 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret AŞ. 28 Aralık 2012 tarihi ve Türkkep 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ. 25 Şubat 2013 tarihi itibarıyla KEPHS 

olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi 

esnasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin güvenli elektronik imza ve zaman damgası 

kullanılarak KEPHS tarafından Kayıtlı Elektronik Posta sisteminde tutulan kayıtlar, delil 

mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgeler olarak kabul edilmektedir. Kayıtlı Elektronik 

Posta sisteminin kullanıcıları, sistemden faydalanabilmek için yetkilendirilmiş olarak hizmet veren 

KEPHS’lerin herhangi birinden kendileri adına “kep.tr” ile biten bir hesap açtırmak zorundadırlar. 

Kayıtlı Elektronik Posta aktif olarak kullanılmaya başladığında sistemin Türkiye’deki elektronik 

imza kullanıcı sayısını artıracağı öngörülmektedir.  
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2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kişilere, kişisel verilerinin korunmasını talep 

etme hakkı verilmiştir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamakta olup, kişisel veriler, bundan böyle ancak 

kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Söz konusu Anayasa 

değişikliğine göre, bunlara ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenecektir. Bu amaca yönelik 

olarak daha önce hazırlanarak 2008 yılı Nisan ayında TBMM’ye sevk edilen Kişisel Verilerin 

Korunması Kanun Tasarısı TBMM’nin yasama dönemini tamamlaması nedeniyle kadük hale 

gelmiştir. Söz konusu çalışma güncellenerek TBMM’ye tekrar sevk edilecektir. 

Bilişim suçları alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Avrupa Konseyinin 185 sayılı 

Siber Suç Sözleşmesini Türkiye 10 Kasım 2010 tarihinde imzalamıştır. Bu sözleşmenin yanı sıra 

Konseyin kişisel verilerin korunmasına ilişkin 108 ve 181 sayılı sözleşmelerinin onaylanması 

çalışmaları başlatılacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem 

ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin 

korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik 

altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, 

Yönetilmesi ve Koordinasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar kapsamında siber güvenlikle 

ilgili alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul ve standartları 

onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 35. maddesi ile internet alan adları 

hususunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına usul ve esas belirleme yetkisi 

vermiştir. Bakanlık ise BTK’ya “.tr” için altyapı kurma ve gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi 

vermiştir. TRABİS adındaki bu sistemin aktif hale gelmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

2013 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de sabit telefon abone yoğunluğu yüzde 18,1, mobil 

telefon abone yoğunluğu yüzde 91,1 geniş bant abone yoğunluğu ise yüzde 44,6’dır. Aynı 

dönemde fiber optik bağlantı üzerinden geniş bant hizmeti alan abone sayısı ise 967 bin olarak 

gerçekleşmiştir. 2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 3G abone sayısı 47,5 milyona, mobil geniş bant 

erişim hizmetlerini kullanan abone sayısı ise 25,5 milyona ulaşmıştır. Kasım 2013 itibarıyla 

Türkiye’de 502 işletmeci için 801 adet yetkilendirme yapılmıştır2. 

Alternatif altyapı işletmecilerinin pazardaki etkinlikleri ve sahip oldukları fiber optik 

şebekenin yaygınlığı son dönemde artmaktadır. Bu işletmecilerin sahip oldukları fiber optik 

kabloların uzunluğu 2008 yılı sonunda 9.216 km iken 2013 yılı Eylül ayında 44.725 km’ye 

ulaşmıştır. 27 Kasım 2013 itibarıyla, mobil numara taşınabilirliği kapsamında 62,5 milyon, sabit 

numara taşınabilirliği kapsamında 502 bin abone numarasını taşımıştır.  

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş politikası doğrultusunda 3984 sayılı 

Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayınları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yayıncılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelere ve AB Müktesebatına uyum sağlamak üzere 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 3 Mart 2011 

tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Posta sektöründe serbestleşmeyi başlatan ve sektörde politika belirleme, düzenleme ve 

işletme faaliyetlerini ayrıştıran 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23 Mayıs 2013 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı Kanunla posta sektörünü düzenleme ve 

denetleme görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilmiştir. Ayrıca, Posta ve Telgraf 

Teşkilatı Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

                                                      
2
 Mobil geniş bant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone 

sayısı dikkate alınarak 2009-2013 rakamları güncellenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121020-18.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121020-18.htm


Yapısal Reformlar 

 84 

4.6.5. Ulaştırma 

Türk demiryolu sektörünün serbestleştirilmesini sağlayan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu 

Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2013 tarih ve 28634 sayılı resmi 

gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ticari araçların AB standartlarını haiz istasyonlarda 

ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılmasını temin etmek amacıyla 2018 yılına kadar yurt genelinde 

toplam 120 adet ağırlık ve boyut kontrol istasyonunun işlerlik kazanması hedeflenmektedir.  

Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış araçların piyasadan çekilmesi için yayımlanan 

tebliğler kapsamında 28 Ekim 2013 tarihi itibarıyla 103.765 adet eski araç piyasadan çekilmiştir.  

Ticari araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin güçlendirilmesi için AB Destek Projesi, 

hizmet ve tedarik bileşenlerinden oluşmaktadır. 16 Nisan 2012 tarihinde başlayan Projenin Hizmet 

Bileşeni sonlanmış olup, raporlamalar tamamlanmaktadır. Projenin tedarik bileşeni ise 28 Haziran 

2013 tarihinde başlamıştır.  

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 

(ADR) uygulanmasına yönelik hükümler içeren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında Yönetmelik hükümleri 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 1 Kasım 2011 tarihli 

ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/655 Karar Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurularak Bakanlığın yeni 

teşkilat yapısında yer almıştır. Bütün taşıma şekilleriyle yapılan tehlikeli mal taşımacılığı anılan 

Genel Müdürlüğün görev alanındadır. 

Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışmasına 2014 yılı içinde başlanacaktır. 

 

Tablo 4.16: Ulaştırma Politika Taahhütleri Matrisi 

(1000 Avro) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Ulaştırma Operasyonel Programı (1)  

A. Uygulama Profili  ---  ---  ---  ---  ---  

B. Net Bütçe Etkisi  -13.350  -10.870 -11.714 -4.945 -4.714  

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi  ---  ---  ---  ---  ---  

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  13.350  10.870  11.714  4.945  4.714  

Toplam Net Bütçe Etkisi   

A. Uygulama Profili  ---  ---  ---  ---  ---  

B. Net Bütçe Etkisi  -13.350  -10.870  -11.714  -4.945  -4.714  

B.1. Bütçe Gelirlerine Doğrudan Etkisi  ---  ---  ---  ---  ---  

B.2. Bütçe Giderlerine Doğrudan Etkisi  13.350 10.870 11.714 4.945  4.714  

(1) Köseköy-Gebze ve Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projelerine ilişkin gösterge rakamdır. 

 

4.6.6. Enerji 

Enerji sektöründe temel amaç iktisadi kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu 

enerjinin, rekabetçi bir serbest piyasa ortamında, sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari 

maliyetle teminidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye, enerji piyasası reformlarını gerçekleştirmeye 

ve ulusal enerji mevzuatını AB enerji mevzuatı ile uyumlaştırmaya önem ve öncelik vermektedir. 

Bu kapsamda, temel sektörel kanunlar büyük ölçüde tamamlanmış olup tam rekabetçi enerji 

piyasasının oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Türkiye, 18 Eylül 2010 tarihinden itibaren Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği 

(ENTSO-E) Kıta Avrupası Senkron Bölgesi (CESA) ile senkron-paralel deneme işletmesini 

sürdürmektedir.  

Yurtiçi doğal gaz iletim hatlarının önemli bir bölümü bitirilmiş ve temel tüketim bölgeleri 

için doğal gaz erişimi sağlanmıştır. 2013 yılı itibarıyla toplam 12.290 km’lik iletim hattının yapımı 

sonucu, 81 ilin 72’sine doğal gaz bağlantısı kurulmuş, 65 ilde konut sektöründe doğal gaz 

kullanımına başlanmıştır. 2016 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin 

tamamlanması planlanmaktadır. 
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Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi açısından önem arz eden, bir kısım piyasa 

faaliyetlerinin yeniden yapılanmasını ve piyasanın arz tarafında kamu sektörünün de içinde yer 

aldığı yeni bir düzenleme içeren Doğal Gaz Piyasası Kanun Taslağı ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir.  

Türkiye enerji verimliliğinin artırılmasını önemli bir konu olarak kabul etmektedir. Bu 

kapsamda, Onuncu Kalkınma Planında “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” yer 

almaktadır. Programın bileşenleri arasında sanayide, ulaşımda ve binalarda enerji verimliliğinin 

iyileştirilmesi ile enerji verimliliği alanında kurumsal kapasitenin ve mali mekanizmaların 

geliştirilmesi yer almaktadır. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 

ile sanayide yapılacak enerji verimliliği çalışmalarını desteklemek üzere verimlilik artırıcı proje ve 

gönüllü anlaşma modelleri yürürlüğe konulmuştur. 2013 yılında 27 işletmeye ait 59 verimlilik 

artırıcı projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yenilenebilir enerji için yeni bir teşvik 

mekanizması geliştirilmiştir. Bu düzenlemelerin bir sonucu olarak, yenilenebilir kaynakların 

elektrik üretimi amaçlı değerlendirilmesi artarak sürmektedir. 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla 

yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 30 civarındadır. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik hukukî ve teknik düzenlemelerin 

tamamlanması sonrasında EPDK 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında lisans başvurularını kabul 

etmiştir.  

 

Tablo 4.17: 2013 Yılında Enerji Piyasasında Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler 

Tarih Numara Adı Açıklama 

14 Mart 2013 
28603 sayılı 

Resmi Gazete 
Elektrik Piyasası Kanunu 

Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, 

düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde 

tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet 

ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet 

gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 

elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu 

piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin 

yapılmasının sağlanmasıdır. 

30 Mayıs 2013 
28674 sayılı 

Resmi Gazete 
Türk Petrol Kanunu 

Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti petrol 

kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak 

hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, 

geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktır. 

 

Mersin-Akkuyu’da 4.800 mw gücünde bir nükleer güç santrali (NGS) yapmak için proje 

şirketi Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu için başvuru yapmış olup süreç devam etmektedir. 

Ayrıca, Sinop’ta ikinci bir NGS’nin kurulması için saha etüt çalışmalarına başlanmış ve 4.480 mw 

gücünde NGS kurulumu için Japon Hükümeti ile anlaşma imzalanmıştır. Önümüzdeki dönemde 

5.000 mw’lık üçüncü bir NGS’nin saha belirleme, ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanması 

hedeflenmektedir. 

Enerji sektöründeki reformlar çerçevesinde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlaması 

kapsamında yürütülen ve önümüzdeki dönemde yürütülecek olan projeler bulunmaktadır: 

 “TEİAŞ’ın Yapısının ve Kapasitesinin Geliştirilmesi” Projesi: Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA-1) çerçevesinde TEİAŞ tarafından önerilerek AB tarafından kabul 

edilen proje, 2012 yılının sonunda yürütülmeye başlanmıştır. Proje 24 aylık bir uygulama 

süresine ve 2 milyon Avro bütçeye sahiptir. Proje ile canlı bakım sisteminin kurulması ve 

işletilmesi, iş güvenlik ve eğitim performansının iyileştirilmesi, insan kaynakları 
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politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi, TEİAŞ’ın bilgi işlem yapısının ve 

organizasyonel yapısının yenilenmesi hedeflenmektedir. 

 Şebeke Yönetmeliğinin ENTSO-E Mevzuatı ile Uyumlaştırılması” Projesi: 2010 yılı 

Katılım Öncesi Mali Yardım Programlaması kapsamında TEİAŞ tarafından önerilen proje 

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Projenin toplam bütçesi 1,5 milyon Avro 

olup, ulusal eş finansmanla karşılanacak kısım ise bu bütçenin yüzde 10’una denk gelen 

150 bin Avro tutarındadır. Projenin 2013 yılı içerisinde başlatılması beklenmektedir. 
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Tablo 1.a: Makroekonomik Görünüm 

 
ESA 

Kodu 
2012 2012 2013 2014 2015 2016 

  
Düzey  

(Milyon TL)  
Yüzde Değişim 

1. GSYH, 1998 Fiyatlarıyla B 1 * g 117.675 2,2 3,6 4,0 5,0 5,0 

2. GSYH, Cari Fiyatlarla B 1 * g 1.415.786 9,1 10,1 10,2 10,3 10,6 

Büyümenin Bileşenleri (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Artış) 

3. Özel Kesim Tüketim Harcamaları P3 78.357 -0,6 3,9 3,2 3,8 3,5 

4. Kamu Kesimi Tüketim Harcamaları P3 12.583 6,1 7,8 3,0 3,3 4,2 

5. Toplam Sabit Sermaye Oluşumu P51 29.012 -2,7 2,4 3,9 8,6 8,3 

6. Stok Değişmesi* P52+P53 -1.643 -1,4 1,1 -0,1 0,0 0,1 

7. Mal ve Hizmet İhracatı P6 32.105 16,7 0,5 6,8 7,2 7,7 

8. Mal ve Hizmet İthalatı P7 32.739 -0,3 6,1 3,6 7,0 7,1 

GSYH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan) 

9. Yurtiçi Nihai Talep --- --- -0,5 4,0 3,4 5,0 4,9 

10. Stok Değişmesi  P52+P53 --- -1,4 1,1 -0,1 0,0 0,1 

11. Toplam Net Mal ve Hizmet İhracatı Dengesi B11 --- 4,1 -1,6 0,8 0,0 0,1 

* Büyümeye katkı 

 

 
Tablo 1.b: Fiyat Gelişmeleri 

Yüzde Artış, Yıllık Ortalama 
ESA 

Kodu 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. GSYH Deflatörü  --- 6,8 6,3 6,0 5,0 5,3 

2. TÜFE --- 8,9 7,5 5,4 5,2 5,0 

 

 
Tablo 1.c: İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

 ESA 

Kodu 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 

 Düzey Yüzde Değişim 

1. İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) * --- 24.821 2,9 3,5 2,2 2,5 2,3 

2. İşsizlik Oranı (ILO tanımına göre)  --- 2.518 9,2 9,5 9,4 9,2 8,9 

3. Emek Verimliliği Artışı --- --- -0,8 0,1 1,8 2,5 2,6 

4. Ekonomi Geneli Nominal Ücret Artışı --- --- --- --- --- --- --- 

* 15+ yaş 

 

 
Tablo 1.d: Ödemeler Dengesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Cari İşlemler Hesabı --- -6,1  -7,1  -6,4  -5,9  -5,5  

   - Dış Ticaret Dengesi --- -8,3  -9,3  -8,5  -8,0  -7,8  

   - Hizmetler Dengesi  --- 2,9  3,0  3,0  3,0  3,1  

   - Gelir Dengesi --- -0,9  -1,0  -1,0  -1,0  -0,9  

   - Cari Transferler --- 0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  

2. Sermaye ve Finans Hesabı (Rezerv Dahil) --- 6,0  6,5  6,4  5,9  5,5  

Net Hata Noksan --- 0,1  0,6  0,0  0,0  0,0  

Kaynak: Gerçekleşme TCMB, tahmin Kalkınma Bakanlığı 
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Tablo 2: Kamu Maliyesi 

GSYH İçindeki Pay (Yüzde) ESA Kodu 2012 2013 2014 2015 2016 

Alt Kalemlere Göre Borçlanma Gereği* 

1. Genel Devlet S13 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 

2. Merkezi Yönetim S1311 0,5 0,3 1,0 0,7 0,4 

3. Fon S1311 -0,5 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 

4. Mahalli İdareler S1313 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 

5. Sosyal Güvenlik S1314 1,6 1,3 1,3 1,0 0,8 

6. Döner Sermaye S1311 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

7. İşsizlik Fonu --- -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Genel Devlet (S13) 

8. Toplam Gelir TR 37,8 39,7 38,4 38,1 37,7 

9. Toplam Harcamalar TE 38,9 40,8 39,6 39,0 38,2 

10. Borçlanma Gereği EDP.B9 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 

11. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 
3,5 3,4 3,1 2,9 2,5 

12. Faiz Giderleri Hariç Denge --- 2,5 2,3 2,0 2,1 2,0 

Gelirler 

13. Vergiler   --- 20,2 21,4 20,9 20,8 20,5 

14. Sosyal Fonlar D61 9,4 10,1 10,2 10,2 10,2 

15. Faktör Gelirleri D4 5,7 5,7 4,9 4,7 4,6 

16. Diğer  --- 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 

17. Toplam Gelir TR 37,8 39,7 38,4 38,1 37,7 

Giderler 

18. Toplam Tüketim  P32 17,5 18,2 18,1 17,6 17,4 

19. Toplam Sosyal Transferler D62+D63 7,8 8,1 8,1 8,0 7,9 

20. Faiz Ödemeleri 
EDP. 

D41+FISIM 
3,5 3,4 3,1 2,9 2,5 

21. Sübvansiyonlar (1) D3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

22. Yatırım P51 3,5 4,0 3,6 3,8 3,7 

23. Diğer  --- 5,8 6,4 5,9 5,9 6,0 

24. Toplam Harcamalar TE 38,9 40,8 39,6 39,0 38,2 

* (+) açığı (-) fazlayı ifade eder. 

(1) Tarımsal destekleme, KİT görev zararı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu kapsamaktadır. 

 

Tablo 3: Genel Devlet Borç İstatistikleri 

 
ESA 

Kodu 
2012 2013 2014 2015 2016 

GSYH’ya Oran (Yüzde) 

1. Toplam Brüt Borç Stoku --- 36,2 35,0 33,0 31,0 30,0 

2. Borç Stokundaki Değişme --- --- -1,2 -2,0 -2,0 -1,0 

Toplam Borç Stokundaki Değişime Katkılar (Yüzde Puan) 

3. Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Dengesi --- --- -2,3 -2,0 -2,1 -2,0 

4. Faiz Ödemeleri EDP D.41 --- 3,3 3,1 2,9 2,5 

5. Nominal GSYH Artışı  --- --- -3,5 -3,4 -3,2 -3,2 

6. Borç Stokunu Etkileyen Diğer Faktörler --- --- 1,3 0,3 0,4 1,7 
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Tablo 4: Devresel Gelişmeler* 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1. GSYH Büyümesi (1998 Fiyatlarıyla, %)  2,2 3,6 4,0 5,0 5,0 

2. Borçlanma Gereği / GSYH (%) ** 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 

3. Net Faiz Ödemeleri / GSYH (%) 3,5 3,4 3,1 2,9 2,5 

4. Potansiyel GSYH Büyümesi (%) 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 

5. Üretim Açığı (Potansiyelden Yüzde Fark) -0,5 -1,2 -1,5 -0,9 -0,2 

6. Devresel Bileşen / GSYH (%) ** 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 

7. Devresel Düzeltilmiş Denge / Potansiyel GSYH (%) ** 2,1 2,3 1,6 1,2 0,8 

8. Devresel Düzeltilmiş Faiz Giderleri Hariç Denge / Pot. GSYH (%)** -1,4 -1,0 -1,5 -1,7 -1,7 

* Genel Devlet 

** (+) açığı, (-) fazlayı ifade eder. 

 

 

Tablo 5: Önceki Güncellemeden Farklılıklar 

  2012 2013 2014 2015 2016 

GSYH Büyümesi (Yüzde Artış) 

Önceki Güncelleme 3,2 4,0 5,0 5,0 --- 

Son Güncelleme 2,2 3,6 4,0 5,0 5,0 

Fark -1,0 -0,4 -1,0 0,0 --- 

Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 1,6 1,5 1,2 0,9 --- 

Son Güncelleme 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 

Fark -0,6 -0,5 -0,1 -0,1 --- 

Genel Devlet Brüt Borç Stoku (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Önceki Güncelleme 36,5 35,0 33,0 31,0 --- 

Son Güncelleme (AB Tanımlı) 36,2 35,0 33,0 31,0 30,0 

Fark -0,3 0,0 0,0 0,0 --- 

 

 

 
Tablo 6: Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016) Hazırlıklarında Kullanılan Dış Ekonomik 

Gelişmelerle İlgili Varsayımlar 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Döviz Kurları 

Parite ($/€)   1,29 1,33 1,33 1,33 1,33 

Reel Kur (Yüzde Değişim)* 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 

GSYH Artışı** 

Avro Alanı (Reel, Yüzde Değişim)  -0,6 -0,4 1,0 1,4 1,5 

 AB (Reel, Yüzde Değişim) -0,3 0,0 1,3 1,6 1,8 

Dünya Ticareti (Reel)** 

Dünya Ticaret Hacmi Artışı (Yüzde) 2,7 2,9 4,9 5,4 5,6 

Uluslararası Fiyatlar 

AB Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 2,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yüzde Artış)** 2,1 1,4 1,5 1,8 2,0 

Petrol Fiyatları ($/Varil)  112,0 108,8 103,2 97,6 93,1 

* (+) değerlenmeyi, (-) değer kaybını göstermektedir. 

** IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2013 
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Tablo 7: Yapısal Reform Gündemi ve Gelişmeler 

Geçen yılın KEP’inde anılan 

önlemler 

Yapılma 

Durumu 

(E/H) 

Tarih3 Yorumlar 

Özelleştirme 

Elektrik dağıtım şirketlerinin 

özelleştirilmesi 
E 2013 

Boğaziçi, Gediz, İstanbul Anadolu Yakası, 

Akdeniz, Dicle, Vangölü, Aras ve Toroslar Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketlerinin devir sözleşmeleri 
imzalanmıştır. 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 

özelleştirilmesi 
E 2013 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin devir 

sözleşmesi imzalanmıştır. 

Elektrik üretim santrallerinin 

özelleştirilmesi 
E 2013 

EÜAŞ’a ait Seyitömer ve Kangal termik santralleri 

ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 
özelleştirme işlemleri tamamlanmıştır. 

Akarsu santrallerinin özelleştirilmesi E 2013 
EÜAŞ'a ait 10 grup akarsu santralinin özelleştirme 

süreci tamamlanmıştır. 

Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi H 2013 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 

olan bazı otoyol ve köprülerin işletme haklarının 

verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 
yapılan ihale iptal edilmiştir. 

Mali Sektör 

Kanunun yürürlüğe girmesini takiben 

AB düzenlemelerine uyumu ve piyasa 

ihtiyaçlarını gözeten ikincil düzenleme 
çalışmalarının yapılması 

E 2013 

Sermaye Piyasası Kanununun yasalaşmasını 

takiben 5 Kasım 2013 tarihi itibarıyla 30 adet tebliğ 

yayımlanmış olup, diğer ikincil düzenleme 

çalışmalarının 2013 yılı içinde sonuçlandırılması 
hedeflenmektedir.  

Finansal hizmetlerin AB müktesebatı 

çerçevesinde sınıflandırılması ve 

finansal aracılara esneklik tanınarak 

müşterilerin ihtiyaçlarına cevap 

vermek üzere yapılanmalarına yönelik 

düzenlemeler yapılması 

E 2013 

Sermaye Piyasası Kanununda faaliyet bazlı bir 

sınıflandırma yapılmış ve yatırım kuruluşlarının 

yan hizmetler de sunabilmelerine imkân 

tanınmıştır.  

Faaliyetlere ilişkin koşul ve esaslar tebliğ ile 

belirlenmiş ayrıca yeni faaliyet yapısı kapsamında 

sermaye yeterliliği yükümlülükleri de 
düzenlenmiştir.  

Bu çerçevede, saklama hizmeti ilk defa ayrı bir 

hizmet olarak düzenleme altına alınmış ve 

uluslararası uygulamalara paralel olarak işlemlerin 

gerçekleştirilmesi ile sahip olunan sermaye piyasası 

araçlarının saklanması hizmetlerinin farklı 

kurumlardan alınabilmesine olanak sağlanmış, 

portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı 

faaliyetlerinde yerindelik testi uygulaması zorunlu 
kılınmıştır. 

Diğer taraftan, aracı kurumların kuruluş şartlarına 

ilişkin bir tebliğin ise 2013 yılı sonundan önce 

yayımlanması hedeflenmektedir. Aracı kurumlara 

ilgili düzenlemelere uyum sağlanması için geçiş 

süresi sağlanması amacıyla söz konusu 

düzenlemeler 2014 yılı Temmuz ayında yürürlüğe 
girecektir.  

Gayrimenkul yatırım fonu ile girişim 

sermayesi yatırım fonu gibi yeni 

ürünlere ve konut finansmanı 

piyasasına işlerlik kazandırılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılması 

H 2013 

İlgili düzenleme taslakları sırasıyla 11 Haziran 

2013, 16 Mayıs 2013 ve 29 Ağustos 2013 

tarihlerinde görüşe açılmış olup, 2013 yılı sonu 

itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanmaları 
beklenmektedir. 

Merkezi Takas ve Merkezi Saklama 

İşlemleri konusundaki yapının 

geliştirilmesi  

E 2013 
Sermaye Piyasası Kanunu ile merkezî karşı taraf 

uygulamasının yasal altyapısı düzenlenmiş, hem 

                                                      
3 Yapıldığı veya yapılması öngörülen tarihtir. 
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 organize hem de tezgâh üstü piyasalarda 

gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraf 

uygulamasına geçilebilmesine yönelik hukuki 

zemin oluşturulmuştur. Merkezi karşı taraf 

uygulamasına ilk olarak Takasbank’ın işlettiği 

ödünç pay senedi piyasasında geçilmesine izin 
verilmiştir.  

Sermaye piyasasında derecelendirme 

faaliyeti ve derecelendirme faaliyetini 

gerçekleştiren kuruluşlara ilişkin 

düzenlemelerin gözden geçirilmesi 

E 2013 

Yeni bir düzenleme ile: 

1. Sermaye piyasası araçlarının değerlerini, 

tasarruf sahipleri, ihraççılar ve sermaye 

piyasası kurumlarının yatırım kararlarını 

etkileyen ülke kredi derecelendirme notlarının 

açıklanmalarına ilişkin esaslar SPK Tebliği 
kapsamına alınmıştır. 

2. Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi 

derecelendirme notlarına ilişkin gözden 

geçirme süresi en fazla 6 ay olarak 

belirlenmiştir. 

3. Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi 

derecelendirme notlarının ve not 

görünümlerinin açıklanmasına ilişkin olarak 
esaslar yeniden belirlenmiştir. 

Kapsamlı bir türev araçları gözetim 

sisteminin hayata geçirilmesi 
H --- 

Sermaye Piyasası Kanunun yürürlüğe girmesi 

sonrasında ülkemiz borsaları Borsa İstanbul A.Ş. 

çatısı altında bir araya gelmesi nedeniyle hedefte 

değişiklik yapılmış olup, mevcut durumda temel 

olarak farklı piyasalarda işlem gören sermaye 

piyasası araçlarının eş zamanlı gözetimine imkân 

sağlayan gözetim sisteminin Borsa İstanbul A.Ş. 

ile birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bununla birlikte Borsa İstanbul A.Ş.’nin sürmekte 

olan stratejik ortaklık görüşmeleri neticesinde 

Borsanın işletim ve gözetim sistemlerinde de 

değişiklik yapılacağından, gözetim sistemi 

oluşturulması için söz konusu görüşmelerin 
sonuçlanması beklenmektedir.  

Piyasa bozucu eylem ve işlemler ile 

mücadelede etkinliğin artırılması 

amacıyla, Kanun kapsamında 

hazırlanması gereken alt 

düzenlemelerin tamamlanması  

H 2013 

Kanunun yasalaşması sonrasında piyasa bozucu 

eylem ve işlemler ile mücadelede etkinliğin 

artırılması amacıyla dört ayrı tebliğ taslağı 

hazırlanmış ve 2013 yılı içerisinde kamunun 

görüşüne açılmıştır. Söz konusu tebliğ taslakları; 

(1) Yönetici Net Alım Satım Kazançlarını 

İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ Taslağı, (2) 

Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı 

İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği 

Taslağı, (3) Bildirim Yükümlülüğü Tebliği 

Taslağı, (4) Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği 

Taslağı'dır. Bu tebliğ taslaklarına ilişkin görüşler 

değerlendirme aşamasında olup, tebliğlerin 2013 

yılı sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanması 
hedeflenmektedir. 

Faizsiz finansman araçlarına dair 

ulusal düzeyde hukuki altyapının 

geliştirilmesi ve farkındalığın 

artırılması amacıyla İslam Kalkınma 

Bankası işbirliğiyle çalışmalar 

gerçekleştirilmesi 

E 2013 

Konuyla ilgili olarak SPK tarafından İslam 

Kalkınma Bankası işbirliği ile 2013 yılı Mayıs 

ayında kamu ve özel sektör uzmanlarına yönelik 

bir eğitim programı ve Haziran ayında düzenlenen 
geniş katılımlı bir konferans gerçekleştirilmiştir. 

Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarını 

denetim ve düzenlemeden sorumlu 

otoriteleri ile mutabakat zabıtları 

imzalanması, ikili işbirliğinin 

geliştirilmesi 

E 2013 

2013 yılında Türkmenistan Maliye Bakanlığı ve 

alternatif yatırım fonları yöneticilerine ilişkin 

olarak 16 Avrupa ülkesinin düzenleyici otoriteleri 

ile mutabakat zabıtları imzalanmış olup, 

işbirliğine yönelik çalışmalar önümüzdeki 
dönemde de sürdürülecektir. 
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Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun 
H 2013 

Kanun Tasarısı Taslağı yeni yasama döneminde 

TBMM’ye tekrar sevk edilecektir. 

Avrupa Konseyinin 185 sayılı Siber 

Suç Sözleşmesi 

 

H 2013 

10 Kasım 2010 tarihinde Türkiye tarafından 

imzalanarak taraf olunan, Avrupa Konseyi’nin 

185 sayılı Siber Suç Sözleşmenin TBMM 

tarafından onaylanması çalışmaları yürütülecektir. 

Telekomünikasyon Sektöründe 

Kişisel  

Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin  

Korunması Hakkında Yönetmelik 

 

E 2012 

2002/58/EC sayılı Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve 

Gizliliğin Korunması ile 2006/24/EC sayılı 

Kamuya Açık Haberleşme Hizmetleri veya Kamu 

Haberleşme Şebekesi ile bağlantılı olarak Üretilen 

veya İşlenen Verilerin Saklanması Hakkındaki 

Direktiflere uyum amacıyla, Elektronik 

Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında 

Yönetmelik çalışmaları tamamlanmıştır. 24 

Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmış olan Mezkûr Yönetmeliğin dördüncü 

maddesinin ikinci fıkrası haricindeki hükümler 24 

Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 

dördüncü maddesinin ikinci fıkrası ise 1 Ocak 

2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Enerji 

Elektrik dağıtım şirketleri için 

özelleştirme çalışmalarının 
sürdürülmesi  

E 2013 

Elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi 

çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır. 

 

Elektrik üretim varlıklarının 

özelleştirme çalışmalarının 
sürdürülmesi 

E 2013-… 

2013 yılında elektrik üretiminde 63mw’ı küçük 

HES, 2.213 mw’ı (Hamitabat, Seyitömer ve 

Kangal) termik olmak üzere toplam 2.276 mw’lık 
kurulu güç özel sektöre devredilmiştir. 

TEİAŞ’ın Yapısının ve Kapasitesinin 

Geliştirilmesi Projesi 
H 

2009-

2014 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-1) 

çerçevesinde TEİAŞ tarafından önerilerek AB 

tarafından kabul edilen proje 2012 yılının 

sonunda yürütülmeye başlanmıştır. 24 aylık bir 

uygulama süresine ve 2 milyon Avro bütçeye 

sahip olan proje ile canlı bakım sisteminin 

kurulması ve işletilmesi, iş güvenlik ve eğitim 

performansının iyileştirilmesi, insan kaynakları 

politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi, 

TEİAŞ’ın bilgi işlem yapısının ve organizasyonel 
yapısının yenilenmesi hedeflenmektedir. 

Şebeke Yönetmeliğinin ENTSO-E 

Mevzuatı ile Uyumlaştırılması 

Projesi 

 

 

H 

 

 

 

 

 

2010-… 

 

 

 

 

Türk elektrik sisteminin Kıta Avrupası elektrik 

sistemi ile senkron paralel işletilmesi çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkan mevzuat değişikliği 

gerekliliği çerçevesinde 2010 Yılı Katılım Öncesi 

Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 

önerilmiş ve Avrupa Komisyonu’nca kabul 

edilmiştir. İhale süreci devam eden projenin 2013 
yılı içerisinde başlatılması öngörülmektedir. 

Elektrik arz güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik çalışmalar  
E 2013 

Lisansların yatırıma dönüşmesi ve yatırımların 

öngörülen tarihlerde devreye girmesi için gerekli 

tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununda ön lisans 

zorunluluğu getirilmiştir.    

Nükleer enerji alanında düzenleme ve 

denetleme faaliyetlerinin kurumsal 
olarak ayrılması 

H 
2007-

2013 

Nükleer enerji alanında düzenleme ve denetleme 

faaliyetleri yeni oluşturulacak bir kurum 

tarafından yürütülecek, araştırma, teknoloji 

geliştirme ve uygulama çalışmaları TAEK 
uhdesinde kalacaktır. 

 


