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Baþ ba kan lýk
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Ge nel Mü dür lüðü 13/6/2013

Sayý: 31853594-166-71-3217

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş ve Bakanlar

Kurulunun 10/6/2013 tarihli ve 2013/4908 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olan “Onuncu
Kalkınma Planı (2014-2018)”, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile 30/10/1984 tarihli ve 3067
sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur.

Ge reðini arz ede rim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþba kan
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ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ -----------



BAKANLAR KURULU KARARI
Yüksek Planlama Kurulunun 10/6/2013 tarihli ve 2013/10 sayılı Raporu ile teklif edilen ekli

“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”nın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 
E. Bayraktar A. Davutoğlu M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı M. Güler C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı 
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı 
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
B. Yıldırım
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 28/06/2013

Esas No: 3/1238
Karar No: 37

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3/1238 esas numaralı “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)” Komisyonumuzun 18/06/2013,
24/06/2013, 25/06/2013 ve 26/06/2013 tarihlerinde yaptığı 42, 43, 44 ve 45 inci birleşimlerinde
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
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1- GİRİŞ

3.6.2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının
Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp, Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulunun
10.6.2013 tarihli ve 2013/4908 sayılı kararıyla kabul edilerek 13.6.2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.6.2013 tarihinde Komisyonumuza havale
edilen “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)” Taslağı, 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci
fıkrası gereğince 24 saat içinde gündeme alınarak, Komisyonumuzun 18.6.2013 tarihinde yaptığı
42 nci birleşim ile 24.6.2013 tarihinde başlayıp, 26.6.2013 tarihinde sona eren 43 ila 45 inci
birleşimlerinde Hükümeti temsilen Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ile Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

2- ONUNCU KALKINMA PLANI ÖZETİ 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu
Kalkınma Planı; yüksek ve istikrarlı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi
toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üç bölümden oluşan Plan
ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Küresel Gelişmeler ve Eğilimler 

- Üretim süreçlerinde küresel anlamda bir değişim yaşanmakta, küresel değer zincirlerinin farklı
bölge ve ülkelerde konumlanması sebebiyle uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü nihai
ürünler yerine ara ürünlerden ve endüstri içi ticaretten oluşmaktadır.

- Küresel ekonomide üretim ekseni ve ağırlık merkezi, gelişmiş Batı ülkelerden gelişmekte olan
Asya ülkelerine doğru kaymakta, bu aşamada ülkelerin sahip olduğu fırsatları doğru yönetebilmeleri
ön plana çıkmaktadır.

- Finans alanında uluslararası düzeyde yeni düzenlemeler yapılması, daha sıkı ve kurallara
bağlanmış bir denetim yapısı oluşturulması ihtiyacını doğurmuş ve bu husus da Basel III kriterleri ile
ilgili uygulamaları gündeme getirmiştir.

- Türkiye’de sermaye akımlarının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için finansal piyasaların
daha da güçlendirilmesi ve derinleşmesinin sağlanması, orta vadede mali disiplinin ve finansal
istikrarın korunması, yüksek cari açık riskinin azaltılması ve uluslararası yeni düzenlemelere uyum
kapasitesinin artırılması gerekmektedir.

- Bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri ve sağlık teknolojilerinin önümüzdeki
dönemde askeri ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenmektedir. Özellikle dijital iletişim,
nanoteknoloji, yüzey teknolojileri, malzeme bilimleri, ölçümleme cihazları, biyoteknoloji ve çevre
teknolojileri hızlı gelişen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde nanoteknoloji
ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler, yeni imkânlar sunmakla birlikte, çevre ve etik boyutlarıyla
da gündemde olacaktır.
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- Küresel sistemin ABD, AB, BRIC ülkeleri ve Doğu Asya gibi eksenler üzerinde çok kutuplu
bir yapıya dönüşmesi, uluslararası kuruluşların  mevcut karar alma süreçleri ve organizasyonel
yapılarının yeniden ele alınması ve bu kuruluşların yönetiminde gelişmekte olan ülkelerin
ağırlıklarının artması beklenmektedir.

- 2012 yılında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2040 yılında 9 milyara yaklaşacağı tahmin
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı hızla artarken, gelişmekte
olan ülkelerde orta yaş grubunun payı artmaktadır.

- Ülkemizde nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi işbirliği politikalarını uygulanması ve
kadınların işgücüne katılma oranının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması halinde 2030 yılına
kadar demografik fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi öngörülmektedir.

- Türkiye’de sağlık harcamalarının tüm dünyadaki sağlık harcama artış beklentisine paralel
olarak demografik fırsat penceresi iyi değerlendirilmediği ve emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde
gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde bu durumun sosyal güvenlik sistemi ve
kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği beklenmektedir.

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli
arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim
sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı
sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha
çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.

- İklim değişikliği, tarım ürünleri stoklarında azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat artışları
ve nüfus artışı gibi faktörler tarım ürünleri talebini artırmakla birlikte gıda fiyatlarını da artırmıştır.
Önümüzdeki dönemde küresel ölçekte yeni politika ve önlemlerin geliştirilmemesi durumunda bu
hususta ciddi olumsuzlukların oluşabileceği öngörülmektedir.

- ABD’nin 2020 yılından önce dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağı, sonrasında ise net
petrol ihracatçısı konumuna geleceği öngörülmektedir. Diğer yandan, mevcut rezervlerin
genişletilmesiyle Irak’ın önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünyanın ikinci en çok petrol ihraç eden
ülkesi haline gelmesi beklenmektedir.

- Dünya ekonomisinin 2014-2018 döneminde yüzde 4,4, gelişmiş ekonomilerin yüzde 2,5,
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 6 oranında büyümesi beklenmektedir.

- 2014-2018 döneminde gelişmiş ekonomilerin enflasyon oranının bu dönemde olduğu gibi
yüzde 2, gelişmekte olan ekonomilerin enflasyon oranının ise yüzde 5,9 civarında seyretmesi
beklenmektedir.

- 2014-2018 döneminde, alınan önlemlerin etkisiyle gelişmiş ülkelerdeki bütçe açıklarında
iyileşme beklenmesine rağmen, borç oranlarındaki artış eğiliminin devam edeceği ve genel yönetim
brüt borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 106,6’ya yükseleceği tahmin
edilmektedir.

Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
- Türkiye’de satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelir, son on yılda AB-27

ortalamasının yüzde 36,1’inden yüzde 52,6’sına ulaşmıştır.
- 2002-2006 döneminde yıllık ortalama yüzde 7,2 oranında artan GSYH, 2007-2012 döneminde

yüzde 3,3 oranında büyümüştür. 
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- 2007–2012 döneminde toplam istihdam yıllık ortalama yüzde 3,3 oranında artmıştır.

- Dokuzuncu Kalkınma Planında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık artış hızının kademeli
olarak yüzde 5’ten yüzde 3’e düşürülmesi hedeflenmiştir. Ancak küresel ekonomide yaşanan
olumsuzluklar nedeniyle 2008 yılında enflasyon hedefi güncellenmiştir. Orta vadede yüzde 5
düzeyinde istikrar kazanması hedeflenen enflasyon oranı, 2012 yılında yüzde 6,2’ye kadar
gerilemiştir.

- 2007-2012 döneminde ithalat ihracattan daha hızlı artmış ve dış ticaret açığının GSYH’ye
oranı yıllık ortalama yüzde 9,9, cari açığın GSYH’ye oranı ise yıllık ortalama yüzde 5,9 olarak
gerçekleşmiştir.

- 2007-2012 döneminde imalat sanayiindeki üretim artışı, küresel krizin olumsuz etkisiyle yıllık
ortalama yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

- Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, yükseköğretimde 36 devlet, 41 vakıf üniversitesi
kurulmuş ve üniversite sayısı 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 170’e ulaşmıştır. Yükseköğretime
erişimde de önemli ilerlemeler kaydedilmiş, ancak yükseköğretimde kalitenin artırılması ihtiyacı
devam etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Planın Temel Amaç ve İlkeleri
- 2018 yılında GSYH’nin 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi;

ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir.
Bu hedeflere sermaye birikiminin artırılması, sanayileşme sürecinin hızlandırılması, yurtiçi tasarruflar
ile üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılması ve cari açığın düşürülmesi yoluyla ulaşılacaktır.

- Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak üzere
bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam
sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.

- Şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını
ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

- Kalkınma sürecinin siyasi ve toplumsal düzeyde sahiplenilerek bütüncül bir yaklaşımla
sürdürülmesinde, insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin
esas alınması hedeflenmektedir.

Planın Hedefleri ve Politikaları
- Nitelikli insan, güçlü toplum hedefi doğrultusunda temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme,

adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve
bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilmesi hedeflenmektedir.

- Dokuzuncu Kalkınma Planı  döneminde nüfusun eğitim düzeyi yükselmekle birlikte OECD ve
AB ortalamalarına göre düşük kalmaya devam etmiştir. Eğitim düzeyi ve kalitesinin artırılması için
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının geliştirilmesi, yabancı
dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması, yükseköğrenimin küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya
kavuşturulması hedeflenmektedir. 

- 2002 yılında yüzde 3,8 olan kamu sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2012 yılında yüzde
4,2 seviyesine yükselmiştir ve bu yükselişin devam edeceği öngörülmektedir.
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- Sağlık alanında, 2012 yılında on bin kişiye düşen yatak sayısı 26,5 iken,  2018 yılında bu
miktarın 28,4’e çıkarılması, 2011 yılında binde 7,7 olan bebek ölüm hızının ise 2018 yılında binde
6’ya düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde kapsayıcı, bütünleştirici, çoğulcu yeni bir Anayasanın
mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanması öngörülmektedir.

- STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, sürdürülebilirliklerini ve hesap
verebilirliklerini sağlamak amacıyla kapsayıcı yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması, STK’lara
yapılan mali desteklere ilişkin vergi teşviklerinin gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.

- Aile yaşamının iş yaşamından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla güvenceli esnek
çalışma, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilir kılınması ile ebeveyn izni
gibi alternatif modellerin uygulanması hedeflenmektedir.

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda örnek uygulamaların geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

- Gelir dağılımının en önemli göstergelerinden olan Gini katsayısı 2011 yılında 0,38 olarak
gerçekleşmişken, 2018 yılında bu oranın 0,36 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

- 2012 yılında yüzde 9,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, işsizliği azaltmaya yönelik
politikaların uygulanması sonucunda plan dönemi sonunda yüzde 7,2’ye düşmesi öngörülmektedir.

- Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsaması hedeflenmektedir. Ayrıca emekli
aylıklarının hesaplanmasında kullanılan göstergelerin kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre
kalmalarını teşvik edecek şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır.

- Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitiminin yeniden
düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca başarılı sporcu yetiştirmek amacıyla elit sporcu seçme,
yönlendirme ve normlandırma sistemlerinin geliştirilmesi, gerekli fiziki ve beşeri altyapı imkânlarının
oluşturulması, Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.

- 2012 yılında yüzde 2,08 olan toplam doğurganlık hızının 2018 yılında yüzde 2,10’a yükselmesi,
ancak nüfus artış hızının aynı yıllar için binde 12’den binde 10,8’e düşmesi beklenmektedir.

- Kamuda stratejik yönetimin uygulamada etkinliğinin artırılması amaçlanmakta ve kamu
idarelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsayacak program bütçe
sistemine geçilmesi ve performans bilgisinin bütçe sürecine dahil edilmesi planlanmaktadır.

- Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sisteminin
oluşturulması ve hizmet, personel, ücret ilişkisinde adil bir sistemin kurulması planlanmaktadır.

- Kamu yönetiminin etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olmasına katkı sağlamak üzere;
dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi
mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, kullanıcı odaklı, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı
bir e-devlet yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

- 2014-2018 döneminde yüksek ve istikrarlı bir büyüme hedeflenmekte, bunun ise verimlilik
artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde, rekabetçi
üretim yapısının geliştirilerek gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır.

- 2014-2018 dönemi sonunda, Türkiye’de cari GSYH’nin 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin
ise 16 bin dolara ulaşması hedeflenmektedir. 
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- Yatırımların güvenilir ve kalıcı kaynaklarla finansmanı açısından yurt içi tasarruflar önem arz
etmektektedir. Bu bağlamda, yurt içi tasarrufların kredi büyümesini ve TL’nin aşırı değerlenmesini
kontrol altında tutan para ve kur politikalarıyla desteklenmesi, tasarrufu artırmaya yönelik bugüne
kadar uygulanan makro ihtiyati politikaların gerektiğinde yeni tedbirlerle güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

- Cari açığın büyüme üzerinde baskı oluşturmayacak seviyelerde kalması planlanmakta ve plan
dönemi sonunda cari açığın GSYH oranının yüzde 5,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir. Bununla
birlikte cari açığın doğrudan yatırımlar, borç yaratmayan ve uzun vadeli diğer sermaye girişleriyle
finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

- 2012 yılında yüzde 6,2 oranında artış gösteren tüketici fiyatları endeksinin 2018 yılı sonunda
fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak uygulanacak politikalar sonucunda
yüzde 4,5’e düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde maliye politikasının yurt içi tasarufları artırmaya yönelik
olarak ve cari açığın kontrol altında tutulmasını destekleyecek şekilde uygulanması planlanmaktadır.

- Kayıt dışı ekonominin önlenmesini sağlamak amacıyla vatandaşların vergiye gönüllü
katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması planlanmakta, vergi tabanının genişletilmesi ve
vergi politikasının üretim faktörlerinin etkin dağılımını sağlayacak şekilde uygulanması
hedeflenmektedir.

- Verimlilik ve etkinlik artışının sağlanması ile israfın önlenmesi suretiyle kamu harcamalarının
kontrol altında tutulması planlanmaktadır. Harcamaların uygulanacak politikalar sonucunda bir miktar
düşürülmesiyle, 2012 yılında yüzde 0,9 olarak gerçekleşen kamu kesimi borçlanma gereğinin
GSYH’ye oranının 2018 yılı sonunda yüzde 0,5’e düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapılacak bütçe
transferinin GSYH’ye oranının yüzde 4’e düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dâhil KİT’lerin faaliyetlerinin, ekonomik amaç ve
hedeflere uyumlu bir şekilde yürütülmesi planlamaktadır. Bu kapsamda, bu kuruluşların evrensel
hizmet fonu oluşturulması gibi yöntemlerle faaliyet göstermesine öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

- 2018 yılı sonunda kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki payının yüzde 4,8’e,
sermaye giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının ise yüzde 11,1’e çıkarılması
öngörülmektedir.

- 2018 yılı itibarıyla özel kesim sabit sermaye yatırımlarının GSYH’nın yüzde 19,3’ü olması
hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Onuncu Kalkınma Planı döneminde GSYH’ye oranla yıllık
ortalama yüzde 2 oranında uluslararası doğrudan yatırım girişi öngörülmektedir.

- 2011 yılında yüzde 0,86 olarak gerçekleşen Ar-ge harcamalarının GSYH’ye oranının Onuncu
Kalkınma Planı dönemi sonunda yüzde 1,8’e çıkarılması öngörülmektedir.

- Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat
sanayiinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji
sektörlerinin payını artırmak amacıyla tekstil, ana metal, ilaç, mobilya ve toprağa dayalı sanayide yeni
politikalar uygulanması planlanmaktadır.

- Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı,
büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe
öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
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- Fikri hakların korunması ve denetlenmesine yönelik politikaların uygulanması ve vatandaşların
bu konuda bilgilendirilmesini sağlayacak eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm
ve nitelikli istihdam oluşturulması amacıyla iletişim teknolojilerinin altyapısının, uygun kalite ve
fiyatlarla hizmet sunumuna imkân verecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmekte ve FATİH Projesi
başta olmak üzere, kamu projelerindeki bilgi iletişim teknolojisi ürün ve hizmet alım süreçlerinin,
yerli katma değerin artırılmasını ve KOBİ’lerin gelişimini gözeten bir anlayışla düzenlenmesi
hedeflenmektedir.

- Bilgi ve iletişimde akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi
gibi alanlar başta olmak üzere kullanımının yaygınlaştırılması, şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri
alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeylerinin artırılarak akıllı kentlere dönüştürülmesi
hedeflenmektedir.

- Tarım sektörünün yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki
payının yüzde 21,9’a gerilemesi ve GSYH içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması öngörülmektedir.

- Tarım sektörünün öngörülen hedeflere ulaşmasını sağlamak için tarımsal desteklerin
etkinliğinin artırılması ve tarımsal ürün ihraç pazarlarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

- Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım varlıklarının tümünün
özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde
ise yatırımlar, elektrik sisteminin güvenliğini koruyacak şekilde sürdürülecektir.

- Petrol ve doğal gazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde oluşturulacaktır. Tuz Gölü
Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya’da yer alan doğal gaz depolama tevsii projelerinin
tamamlanması planlanmaktadır.

- Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı güçlendirilmesi ve nükleer alandaki
faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit ve teyit etmek için bağımsız, güçlü
ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

- Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurtdışında
petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin hızlandırılması, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli
kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetlerine önem verilmesi hedeflenmektedir.

- Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumunun geliştirilmesi
hedeflenmektedir.

- Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik
Lojistik Master Planının hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

- Önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam edecek AB’nin ulaştırma ağlarına (TEN-T)
bağlantı sağlayacak projeler başta olmak üzere tüm komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimi
kolaylaştıracak güzergâhlara önem verilecektir.

- Hızlı tren ağı; Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-
İzmir, Ankara-Konya ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşmaktadır. Onuncu Kalkınma
Planı dönemi sonuna kadar 393 km uzunluğundaki Ankara-Sivas ve 167 km uzunluğundaki Ankara
(Polatlı)-Afyonkarahisar hızlı tren hatlarının işletmeye açılması öngörülmektedir.
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- Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli hizmet üretiminin ve verimlilik artışının
sağlanması, teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması, rekabetin
ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortamın tesis
edilmesi amaçlanmaktadır.

- Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuatın, güncel gelişmelere uygun olarak yeniden
düzenlenmesi ve uygulamaların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

- 2014-2018 döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısının yıllık ortalama yüzde 4,6, turizm
gelirlerinin ise yüzde 7,1 oranında artması öngörülmektedir. 

- Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi
ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin
sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacmi 2012 yılında 27,2 milyar dolar olarak gerçekleş-
mişken bu miktarın 2018 yılı sonunda 50 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

- Bölgesel gelişme politikaları kapsamında, kentsel ve kırsal alandaki bütün yerleşimlerde temel
yaşam kalitesi standartlarının sağlanması, kapsayıcı kalkınma ve fırsat eşitliği için mekânsal
dezavantajların doğurduğu kısıtların asgari düzeye indirilmesi gereği vurgulanmaktadır.

- Şehirlerdeki aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre
sorunlarının önüne geçilmesi önem arz etmektedir.

- Şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlarda nüfus azalması ve yaşlanmanın getirdiği riskler
açısından belirgin farklar bulunmaktadır. Bu sebeple kırsal alan politika ve uygulamalarına önem
verilmesi gerekmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke
sathına daha dengeli yayılmasının sağlanması, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilip rekabet
güçlerinin artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme
politikalarının uygulanması hedeflenmektedir.

- Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için
yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve
kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde, şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan
konut ihtiyacının toplam 4,1 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 

- Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden,
mekân kalitesi düşük bölgelerin sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak
yenilenmesi; kentsel refahın, yapı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kentsel dönüşüm
projelerinin uygulanması amaçlanmaktadır.

- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan
ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerde arazi
kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar aracılığıyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt
verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım
altyapısının oluşturulması amacıyla kentsel altyapı politikalarının uygulanması amaçlanmaktadır.
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- Onuncu Kalkınma Planı döneminde, Ankara’da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve
Tandoğan-Keçiören metro projeleri ile Esenboğa raylı sistem; İstanbul’da Üsküdar-Ümraniye,
Otogar-Bağcılar, Aksaray-Yenikapı, Bakırköy-Beylikdüzü, Şişhane-Yenikapı, Kartal-Kaynarca,
Kabataş-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı metro; İzmir’de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz Ulaşımı
Geliştirme, Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve Karşıyaka tramvay; Bursa’da 3. aşama, Kayseri’de
2. ve 3. aşama hafif raylı sistem; Gaziantep’te 3. aşama ve Konya’da 2. aşama tramvay projelerinin
tamamlanması öngörülmektedir.

- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye
duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya
kavuşturulması amacıyla personelin kapasitesi ve uzmanlık düzeyi artırılması, hesap
verebilirliklerinin artırılması, merkezi yönetimin denetiminin etkinleştirilmesi ve köy yerleşim
yerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

- Kırsal kalkınma politikasının, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede
iyileştirilmesi amacıyla uygulanması hedeflenmektedir.

- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması,
bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde
çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm sektörlerde yeşil büyümeye öncelik
verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün artırılması, yenilenebilir
enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi
hedeflenmektedir.

- Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en
yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim
sisteminin geliştirilmesi amacıyla su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizliklerin
giderilmesi, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin
oluşturulması, Ulusal Toprak Veri Tabanının oluşturulması ve arazi kullanım planlamasının yapılması
ve sulama birliklerinin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması hedeflenmektedir.

- Afet riski ve zararlarından korunmak amacıyla afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, afet
esnasında ve sonrasında yapılan müdahalelerde etkinliğin artırılması, afet risklerinin azaltılmasına
yönelik tedbirlerin alınması ve bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi
öngörülmektedir.

- Türkiye, AB’ye tam üyelik konusundaki çabalarına bu dönemde de devam edecektir. Bununla
birlikte, Gümrük Birliği’nin üçüncü taraflar açısından oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.

- Komşu ve bölge ülkelerle ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirebilmek maksadıyla özel
ekonomik işbirliği yöntemleri olan ortak ve/veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak ekonomik alan gibi
işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

- Türkiye’nin çok taraflı platformlarda küresel ekonomik yönetişimin iyileştirilmesine dönük
aktif çalışmalar yürütmesi ve uluslararası kuruluşlardaki etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, 2015-2016 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine yönelik çalışmalar aktif bir biçimde
yürütülecektir. 

- Uluslararası barış, refah ve istikrara hizmet edecek etkin bir kalkınma işbirliği politikasının
izlenmesi amaçlanmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öncelikli Dönüşüm Programları 

- Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal
sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla
bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren
kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlanmıştır.

- 1981-2012 döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama büyümenin yalnızca 0,2 puanı
toplam faktör verimliliği artışından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, Onuncu Kalkınma Planı döneminde
verimlilik odaklı bir yaklaşımla cari açık sorunu yaşanmadan yüksek ve istikrarlı büyümeye
ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretimde verimliliğin artırılması programının uygulanması
ve bu program ile sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının yüzde 20’nin
üzerine çıkarılması amaçlanmaktadır. 

- Ara malı ithalatının GSYH içindeki payı; 2000 yılındaki yüzde 13,6 (enerji hariç yüzde 10,1)
seviyesinden 2011 yılında yüzde 22,4 (enerji hariç yüzde 15,6) seviyesine yükselmiştir. İthalattaki bu
artış eğilimi cari açığın sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmakta ve dış ticaret açığının giderek
artmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda  ithalata olan bağımlılığın azaltılması programının
uygulanması ve bu program ile Onuncu Kalkınma Planı döneminde dış ticaret açığının GSYH’ye
oranının yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranının yüzde 15’in altındaki mevcut düzeyi, benzer gelir
grubundaki ülkelere ve hızlı büyüyen ülkelere göre daha düşük seviyededir. Dolayısıyla yatırımların
ve büyümenin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi için tasarrufların artırılmasına yönelik önlemlerin
alınması önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi
programının uygulanması ve bu program ile yurtiçi tasarruf oranının yüzde 19’a yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

- Küresel piyasalarla entegre ve uluslararası alanda hizmet ihraç edebilen bir finans sektörünün
oluşmasına katkı sağlamak üzere, 2009 yılında başlanan İstanbul Finans Merkezi çalışmalarının
kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda İstanbul uluslararası finans merkezi
programının uygulanması ve bu program ile İstanbul’un Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk
25 içerisinde yer alması, Türkiye’nin ise Finansal Gelişmişlik Endeksinde ilk 30 içinde yer alması
hedeflenmektedir.

- Kamu kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali yapısının en önemli
unsurlarından biri olmakla birlikte sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın sağlanması ile
istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde önemli bir politika aracıdır. Onuncu Kalkınma Planı döneminde
uygulanacak kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı ile merkezi yönetim bütçesi faiz
dışı harcamalarının Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde 21,8 seviyesinde
gerçekleşmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde
0,5 seviyesinde gerçekleşmesi ile harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

- Etkin bir kamu mali sistemi için kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş
yöntemlerle toplanması son derece önemlidir. Bu kapsamda kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
programının uygulanması ve bu program ile vergilemede hizmet sunumu kalitesinin artırılması, kamu
gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi, belediye ve il özel idarelerinin sermaye
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gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde 1,7’ye çıkarılması
ile  vergi tabanının adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletilmesinin de katkısıyla vergi yükünün
Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak 0,6 puan yükseltilmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve bürokratik, hukuki ve yatırım ortamına
ilişkin sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi programının uygulanması ve bu program ile özel sektör yatırımlarının GSYH’ye
oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkarılması, Plan dönemi boyunca (gayrimenkul hariç)
kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının 93,9 milyar dolara ulaşması, İş Yapma Kolaylığı
Endeksi sıralamasında ilk 50 ülke arasına girilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri
tahsis miktarının artırılması amaçlanmaktadır.

- İşsizler ile açık işlerin etkin bir biçimde eşleştirilememesi, kadınların işgücüne ve istihdama
katılımının düşüklüğü, kıdem tazminatı, alt işverenlik gibi uygulamalarda yaşanan sorunların devam
etmesi, esnek çalışma biçimlerinin etkin bir biçimde uygulanamaması ile sosyal yardım-istihdam
bağlantısının zayıflığı gibi hususlar işgücü piyasasının etkinliğini azaltmaktadır. Onuncu Kalkınma
Planı döneminde bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya konulacak olan işgücü
piyasasının etkinleştirilmesi programı ile kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının Plan
dönemi sonunda sırasıyla yüzde 34,9 ve yüzde 31’e yükseltilmesi, esnek çalışma biçimlerinin
yaygınlaştırılması, sosyal yardım istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ve  istihdam teşviklerinin
etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

- Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve
istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet
gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Plan döneminde
uygulanacak olan kayıt dışı ekonominin azaltılması programıyla kayıt dışı ekonominin GSYH’ye
oranının 5 puan azaltılması ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının 5 puan azaltılması
hedeflenmektedir. 

- Doğru ve çabuk karar almada; gerekli bilgiyi sağlayabilmek, bilgi çağının gereği olan yeniliğe
ve gelişmeye açık olmak, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak için  TÜİK olmak
üzere, istatistikî bilgi üretiminde rol alan tüm kuruluşların istatistik bilgi altyapısının iyileştirilmesi,
istatistik süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda
istatistiki bilgi altyapısını geliştirme programının uygulamaya konulması ve bu program ile bilgi/veri
ihtiyaçlarını karşılayan istatistik portalının oluşturulması, uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik
sayısının artırılması, bölge bazında istatistik üretilmesi, entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir
istatistik sisteminin ve kayıt sistemlerinden üretilen istatistikler oluşturulması hedeflenmektedir. 

- Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler
kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan
yeni teknolojik ürün üretme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda Plan döneminde öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme
programının uygulanması ve bu program ile öncelikli sektörlerde teknolojik ürün ve marka sayısının
artırılması, imalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin payının artırılması, nitelikli
araştırmacı yetiştirilmesi ve özel sektörde istihdamın artırılması, araştırma merkezi, kuluçka,
hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılması, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB)
sektör odaklı hale getirilmesi, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi ve teknoloji transfer ara yüzlerinin
artırılması hedeflenmektedir.
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- Kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak yaklaşımların
benimsenmesiyle yurtiçinde üretilen ürünlerin maliyetleri düşürülebilecek, ithal edilen ürünler
yurtiçinde üretilebilecek ve ihraç pazarlarında yerli firmaların etkinliği artabilecektir. Bu kapsamda
kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programının uygulanması ve bu program
ile kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payının
artırılması, yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesi ve
markalaşmış ürün sayısının artırılması, kamu tedarik sistemi yoluyla Ar-Ge harcamalarının artırılması
ve kamu alımlarında uygulanacak politikalarla uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
hedeflenmektedir. 

- Türkiye’de petrol, doğal gaz ve taşkömürü ithalatı enerji talebinin artışına paralel olarak sürekli
artmaktadır. Bu durum enerjide yüksek oranlı dışa bağımlılığın sürmesine yol açmakta, cari işlemler
dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak olan yerli
kaynaklara dayalı enerji üretim programı ile 2011 yılı sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28
olan yurtiçi ve yurtdışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dâhil yerli kaynak payının 2018 sonunda yüzde
35’e yükseltilmesi, 2012 yılında yaklaşık 39 milyar kWh olarak gerçekleşen linyit kaynaklı elektrik
enerjisi üretiminin 2018 yılında 60 milyar kWh’e çıkarılması ve 10.000 MW’lık ilave hidrolik
kapasitenin devreye alınması hedeflenmektedir.

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Eurostat verilerine göre, ülkemizde enerji yoğunluğu
OECD ve AB-27 ortalamalarının üzerindedir. Gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olan enerji
yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapılması sürdürülebilir
kalkınma açısından önem arz etmektedir. Plan döneminde uygulanacak olan enerji verimliliğinin
geliştirilmesi programı ile 2011 yılı sonunda, iklim düzeltmeli ve 2000 yılı dolar fiyatlarıyla 0,2646
TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğunun, 2018 sonunda 0,243
TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi ve 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji
tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle belirlenecek göstergeler düzeyinde ve verimlilik artışı
uygulamaları ile yüzde 10 düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- Türkiye toplam 112 milyar m3 ve kişi başına 1.500 m3 düzeyinde toplam tüketilebilir su
potansiyeli ile su kısıtı yaşayan bir ülke konumundadır. Diğer taraftan, bu potansiyel içinde 44 milyar
m3’e ulaşan toplam kullanımın yüzde 73’ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Bu kapsamda
uygulanacak olan tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı ile DSİ tarafından geliştirilen
sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve
yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payının Plan döneminde yüzde 20’den
yüzde 25’e yükseltilmesi, 2014-2018 yılları arasındaki dönemde DSİ sulamalarında yüzde 62 olan
sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması, su
tasarrufu sağlayan toplam modern sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl yüzde 10 oranında
artırılması ve yeraltı suyu kullanımının 2014-2018 dönemi boyunca yüzde 5 düşürülmesi
hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin uzun vadede küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz
alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu kapsamda sağlık endüstrilerinde
yapısal dönüşüm programının uygulanması ve bu program ile yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme
ihtiyacının yüzde 20’sinin ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle
karşılanması hedeflenmektedir.
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- Sağlık turizmi ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat olarak görülmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulamaya konulacak olan sağlık turizminin geliştirilmesi
programı ile termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması ve 1.500.000 (600.000 tedavi
amaçlı) yabancı turiste hizmet sunulması, bu sektörden 3 milyar dolar gelir elde edilmesi, medikal
turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi
edilmesi, medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi, ileri yaş turizminde 10 bin yatak
kapasitesi oluşturularak 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

- Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet
gücünü etkilemektedir. Plan döneminde bu kapsamda uygulanacak olan  taşımacılıktan lojistiğe
dönüşüm programı ile Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi, sanayi
ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması ve nihai ürünlerin tüketim
pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

- İş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip
olmalarını da gerekli kılmaktadır. Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı ile eğitim
kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması, temel becerileri kazandıran hayat boyu
öğrenme programlarının geliştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın
güçlendirilmesi ve istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin sayısının azaltılması hedeflenmektedir. 

- Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye yüksek nitelikli beyin göçünden yeterince
faydalanamamaktadır. Plan döneminde uygulanacak olan nitelikli insan gücü için çekim merkezi
programı ile yurtdışından ülkemize gelen nitelikli insan gücünün artırılması ve eğitim ve araştırma
kurumlarında sözleşmeli çalışan yabancı araştırmacı sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulanmaya başlanılacak olan sağlıklı yaşam ve
hareketlilik programı ile bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının azaltılması, 19 yaş
ve üstü obez nüfus oranının yüzde 24’e indirilmesi,  15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivite
yapanların oranının yüzde 62’ye çıkarılması, erişkinler (15 yaş ve üstü) arasında her gün tütün
mamûlü kullanma oranının yüzde 19’a düşürülmesi ve 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde
7,5’e indirilmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının
korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması
önem arz etmektedir. Bu kapsamda ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programının
uygulanması ve bu program ile aile refahının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar
arasında  dayanışmanın güçlendirilmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması,  toplam doğurganlık
hızının artırılması ve nüfusa ilişkin kayıt sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

- Yerel düzeydeki teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel hizmetlerin kalite ve verimliliğini
olumsuz etkilemektedir. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacıyla Plan
döneminde uygulanacak olan yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı ile yerel hizmet
sunumunda verimliliğin artırılması, hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi
strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesi, hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi
kapasitelerinin artırılması, yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri
de dâhil olmak üzere STK’ların ve üniversitelerin katkısının artırılması hedeflenmektedir.
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- Türkiye nüfusunun yüzde 72,3’ü şehirlerde yaşamaktadır. Hızlı şehirleşme ve plansız yapılaşma
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren
kentsel dönüşüm programının uygulanması ve bu program ile alana göre farklılaşan yeni kentsel
dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, kentsel dönüşümün doğurduğu değer artışlarından kamuya
kaynak sağlanması, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, konut üretiminde orta ve alt gelir
gruplarına odaklanan modellerin geliştirilmesi, planlamada ve proje uygulamasında sosyal boyutun
güçlendirilmesi ve büyükşehirlerde sosyal uyumun kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulanacak olan kalkınma için uluslararası işbirliği
altyapısının geliştirilmesi programı ile Türkiye’nin uluslararası işbirliği altyapısının hukuki ve
stratejik çerçevesinin geliştirilmesi, kamu kurumlarında, özel sektör ve STK’larda uluslararası
işbirliği alanında kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası kamuoyunun
farkındalığının artırılması ve Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği kuruluşları için bölgesel
merkez haline gelmesi hedeflenmektedir.

3- KALKINMA BAKANININ ONUNCU KALKINMA PLANINI KOMİSYONA SUNUŞU

Komisyonumuzun 18.06.2013 tarihindeki 42 nci birleşiminde Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
ile ilgili olarak Hükümet adına Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ tarafından yapılan sunuşta;

- Onuncu Kalkınma Planının katılımcı bir yaklaşımla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
toplumun tüm kesimlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla hazırlandığı,

- Yaklaşık iki buçuk yıl süren planın hazırlık sürecinde 20’si çalışma grubu olmak üzere toplam
66 adet özel ihtisas komisyonunun oluşturulduğu ve komisyonlara üç bini aşkın akademisyen, kamu
çalışanı, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı, yerelden alınan görüşlerle birlikte toplam
on binin üzerinde temsilcinin çalışmalara katkı sunduğu,  

- Küresel sistemin çok kutuplu bir yapıya dönüşmeye başladığı ve küresel üretim ekseni ve
ağırlık merkezinin gelişmiş Batı ülkelerinden, gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kaydığı,

- Onuncu Kalkınma Planının Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında makroekonomik ve sosyal
hedeflerine ulaşmasında büyük bir öneme sahip olduğu,

- Onuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliğini artırmak üzere 25 adet öncelikli dönüşüm
programının belirlendiği,

- Onuncu Kalkınma Planında uygulanacak öncelikli dönüşüm programları ile ülkemizin temel
yapısal sorunlarına çözüm olabilecek ve dönüşüm sürecine katkı sunabilecek kritik reform alanlarının
tespit edildiği, ayrıca söz konusu programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve
müdahale araçları ile sorumlu kuruluşların belirlendiği, 

- Onuncu Kalkınma Planının, nitelikli insan, güçlü toplum; yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek
büyüme; yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre ve kalkınma için uluslararası işbirliği olmak üzere
dört temel ayak üzerine kurulu olduğu,

- Nitelikli insan, güçlü toplum hedefi çerçevesinde sağlık, adalet, güvenlik, sosyal koruma, kültür
ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, nüfus dinamikleri, kamuda stratejik yönetim
ve kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamalarında yenilikçi ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya
katkı sunacak politikaların izleneceği,
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- Yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme hedefi çerçevesinde 2014-2018 döneminde yıllık
ortalama büyüme hızının yüzde 5,5 olarak geçekleşmesinin, işsizlik oranının 2018 yılı sonunda yüzde
7,2’ye düşürülmesinin, yurt içi tasarruf oranlarının Plan dönemi sonunda %19’a çıkarılmasının, cari
açığın GSYH’ye oranının yüzde 5,2’ye düşürülmesinin, 2018 yılında enflasyon oranının yüzde 4,5
ve kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içerisindeki payının yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesinin
öngörüldüğü, ayrıca imalat sanayi, gıda ve tarım, enerji, ulaştırma ve lojistik, madencilik ile hizmetler
sektöründe ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırıcı politikalar izleneceği,

- Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre hedefi çerçevesinde bölgesel gelişme ve bölgesel
rekabet edilebilirliğe önem verileceği, mekânsal gelişme ve planlamada gelişmiş ülke seviyelerine
ulaşılacağı, kentsel dönüşüm projelerine devam edileceği, kentsel altyapı sorunlarının büyük ölçüde
çözüleceği ve çevre ve afet yönetimine önem verilerek toplumun bu hususlardaki bilincinin
artırılacağı, 

- Kalkınma için uluslararası işbirliği hedefi çerçevesinde dönüşüm sürecindeki bölge ülkeleri
başta olmak üzere yakın işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin kalkınma çabalarına destek verileceği,

ifade edilmiştir.
4-PLAN ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
4.1. Komisyon Üyelerinin Görüşleri
- Kalkınma planlarının içeriği ve önemi gereği yalnızca Plan ve Bütçe Komisyonunda değil,

ilgili diğer ihtisas komisyonlarında da görüşülmesi gerektiği,
- Kalkınma planlarının hazırlanmasında, öncelikli olarak temel amaçların belirlenmesi,

sonrasında ise bu amaca ulaşılmayı sağlayacak güncel verilerin iyi bir şekilde analiz edilerek
politikaların belirlenmesi gerektiği, 

- Kalkınma planlarının hazırlanması kadar uygulanmasının da önemli olduğu, bu kapsamda
uygulamaların dönemsel olarak eylem planları gibi çeşitli yollarla denetiminin yapılması gerektiği,

- Kalkınma planlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birinin
ülkemizin ihtiyaçlarının ve önceliklerinin kısa, orta ve uzun vadede tespit edilmesi ve bu doğrultuda
hedef ve politikaların üretilmesi olduğu,

- Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak, tespit edilen sorun alanlarına
ilişkin öncelikli dönüşüm programlarına ve bu programların paydaşları ile hedeflerine yer verildiği,

- Plan hazırlamanın ve uygulamanın zor bir süreç olduğu ancak ülkemizin bu süreci yaklaşık
altmış yıldır başarıyla yürüttüğü,

- Onuncu Kalkınma Planında Türkiye’de son yıllarda ekonomik büyümede yaşanan düşüşün
son dönemde yaşanan küresel krizlerden kaynaklandığı ancak bu düşüşün sebeplerinden biri olan
Türkiye’nin yapısal sorunlarına değinilmediği, 

- Türkiye’nin iş gücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek
bir ülke olduğu, bu fırsattan gereği gibi yararlanma durumunda Planda hedeflenen ekonomik
büyümeden daha fazla bir büyüme kaydedilebileceği,

- Uluslararası piyasalardaki likidite fazlalığından kaynaklanan canlılığın, ABD’nin parasal
genişlemeyi durduracağının sinyallerini vermesi üzerine tersine döneceği, bu durumun önümüzdeki
dönemde dışardan borçlanmanın maliyetini artıracağı, Türkiye’nin böyle bir durumdan olumsuz
etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alması gerektiği,
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- Yurt içi tasarruf oranı, ödemeler dengesi ve işsizlik oranlarının ülkelerin ekonomik güçlerini
gösteren üç temel veri olduğu, ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılmasında esas olarak bu verilere önem
verildiği, Türkiye’de son yıllarda bu göstergelerde olumsuz bir görünüm olduğu,

- Türkiye’de ödemeler dengesi finansman kalitesinin giderek düştüğü, uzun vadeli ve doğrudan
yatırımların finansmandaki payı düşerken, kısa vadeli ve portföy yatırımların finansmandaki payında
artış görüldüğü, bu durumun ise ülke ekonomisinde kırılganlığa yol açabileceği,

- Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Plan döneminde her yıl ortalama yüzde 7
civarında büyümesi gerektiği, Plandaki her yıl ortalama yüzde 5,5 oranındaki büyüme öngörüsü ile
2023 hedeflerine ulaşmanın mümkün görünmediği,

- Planda, dolar cinsinden döviz kurunun bugünkü seviyelere çok yakın bir değerde öngörüldüğü
ve bu durumun gerçekçi olmadığı, Planın hazırlanmasında önemli bir varsayım olan döviz kurunun
bu şekilde belirlenmesinin Plandaki diğer öngörülerin de gerçekçilikten uzak olmasına sebep olduğu,

- Planda Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanma sürecine giren
serbest ticaret anlaşmasına değinilmediği, oysa bu anlaşmanın Gümrük Birliğine üye olan Türkiye’nin
dış ticaretini olumsuz bir şekilde etkileyeceği,  

- Ülkemizin borç yükünün belli seviyelerde tutulmasının ekonomik büyümenin sürekliliği
açısından hayati önem taşıdığı, Planda bu konuda çalışmalar yapılacağının belirtildiği, ayrıca sanayi
öncülüğünde kalkınmaya da vurgu yapılmasının olumlu bir gelişme olduğu,

- Ülkemizin uluslararası yatırım pozisyon açığının son 10 yılda ciddi miktarda arttığı, bu açığın
ülkemizin küresel piyasalarda yaşanan olumsuzluklardan ciddi şekilde etkilenmesine sebep olduğu,
dolayısıyla ülkemiz için önemli bir problem olan söz konusu açığa ilişkin tedbirler alınması gerektiği,

- Türkiye’nin OECD tarafından yapılan yaşam memnuniyeti anketinde 38 ülke arasında sonuncu
olduğu, dolayısıyla kalkınmaya ilişkin kat etmesi gereken ciddi mesafeler olduğu,

- Ülkemizde iş gücü piyasasında arz-talep dengesine önem verilmediği, son yıllarda üniversite
sayılarında artış olsa da piyasanın talebinin bilinmemesi nedeniyle öğrencilerin iş bulmakta sıkıntı
çektikleri, yeni açılan üniversitelerin ancak piyasanın talebine cevap verecek bölümleri içermesi
durumunda etkin olabileceği, 

- 2014-2018 dönemi için enerjiye ilişkin olarak yapılması planlanan programlarda nükleer
enerjiye yer verilmediği, nükleer enerjinin de bu programlarda yer almasında fayda görüldüğü,

- Kamu özel işbirliği konusunda her bakanlığın ayrı bir kanun çıkarmasının doğru olmadığı,
Kalkınma Bakanlığının koordinatörlüğünde kamu özel işbirliğini düzenleyen tek bir kanunun
çıkarılmasının bu konudaki dağınıklığın önüne geçeceği,

- Ar-ge harcamalarının yenilikçi ve katma değer yaratan bir üretim için önem arz ettiği, bu
sebeple bu harcamaların kaynaklarının artırılması gerektiği,

- Ülkemizin en önemli problemlerinden birinin gelir dağılımı olduğu, Dokuzuncu Kalkınma
Planının göze çarpan vurgularından biri olan gelirin daha adil paylaşılması hususunda önemli bir
ilerleme kaydedilemediği, ülkemizde hala zengin ve fakir vatandaşlar arasında ciddi gelir farklarının
olduğu,

- Sabit sermaye yatırımları artış hızı ile ihracat artış miktarı gibi birçok ekonomik göstergenin
Dokuzuncu Kalkınma Planındaki hedefleri yakalayamadığı, kalkınma planlarının amaçlarına hizmet
edebilmeleri için gerçekçi bir şekilde hazırlanmalarının büyük önem arz ettiği,

– 22 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



- Planda dünya ekonomisinin son yıllarda yaşadığı değişime dair gerçekçi bir analiz yapıldığı,
ancak Türkiye’nin bu durumdan hangi kanallarla ve nasıl etkileneceğine dair herhangi bir analizin
bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğu,

- Türkiye’nin Plan dönemi sonunda toplam yurt içi tasarruflarını GSYH’ye oranla yüzde 19’a
çıkarmasının öngörüldüğü, ancak Doğu Asya ülkelerinde bu oranın yüzde 25’ler civarında olduğu,
dolayısıyla Türkiye’nin söz konusu ülkelerle rekabet edebilirliğini korumak için tasarruf oranlarını
artırmasının bir zorunluluk olduğu,

- Türkiye’de bölgesel kalkınmayı ve bölgelerin daha rekabetçi ve yenilikçi bir üretim anlayışına
kavuşmalarını sağlamak üzere Kalkınma Ajanslarının kurulduğu, ancak söz konusu ajansların kuruluş
hedeflerine ulaşamadıkları,

- Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler grubuna dâhil olma sürecinde yaşadığı
orta gelir tuzağına yakalanmaması için katma değeri yüksek üretim yapması, nitelikli iş gücü istihdam
etmesi ve kaliteli bir yönetim becerisine sahip olması gerektiği, 

- Toplam yurt içi tasarruf oranının düşük olmasının cari açığın ülke ekonomisinde kırılganlık
yaratma ihtimalini artırdığı, dolayısıyla bu konuda ciddi tedbirler alınması gerektiği,

- Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinin
belirtildiği, ancak Sayıştayın denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasında sıkıntılar yaşandığı için
bu durumun olumlu sonuçlarının henüz görülmediği,

- Ülkemizin AB’ye üye olmadığı halde Gümrük Birliğinde yer almasının diğer ülkelerle ticareti
açısından olumsuz sonuçlarının olduğu,

- Türkiye’de son yıllarda büyümeye en fazla katkıyı iç talebin yaptığı, iç talebin ithalatı ve
dolayısıyla cari açığı artırdığı, bu sebeple iç talebe bağlı bir büyüme yerine üretim ve ihracata dayalı
bir büyümenin sağlanması gerektiği,

- Onuncu Kalkınma Planında çevreye duyarlı bir ekonomiye vurgu yapıldığı, bu kapsamda cari
açığın en önemli kalemlerinden olan enerji harcamalarını azaltmak için güneş enerjisinden
faydalanılması gerektiği,

- Ülkemizde enerjinin çok büyük kısmının ithal ediliyor olmasının ve enerji talebinde yaşanan
artışın cari açık üzerinde baskı oluşturduğu, bunun önüne geçebilmek için enerjisini kendisi üreten
ülke örneklerinin iyi analiz edilmesi suretiyle yerli kaynaklara başvurulması gerektiği,

- Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olması için Planda öngörülen tedbirlere ek olarak
vatandaşların su kullanımının disipline edilmesi gerektiği, 

- Ülkemizde çarpık kentleşme sorununun yaşandığı, bu sorunun önüne geçebilmenin yolunun
kentsel dönüşüm projelerinde önceliğin alt yapıya verilmesinden geçtiği,

- Üretimde yenilikçi ve kullanıcı dostu politikaların izlenmesi gerektiği, zira istikrarlı yüksek
büyümenin ancak bu şekilde sağlanabileceği,

- Meslek içi eğitimin yapılan işin kalitesini ve bireylerin mesleki becerilerini artırması bakımından
önem arz ettiği, bu sebeple Planda yer verilmeyen bu hususun gözden kaçırılmaması gerektiği,

- Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı açısından önemli bir eksikliğin olmadığı ancak vatandaşın
gelir düzeyi tam olarak bilinmediği için sosyal güvenlikte ve vergilemede doğru politikaların
izlenemediği,
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- Eğitim sisteminde üretim sürecinin ara safhalarına kalifiye eleman yetiştirilmesini teminen
değişikliğe gidildiği, ancak sistemin bu ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu,

- Son on yıllık dönemde ülkemizde toplumun harcama alışkanlığının disipline edildiği, bu
durumun enflasyon artış hızının önüne geçilmesi açısından ülke ekonomisine olumlu katkılarının
olduğu,

- Ülkemizde reel sektör döviz pozisyon açığının giderek arttığı, bu durumun döviz kurunda
yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği ve ekonomide kırılganlığa sebep olduğu, Planda bu
konuda herhangi bir analizin yapılmamış olmasının önemli bir eksiklik olduğu,

- Türkiye’nin küresel ölçekte mal ve hizmet üreten ve ürettiğini satabilen bir ülke olabilmesi
için yeni bir dış ticaret politikası ile sanayi politikasına, ayrıca büyüme ve üretimin önünü açacak yeni
para ve maliye politikalarına ihtiyacının olduğu, bu kapsamda Şili’de 1980’lerde uygulanan esnek
karşılık sistemini benimseyen para politikasının ülkemizde de uygulanabileceği,

- Ülkemizin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi konularda bütün vatandaşları sürece katan yeni
bir sosyal koruma sistemine ihtiyacı olduğu, 

- Son dönemlerde açılan dava sayısında ve bir hakim başına düşen dava sayısında artış olduğu,
Planda bu konuda yeterli tedbirin alınmadığının görüldüğü,

- Planda belirtilen değer zincirlerine ek olarak, uluslararası alanda çalışabilecek Türk hukuk
bürolarının, uluslararası mali denetim yapabilen bağımsız Türk denetim firmalarının ve sektörel
fuarların oluşturulması gerektiği, ülkemiz ekonomisine bu üç değer zincirinin önemli katkılarının
olabileceği,

- Onuncu Kalkınma Planında spor olimpiyatlarına ilişkin herhangi bir vizyonun ve hedefin
belirlenmediği, söz konusu olimpiyatlar için sporun ve sporcunun geliştirilmesine ve desteklenmesine
yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiği, 

- Ülkemizin vergi sisteminin adaletsiz bir yapısının olduğu, dolaylı vergi tabanının
büyüklüğünün bu adaletsizliğin temel sebebini oluşturduğu, dolayısıyla bu vergilere ilişkin yeni
düzenlemelerin yapılarak vergide adaletin sağlanması gerektiği,

- Ülkemizde toplam vergilerin önemli bir kısmını dolaylı vergilerin oluşturması sebebiyle
vergilerin gelir esnekliğinin yüksek olduğu, bu durumunun büyümede yavaşlama olması durumunda
vergi gelirlerinin önemli miktarda azalmasına sebep olduğu,

- Kişi başına kamu harcamasının hesaplanmasının ve bu miktardaki artış ya da azalışların dikkate
alınarak politika üretilmesinin bütçe tasarrufu açısından büyük önem arz ettiği,

- Onuncu Kalkınma Planında tarımsal üretime ilişkin herhangi bir dönüşüm programının
olmamasının önemli bir eksiklik olduğu, tarımsal tüketimini kendi üretimiyle karşılamaktan gittikçe
uzaklaşan ülkemizde böyle bir programa ihtiyaç olduğu,

- Son yıllarda ülkemiz için en önemli eksikliklerden birinin ekonomi alanında reform
yapılmaması olduğu, Onuncu Kalkınma Planında da bu eksikliği giderecek herhangi bir reform
önerisinin yer almadığı,

- Kalkınma planlarının yalnızca ekonomik büyümeyi göz önüne alarak kurgulanmasının sosyal
adaletsizliğe ve çevresel sorunlara yol açabileceği, Onuncu Kalkınma Planının ülkemizin ekonomik
ve sosyal yapısı ile bu yapıların çevre ile etkileşimini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren bir
yapısının olmasının olumlu bir gelişme olduğu,

– 24 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



- Ülkemizde yaşayan vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişmelerini sağlamak, çevre açısından
önem arz eden atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinde yaşanan sorunlara kesin çözüm
üretmek amacıyla başlatılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Programının (SUKAP) hukuki ve kurumsal
altyapı geliştirme çalışmalarının bitirildiği,

- Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranının gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük
olduğu ve bu durumun ekonomimizi olumsuz etkilediği, ayrıca iş dünyasında yer almayan kadınların
siyasette de yer almadıkları, bu sebeple kadınların iş gücüne katılmalarını teminen esnek çalışma
modellerinin geliştirilmesi gerektiği,

- Ülkemizde kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasında bir dışlama etkisinin olmadığı,
bu durumun aksine kamu yatırımlarının özel sektör yatımları için teşvik edici bir yapısının olduğu,
dolayısıyla kamunun fiziki, sosyal ve teknolojik altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiği,

- Dokuzuncu Kalkınma Planı dönenimde toplam faktör verimliliğinin (TFV) büyümeye
katkısının negatif olduğu, bu durumun sebeplerinin doğru analiz edilmesi ve önümüzdeki dönemde
TFV artışının sağlanması için ar-ge ve eğitim gibi alanlardaki yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği,

- Kişi başı günlük 4,30 doların altındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2018 yılı sonunda
yüzde birin altına çekilmesi hedefinin tek başına bir anlam ifade etmediği, gıda ve gıda dışı yoksulluk
oranının hesaplanmasının ve buna göre politika üretilmesinin daha anlamlı olacağı,

- 2012 yılında yüzde 39 oranında gerçekleşen kayıt dışı istihdamın 2018 yılı sonunda yüzde
30’lara çekilme hedefine rahatlıkla ulaşılabileceği, dolayısıyla Plan döneminde uygulanacak dönüşüm
programlarının etkinliğinin gözden geçirilerek bu hedefin daha aşağılara çekilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.
4.2. Hükümet Adına Yapılan Açıklamalar
- Planlamanın gelişmiş piyasa ekonomileri için bir ihtiyaç olduğu, plansız bir şekilde ekonominin

yürütülemeyeceği ve dünya örnekleri göz önünde bulundurulduğunda iyi planlama yapan
ekonomilerin başarı elde ettiği,

- Son on yılda ekonomide elde edilen başarıların temelinde eylem planları, kalkınma planları,
orta vadeli programlar, sektörel stratejiler, bölgesel stratejiler çerçevesinde kaynakların hep verimli
ve planlı bir şekilde kullanılmasının yattığı,

- Onuncu Kalkınma Planının ülkemizin temel önceliklerine dayanan, katılımcılık esasıyla
hazırlanan, fırsatları ve riskleri gözeten, dinamik bir biçimde bunları hayata geçirmeyi amaçlayan, iyi
bir izleme değerlendirme sistemiyle dünyadaki gelişmelere göre pozisyonunu gözden geçiren,
stratejik bir planlama anlayışının ürünü olduğu ve siyaseten çok önemsendiği ve sahiplenildiği,

- Onuncu Kalkınma Planının her ne kadar beş yıllık bir dönemi kapsasa da çok daha uzun vadeli
bir perspektifin ürünü olduğu, bu sebeple Planda öngörülen politikaların sonuçlarının bir kısmının bir
sonraki plan döneminde alınmaya başlanacağı, 

- Planın oldukça demokratik bir süreç sonucunda hazırlandığı, yerelden ve merkezden çok çeşitli
kesimleri temsilen on binin üzerinde insanın plana katkı sağladığı,

- Onuncu Kalkınma Planının insanı temel alan, “nitelikli insan, güçlü toplum” yaklaşımıyla
hazırlandığı, nitelikli insanın kalkınma planının ana eksenlerinin oluşturan yenilikçi üretim ve
istikrarlı büyüme, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre ve uluslararası ilişkiler açısından
temel bir unsur olduğu,
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- Küresel kriz sonrasında dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği bir konjonktürde Türkiye’nin
pozisyon alma konusunda önemli bir dönemde olduğunu, plan hedefleri belirlenirken dünya
ekonomisindeki genel eğilimlerin göz önünde bulundurulduğu ve bu eğilimlerin olabildiğince iyi
analiz edilmeye çalışıldığı, bu ortamda Türkiye’nin iyi bir konum elde edebilmesi için istikrar
içerisinde reform yapma becerisini devam ettirmesi gerektiği,   

- Kalkınmanın unsurlarının başında demokrasinin geldiği, bu nedenle demokrasi, hukuk ve insan
hakları konularına geçmiş planlara göre çok daha güçlü bir vurgu yapıldığı, 

- Türkiye’nin son on yılda demokrasi alanda büyük bir atılım kaydettiği, geçmişe kıyasla
günümüzde demokratik standartlarını oldukça ileri taşıdığı, vesayetçi bir yapıyı kırdığı ve normal
bir demokrasi haline geldiği, demokrasinin bir süreç olmasından hareketle önümüzdeki dönemde
daha ileri demokratik standartların yakalanmasının hedeflendiği,

- Türkiye’nin uzun vadeli hedef ve stratejilere sahip olduğu, 2023 hedeflerinin bir bütün olarak
tüm topluma mal olduğu ve toplum tarafından sahiplenildiği, kalkınma planının da 2023 hedefleri
vizyonuyla uyumlu olarak hazırlandığı,

- Plan döneminde ortalama yüzde 5,5’lik büyüme hedefinin azımsanmayacak bir hedef olduğu,
büyüme hedefinin Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında düşük bir hız
olmadığı, 

- Türkiye’nin üst-orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçişinin planın en önemli hedefi
olduğu,

- Küresel krizden sonra Türkiye’de istihdam artışında önemli gelişmelerin yaşandığı, istihdamın
artmasının yanı sıra sanayi ve hizmet sektörü lehine yapısının da değiştiği, istihdamın salt ekonomik
bir veri olarak değerlendirilmemesi, istihdamda yaşanan artışın sosyal yönünün de dikkate alınması
gerektiği, 

- Avrupa’da yaşlı nüfus artarken ve işgücüne katılım yokken işsizliğin arttığı, ancak Türkiye’nin
işgücüne katılım oranı artarken işsizliği azaltmayı başardığı, 

- Plan döneminde tarımda 330 bin, tarım dışında ise 3,7 milyon istihdam artışı olmak üzere
yaklaşık 4 milyon istihdam artışının gerçekleşmesinin öngörüldüğü, özellikle tarımsal yapının
dönüşmesi ve daha profesyonel işletmecilik yöntemlerinin uygulanmasının tarımda istihdam artışını
destekleyeceği,

- Hükümet olarak kadının işgücüne katılımının desteklendiği ve bu alanda önemli teşviklerin
sunulduğu kadın istihdamında işgücüne katılım oranının 2006’da yüzde 23,6’dan 2012’de 29,5’e
yükseldiği, 2018’de ise yüzde 34,9 olarak öngörüldüğü, bu oranın daha da artmasında eğitim
sisteminin önemli bir rolünün olduğu, 

- Planda tasarruflar konusunun önemli bir yere sahip olduğu, geçtiğimiz on yılda kamuda tasarruf
oranları arttığı hâlde, özel sektörden kaynaklanan tasarruflarda bir gerilemenin söz konusu olduğu,
bir yandan yeni finansal enstrümanların kullanılmaması, diğer yandan mevcut finansal enstrümanları
daha etkili hâle getirerek tasarruf oranlarının artırılmasına çalışıldığı, makroekonomik politikaların
da yine tasarrufu artırıcı bir anlayışla kurgulandığı ve dönem sonunda yüzde 19’lara ulaşan bir yurt
içi tasarrufun öngörüldüğü,
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- Hükümet olarak yurt içi tasarrufları artırmaya yönelik pek çok çalışmanın yapıldığı, bu
kapsamda bireysel emeklilik, hayat sigortası ve doğal afet sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin
düzenlemelerin yapıldığı, yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği, Türk Ticaret
Kanununda şirket tasarruflarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, Kayıt Dışılıkla Mücadele Eylem
Planının yürürlüğe konulduğu ve buna benzer çok sayıda düzenlemelerin yapıldığı, atılan adımların
sonuçlarının önümüzdeki dönem daha iyi bir biçimde görüleceği, 

- Plan kapsamında yurt içi tasarrufları artırmaya yönelik olarak finansal farkındalığı artıracak ve
yaygınlaştıracak önlemlerin alınmasının hedeflendiği, yastık altı tasarrufların sisteme çekilmesi
yönünde adımların atılmaya devam edileceği, finansal ürün çeşitliliğinin artırılacağı, uzun vadeli
tasarruf araçlarının daha cazip hâle getirileceği ve israfın azaltılmasına yönelik çalışmaların
yapılmasının öngörüldüğü, 

- Cari açığa klasik bir bakış açısıyla bakılmaması gerektiği, küresel bir yapı içerisinde
sermayenin artık belirli bir ülke ekonomisiyle özdeşleştirilmediği ve çok hareketli bir seyir izlediği,
asıl önemli hususun cari açığın yönetilmesi ve bu kaynakların ülkenin büyümesi için kullanılması
olduğu, bu noktada ise güven ve istikrarın kritik bir öneme sahip olduğu,

- Türkiye’de son on yılda yakalanan büyüme ivmesinin gerçekçi bir büyüme olduğu, 2002-2012
arası büyüme rakamlarının yanında ham çelik, çimento, konut, otomobil, beyaz eşya üretimi gibi
büyümeyi destekleyen diğer fiziki unsurlara ilişkin rakamlara da bakıldığında önemli artışların
gerçekleştiğinin görüleceği, 

- Büyümenin yoksul kesimleri olumlu yönde etkilediği, 2002 yılında toplam gelirin yüzde 50’si
en zengin yüzde 20’lik dilim tarafından alınırken, Dokuzuncu Kalkınma Planının başlangıç yılı olan
2006 yılında bu oranın yüzde 46,5’e düştüğü, 2011’de ise yüzde 45,2’ye kadar gerilediği, 

- Yoksullukla mücadelede önemli mesafeler alındığı, bu kapsamda dünya ile mukayeseli satın
alma gücü paritesine göre 1 doların altında harcaması olan nüfusun sıfırlandığı; 2 dolar 15 sentin
altında olan nüfusun istatistiki olarak anlamını kaybedecek ölçüde sıfıra yaklaştığı; 4 dolar 30 sentin
altındaki nüfusun ise on yıl önce yüzde 30 dolayındayken en son 2,8’e kadar gerilediği,

- Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden yana olduğu, ancak neoliberal politikalar izlemediği,
devletin rolünün azalmaktan ziyade dönüştüğü, bu kapsamda düzenleyici ve hukuk üreten role sahip,
sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesini gözeten, piyasanın cevap oluşturamadığı ortamda devreye
girebilen bir devletin önemsendiği,

- Hükümetin sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiği, rekabetçi bir ekonominin yanı sıra
sosyal adaleti ve nesiller arası dengeyi gözeten bir anlayışa sahip olduğu,

- 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının büyüme hedefinde bazı
sapmaların olduğu, bu durumun ortaya çıkmasında küresel krizin ve 2007-2008 döneminde
Cumhurbaşkanlığı tartışmaları ve parti kapatma davalarının ekonomideki belirsizliği tetiklemesi
kapsamında iç siyasi konjonktürün etkisinin olduğu,  

- Türkiye’deki borçlanma rakamlarına mutlak değil oransal olarak bakılmasının daha doğru bir
yaklaşım olacağı, bu kapsamda Türkiye'nin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranının 2002 yılında
yüzde 56,2’den 2012 yılında yüzde 42,8’e düştüğü,  kamu net borç stokunun GSYH’ye oranının
2002 yılında yüzde 61,5’ten, 2012 yılında yüzde 17’ye düştüğü, AB tanımlı genel yönetim borç
stokunun GSYH’ye oranının 2002 yılında yüzde 74’ten 2012 yılında yüzde 36,1’e kadar gerilediği,
bu durumun faiz yükünü de ciddi oranda düşürdüğü, 
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- Hükümetin eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine büyük önem
verildiği, her ilde kurulan yeni üniversitelerin yörenin ve bölgenin kalkınmasına ve dönüştürülmesine
katkı sunması gerektiği, bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması amacıyla
üniversitelerin fiziki altyapısının yanı sıra araştırma altyapısının da güçlendirilmesine yönelik önemli
yatırımların yapıldığı,

ifade edilmiştir. 

5- KOMİSYONUN BÖLÜMLER HAKKINDAKİ KARARI
Onuncu Kalkınma Planının bölümleri üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Planın tamamı

Komisyonumuz tarafından aynen kabul edilmiştir.

6- ÖZEL SÖZCÜLER
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Onuncu Kalkınma Planının Genel Kuruldaki görüşmelerinde

Komisyonumuzu temsil etmek üzere Bitlis Milletvekili Vedat DEMİRÖZ, Çorum Milletvekili Cahit
BAĞCI, Kayseri Milletvekili Ahmet ÖKSÜZKAYA ve Muğla Milletvekili Ali BOĞA özel sözcüler
olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Lütfi Elvan Süreyya Sadi Bilgiç Ahmet Öksüzkaya
Karaman Isparta Kayseri

(Bu raporun özel sözcüsü)
Kâtip Üye Üye

Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç Ekrem Çelebi
Bitlis Adana Ağrı

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

İzzet Çetin Bülent Kuşoğlu Sadık Badak
Ankara Ankara Antalya

(Muhalefet şerhi eklidir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Mehmet Günal Haluk Ahmet Gümüş Hüseyin Şahin
Antalya Balıkesir Bursa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Cahit Bağcı Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu
Çorum Denizli Erzurum

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Salih Koca Kazım Kurt A. Nejat Koçer
Eskişehir Eskişehir Gaziantep

(Ayrışık oyum ekli)
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Üye Üye Üye
Feramuz Üstün Adil Zozani Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Gümüşhane Hakkâri İstanbul
(Muhalefet şerhim eklidir) (Ayrışık oyum ektedir)

Üye Üye Üye
Aydın Ağan Ayaydın Mehmet Muş Müslim Sarı

İstanbul İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhi) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye
Musa Çam İlknur Denizli Rahmi Aşkın Türeli

İzmir İzmir İzmir
(Muhalefet şerhi) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye
Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu Mustafa Baloğlu

Kars Kocaeli Konya
Üye Üye Üye

Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin Erkan Akçay
Konya Malatya Manisa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Uğur Aydemir Recai Berber Sümer Oral
Manisa Manisa Manisa

(Muhalefet şerhim ekte)
Üye Üye Üye

Ali Boğa Abdulkerim Gök Hasip Kaplan
Muğla Şanlıurfa Şırnak

(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim ektedir)
Üye

Ertuğrul Soysal
Yozgat
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ONUNCU KALKINMA PLANI 

KARŞI OY YAZISI

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

CHP GRUBU
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ONUNCU KALKINMA PLANI
CHP KARÞI OY YAZISI

Kaynaklarýn etkin þekilde tahsisi bir ekonominin en önemli amaçlarýndan biri olup, planlama
mekanizmasý bir kaynak tahsis aracý olarak piyasayý tamamlayan bir iþlevle karþýmýza çýkmaktadýr. 

Kalkýnma Bakanlýðý, eski adýyla Devlet Planlama Müsteþarlýðý, ülkemizde 1960’lý yýllarla
birlikte, dönemin planlamaya dayalý ithal ikameci sanayileþme ve büyüme modelinin hayata
geçirilmesinde önemli rol oynamýþtýr.

Her ne kadar 1980 sonrasý gerek uluslararasý gerekse ulusal düzeyde ortaya çýkan geliþmeler
sonucunda planlama mekanizmasý geri plana düþmüþ, þekil ve öncelikler deðiþmiþ olsa da Teþkilat,
bu yeni eksende de ülkemizin uzun ve zorlu kalkýnma yolunda strateji tespit etmek, kalkýnmada
koordinasyon ve iþbirliði saðlamak görevlerini üstlenmiþtir. 

Kalkýnma yolunda hýzla ilerlemek isteyen ve köklü, kapsamlý sosyo-ekonomik sorunlarýna
çözüm arayan geliþmekte olan ülkeler, amaçlarýna ulaþmak üzere araç olarak planlý bir ekonomiyi
görmektedir. Bu ülkeler için temel strateji “plan dâhilinde kalkýnma” modelini hayata geçirmektir.
Daha çok geliþmekte olan ülkeler tarafýndan tercih bu modelin merkezinde ise belli dönemler için
hazýrlanan kalkýnma planlarý yer alýr. 

Ülkemizde kalkýnma planlarý, kamu kesimi için emredici; özel kesim için ise orta ve uzun vadede
yön gösterici, ekonomik, sosyal ve hukuki eksende makro yol haritasýdýr. Planlarda amaç, sosyo-
ekonomik yapýnýn planda öngörülen süre sonunda amaçlanan düzeye ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu
çerçevede, ekonomik büyümeyi saðlayarak kiþi baþýna düþen milli geliri yükseltmek, istihdamý
artýrmak, gelir daðýlýmýnda adaleti saðlamak, bölgelerarasý eþitsizliði gidermek, ödemeler dengesi
sorunlarýný azaltmak gibi ekonomik amaçlarla birlikte, toplumun refah düzeyini artýrmak, eðitim
düzeyini yükseltmek, saðlýk standartlarýný ilerletmek, bilim ve teknolojiyi geliþtirmek gibi ekonomik
olmayan birçok hedef gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Ülkemiz dünya kalkýnma liginde henüz ve hala istenilen yerden çok uzaktadýr. Özellikle son 10
yýlda ülkemiz yeterli mesafeyi alamadýðý gibi, bazý alanlarda ciddi þekilde geri gidiþler de söz konusu
olmuþtur. Oysa potansiyeli yüksek olan Türkiye, son 10 yýlda gösterdiði performanstan daha iyisini
gösterebilecek düzeyde olup, içinde bulunduðumuz tablonun temel sebebi yanlýþ politika tercihleri
ve uygulamalardýr. Bu durum kalkýnma yolunda ülkemizin seyrine de sekte vurmaktadýr.

AKP Hükümetinin sýklýkla kullandýðý Türkiye’nin dünyanýn 17’nci büyük ekonomisi olduðu
söylemi, bu söylemin ortaya koyduðu tabloda nüfusun da payýnýn olduðu dikkate alýnarak, diðer bir
deyiþle, nüfusu yüksek olan ülkelerin bu sýralamada doðal olarak ön sýralarda yer alacaðý olgusu göz
önünde tutularak deðerlendirilmelidir. 

Öte yandan, Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþmiþlik Raporuna göre Türkiye 2012 yýlýnda satýn
alma gücü paritesine göre kiþi baþýna düþen milli gelir açýsýndan 186 ülke arasýnda 58. sýrada yer
almýþtýr. Bu sýralamayla Türkiye OECD ülkelerinin hepsinin gerisinde olduðu gibi bazý Orta Doðu
ve Kuzey Afrika ülkelerinin dahi gerisine düþmüþtür. Yine Birleþmiþ Milletler verilerine göre, kiþi
baþýna düþen gelirin yanýnda ortalama eðitim süresi, doðumda yaþam beklentisi gibi eðitime ve
saðlýða iliþkin göstergelerin de kapsandýðý Ýnsani Geliþmiþlik Endeksi sonuçlarý Türkiye’nin 90. sýrada
olduðuna iþaret etmektedir. Bu sýralamalarýn ortaya çýkardýðý somut gerçeklik ise, Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal geliþmiþliði ile AKP Hükümeti tarafýndan dile getirilen söylemler arasýnda büyük
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bir uyumsuzluk olduðudur. Öte yandan, 2002 yýlýnda Türkiye BM Ýnsani Geliþmiþlik Endeksinde
88. sýrada yer almaktaydý. Görüleceði üzere, AKP’nin ülkeyi yönettiði dokuz yýlda Türkiye ileriye
gitmek þöyle dursun, 2 basamak gerilemiþtir. 

Bu çerçevede, ülke olarak dünyanýn en büyük 17., Avrupa’nýn ise en büyük 6. ekonomisi olmakla
övünmek anlamsýz ve iþlevsiz hal almakta, bu kompozisyon ile kalkýnma uzak bir hedef olarak
kalmaktadýr. 

Geçmiþ 10 yýlý bu þekilde geçiren Türkiye’yi çok daha zorlu, yapýsal eksende sýkýntýlý bir dönem
beklemektedir. Zira ekonomimiz ciddi bir risk ile karþý karþýyadýr: Orta gelir tuzaðý.

Ýktisat literatüründe yeni bir kavram olmayan gelir tuzaðý, bir ülkenin belli bir gelir seviyesine
ulaþtýktan sonra bir sarmal içine girerek uzun bir süre bu seviyede kalmasýný, içine girdiði kýsýr
döngüyü aþamayýp bir üst gelir kademesine geçememesini ifade etmektedir. Süreç þu þekilde
iþlemektedir : Ýlk aþamada, düþük gelirli ülkeler basit teknolojiye dayalý emek-yoðun ucuz maliyetli
ürünlerle, uluslararasý piyasada avantaj saðlayarak ticaret hacmini artýrýr. Ýkinci aþamada, sermaye ve
emek, tarým sektöründen verimliliðin daha yüksek olduðu imalat sanayine kayar ve imalat sektörünün
geliþmesi ile ülkenin üretimi, dolayýsýyla da geliri artar. Ancak ülkelerin orta gelir düzeyine ulaþtýktan
sonra tarýmsal kesimden imalat sektörüne akan istihdam giderek azalýr, ücretler yani iþgücü maliyeti
artar ve sanayi üretiminin kendisini yenileyememesi dolayýsýyla imalat sanayinde yavaþlama ortaya
çýkar, uluslararasý rekabet gücü zayýflar. Son ve içinden çýkýlamayan aþamada ise rekabetçiliðin motor
gücü olan inovasyon (yenilikçilik) yoluyla üretkenliði, verimliliði artýramayan ülkeler yüksek gelir
düzeyine geçemez ve orta gelir tuzaðýna düþerler. 

Satýnalma Gücü Paritesine göre dolar cinsinden kiþi baþý geliri esas alan gelir tuzaðý “düþük
gelir” seviyesinde karþýmýza çýktýðý gibi “orta gelir” düzeyinde de ortaya çýkabilmekte, hatta yapýsal
sorunlar nedeniyle de gelir seviyesinde düþüþler yaþanmasý durumunda yüksek gelirli ülkelerde de
görülebilmektedir.

Dünya Bankasý kiþi baþýna yýllýk ortalama geliri 1.006 dolarýn altýndaki ülkeleri düþük gelirli,
1.006 dolar ile 12.275 dolar arasýndaki ülkeleri orta gelirli ve 12.276 dolarýn üzerinde olan ülkeleri
yüksek gelirli ülkeler olarak tanýmlamaktadýr. Orta gelirli ülkeler de kendi içinde ikiye ayrýlmaktadýr:
3.975 dolarýn altýnda yýllýk ortalama kiþi baþýna geliri olan ülkeler düþük orta gelirli; bunun üzerindeki
ülkeler de üst orta gelirli ülkeler. Bu sýnýflandýrmada Türkiye 10.444 dolarlýk kiþi baþýna geliriyle
üst orta gelirli bir ekonomi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Nüfusu kalabalýk, doðal kaynaklarý sýnýrlý ve sanayide modernizasyona kapalý bir yapý arz eden
Türkiye, son yýllarda 10 bin dolar düzeyindeki kiþi baþýna yýllýk ortalama gelirini 12.276 dolarýn
üzerine çýkaramadýðý için orta gelir tuzaðýna düþmeye aday ekonomiler arasýnda gösterilmektedir.
Kaygý verici olan husus ise Dünya Bankasý verilerine göre, 1960 yýlýndan bu yana orta gelirli sayýlan
101 ülke arasýnda orta gelir tuzaðýndan kurtularak yüksek gelir düzeyine geçebilen sadece 13 ülke
bulunmasýdýr. Latin Amerika ve Orta Doðu baþta olmak üzere ülkelerin yüzde doksaný bu eþiði
aþamamýþtýr.

Örneðin, Merkez Bankasý Baþkanýmýzýn Türkiye’nin büyüme kalkýnma yolculuðunda emsal
olarak çok kullandýðý Güney Kore orta gelir tuzaðýný aþabilen sýnýrlý ülkelerden biri olup, bunun
altýnda en önemli unsur olarak bilim ve teknolojiyi esas alan yaratýcýlýðý teþvik eden yeni bir eðitim
sistemi gösterilmektedir.
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GÝRÝÞ 

2014-2018 yýllarýný kapsayan Onuncu Kalkýnma Planý TBMM’ye ekinde stratejisi olmadan
sunulmuþtur. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüþmelerde bu konu gündeme getirildiðinde
Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn bir stratejisinin bulunduðu ancak, Stratejinin TBMM tarafýndan
onaylanmasý gerekmediðinden Planý iþle birlikte TBMM’ye sunulmadýðý belirtilmiþtir. Þimdi, bütün
planlarda, eski planlarda, kalkýnma planlarýnda bir strateji vardý hem o hazýrlanan planýn stratejisi, bir
de ayný zamanda bir uzun vadeli strateji vardý. Bu, Sekizinci Plan’ýn da ayný zamanda ekiydi. Bununla
birlikte, Plan metni komisyonda görüþülmesi sýrasýnda ve sonrasýnda karþý oy yazýmýz yazýlmasýna
kadar geçen sürede ilgili stratejinin TBMM’ye sunulmamasý söz konusu stratejiye iliþkin olarak soru
iþaretleri ortaya çýkarmýþtýr.

Diðer taraftan, 8. Kalkýnma Planýnýn hazýrlanmasý sýrsýnda 2001-2023 yýllarýný kapsayan bir
uzun vadeli strateji de oluþturulmuþ olup, Sekizinci Plan’ýn eki olarak yayýnlanmýþtýr. Dokuzuncu
Planda uzun vadeli stratejiye birçok yerde atýf yapýlmýþtý ama bu planda uzun vadeli stratejiye bir atýf
yapýldýðýný görmüyoruz. Yalnýz bir yerde, planýn giriþ kýsmýnda “Ülkemizin 2023 hedefleri
doðrultusunda” diye bir ifade var. Bununla birlikte, bu hedeflerin Hükûmetin 2023 hedefleri mi yoksa
uzun vadeli stratejinin hedefleri mi olduðu anlaþýlamamýþtýr. Bu çerçevede, uzun vadeli stratejinin
iþlevini devam ettirip ettirmediði hususu ile, bu plana da yön vermeye devam edip etmediði hususlarý
anlaþýlamamýþtýr. 

2007 – 2013 yýllarýný kapsayan 9. Kalkýnma Planý’nda, “Ýstikrar içinde büyüyen, gelirini daha
adil paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüþen, AB’ye üyelik için
uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye vizyonu” temel alýnmýþ olmasýna raðmen Onuncu Kalkýnma
Planýnýn bir vizyonu tanýmlanmamýþtýr. 9. Plan’ýn Giriþ kýsmýnda, Plan’ýn AB’ye üyelik sürecine
katký saðlayacak temel strateji belgesi olarak hazýrlandýðý vurgulanmaktadýr. 10.Plan’ýn Giriþ
kýsmýnda ise Plan’ýn “iktidarýn 2023 hedefleri doðrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnma
süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakýþ açýsýyla ele alýnmýþ, insan odaklý kalkýnma anlayýþý
çerçevesinde katýlýmcý bir yaklaþým benimsendiði” vurgusu yapýlmaktadýr. 10. Plan, kalkýnmanýn
sürdürülebilirliðini merkeze alan bir yaklaþýmla hazýrlandýðý iddiasýndadýr. Bununla birlikte, bir
önceki plan döneminde “kalkýnmanýn motoru” olacaðý öngörülen AB’ye üyelik sürecine 10.Plan’ýn
Giriþ kýsmýnda hiç atýf yapýlmamýþtýr. Oysa ki 9.Plan’ýn Giriþ bölümünde tam 3 kez AB’ye üyelik
perspektifi vurgulanmýþ, 1 kez de Plan’ýn AB mali takvimi dikkate alýnarak hazýrlandýðý ifade
edilmiþtir.

Diðer taraftan, Dokuzuncu Planda öngörülen uygulama, izleme ve deðerlendirme aþamasý hayata
geçirilememiþtir. Burada da bildiðiniz üzere, plan izleme ve yönlendirme komitesinin oluþturulmasý
öngörülmüþtür. DPT Müsteþarý baþkanlýðýnda ilgili bakanlýklarýn üst düzey yöneticilerinden oluþacak
bu komitenin yýlda en az bir defa toplanmasý ve plan uygulamalarýný deðerlendirmek, hedeflere iliþkin
geliþmeleri izlemek, programlama ve bütçeleme çalýþmalarýna yön vermek ve yýllýk plan ilerleme
raporlarýný hazýrlayarak Bakanlar Kuruluna sunmasý öngörülmüþtür. Bununla birlikte, bu alanda hiçbir
somut ilerleme kaydedilmemiþ olup, ne böyle bir komite kurulmamýþ ne de plan geliþmeleri yýllýk
olarak izlenmiþtir. Buna raðmen, Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn bu alandaki baþarýsýzlýðýndan hiçbir
þekilde bahsedilmeyerek ayný hususlarýn Onuncu Kalkýnma Planýna aynen alýnmasý anlaþýlamamýþtýr. 
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KÜRESEL GELÝÞMELER VE EÐÝLÝMLER 
Onuncu Kalkýnma Planý’nýn küresel eðilimler ve Türkiye etkileþmesi bölümüne bakýldýðýnda

dünyanýn nereden gelip nereye gittiði konusunda bazý saptamalarýn ve analizlerin yapýldýðý
görülmektedir. Bununla birlikte, bu geliþmelerin Türkiye ekonomisini nasýl etkileyeceðine iliþkin
olarak ve Türkiye olarak yapýlmasý gerekenlere iliþkin olarak açýk ve net görüþlerin ortaya
konulmadýðý ortadadýr. Bu çerçevede, söz konusu geliþmelerle Türkiye ekonomisinin arasýnda açýk
bir iliþkinin kurulmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. 

9. Plan’da “Uluslararasý Geliþmeler ve Temel Eðilimler” baþlýðý altýnda “Ekonomik alanda
küreselleþmenin yanýnda bölgesel bütünleþme hareketleri de geliþmektedir” denilmektedir. 10.
Plan’da adý yukarýdaki gibi deðiþtirilen ayný bölümde ise böyle bir vurguya rastlanmamaktadýr. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda klasik “Merkez – Çevre dikotomisi” üzerinden gidilmekte, geliþmiþ
ülkelerin deðer zincirlerinin yüksek katma deðer yaratan aþamalarýna hâkim olup, zincirin diðer
aþamalarýný ve üretim aðýný da yönetmekte olduðu ifade edilmekte ve Türkiye’nin henüz yüksek
katma deðer yaratan halkalar içerisinde potansiyeli ile orantýlý bir biçimde yer almadýðý
vurgulanmaktadýr. Bununla birlikte ülkemizin bölgesinde deðer zincirlerini örgütleme, geliþtirme ve
deðiþen üretim ve talep þartlarýný fýrsata dönüþtürme kapasitesine sahip olduðu belirtilmektedir. 

“Batýdan Doðuya Kayan Büyüme ve Üretim Ekseni” baþlýðý altýnda doðru bir saptama yapýlarak
küresel ekonomide üretim ekseni ve aðýrlýk merkezinin, geliþmiþ Batý ülkelerinden geliþmekte olan
Asya ülkelerine doðru kaydýðý vurgulanmaktadýr. Bununla birlikte Güney Doðu Asya ölçek
ekonomilerine (Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ASEAN üyesi ülkeler) yapýlan vurgu,
9.Plan’a göre gözle görülür ölçüde azalmýþtýr. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bir önceki
planýn ilgili bölümünde tam 15 kez Çin’in yükseliþi ve Çin ekonomisi vurgulanmýþ, 6 paragraf Çin’e,
4 paragraf ise Hindistan’a ayrýlmýþtýr. 10. Plan’da ise münhasýran Çin’e ya da Hindistan’a ayrýlan
paragraf bulunmamaktadýr. Kamuoyunda Arap sermayesi olarak da bilinen Körfez Bölgesi ülkelerine
yapýlan vurgu, Güney Doðu Asya ölçek ekonomilerine yapýlan vurguyla ikame edilmiþtir.

Ülkemizin kalkýnma sürecinin baþarýyla devam etmesi için büyümenin yüksek oranda, istikrarlý
ve sürdürülebilir bir yapýda saðlanmasý, tasarruf oranlarýnýn artýrýlarak yatýrýmlarýn ve büyümenin
finansmanýnda dýþ kaynaklara olan baðýmlýlýðýn azaltýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu vurgu 10.
Plan’da da tekrarlanmýþtýr. Ancak Plan’ýn tamamýna bakýldýðýnda bu hedeften uzak bir Kalkýnma
anlayýþýnýn ortaya konulduðu gözlemlenmektedir.

Bilgiye dayalý üretim, büyümenin temel belirleyici gücü olmaya devam edecektir. Bu husus,
“Geliþmiþ ekonomiler Ar-Ge ve yenilikçiliðin merkezi olarak yüksek katma deðerli pek çok sektörde
liderliðini korurken, iþgücü maliyetlerine duyarlý sektörlerde göreceli olarak rekabet üstünlüðünü
kaybetmektedir. Özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya baþta olmak üzere geliþmekte olan ülkeler de
bilgiye dayalý üretim konusunda atýlým içerisindedir” denilerek vurgulanmýþtýr. Türkiye’nin de
yapmasý gerekenin bilgiye dayalý üretime yönelik dönüþümü tamamlamasý ve ekonomide verimlilik
artýþýný saðlamasý olduðu, bu dönüþümün saðlanmasý halinde ülkemizin “orta gelir tuzaðýna”
yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasýna girebileceði ifade edilmektedir.

“Çok Kutuplu Dünya Düzeni, Deðiþen Roller, Deðiþen Kurallar” baþlýðý altýndaki paragraflarda,
genel olarak 21. yüzyýlda ekonomik ve siyasal güç dengesinin deðiþmekte olduðu ve küresel sistemin
de ABD, AB, BRIC ülkeleri ve Doðu Asya gibi eksenler üzerinde çok kutuplu bir yapýya
dönüþmesinin beklenmekte olduðu vurgulanmaktadýr. Bu süreçte, yükselen ve geliþmekte olan ülkeler
arasýnda etkileþim ve ekonomik karþýlýklý baðýmlýlýðýn, bu baðlamda özellikle güney-güney arasýndaki
ekonomik ve ticari iliþkilerin artacaðý, küresel ve bölgesel çok taraflý iþbirliklerinin ön plana çýkacaðý
öngörülmektedir.
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Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kurulan ve büyük ölçüde Soðuk Savaþ dönemi uluslararasý sisteminin
özelliklerini taþýyan küresel platformlara iliþkin meþruiyet tartýþmalarý yoðunlaþtýðý ifade edilmekte
ve bu kuruluþlarýn yönetiminde geliþmekte olan ülkelerin aðýrlýklarýnýn artmasý beklenmekte olduðu
savlanmaktadýr. Bu ifadeyle 2015 – 2016 dönemi için Güvenlik Konseyi geçici üyeliði için
adaylýðýmýzý koyduðumuz Birleþmiþ Milletler’e ve 1959 yýlýndan bu yana tam üyelik hedefiyle
iliþkilerimizi yürüttüðümüz Avrupa Birliði’ne bir gönderme yapýlmýþtýr. Ülkemizin bu süreçte “farklý
bölgesel güç merkezleri”yle ekonomik ve siyasi iliþkilerini geliþtirerek bölgesinde önemli bir merkez
olarak öne çýkmakta olduðu ileri sürülmektedir. Türk Dýþ Politikasýnýn yeni eðilimleri göz önünde
bulundurularak bu merkezlerin yalnýzca Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler mi yoksa “Sýfýr Sorun”
politikasý kapsamýnda yaklaþtýðýmýz ülkeler mi olduðu sorgulanmalýdýr. Ayrýca unutulmamalýdýr ki
Türkiye’nin bölgeselleþme seçenekleri yalnýzca kendi tercihlerine deðil, yeni uluslararasý konjonktüre,
yeni makroekonomik dengelere ve yeni çok kutuplu dünya jeopolitiðine de baðlýdýr. 

Öte yandan, 35. paragrafýn sonunda “Türkiye son dönemde uluslararasý kurallara uyum ile
yönetim kapasitesini ve kurumsallaþma düzeyini güçlendirme yönünde önemli ilerlemeler saðlamýþtýr.
Ülkemiz yapacaðý yeni atýlýmlarla bölgesel rolünü pekiþtirerek uluslararasý bir cazibe merkezi
olmanýn þartlarýný oluþturabilecektir.” denilmektedir. Bununla birlikte bu ilerlemelerin neler olduðu
belli olmadýðý gibi ülkemizin yapacaðý yeni atýlýmlarýn neler olacaðý da belli deðildir. 

“Uluslararasý Ticari ve Ekonomik Bütünleþme” baþlýðý altýndaki paragraflarda küresel ve
bölgesel düzeyde ticari bütünleþme hareketlerinin arttýðý kabul edilmekle birlikte AB ile ABD
arasýnda geçtiðimiz aylarda imzalanan ve ülkemizi de Gümrük Birliði üyesi olmasý hasebiyle derinden
etkileyeceði öngörülen Serbest Ticaret Anlaþmasý’na tek bir atýf yapýlmamaktadýr. Geçtiðimiz
günlerde Kuzey Ýrlanda’da düzenlenen G-8 Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi’nde geleceði þekillendirecek
temel antlaþma olarak tanýmlanan AB-ABD STA’sý, 10. Kalkýnma Planý’nda önemsenmemiþ ya da
unutulmuþtur. 

“Avrupa Birliði” baþlýðý altýndaki paragraflarda Avrupa Birliði’nin halen yaþamakta olduðu
siyasal ve mali krize atýfta bulunulmuþ ve bütünleþmenin daha gevþek bir iþbirliði çerçevesine
oturtulmasý ya da tam tersine siyasi bütünleþmenin pekiþtirilerek ulusal yetkilerin daha fazla
devredilmesinin seçenekler arasýnda yer aldýðý vurgulanmaktadýr. Çok vitesli Avrupa tartýþmalarýna
da deðinilmekte ve Türkiye’nin AB iliþkileri konusunda alternatif stratejiler geliþtirmesinin önem
arz ettiði ifade edilmektedir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye ile ayný gün (3 Ekim 2005) müzakerelere
baþlayan Hýrvatistan, 1 Temmuz 2013 itibariyle AB’nin 28. üyesi olacakken Türkiye-AB
müzakerelerinde tam 3 yýldýr yeni bir fasýl açýlmamaktadýr. 25 Haziran Salý günü ise AB Daimi
Temsilciler Konseyinde (COREPER) “Bölgesel Politika” isimli yeni müzakere baþlýðýnýn açýlmasý
konusunda yapýlan oturumda alýnan karar ise Türkiye açýsýndan tam bir hayal kýrýklýðýdýr.  Bununla
birlikte, 10.Plan’da AB’nin hâlihazýrda Türkiye’nin en büyük ticari ortaðý olduðu ve ülkemize en
fazla uluslararasý doðrudan yatýrým saðlayan bölgeselleþme hareketi olduðu vurgulanmaktadýr. 

Gümrük Birliði konusunda ise 10.Plan’da GB’nin ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari iliþkilerini
belirleme serbestisine sahip olduðu ifade edilmektedir. “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bir yandan
AB üyeliði hedefini sürdürürken diðer yandan son dönemde yoðunluk kazanmýþ olan küresel düzeyde
ekonomik ve sosyal iþbirliði faaliyetlerini ve komþularýyla iliþkilerini geliþtirmeyi devam ettirmesi
önem taþýmaktadýr” denilmektedir. Bu baðlamda iktidar partisinin “komþularla sýfýr sorun” teorisi ve
bunun pratiðe yansýmýþ uygulamasý konularýnda eksiklikler vardýr. 
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Diðer taraftan, 42. Paragrafta “Türkiye ile AB arasýndaki ticari ve ekonomik iliþkilerin
geliþmesinde kilit bir aþamayý oluþturan Gümrük Birliði, Türkiye için üyeliðe giden sürecin bir parçasý
olarak deðerlendirilmektedir. Diðer taraftan Gümrük Birliði, ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari
iliþkilerini belirleme serbestisi imkanýný kýsýtlamaktadýr.” denilmekte olup, bu konu üzerinde bir
tartýþma açýlmadan baþka konulara geçilmiþtir. Bununla birlikte, söz konusu ifadelerden, Hükümetin
Gümrük Birliði konusundaki net ve açýk düþüncesi anlaþýlamamaktadýr. Hükümet eðer Gümrük
Birliðine karþý eleþtirel bir yaklaþým benimsiyorsa bunu açýkça ortaya koymalýdýr. 

“Þehirleþme Sürecinin Hýzlanmasý” baþlýðý altýnda ise þehirlerde sosyal ve mekansal ayrýþma
riskinin olduðu ifade edilmektedir. Bu baðlamda toplumumuzun yapýsýnda olan komþuluk iliþkileri,
mekânsal sahiplenme gibi olgularýn AKP döneminde yozlaþtýrýldýðý üzerinde durulabilir. Ýstanbul
gibi bazý metropollerde özellikle Roman kökenli yurttaþlarýmýzýn “Kentsel Dönüþüm Süreci” adý
altýnda evlerinden ayrýlmak zorunda býrakýlmasý hususlarýna vurgu yapýlabilir. 10.Plan’da þehirleþme
sürecinin, þehirleri daha rekabetçi, yaþanabilir ve sürdürülebilir bir niteliðe kavuþturacak biçimde
yönetilmesi, ülkemizin kalkýnma hedeflerine ulaþmasýna önemli katký saðlayabileceði üzerinde
durulmaktadýr. Kentsel Dönüþüm projelerinde kamu harcamalarýný asgariye indirme amacý
vurgulanmaktadýr. Bu da, iktidar partisince suiistimal dedikodularýnýn sýk iþitildiði TOKÝ gibi bir
kurumun önümüzdeki 5 yýllýk süreçteki yeni misyonu ve vizyonu konusunda fikir vermektedir. 

“Ýklim Deðiþikliði ve Çevre” baþlýðý altýnda yer alan paragraflarda ise özetle, ülkemizin aldýðý
kararlar ve yürüttüðü projelerle çevresel tehditleri fýrsata dönüþtürme potansiyeline sahip olduðu
vurgulanmaktadýr. Bu noktada, iktidar partisinin özellikle de Gezi Parký olaylarý sýrasýndaki tutumunu
ve Çevre Kanunu ile ilgili protestolarý gündeme getirmek önemli olabilir. Dünya Saðlýk Örgütü’ne
göre, kentte kiþi baþýna düþen yeþil alanýn en az 9 metrekare olmasý gerektiðini, 10 ila 15 metrekarenin
ise ideal olduðunu belirtiyor. Geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna düþen yeþil alan ortalama 20 metrekare
civarýnda seyrederken Türkiye’de 1 ila 9 metrekare arasýnda deðiþmektedir. Bu durum AKP
iktidarýnýn sürdürülebilir bir çevre yaratmak anlamýndaki vizyonuyla çeliþmektedir. 

Dünya Ekonomisindeki Makroekonomik Geliþmeler ve Beklentiler
Planýn dünya ekonomisindeki geliþmeler bölümünde Türkiye’nin durumunu geliþmiþ ülkelerle ve

benzer durumda olduðumuz geliþmekte olan ülkelerle karþýlaþtýrmalý olarak ele alan tablolar ve
analizlerin olmadýðý görülmektedir. Dünya ekonomisine iliþkin temel makro ekonomik göstergeler adlý
tablo çok özet bir tablo olup, Türkiye’yi dünya ekonomisindeki konumunu ortaya koymaktan uzaktýr.
Bununla birlikte, Hükümetin 2023’te dünyanýn onuncu büyük ülkesi olacaðýna iliþkin öngörüsü varsa
konunun dinamik bir analiz çerçevesinde ele alýnmasýna ve ülkemizin rekabet içinde olduðu benzer
geliþmiþlik düzeyinde olduðumuz ülkelerle karþýlaþtýrmalý bir biçimde tanýmlanmasýna ihtiyaç vardýr. 

Bu bölümde küresel krizin etkilerinin devam edeceði varsayýmlarý yapýlmýþ olmasýna raðmen,
esas itibarýyla krizin devam edip etmeyeceði konusu açýkça ortaya konulmamýþtýr. Son yaþanan krizin
kapitalist sistemin sistemik bir krizi olup olmadýðý konusunun tartýþýlmasýna ihtiyaç vardýr. Bu durum
geliþmekte olan ülkelere akacak olan uluslararasý likidite miktarýný etkileyerek hem geliþmekte olan
ülkeleri hem de ülkemizi ciddi biçimde etkileme potansiyeline sahip bulunmaktadýr. 

Diðer taraftan, küresel krizin etkilerini sürdürmesi beklenmesi ile dünya ekonomisinin kriz
öncesi büyüme hýzýný yakalamasý arasýnda bir çeliþki bulunmaktadýr. Bununla birlikte, IMF’nin Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu Onuncu Plan hazýrlanýrken hiçbir eleþtiriye tabi tutulmadan aynen kabul
edilmiþtir. Açýktýr ki IMF geçmiþte sýklýkla yapmýþ olduðu gibi yakýn zamanlarda söz konusu
tahminlerini deðiþtirebilir. Bununla birlikte, önümüzdeki 5 yýlýk dönemi belirleyecek olan Plan böyle
bir esneklikten yoksundur. 
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Planda küresel ekonomi ile ilgili olarak tespit ettiðimiz önemli eksiklikler bulunmaktadýr.
Bunlardan biri, Avrupa Birliði ile Amerika Birleþik Devletleri arasýnda imzalanma sürecine giren
serbest ticaret anlaþmasý olup, bu anlaþmanýn hiç zikredilmemiþ olmasý hayretle karþýlanmýþtýr. Dünya
ekonomisinin yüzde 40’ý kadar bir büyüklük, gayrisafi yurt içi hasýla olarak, 1 trilyar dolarlýk bir ticaret
hacminin fark edilmemiþ olmasý planýn nasýl hazýrlandýðý konusunda soru iþaretleri ortaya koymuþtur.

Diðer önemli bir eksiklikte, dünyadaki risk iþtahýnýn yani küresel sermayenin risk iþtahýnýn
bitmeyeceðinin varsayýlmasýdýr. Oysa daha geçen hafta FED’in “Artýk parti bitti, önümüzdeki yýldan
itibaren dünyaya likidite vermeyeceðim.” demesiyle birlikte gerçekten çok ciddi sarsýntýlar
yaþanmýþtýr ve yaþanmaya devam edecektir. Bu durum Planýn  gerçekçi bir vizyondan yoksun
olduðunu göstermektedir.

Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Geliþmeler
Bu bölümde esas olarak Dokuzuncu Plan döneminin makroekonomik ve sektörel geliþmeleri

deðerlendirilmiþtir.  
Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn vizyonu “Ýstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaþan,

küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüþen, AB’ye üyelik için uyum sürecini
tamamlamýþ bir Türkiye” olarak tanýmlanmýþtýr. Bununla birlikte, söz konusu vizyonun gerçekleþmediðini
görmekteyiz. Öncelikle AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye tamamen bugün
iþlevsiz hâle gelmiþtir. Hâlbuki Türkiye’nin planlama geleneklerinde beþ yýllýk planlarýn hazýrlanmasý
esasken, ilk defa Dokuzuncu Kalkýnma Planý yedi yýllýk bir perspektifle hazýrlanmýþtýr. Bunun da nedeni
AB bütçe sürecine uyum saðlanmasý olarak açýklanmýþtýr. Bununla birlikte, gelinen nokta büyük bir
baþarýsýzlýktýr. AB ile üyelik sürecinde ciddi bir ilerleme kaydedilmediði gibi, AB ile iliþkilerdeki sorunlar
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini gölgeleyecek bir aþamaya ulaþmýþtýr. Bunun sonucunda da Dokuzuncu
Planýn “AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye” iddiasý Onuncu Kalkýnma Planýnda
yer almamýþ ve fiilen ortadan kalkmýþtýr.

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn “Ýstikrar içinde büyüyen” bir ekonomi iddiasý yüzde 7 olan
ortalama büyüme hýzýnýn yüzde 3,5 oranýnda gerçekleþmesi neticesinde ortadan kalkmýþtýr. O açýdan
eðer büyüme hýzý yarýya düþmüþse burada bir istikrar içinde büyüme göremeyiz. 

Planýn “gelirini daha adil paylaþan” hikâyesi de Türkiye açýsýndan bir þey ifade etmemektedir.
Gini katsayýsýna bakýldýðýnda çok ufak bir kýsým deðiþiklikler vardýr. Ama biz biliyoruz ki toplum
içinde zengin ve fakir kesim arasýndaki fark gittikçe büyümektedir ve bunun sonucunda da
Türkiye’de yoksulluk ciddi biçimde artmaktadýr. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý vizyonunun “Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip ve bilgi
toplumuna dönüþen bir Türkiye” bileþenleri açýsýndan bakýldýðýnda Türkiye’nin bu alanlarda ciddi bir
geliþme kaydedemediði görülmektedir. Nitekim imalat sanayinin teknoloji yoðunluðu açýsýndan
bakýldýðýnda Türkiye’de düþük ve orta düþük teknolojili bir üretim ve katma deðer yapýsýnýn hakim
olmaya devam ettiði görülmektedir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda plan öncesi dönemde Türkiye’de ekonomik ve sosyal geliþmeler
bölümünde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduðu durum anlatýlmaktadýr. Burada belirtilmesi gerek
önemli bir husus aslýnda planýn tümüne de damgasý vurmaktadýr. O da ulaþýlamayan temel amaçlarýn,
gerçekleþtirilemeyen hedeflerin baþlýca sorumlusu olarak küresel krizin gösterilmesidir. Diðer bir
ifadeyle Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn ekonomide ciddi bir yapýsal dönüþümü saðlamayý amaçlayan,
oldukça iddialý bir plan olma niteliðinin gerçekleþmemesi küresel kriz bahanesi ile geçiþtirilmek
istenmektedir. 

– 38 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

Gökhan /



Küresel kriz her zaman olabilir. Dünya ekonomisinin sistemik krizleri belli aralýklarla belli
bölgelerde veya dünya ölçeðinde tekrarlanmakta olup krizin etkisinin ne kadar süreceði ve þiddeti
deðiþebilmektedir. Bu krizlerin yayýlma etkileri elbette hem geliþmiþ ülkeleri hem de bizim gibi olan
ülkeleri de etkilemeye devam edecektir. Bununla birlikte, ülke olarak bu krizleri öngörmenin yaný sýra,
iddialý hedefler ortaya koyan ve bu çerçevede ekonomimizin dönüþümünü saðlayacak planlar ve
programlar hazýrlamaya ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. 

Diðer taraftan Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn makroekonomik hedef ve tahminleri üzerinde
durduðumuzda, bunlarda çok büyük sapmalar olduðunu görmekteyiz. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda
yýlýk ortalama büyüme hýzý yüzde 7 olarak öngörülmesine raðmen gerçekleþme yüzde 3,5 olmuþtur. 

Kiþi baþýna millî gelir 10 bin dolarý ancak millî gelirde yapýlan revizyonla bulmuþtur. Bildiðiniz
üzere 2008 yýlýnda yapýlan revizyonla millî gelir yaklaþýk yüzde 30 civarýnda artmýþtýr. O yüzden
bugün 10 bin dolarý geçen kiþi baþýna millî gelirin aslýnda 7 bin dolarlar civarýnda gerçekleþtiðini
görmekteyiz.

Toplam sabit sermaye yatýrým artýþ hýzý planda yüzde 9,1 olarak öngörülmekteyken yüzde 4,4
olarak gerçekleþmiþtir. Bir ekonominin büyümesi için yatýrýmlara ihtiyaç vardýr.

Sanayinin millî gelir içindeki payýnýn artmasý öngörülmesine raðmen sanayinin millî gelir
içindeki payý azalmaktadýr. 

Dýþ ticaret içinde ihracatýn 2013 yýlýnda 210 milyar dolar olarak öngörülmesine raðmen 158
milyar dolar, ithalatýn ise 275 milyar dolar olarak öngörülmesine raðmen 253 milyar dolar seviyesinde
gerçekleþmesi beklenmektedir. Bu geliþmeler sonucunda Plan döneminin son yýlý olan 2013 yýlýnda
millî gelirin yüzde 3’üne gerilemesi öngörülen cari iþlemler açýðýnýn millî gelir içindeki payý yüzde
7,1 olarak gerçekleþmektedir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda TÜFE artýþ hýzý yüzde 3 gibi çok iddialý bir hedef olarak
belirlenmiþ olup, 2013 yýlýnda Merkez Bankasý hedefi yüzde 5,3’tür. 

Kamu kesimi borçlanma gereðinin mili gelire oranýnýn 2006’da yüzde 0,9 fazla verirken 2013
yýlýnda 3,6 fazla vermesi öngörülmüþtür. Bununla birlikte ayný dönemler itibarýyla gerçekleþmenin
yüzde 1,8 fazladan yüzde 1,5 açýða dönmesi beklenmektedir. 

Ýþsizlikte ise Planda yüzde 7,7’lik bir iþsizlik oraný öngörülmüþ olmasýna karþýlýk, 2013 yýlý
gerçekleþmesinin yüzde 8,9 olmasý öngörülmektedir. 

Diðer taraftan Dokuzuncu Planýn en önemli bölümlerinden biri planýn uygulama, izleme ve
deðerlendirme aþamasýdýr. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda DPT Müsteþarý baþkanlýðýnda ilgili
bakanlarýn üst düzey yöneticilerinden oluþacak bir Plan Ýzleme ve Yönlendirme Komitesinin
oluþturulmasý öngörülmüþtür. Söz konusu Komitenin yýlda en az bir defa toplanarak Plan
uygulamalarýný deðerlendirmesi, hedeflere iliþkin geliþmeleri izlemesi, programlama ve bütçeleme
çalýþmalarýna yön vermesi ve bu çerçevede yýllýk plan ilerleme raporlarýný hazýrlayarak Bakanlar
Kuruluna sunmasý beklenmektedir. Bununla birlikte, bu alanda çok ciddi bir baþarýsýzlýkla
karþýlaþýlmýþtýr. Nitekim söz konusu komite kurulmadýðý gibi, yýllýk planlarýn uygulanmasý hiçbir
þekilde izlenmemiþtir. Bunun sonucunda Plan dönemi süresinde gerçekleþtirilecek amaç ve
hedeflerde, uygulanacak politikalarda ne gibi geliþmeler olduðu hakkýnda bir fikir edinilmesi
mümkün olamamýþtýr. 
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ONUNCU KALKINMA PLANININ TEMEL AMAÇLARI VE ÝLKELERÝ
Onuncu Kalkýnma Planý hazýrlanýrken Dokuzuncu Kalkýnma Planýna da hâkim olan stratejik

planlama anlayýþý devam ettirilmiþtir. Bu hâliyle de Plan kurumlarýn hazýrlamýþ olduðu stratejik
planlara oldukça benzeyen bir yapýya bürünmüþ gözükmektedir. Buna ilaveten Plana “Öncelikli
Dönüþüm Programlarý” adý altýnda yeni bir bölüm eklenmiþtir. Bu bölüm son yýllarda yýllýk
programlarda Politika Öncelikleri ve Tedbirler adý altýnda oluþturulmuþ bulunan bazý somut
önceliklerin Plan metnine de taþýnmasý anlamýna gelmektedir. 

Ülkemizdeki Planlama gelenekleri ve deneyimi daha makro boyutta, sektörel ve bölgesel
perspektifleri de içeren planlarýn yapýlmasýna dayalý olmuþtur. Bununla birlikte, ilk önce 9. Plan ile
baþlayan þimdi de 10. Plan ile devam eden Planlarýn giderek bir program yapýsýna dönüþmesi ve
adeta bir acil eylem planý çerçevesinde öncelik-tedbir yapýsý üzerinden kurgulanmasý eðilimi devam
etmektedir. 

Planlarýn “Ýzleme, Deðerlendirme, Koordinasyon” iþlevlerinin gerçekleþtirilemediði bir yapýda
böyle bir yöntemi benimseyerek Plan önceliklerinin izlenebilmesini ve bu kapsamda ölçülebilmesini
saðlamak kolaycý bir yöntem olarak gözükmektedir. Bu çerçevede yapýlmasý gereken, Planlarýn
“Ýzleme, Deðerlendirme, Koordinasyon” iþlevlerinin yapýlmasýný saðlayacak tedbirleri gerektiði
þekilde almak ve Kalkýnma Bakanlýðýný bunu yapacak bir yetki ve güç ile donatmaktýr. Yoksa
Kalkýnma Planlarý kâðýt üzerinde kalan belgeler olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý oldukça iddialý bir plan olarak hazýrlanmýþ olup, kamuoyuna ülkenin
yapýsal dönüþümünü saðlayacak bir plan olarak takdim edilmiþtir. Bununla birlikte, 2008-2009
küresel krizi plan önceliklerini ve hedeflerini ulaþýlamaz hale getirmiþtir. Bunun sonucunda da yapýsal
dönüþümü saðlamaya çalýþan bu iddialý plan birdenbire klasik bir istikrar programýna dönüþmüþtür. 

Bununla birlikte, dünya ekonomisinin belli aralýklarla krizlere girmesi olaðandýr. Bu krizlerin
etkisinin nasýl olacaðý ve ne kadar süreceði de bilinemeyebilir. Bununla birlikte, Türkiye olarak bu
krizleri öngören, bu krizlerden etkileneceðini bilen, fakat bunun ötesinde belli iddialarý ortaya koyan
ve bu çerçevede ülkenin dönüþümünü saðlamayý amaçlayan plan ve programlar hazýrlamaya
ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ne yazýk ki bu iddia Onuncu Kalkýnma Planý’nda gözükmemektedir.
Onuncu Kalkýnma Planý, oldukça mahcup bir biçimde hazýrlanmýþ, iddiasýz bir plandýr. Bu
iddiasýzlýðýn altýnda önümüzdeki dönemde de küresel krizin etkilerinin görülmeye devam edeceði,
uluslararasý likiditenin eskisi kadar bol olmayacaðý varsayýmý vardýr. 

Bu çerçevede, ülkemizde uzun yýllardýr uygulanmakta olan bu büyüme modelinden ciddi bir
kopuþa ve bu çerçevede 2001 krizi sonrasý istikrar amacýyla ortaya konulmuþ olan bu programýn
deðiþmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. 

Bu durum da böyle bir iddiasýz bir planla, küresel krizin devam edeceði öngörüsüne teslim olan
ve ekonomide ciddi yapýsal dönüþümleri öngörmeyen bir planla 2023 hedeflerine ulaþýlabilmesi
mümkün gözükmemektedir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý’ndaki temel amaçlarýn ve özellikle de somut hedeflerin makro-
ekonomik anlamda hem de sektörler anlamýnda gerçekleþmemesinin sorumlusu küresel kriz ve onun
getirdiði sonuçlar olarak ortaya konulmuþtur. Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz
etkilerinin olduðu inkar edilemez. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri
içinde de krizleri sýk sýk tekrarlanmaktadýr. 1988, 1994, 1999, sonra 2001, bunlar Türkiye
ekonomisinin kendine özgü krizleridir. Elbette bunlarý tetikleyen, bunlarý etkileyen dünyada
geliþmeler olmuþ olabilir ama temel anlamda Türkiye ekonomisinin belli problemleri vardýr. Bu
problemleri þöyle özetleyebiliriz. 
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� Yurtiçi tasarruf oranlarý yetersizdir ve bunun sonucunda Türkiye ekonomisindeki büyüme
dýþ tasarruflara dayalý bir yapý içinde geliþmektedir. 2003-2012 döneminde Türkiye’nin yurtiçi
tasarruflarý artmamýþ, aksine azalmýþtýr. 1990’lý yýllarda millî gelir içindeki pay olarak yüzde 23’ler
civarýnda olan yurtiçi tasarruflar, 2003-2012 döneminde yüzde 15’lere gerilemiþtir.  

� Cari iþlemler açýðý sürekli olarak yükselme eðilimindedir. Elbette, bu cari açýðýn içinde
enerji fiyatlarýndaki yükseliþin de payý vardýr. Ama enerji dýþarýda tutulduðunda da Türkiye ekonomisi
cari iþlemler açýðý vermektedir. Zaten Türkiye’nin enerji ithalatýnýn (TÜÝK 27’nci Fasýl) toplam ithalat
içindeki payý yüzde 20’ler civarýndadýr. Kriz yýllarýnda ise bu oran yüzde 25’lere çýkmaktadýr. Demek
ki, cari açýðýn enerji ithalatýndaki artýþýn dýþýnda baþka önemli sebepleri de vardýr ki bunlarýn en
önemlisi Türkiye’nin hem üretim hem de ihracat yapýsýnýn ara malý ithalatýna olan yüksek oranlý
baðýmlýlýðýdýr. Bu baðýmlýlýk AKP döneminde hýzla artmýþ olup, ekonomi yavaþlasa bile cari iþlemler
açýðý beklendiði kadar düþmemektedir. 

� Üçüncü bir problem, kamu kesimi dengelerinin sürdürülebilir olmamasýdýr. Mevzuata baðlý
zorunlu harcamalarýn yüksek düzeyi (özellikle sosyal güvenlik sisteminin yükümlülükleri) ve
ekonomik büyümeye aþýrý duyarlý dolaylý vergilere dayalý bir vergi yapýsý kýrýlganlýðý artýrmaktadýr.
Ekonomide yüksek kayýt dýþýlýk devam etmektedir. Hükûmetin en çok övündüðü konulardan biri
olan mali disiplin ve bu çerçevede bütçe performansý 2012 yýlýnda büyümenin yavaþlamasýyla birlikte
altüst olmuþtur.  

� Ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarý ve istihdam oranlarý çok düþüktür. Nitekim, Türkiye’de
iþgücüne katýlým oraný yüzde 49 iken, OECD ülkelerinin iþgücüne katýlým oraný ortalamasý yüzde
70’tir. Diðer bir ifadeyle Türkiye mevcut insan kaynaklarýnýn ancak yarýsýný kullanmaktadýr. Bu
çerçevede, diðer ülkeler ile kýyaslayarak “Türkiye OECD ülkeleri içinde en düþük iþsizlik oranýna
sahip olan ülkelerden biridir” tespiti eksik bir deðerlendirmeyi içermektedir.

� Diðer bir yapýsal sorun da, imalat sanayisindeki teknoloji yoðunluðunun çok düþük
olmasýdýr. Gerek üretimde, gerekse ihracatta Türkiye imalat sanayi düþük ve ortanýn altý teknoloji
yoðunluðuna sahip sektörlerde ve ürünlerde uzmanlaþmýþ bulunmaktadýr. Yüksek teknolojili
sektörlerin toplam içindeki payý yüzde 2-3’ler civarýnda olup 2003-2011 döneminde sürekli olarak
azalmýþtýr. Diðer bir ifadeyle, Türkiye ekonomisi aðýrlýklý olarak katma deðeri düþük,  niteliksiz ve
düþük nitelikli emeðe dayanan, kayýt dýþýlýðýn yaygýn olduðu bir ekonomik yapýya sahip olup, dünya
ekonomisiyle bu iþbölümü üzerinden bütünleþmektedir. 

Evet, þimdi, tabii, bu yapýsal problemler geçmiþte de vardý ama AKP döneminde bunlarýn
çözülmediðini, tam tersine aðýrlaþtýðýný görüyoruz. Buradaki sýkýntýmýzý, itirazýmýzý ve eleþtiri
noktalarýmýzý da bunlar oluþturuyor.

Türkiye ekonomisinin büyüme performansý orta-uzun dönem eðilimleri itibariyle incelendiðinde,
ekonomik aktivite hacmindeki dalgalanmalarýn ekonominin bir karakteristiði haline geldiði, hýzlý
büyüme dönemlerinin ekonomideki daralmalar ve krizler ile kesintiye uðradýðý görülmektedir (the
boom and the bust cycle). Nitekim 1994, 1999, 2001 ve 2009 yýllarýnda ekonomide negatif büyüme
hýzlarý kaydedilmiþtir. Bunun sonucunda ise ekonomide bazý yýllarda yüksek oranlý büyüme hýzlarýna
ulaþýlmasýna raðmen, ekonomik büyümenin ciddi biçimde yavaþladýðý ve ekonominin daraldýðý
yýllarýn etkisiyle büyüme hýzý ortalamalarýnýn düþtüðü görülmektedir.
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Burada vurgulanmasý gereken önemli konu bu küresel kriz olmamýþ olsaydý da Türkiye
ekonomisinin bir krize doðru gitmekte olduðudur. 2001 krizi sonrasýnda ekonomi yeniden büyümeye
baþlamýþ olup, büyüme hýzý 2004 yýlýnda en yüksek seviyesine çýkmýþtýr. Ýzleyen dönemde ise büyüme
hýzý yavaþlama eðilimine girmiþtir. Diðer bir ifadeyle küresel kriz Türkiye ekonomisini vurmadan
önce de -ki 2008 yýlýnýn son çeyreðinde vurmuþtur- Türkiye ekonomisinde ciddi bir yavaþlama söz
konusu olmuþtur. Bu anlamda, her þeyin sorumlusu olarak küresel krizin gösterilmesini çok doðru
bulmuyoruz. Diðer taraftan, krizden en hýzlý çýkan ülke olmakla övünen bir ülkede de hedeflerdeki
sapmalarýn yegâne sorumlusunun küresel kriz olarak gösterilmesini de kabul etmiyoruz.

Onuncu Kalkýnma Planý döneminde yüzde 5,5’lik bir büyüme hýzýnýn Türkiye’yi bir yere
götürmesi mümkün deðildir. Benzer þekilde yüzde 19’luk bir yurtiçi tasarruf oraný Türkiye gibi
geliþmekte olan bir ülke için yeterli deðildir. Nitekim yurtiçi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý
yoðun rekabet içinde olduðumuz geliþmekte olan ülkelerde çok daha yüksektir. Bu çerçevede, yurt
içi tasarruflarýn GSYH’ya oraný, IMF rakamlarýna göre, 2011 yýlýnda Çin’de yüzde 51,4, Hindistan’da
yüzde 31,6, Güney Kore’de yüzde 31,8, Singapur’da yüzde 44,4, Tayvan’da yüzde 30, Endonezya’da
yüzde 33, Malezya’da yüzde 34,6, Meksika’da yüzde 24,2 Arjantin’de yüzde 22,5, Brezilya’da yüzde
18,5 iken Türkiye’de yüzde 13,9 olmuþtur. 

Diðer taraftan, Türkiye’de yurtiçi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý önceki dönemlerde daha
yüksek seviyelerde gerçekleþmiþti. 1990’lý yýllarda yurt içi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý yüzde
23’tür. Ayrýca bu oran 1980 yýlýnda yüzde 22,4, 1985 yýlýnda yüzde 20,5, 1990 yýlýnda yüzde 24,7,
1995 yýlýnda yüzde 24,6, 2000 yýlýnda ise –ki 1999 ve 2001 krizinin ortasýndadýr- yüzde 18,4 olmuþtu.
Bu çerçevede, önümüzdeki 5 yýllýk dönemde yüzde 19’luk bir yurtiçi tasarruf oranýnýn hedeflenmesi
anlamlý gözükmemektedir. 

Cari iþlemler açýðýnýn millî gelire oranýnýn plan döneminde yüzde 5,8 olmasý öngörülmüþtür.
Bununla birlikte, yüzde 5,5 büyüyen bir ekonomide yüzde 5,8 yüksek bir cari açýktýr. Kaldý ki bunun
tutmasý da mümkün deðildir. Nitekim enflasyonun plan döneminde yýllýk ortalama yüzde 4,8,
kümülatif yüzde 26,4 oranýnda artmasý öngörülmüþtür. Plan döneminde dolar kurunun 2013 yýlýnda
1,83 TL olan seviyesinden 2018 yýlýnda 1,97 TL’ye çýkmasý neticesinde nominal döviz kurundaki
artýþýn yüzde 7,7 olmasý beklenmektedir. Bunun sonucunda da TL reel olarak yüzde 9,5 oranýnda
deðer kazanacaktýr. Bununla birlikte, dolar kuru þimdiden 1,94 TL’ye ulaþmýþtýr. Diðer taraftan, eðer
bu kur artýþý gerçekleþirse – ki bu durumda Türk lirasý deðer kazanacaktýr - bu durum sýcak paraya
dayalý büyüme modelinin, “dýþarýdan para gelsin, Türkiye büyüsün”, modelinin devam edeceði
anlamýna gelecektir. Bunun sonucunda cari iþlemler açýðýnýn milli gelir içindeki payýnýn yüzde 10’lara
yükselerek ekonomideki bütün dengeleri bozucu yönde bir etki yapmasý muhtemeldir. 

2023 Hedefleri 
Hükümetin 2023 Vizyonu çerçevesinde ekonomik alanda ortaya koyduðu ve 2013 Yýlý Bütçe

Kanun Tasarýsý görüþmeleri sýrasýnda da sýklýkla dile getirilen hedefler tartýþmalý gözükmektedir. Söz
konusu hedefler arasýnda,

“2023’te Türkiye dünyanýn ilk 10 ekonomisinden birisi olacak” 
“2023’te Türkiye’de kiþi baþýna düþen milli gelir 25 bin dolar olacak”

hedefleri bulunmaktadýr. Bununla birlikte, gerek yaptýðýmýz teknik hesaplamalar, gerekse hükümetin
uygulamaya koymayý taahhüt ettiði politikalar açýsýndan bakýldýðýnda bu hedeflere ulaþýlmasý
imkânsýz gözükmektedir. 
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2012 yýlýnda dünyanýn 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10
ekonomisinden biri olacaðý hedefi, Türkiye ekonomisinin konumunu ve yapýsal problemlerini dünya
ekonomisi ölçeðinde ve bu çerçevede geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerle karþýlaþtýrmalý bir
perspektifte ele almayan bir varsayýma dayanmaktadýr. Elbette, bir ülke çok iyi bir planlama süreciyle
her yýl ekonomisinin ne kadar büyüyeceðini öngörerek milli gelirini artýrabilir. Bununla birlikte, diðer
rakip ülkelerin büyüme performanslarýný bilmek nasýl mümkün olabilir. Diðer bir ifadeyle, Çin’in,
Hindistan’ýn, Endonezya’nýn, Malezya’nýn veya sýralamada bizden daha altta olan bazý ülkelerin
önümüzdeki yaklaþýk 10 yýllýk dönemdeki büyüme performanslarýný nasýl bilebiliriz. Bu çerçevede,
statik deðil, dinamik bir analize ihtiyaç bulunmaktadýr. 

Türkiye’nin 2023’te kiþi baþýna 25 bin dolarlýk milli gelir hedefine ulaþmasý ise AKP’nin
iktidarda olduðu 2003-2013 dönemi gerçekleþmeleri ve 2014-2018 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu
Kalkýnma Planý öngörüleri ýþýðýnda mümkün gözükmemektedir. Nitekim 2014-2018 dönemi büyüme
hedefi ortalamasýnýn da yüzde 5,5 oranýnda belirlenmesi Türkiye’nin 2023’te kiþi baþýna 25 bin
dolarlýk milli gelir hedefine ulaþýlmasýný adeta imkânsýz kýlmaktadýr. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaþabilmesi için nasýl bir büyüme hýzýna
ulaþmasý gerektiði çeþitli senaryolar altýnda tartýþýlabilir. Bilindiði üzere, Türkiye’de millî gelir önce
TL cinsinden hesaplanýr sonra dolar kuru üzerinden dolar cinsine çevrilir ve ülke nüfusa bölünerek
kiþi baþýna millî gelir bulunur. CHP Plan ve Bütçe Komisyon üyelerince “2019-2023 dönemini
kapsayan 5 yýlda Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyürse kiþi baþýna düþen gelir 25 bin dolar olacak?”
sorusuna yönelik yapýlan hesaplamada öncelikle ortalama yüzde 1,25’ler seviyesinde olan nüfus artýþ
hýzý biraz daha aþaðýya çekilerek nüfus serisi 2023’e kadar çekilmiþ ve ardýndan deðiþik varsayýmlar
altýnda dolar kuru artýþýyla yurt içi fiyat artýþlarý (yurt dýþý fiyatlarý da dikkate alarak) karþýlaþtýrýlarak
tahmini büyüme hýzlarý ortaya konulmuþtur:

Birinci senaryoya göre, eðer kur artýþý yurt içi-yurt  dýþý enflasyon farký kadar artarsa -ki bu reel
kurun sabit kalmasý anlamýna gelmektedir- 2023 yýlýnda millî gelirin 25 bin dolar olmasý için Türkiye
ekonomisinin 2019-2023 döneminde en az yýllýk yüzde 10 büyümesi gerekmektedir.

Ýkinci senaryo: Eðer kur artýþý yurt içi-yurt dýþý enflasyon farkýndan fazla olursa -ki bu reel kurun
artmasý demektir- ekonomide yüzde 15, yüzde 20 de büyüme saðlansa hedefi tutturmak mümkün
deðildir. 

Üçüncü senaryoda da kurun enflasyondan daha düþük artmasý yani TL’nin deðerli hâle gelmesi
halinde -tabii ki sonuç TL’nin ne kadar deðer kazandýðýna göre deðiþir- en az yüzde 8-9 oranýnda
yýllýk ortalama büyüme hýzý saðlanmasý gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum mevcut çarpýk
büyüme modelinin devam ettiði, yani deðerli TL’nin Türkiye’nin rekabet gücünü zayýflattýðý ve
ekonominin yüksek cari iþlemler açýðý verdiði bir yapýya iþaret etmektedir. 

2003-2013 döneminde Türkiye’nin yýllýk ortalama yüzde 5 oranýnda, Dokuzuncu Plan dönemi
olan 2007-2013 döneminde ise yüzde 3,5 oranýnda büyüdüðü düþünülürse bu hedeflere ulaþýlmasýnýn
mümkün olmadýðý açýkça ortadadýr. Bu çerçevede, 2023 hedefi olan 25 bin dolara ulaþýlabilmesi için
geçtiðimiz 10 yýlýn yaklaþýk iki katý düzeyinde bir büyüme oranýnýn yakalanmasý gerekir. Bununla
birlikte, Türkiye’nin hiçbir döneminde bu kadar uzun süreli yüksek büyüme oranlarý görülmemiþtir.
Türkiye ekonomisinin orta-uzun dönem eðilimlerine bakýldýðýnda, ekonomideki 4-5 yýllýk büyüme
dönemlerinin sonrasýnda bir daralma veya gerileme dönemine girildiði rahatlýkla görülebilir.  Eðer
Türk lirasý deðer kazanýrsa, yüzde 8-9 büyüme oranlarý ile belki hedefe ulaþýlmasý mümkün olabilir.
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Bununla birlikte, bu senaryo da ekonomide daha yüksek cari açýk ve daha yüksek iþsizlik ve yoksulluk
anlamýna gelecektir.

Buradan gözüken þudur ki, 2023 yýlýna iliþkin hedeflerin hiçbir gerçekçiliði ve inandýrýcýlýðý
yoktur. 

Maliye Politikasý

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda maliye politikasý alanýnda dolaylý-dolaysýz vergiler arasýndaki
dengesiz yapýya iliþkin olarak ortaya konulmuþ bir tespite veya politika önerisine rastlanýlmamýþtýr.
Oysa ülkemizde vergilerin yüzde 70’i dolaylý vergiler yani mal ve hizmet harcamalarý üzerinden
alýnan vergilerden oluþmaktadýr. Dolaylý vergiler gelir daðýlýmýný bozan vergilerdir. Ayrýca, ülkemizde
dolaylý vergilere dayalý vergi yapýsý ekonomik büyümeye karþý çok duyarlý bir durumdadýr. Nitekim
2012 yýlýnda ülkemizde görüldüðü üzere, yurtiçi talepteki hýzlý gerileme sonucunda vergi gelirleri de
ciddi biçimde düþmüþ ve bunun sonucunda bütçe açýðý ve kamu kesimi borçlanma gereði artmýþtýr. 

Diðer taraftan, Planýn 444’üncü paragrafýnda “Kamu harcamalarýnýn toplam hasýla içindeki
payýnýn arttýrýlmamasýna ve böylelikle kamunun özel sektörü dýþlayýcý etkisini en aza indirmesine
dikkat edecektir.” denilmektedir. Bununla birlikte, böyle bir dýþlayýcý etki yoktur. Yani, kamunun
açýklarý artacak, kamu bu açýklarý kapatmak için bankacýlýk ve finans sistemine gidecek, paranýn
talebi artacak, faizler yükselecek, özel sektör borçlanamayacak veya daha yüksek maliyetle
borçlanacak anlayýþý gerçekçi gözükmemektedir. Kamu yatýrýmlarýyla özel yatýrýmlar arasýnda
dýþlama etkisi (crowding-out) deðil, tamamlama etkisi (crowding-in)” etkisi vardýr. Kamu, yatýrým
yaparak, özellikle altyapý yatýrýmlarýnda yoðunlaþarak hem özel sektörün de üzerinde üretim
yapabileceði daha geliþkin bir altyapýyý ortaya koyar, hem de ekonominin verimlilik düzeylerini
yükseltir. 

Diðer taraftan, bugün birçok geliþmiþ ülkede, özellikle Ýskandinav ülkelerinde hem vergilerin
hem de kamu harcamalarýnýn millî gelirdeki paylarý yüksektir. Yani, vergi yükü daha yüksektir ama
ayný zamanda kamu harcamalarý da hem nicelik hem nitelik olarak çok daha yeterlidir. Bu anlamda,
kamu harcamalarýnýn toplam hasýla içindeki payý artmasýn anlayýþý fazla bir anlam ifade etmemektedir. 

Ülkemizin kalkýnmasý için yatýrýmlar çok önemlidir. Geliþmekte olan pek çok ülkede olduðu
gibi Türkiye ekonomisinin büyümesinde belirleyici en önemli unsurlardan biri sabit sermaye
yatýrýmlarýdýr. Sabit sermaye yatýrýmlarý üretim, istihdam, gelir artýþý, teknoloji, sermaye birikimi gibi
unsurlar üzerinde çok yönlü pozitif etkilere sahiptir. 

AKP döneminde kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelir içindeki payý gerilmiþtir. Nitekim
2002 yýlýnda yüzde 4,9 olan kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelire oraný, dönem içinde yüzde
3’lere kadar gerilemiþ olup son yýllarda yeniden yükselmeye baþlayarak 2012 yýlýnda yüzde 4,2
seviyesinde gerçekleþmiþtir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelir içindeki payýnýn yüzde
4,8’e yükselmesi öngörülmüþtür. Her ne kadar kamu yatýrýmlarýnda bir artýþ varsa da Türkiye gibi
geliþmekte olan, nüfusun arttýðý, kýrdan kente göç sonucu hýzlý kentleþme olgusunun görüldüðü ve
altyapý ve üstyapý ihtiyacýnýn yüksek olduðu ülkelerde daha yüksek kamu yatýrýmlarýna ihtiyaç
bulunmaktadýr. Günümüzde kamunun sadece fiziki ve sosyal altyapý alanlarýnda deðil, teknolojik
altyapýda da öncülük yapmasý önem arz etmektedir. 
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Son dönemlerde altyapý yatýrýmlarý alanýnda kamu-özel iþbirliði modellerinin yaygýnlýk
kazanmaya baþladýðý gözlenmektedir. Kamu yatýrýmlarýnýn dünyanýn hemen bütün ülkelerinde bütçe
olanaklarý ile yapýlmasý esastýr. Kamu yatýrýmlarýnýn bütçe dýþý yöntemlerle yapýlmasý mali disipline
ve bütçe prensiplerine aykýrý kabul edilmektedir. Ülkemizde ilk olarak enerji ve ulaþtýrma alanlarýnda
uygulamaya konulan kamu-özel iþbirliði modellerinin AKP döneminde eðitim ve saðlýðý da
kapsayarak giderek yaygýnlaþtýðý ve mali portresinin yükseldiði gözlenmektedir.

Bu durumun temel nedeni, geçmiþte kamunun yaptýðý fiziki ve sosyal altyapý yatýrýmlarýnýn
kamu-özel iþbirliði (KOÝ) modeliyle gittikçe artan bir biçimde özel sektöre devredilmesidir. Gerçekten
de rakamlar AKP döneminde kamu kesiminin yatýrým performansýnda ciddi bir gerileme olduðunu
göstermektedir. Nitekim ülkemizde kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn GSYH içindeki payý 2002
yýlýnda yüzde 4,9 iken, 2011 yýlýnda yüzde 4,1’e gerilemiþ olup, 2012 yýlýnda yüzde 4,3 seviyesinde
gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu durum, özellikle fiziki ve sosyal altyapý yatýrýmlarýnýn kamu
yatýrým programý çerçevesinde yapýlmasýnýn olanaklarý mevcut olduðu halde kamunun altyapý
yatýrýmlarýndan hýzlý bir biçimde çekildiðini göstermektedir. 

Diðer taraftan, kamu altyapý yatýrýmlarýnýn KOÝ modeliyle gittikçe artan bir biçimde özel sektöre
yaptýrýlmaya baþlanmasý, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengeleri ve orta-uzun dönem
büyüme potansiyelleri açýsýndan da ciddi problemler ortaya çýkarmaktadýr. Özel sektörün esas
itibarýyla “dýþ ticarete konu olan sektörler” dediðimiz üretim ve ihracatý artýracak imalat sanayi
sektörlerinde yoðunlaþmasý beklenirken, ülkemizde kamunun altyapý yatýrýmlarýndan çekilmesi
sonucu bu alana özel sektörün girmesi ciddi bir zafiyet oluþturmaktadýr. Bu açýdan da kamunun kendi
asli görevine dönmesine ve özel sektörün kamu sektörü ile bir ikame iliþkisi içinde deðil,
tamamlayýcýlýk iliþkisi içinde çalýþmasýna ihtiyaç vardýr. 

Öte yandan, AKP döneminde yap-iþlet, yap-iþlet-devret ve yap-kirala yöntemlerinin uygulandýðý
kamu-özel iþbirliði modelinin kullanýmýnýn, ilgili kanunda da yer alan, ileri teknoloji gerektiren veya
hizmetin istisnai özelliklerinden kaynaklanan tercihlerin çok ötesine taþýndýðý ve adeta belli sermaye
gruplarýna kaynak aktarým mekanizmalarý olarak kullanýldýðý görülmektedir.

Türkiye ekonomisinin bütçe açýklarý verdiði hepimizin malumudur. Bu çerçevede, söz konusu
altyapý yatýrýmlarýnýn KOÝ modeli yerine bizzat kamu tarafýndan yapýlmasý doðal olarak bütçe açýðýný
artýracak ve bu kapsamda Hazine daha fazla borçlanacaktýr. Bununla birlikte, özellikle dýþ borçlar
açýsýndan, Hazinenin bizzat borçlanmasý ile KOÝ modeli çerçevesinde özel sektör tarafýndan
borçlanýlmasýnýn getireceði yükün ülke ekonomisi açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý uygun olacaktýr.
Hazinenin daha düþük faizlerle ve daha uzun vadelerle borçlanma imkânlarýna sahip olduðu
düþünüldüðünde bu konu büyük önem kazanmaktadýr. 

Diðer taraftan, kamu-özel iþbirliði modeli ile yapýlan yatýrýmlar geleceðe yönelik bir koþullu
hükümlülük yaratmaktadýr. Bu koþullu yükümlülük, bir hesaplamaya göre 35 milyar dolar civarýnda
bir büyüklüðe ulaþan KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlar için sözleþmelere konulan Hazine garantisi
imkâný ile ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Diðer bir ifadeyle, KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlarda,
iþletme veya kira süresi içinde bazý koþullar oluþtuðu zaman, özel sektör dýþ borcu Hazine tarafýndan
yüklenilecektir. Bu durumun Türk mali sistemi üzerinde ciddi bir mali risk yaratacaðý açýktýr. Böyle
bir durumda hazinenin borcu üstlenmesi ve kamu borcunun artabilecek olmasý nedeniyle hazinenin
riski yükselecektir. Hazinenin riski dolayýsýyla faiz oranlarý yükselebileceði gibi, uluslararasý kredi
derecelendirme kuruluþlarýnýn Türkiye’nin kredi notunu düþürmesi olasýlýðý da gündeme gelebilecektir. 
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Diðer bir deyiþle, ülkemizde giderek yaygýn bir biçimde birçok kamu hizmeti alanýnda uygulanan
KOÝ modelleri, koþullu yükümlülükler olarak kýsa dönemde bütçe açýðýnýn düþük görülmesine neden
olurken, yükümlülüklerin uzun vadeye yayýlmasýna yol açmaktadýr. Kasým 2000 ve Þubat 2001
ekonomik krizlerinde de olumsuz sonuçlarýný yaþadýðýmýz devletin koþullu yükümlülüklerinin artmasý
ekonomi açýsýndan ciddi belirsizliklere yol açmakta ve riskleri artýrmaktadýr. 

Öte yandan, yapýlan son yasal deðiþiklikle, KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlarýn proje finansman
anlaþmalarýnda Hazine garantisinin kapsamýna finansmanýn türevleri de eklenmiþtir. 2008-2009
küresel krizinden alýnan derslerin ýþýðýnda, türev piyasalarý alanýnýn böyle bir Hazine garantisi
kapsamýna alýnmasýnýn büyük sakýncalar yaratacaðý düþünülmektedir. 

Bu belirsizliklerin yaný sýra Hazine garantisinin kullanýlmasýna yol açacak koþullarýn
gerçekleþmesi, borç yönetimi ve kamu finansmaný açýsýndan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan ve Merkezi Yönetim Bütçesinin hazýrlýk safhasýnda öngörülemeyen ek mali yüklerin doðmasýna
neden olarak ekonomideki mali disiplini bozucu yönde bir etki yapacaktýr. 

KOÝ modeline iliþkin olarak ortaya çýkan baþka bir sorun da, TBMM gündemine gelen bütün
yasa tasarý ve tekliflerinde muhalefetin ýsrarlý taleplerine raðmen yatýrým projelerine iliþkin etki
deðerlendirme analizlerinin verilememiþ olmasýdýr. Bu kapsamda, bir yatýrýmýn kamu yatýrým
programý kapsamýnda ilgili Bakanlýk tarafýndan yapýlmasýnýn maliyetleri ile Yap-Ýþlet Devret, Yap-
Ýþlet ve Yap-Kirala yöntemlerinden birini kullanarak KOÝ modeli çerçevesinde yüklenici firma
tarafýndan yapýlmasýnýn maliyetlerinin karþýlaþtýrmalý olarak görmek mümkün olamamaktadýr. 

Diðer taraftan, KOÝ modeli, sadece bir yatýrým finansman modeli olmayýp, yatýrýmýn gerçekleþmesi
sonrasýnda kamu hizmetinin nasýl ve kimler tarafýndan sunulacaðýndan, hizmet alanlarýn hizmetlerden
ne þekilde ve hangi koþullarda yararlanacaðýna kadar birçok alaný yeniden þekillendiren bir modeldir.
Bu model ile kamu hizmeti sunumunda AKP döneminde hýzla yaygýnlaþan taþeron çalýþma iliþkileri
sürecine de hýz kazandýrýlacak ve böylece ‘kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle gördürülmesi’
anlayýþý ortadan kaldýrýlacaktýr. Bunun sonucunda, çalýþanlarýn iþ güvencelerinin olmadýðý, çalýþma
koþullarýnýn ve ücretlerin taþeron þirketler tarafýndan belirleneceði, sürekliliði olmayan, güvencesiz ve
sömürüye açýk bir çalýþma iliþkisi temel kamu hizmeti alanlarýnda daha da yaygýnlaþacaktýr.

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus, bütün bu sorun alanlarýna raðmen, KOÝ modeli
ile yapýlan yatýrýmlar üzerinde TBMM’nin bir denetim yetkisinin olmamasýdýr. Bu kapsamda,
Sayýþtay’ýn KOÝ modelinin uygulamalarýný performans denetimine tabi tutmasýnýn ve müstakil bir
raporu her yýl Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Böylece,
TBMM’nin bu alandaki denetimi etkin bir biçimde saðlanabilecektir. 

Buna ilaveten, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunun özel gündemle
yapýlacak toplantý ile yýlda bir defadan az olmamak üzere Hükümet tarafýndan bilgilendirilmesine
iliþkin düzenlemelerin de mevzuata kazandýrýlmasý uygun olacaktýr. 

AR-GE Harcamalarý
Türkiye’de araþtýrma-geliþtirme (AR-GE) harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý oldukça

düþüktür. Nitekim 2006 yýlýnda yüzde 0,6 olan AR-GE harcamalarýnýn GSYH içindeki payýnýn 2011
yýlýnda yüzde 0,85 olarak gerçekleþtiði belirtilmektedir. Bu oran, hem 2007-2013 yýllarýný kapsayan
Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn sonunda ulaþýlmasý hedeflenen yüzde 2 oranýnýn, hem de geliþmiþ
ülkelerin ortalamasý olan yüzde 3 oranýnýn oldukça gerisinde olup hýzlý bir biçimde yükseltilmesine
ihtiyaç bulunmaktadýr. 
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Diðer taraftan, araþtýrma-geliþtirmeyle ilgili olarak tam zaman eþ deðeri araþtýrmacý sayýsý tutarsýz
gözükmektedir. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda tam zaman eþ deðeri araþtýrmacý sayýsý 2006 yýlý için
28 bin kiþi olarak belirtilmiþken, izleyen zamanlarda hazýrlanan yýllýk programlarda bu sayý 2006
yýlý için 54.444 olarak belirtilmiþtir. Bu çerçevede Dokuzuncu Planýn 2013 yýlý hedefi olan 80 bin kiþi,
rakamlar birdenbire iki katýna çýkartýlýnca 2011 itibarýyla 80 bini geçmiþtir. Bu durumun nereden
kaynaklandýðý anlaþýlamamýþtýr.

Ulaþtýrma ve Lojistik
Ülkemizin ulaþtýrma alanýnda karþý karþýya olduðu önemli sorunlardan birisi de ulaþtýrma türleri

arasýndaki dengesiz yapýdýr. Bu tespit, ülkemizde hazýrlanan kalkýnma planý, orta vadeli program,
yýllýk programlar ve benzeri dokümanlarda yapýlmýþ olup, ülke kaynaklarýnýn söz konusu dengesiz
yapýnýn düzeltilmesi amacý doðrultusunda kullanýlmasý gereði açýk bir biçimde ifade edilmiþtir.
Nitekim 2007-2013 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda “Ulaþtýrma türlerinin teknik
ve ekonomik açýdan en uygun yerlerde kullanýldýðý, dengeli, akýlcý ve etkin bir ulaþtýrma altyapýsýnýn
oluþturulmasýnda sistem bütüncül bir yaklaþýmla ele alýnacak.” ifadesi yer almýþtýr. 

Bununla birlikte, Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn tamamlanma yýlý olan 2013 yýlýna gelinmesine
raðmen, bu alanda ciddi bir baþarýnýn elde edilemediði ve hem yolcu taþýmacýlýðýnda hem de yük
taþýmacýlýðýnda karayollarýnýn payýnýn çok yüksek kalmaya devam ettiði görülmektedir.  

2007-2013 yýllarýný kapsayan 9. Kalkýnma Planýnda “Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli
katký oranýyla üretileceði ortamýn yaratýlmasý ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster
filosunun, yenilenme hedefleri doðrultusunda Türkiye Tersaneler Master Planýnýn sonuçlarý göz
önüne alýnarak yeni tersane alanlarý tesis edilecektir.” amacý yer almýþtýr. Bununla birlikte, söz konusu
amaca ulaþýlmasýnda ciddi bir ilerleme kaydedilememiþtir.  

Ýmalat Sanayiinde Dönüþüm
Türkiye’deki imalat sanayinin üretim ve ihracat yapýsýna bakýldýðýnda daha çok düþük teknolojili

ve ortanýn altý teknolojili ürünlerin aðýrlýkta olduðu, ortanýn üstü teknolojili ürünlerin payýnýn yüksek
olmadýðý, yüksek teknolojili ürünlerin payýnýn ise çok düþük seviyelerde olduðu görülmektedir. 

Bununla birlikte, imalat sanayi üretiminin yapýsýna yýllar itibariyle bakýldýðýnda, düþük teknolojili
ürünlerden orta teknolojili ürünlere doðru bir geçiþ olduðu gözlenmektedir. Bununla birlikte, 2011
yýlýnda toplam üretimin hala yüzde 67,3’ü düþük ve ortanýn altý teknolojili ürünlerden oluþmaktadýr.

Ýmalat sanayi ihracatýnda ise düþük teknolojili ürünlerden orta teknolojili ürünlere olan geçiþ
daha hýzlý gerçekleþmektedir. Nitekim 2011 yýlýnda düþük ve ortanýn altý teknolojili ürünlerin ihracat
içindeki payý yüzde 73,1’dir. Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerin imalat sanayi ihracat yapýsý ile
kýyaslandýðýnda, Türkiye imalat sanayi ihracatýnýn teknoloji yoðunluðunun ne kadar düþük olduðu
ortaya çýkmaktadýr. Nitekim 2011 yýlýnda AB ülkeleri ihracatýnda yüksek teknolojili ürünlerin payý
yüzde 19,8, ortanýn üstü teknolojili ürünlerin payý yüzde 41,1, ortanýn altý teknolojili ürünlerin payý
yüzde 18,6, düþük teknolojili ürünlerin payý ise yüzde 18,6 olarak gerçekleþmiþtir.  

Ýmalat sanayi üretiminde teknoloji yoðunluðunun yýllar itibarýyla dönüþümüne bakýldýðýnda,
yüksek teknolojili sektörlerin toplam içindeki payýnýn düzenli olarak azaldýðý ve bu çerçevede 2002
yýlýnda yüzde 5,1 olan seviyesinden, 2007’de yüzde 4,2’ye, 2011 yýlýnda da yüzde 3,5’e gerilediði
gözlenmektedir. Ýhracatta da yüksek teknolojili ürünlerin payýnýn düzenli olarak azaldýðý ve bu
çerçevede 2002 yýlýnda yüzde 6,2 olan seviyesinden 2007’de yüzde 4,5’e, 2011’de de yüzde 2,8’e
gerilediði görülüyor. 

Bununla birlikte, imalat sanayi ihracatýnda ortanýn üstünün toplam içindeki payýnýn 2002’de
yüzde 24,3 iken, 2007’de yüzde 32,5’e çýkmasý, 2011 yýlýnda ise yeniden yüzde 24’e gerilemesi ilginç
bir geliþme olup açýklanmaya muhtaç gözükmektedir. 
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Ýmalat sanayiinde hem üretimin, hem de ihracatýn yapýsýnda düþük ve ortanýn altý teknolojili
sektörlerin egemen olmasý, Türkiye ekonomisinin düþük katma deðerli, niteliksiz ve düþük nitelikli
emeðe dayanan, kayýt dýþýlýðýn yaygýn olduðu sektörlerde uzmanlaþarak dünya ekonomisiyle
bütünleþtiðini ortaya koymaktadýr. Bununla birlikte, uluslararasý katma deðer zincirlerine düþük
halkalardan deðil, daha yüksek halkalardan eklemlenmenin gerekli olduðu açýktýr. Benzer geliþmiþlik
düzeyinde olduðumuz ve belli baþlý ürünlerde rakip olduðumuz ülkelerle kýyasladýðýmýzda Türkiye’nin
teknoloji yoðunluðundaki oldukça yavaþ dönüþüm dezavantajlý bir durum ortaya çýkarmaktadýr. 

Diðer taraftan, Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda sanayiinin millî gelir içindeki payýnýn artmasý
öngörülmüþ olmasýna raðmen, sanayiinin payý düþmüþtür. Bu durum, Türkiye’nin kalkýnmasýný
sanayileþme çerçevesi ve bu çerçevede uygulanacak teknoloji politikalarý temelinde ele alan bir
Sanayileþme Stratejisi bulunmadýðýný ortaya koymaktadýr. 

■ Dýþ dünya ile bütünleþme ve ihracat artýþý büyük ölçüde piyasa mekanizmasýna býrakýlmýþtýr. 

■ Dýþ ticaret alanýnda sürdürülebilir bir döviz kuru politikasý olmadýðý gibi, döviz kurunun düzeyi
hýzla artan cari açýðýn finansmaný için ülkeye giren sermaye hareketleri tarafýndan belirlenmektedir.
Bu çerçevede, dövizin fiyatý arza ve talebe göre belirlenir demek bir anlam ifade etmemektedir.
Çünkü sonuçta uygulanmakta olan para politikasý döviz kuru politikasýný da dolaylý olarak belirliyor. 

■ Kamunun ülkenin sanayileþmesinin hýzlandýrýlmasý ve teknolojik dönüþümünün
saðlanmasýndaki rolü çok sýnýrlý gözükmektedir. 

■ AR-GE harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý çok düþüktür. Nitekim 2002 yýlýnda yüzde
0,67 olan AR-GE geliþtirme harcamalarýnýn millî gelirdeki payý 2011 yýlýnda ancak yüzde 0,85’e
ulaþabilmiþtir. Bu oran geliþmiþ ülkelerin ortalama yüzde 3 oranýnýn oldukça gerisindedir. 

■ Türkiye’nin üretim yapýsýný deðiþtirerek üretimin ve ihracatýn ithalata olan yüksek oranlý
baðýmlýlýðýný azaltacak tedbirler uygulamaya konulamamýþtýr. 

■ Teþvik mekanizmasý bütünlükten yoksun ve etkinsiz bir çerçevede yürütülmekte olup, ülkenin
sanayileþmesine ciddi katkýlar vermekten uzaktýr. 

■ Türkiye’nin kalkýnma ve sanayileþme amaçlarý ile uyumlu ve yatýrým, istihdam ve milli gelirin
artýþýna katkýda bulunacak bir doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý politikasý bulunmamaktadýr.
Yabancý sermaye politikasýnda Türkiye’nin sektörel perspektifleri ön planda tutan, seçici politikalara
ihtiyacý vardýr. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda dikkat çeken baþka bir olgu da sanayide toplam faktör
verimliliðinin negatif gerçekleþmiþ olmasýdýr. 90. Paragrafta 2007-2012 döneminde toplam faktör
verimliliðinin artýþ hýzý negatif yüzde 0,5 olarak belirtilmiþtir. Bu rakam planda yüzde 2,3 olarak
öngörülmüþtü. Bilindiði üzere TFV artýþý üretim artýþýnýn sermaye, iþgücü gibi üretim faktörlerindeki
deðiþme tarafýndan açýklanamayan kýsmýdýr. TFV’nin baþlýca belirleyicileri eðitim, AR-GE
harcamalarý, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý, dýþa açýklýk, kurumsal altyapý ve altyapý
yatýrýmlarý olarak tanýmlanmaktadýr. TFV’ndeki bu hýzlý düþüþ ciddi bazý sorularý ve kuþkularý akla
getirmektedir. Acaba üretim faktörleri olan sermaye ve emek yanlýþ mý ölçülmekte ve
hesaplanmaktadýr? Yoksa toplam faktör verimliliðini artýracak olan yatýrýmlar mý gerilemiþtir? 

Onuncu Kalkýnma Planýnda ekonomideki yüzde 5,5 büyümenin yüzde 1,1’lik kýsmýnýn TFV
artýþýndan kaynaklanmasý öngörülmüþtür. Bir önceki plan döneminin gerçekleþmelerinin ýþýðýnda bu
artýþýn saðlanýp saðlanamayacaðý tartýþmalýdýr. 
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Tarým ve Kýrsal Kalkýnma 
Ülkemizde izlenen yanlýþ ve yetersiz tarým politikalarý yüzünden iþlenen tarým alanlarý hýzlý bir

biçimde daralmaktadýr. Nitekim TÜÝK verilerine göre, 2003-2012 döneminde iþlenen tarým alanlarý
yüzde 14,2 oranýnda azalarak 24 milyon hektardan 20,6 milyon hektara gerilemiþtir. Bu durum esas
itibarýyla tarým üreticilerin üretim için yaptýklarý masraflarýný ürettikleri ürünlerin geliri ile
karþýlayamaz durumda olmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bunun sonucunda da çiftçilerimiz belli
alanlarda üretim yapmaktan vazgeçmektedirler. 

AKP hükümetleri döneminde tarýmsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payýnýn
18/4/2006 tarihli ve 5488 sayýlý Tarým Kanunu’nun 21’inci maddesinde en az yüzde 1 olacaðý hükme
baðlanmýþ olmasýna raðmen, ortalama binde 5-6 civarýnda gerçekleþtiði görülmektedir. 

Diðer taraftan, ülkemizde tarýmsal destekleme ödemelerinin aslýnda daha yüksek olduðu konuyla
ilgili Hükümet yetkilileri tarafýndan sýklýkla dile getirilmektedir. Bununla birlikte, bu konuda
Hükümet içinde bir görüþ birliðinin olmadýðý ve konuyla ilgili Bakanlar tarafýndan farklý
hesaplamalarýn yapýldýðý ve farklý rakamlarýn telaffuz edildiði bilinmektedir. Nitekim Kalkýnma
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 2013 Yýlý Programý verilerine göre 2011 yýlýnda bütçeden tarýmsal
destekleme ödemelerine ayrýlan pay yüzde 0,55 olarak gerçekleþmiþ olup, 2013 yýlýnda yüzde 0,58
olmasý öngörülmüþtür. 

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe görüþmeleri sýrasýnda tarým
üreticisine verilen kredilerdeki sübvansiyon miktarýný da hesaba katarak bu oraný 2013 yýlý için yüzde
0,85 olarak açýklamýþtýr. 

Tarým Bakaný Mehdi Eker ise, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine yaptýðý konuþmasýnda
tarýma verilen kredi desteðinin yaný sýra DSÝ sulama yatýrýmlarýný ve arazi toplulaþtýrma yatýrýmlarýný
da hesaba katarak tarýmsal destekleme ödemelerinin milli gelire oranýný 2011 yýlýnda yüzde 1,1 olarak
ilan etmiþtir. Bununla birlikte, sermaye gideri yani yatýrým niteliðinde olan harcamalarýn bir cari
transfer kalemi olan tarýmsal destek olarak sayýlmasý mümkün deðildir. Tarýmsal destekleme
ödemelerinin özelliði cari transfer niteliðinde olmasýdýr. Konuya bu çerçevede bakýldýðýnda, DSÝ
sulamalarý ve arazi toplulaþtýrma için yapýlan harcamalar zaten tarým yatýrýmlarý içinde yer almýþ
olduðundan, bunlarýn bir de cari transferler içinde sayýlmasý Bakanýn bu konuda bir hesap hatasý
yaptýðýný ve ayný harcamalarýn iki kere sayýldýðýný ortaya koymaktadýr. 

Diðer taraftan, Tarým Bakaný Mehdi Eker OECD hesabýna göre Türkiye’nin tarýmsal desteðinin
2011 yýlýnda yüzde 2,18 olduðunu açýklamýþtýr. OECD hesabý belli baþlý ürünler için dünya fiyatlarýyla
yurt içi fiyatlarý arasýndaki farkýn bu ürünlerin üretim miktarlarýyla çarpýlarak yapýlmaktadýr. Eðer bir
ülkedeki yurtiçi fiyatlarla dünya fiyatlarý arasýnda fark varsa destek miktarý da otomatik olarak yüksek
gözükmektedir. Bununla birlikte, bu kâðýt üzerinde görünen, hesabi bir destek olup, tarým üreticisine
verilen maddi bir destek deðildir. Ayrýca, bu hesaplama o ürünü üretmek için kullanýlan girdilerin
yurtiçi fiyatlarýyla dünya fiyatlarý arasýndaki farký dikkate almamaktadýr. Bilindiði üzere Türkiye,
mazot, gübre gibi temel girdilerde dünyanýn en pahalý ülkelerinden biridir.  

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus da, söz konusu OECD hesaplamasýna göre
Türkiye’nin tarýmsal desteklere ayýrdýðý payýn azalmýþ olmasýdýr. Nitekim OECD hesabýna göre
Türkiye’nin tarýma verdiði destek, 1995-97 döneminde yüzde 4,01 olarak gerçekleþirken,  2009 yýlýnda
yüzde 3,01, 2010 yýlýnda yüzde 2,96, 2011 yýlýnda ise 2,18 olmuþtur. Rakamlarýn da gösterdiði üzere,
OECD hesaplamalarýna göre Türkiye’nin tarýma verdiði destek yýllar itibarýyla azalmakta olup AKP
döneminde en düþük düzeyine gerilemiþtir. Sonuç olarak, AKP Hükümetinin bakanlarý tarafýndan
tarýmsal destekleme ödemeleri konusunda yapýlan farklý hesaplamalarýn gerçeði yansýtmadýðý açýktýr.
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Planýn tarým sektörüne kýsmýna baktýðýmýzda yapýlan tespitlerle, rakamlarýn uyuþmadýðý
görülmektedir. Gerek Dokuzuncu Plan gerekse Onuncu Plan’da tarýmdan sanayi ve hizmetlere, ya da
baþka bir deyiþle kýrsal alandan kentlere hýzlý bir göç olduðundan bahsedilmektedir. Bununla birlikte,
tarým istihdamýnýn toplam istihdam içindeki payýnda ciddi bir gerileme gözlenmemektedir. Nitekim
tarým istihdamýnýn toplam istihdam içindeki payý 2006’da yüzde 24 iken, 2012’de yüzde 24,6’ya
yükselmiþtir. Bu durum ciddi bir tutarsýzlýðý ortaya koymakta ve bazý soru iþaretlerini gündeme
getirmektedir. Tarýmýn millî gelirdeki payý azalýrken ve tarým sektörü katma deðer artýþ hýzý ekonominin
genel büyümesinin altýnda gerçekleþirken tarým sektörü istihdamýnýn toplam içindeki payý neden
azalmamaktadýr. Bu durum ülkemizde istihdam verilerinin saðlýklý olmadýðýný ortaya koymaktadýr. 

Diðer taraftan, Planýn birçok yerinde iç göç olgusundan bahsedilirken ve göçü engellemek için
politikalar oluþturulurken rakamlarýn gösterdiði üzere ciddi bir göç yoksa bu durum ne anlama
gelecektir. 

Diðer önemli bir konu da, son yýllarda yapýlan sürekli deðiþiklikler sonucu tarýmsal destekleme
sisteminin izlenemez hale gelmiþ olmasý ve bu çerçevede tarýmýn ve tarýmdan geçimini saðlayanlarýn
sorunlarýnýn çözümünden uzaklaþýlmasýdýr. Diðer bir ifadeyle, uygulama alt yapýsý tam olarak
oturtulmadan ve uygulamalarýn etkileri tartýþýlmadan onlarca farklý kalemden oluþan bir destekleme
sistemi meydana getirilmiþtir. Bununla birlikte, tarýmsal desteklere iliþkin detaylar tarýmla doðrudan
iliþkili kesimler tarafýndan bile tam olarak anlaþýlamamaktadýr. Buna ilaveten, uygulanan destekleme
politikalarýnýn üretim ve üretici geliri yanýnda, dünya ile rekabet edebilirlik konusundaki etkilerinin
de tartýþmalý olduðu görülmektedir.

Diðer taraftan, iþlevini tamamlayan “doðrudan gelir desteði” sistemi yerine 2010 yýlýndan
itibaren “Havza Bazlý Üretim ve Destekleme Modeli”ne geçilmiþtir. Bu modelde belirlenen ürünlere
2012 yýlý içinde birçok kalemde artýþ yapýlmazken bazý ürünlerde sembolik artýþlar yapýlmýþtýr.
Üretimi yaygýn olmayan soya, kanola ve aspir gibi yað bitkilerine verilen primler artýrýlýrken; hububat,
bakliyat, pamuk ve çayda son dört yýldýr hemen hemen ayný destek verilmektedir. Desteklemede arz,
talep, üretim, ihracat, ithalat, maliyet gibi temel kriterler ise hiç dikkate alýnmamaktadýr. 

Diðer taraftan, tarým ürünlerinde destekleme fiyatlarý ortalama yüzde 7 dolayýnda artýrýlýrken,
çiftçinin kullandýðý mazot ve yeme yüzde 20, kimyasal gübreye ise yüzde 150’ye varan zamlar
yapýlmaktadýr. Tüm bu olumsuzluklarýn sonucu olarak çiftçi tarýmdan kopmaktadýr. 2000 yýlýnda
tarýmdan geçimini saðlayan çiftçi sayýsý 7,8 milyon iken, 2011 sonunda 6,1 milyon kiþi olmuþtur.
Yani 1,7 milyon çiftçi tarýmdan kopmuþtur. 2000 yýlýnda tarýmýn istihdamdaki payý yüzde 36 iken
2011 sonunda yüzde 25,5’e düþmüþtür. Son 10 yýlda toplam iþlenen alanlar yaklaþýk 2,5 milyon hektar
azaldý. Bu dönemde çiftçiler Türkiye’de 10 ilin yüzölçümü kadar yani 3,3 milyon hektar araziyi
iþlemekten vazgeçmiþtir. 

Özet olarak, Onuncu Kalkýnma Planý ekonomiye sadece “makro” ölçekte bakan bir yaklaþým
ile hazýrlamýþ olup, toplum refahýný ve kalkýnmýþlýk göstergelerini dikkate alan “mikro ekonomik”
göstergelerden uzak bir yaklaþýmý içermektedir.

Plan; hedefleri sýralarken gerçekleþmemesine yönelik risk analizinden, yaklaþýmýndan
yoksundur. Belirlenen hedeflere ulaþýlamamasý durumunda halkýn gelir ve refah kaybýnýn nasýl
karþýlanacaðý belirsizdir. 

Plan; yoksulluðun ve gýda güvencesizliðinin en fazla yaþandýðý kýrsal alana iliþkin özel bir önlem
getirmemekte ve sadece sosyal yardým politikalarýyla sorunlara politik kaygýlý öncelik aramaktadýr. 
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Plan; “bireylerin ve küçük iþletmelerin ekonomik ve sosyal refaha katkýlarýný artýrmak üzere
kooperatifleþme faaliyetleri özendirilecek”, ifadesini içermesine raðmen küçük üreticiliðin giderek
tasfiye olduðu, Büyükþehir Yasasý ile artan kýrsal yaþam maliyeti ile yeni göç dalgasý karþýsýnda bu
ifadenin ne kadar geçerlilik kazanacaðý konusunda yaklaþým yoktur.   

Plan; gerek bitkisel üretimde gerek hayvancýlýkta büyük ve þirket iþletmelerini ön plana çýkaran,
küçük iþletmeciliði ve üreticiliði gözetmeyen bir hedefi öngörmektedir. Bu ise tarýmda büyük iþletme
tekellerini ön plana çýkaran bir niyeti ifade etmektedir.

Plan; tarým iþletmelerinde arazi parçalanmasýnýn önüne geçecek önlemleri ortaya koymasýna
raðmen, bu yaklaþýmla açýða çýkacak nüfusa yönelik istihdam politikasý geliþtirmekte yetersizdir. 

Plan; kýrsal alana yönelik ve güncel gereksinimlere yanýt veren bir kýrsal alan tanýmýný ortaya
koymaktan uzaktýr. Bunun yaný sýra, Plan; kýrsal alanda kýrsal sanayiyi, tarýma dayalý sanayiyi
özendirecek ve bu yolla istihdam ve gelir oluþturarak politika seti ortaya koyamamýþtýr. 

Plan; sürekli deðiþtirilen kent planlarýnýn, sanayi geliþim planlarýnýn tarým arazileri üzerindeki
tahribatýný azaltmaya, tarým topraklarýnýn amaç dýþý kullanýmý konusunda kesin yaptýrýmlarý ortaya
koyamamaktadýr. 

Enerji
Türkiye, yýllardýr sürdürülen plansýz ve yanlýþ enerji politikalarýnýn kaçýnýlmaz sonucu olarak,

tükettiði enerjide yüzde 72 oranýnda dýþa baðýmlý bir ülke konumundadýr. Tüketilen enerjinin yüzde
26,6’sý petrol, yüzde 32,2’si doðalgazla karþýlanmaktadýr. Daha yalýn bir ifadeyle, enerji tüketiminin
yüzde 58,8’ini karþýlayan bu iki kaynakta neredeyse tamamen dýþa baðýmlý (petrolde yüzde 92,
doðalgazda yüzde 98) olan ülkemizin, enerji politikasýnda kökten deðiþikliðe gereksinimi vardýr. 

Enerji ithalat faturamýz 2012 yýlýnda 60,1 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu miktar, toplam
ithalatýmýzýn yüzde 25’inden fazladýr ve sürdürülebilir deðildir. Oysa ülkemizin yerli ve yenilenebilir
kaynaklarý, gene yanlýþ, büyük oranda ticari çýkarlara endeksli ve sadece sözde kalan politikalar
nedeniyle, bu baðýmlýlýk azalma deðil artma eðilimindedir.

Enerji ithalatýnda aðýrlýklý kaynaklar petrol ve doðal gazdýr. Ancak son yýllarda, giderek artan
oranlarda ithal kömür de, ülke ekonomisini tehdit eden bir ithalat kalemi olarak devrededir.

Elektrik üretiminde (ve tüketiminde) de önemli yanlýþ kaynak tercihleri ve dýþa baðýmlýlýk söz
konusudur. Özellikle tamamýna yakýnýný ithal ettiðimiz bir kaynak konumunda olan doðalgazýn, elektrik
tüketiminde yüzde 43,18 olan payý, bir yandan elektrik fiyatlarýnýn yükselmesine öte yandan doðal
gazda yaþanabilecek bir kesintinin, kýsa sürede elektrik üretimini de etkilemesine neden olmaktadýr.

Doðal gaz ve elektrik özelleþtirmeleri büyük oranda tamamlanmýþ, elektrik santrallerinde
kamunun payý büyük oranda azaltýlmýþtýr. Bir diðer ifadeyle, “piyasa” büyük oranda özel kesimin
kontrolündedir. Elektrik kurulu güçte özelin payý yüzde 58, elektrik üretiminde ise yüzde 62’dir.
Planlama sadece kaðýt üstündedir zira mevcut Elektrik Piyasasý Kanunu, uzunca bir süredir (zorunlu
haller dýþýnda) kamunun yeni santral yatýrýmý yapmasýný engeller biçimde çýkarýlmýþtýr. Talebi
karþýlama, özel sektörün kar beklentisine terk edilmiþtir. Bu koþullarda planlama beklemek en hafif
deyimiyle saflýk olacaktýr.

Ýnþaatýndan iþletmesine, yakýt tedarikinden atýk yönetimine yüzde 100 Ruslar’a ait bir nükleer
santral projesiyle, sadece Akkuyu deðil, ülkemiz ve tüm Akdeniz büyük risk altýna alýnmaktadýr. Bu
santral yapýlacak olursa, Rusya’ya enerji ve dýþ ticaretteki aþýrý baðýmlýlýðýmýz daha da derinleþecektir.
Ülkemizdeki son geliþmelerin, AKP’ye aklýný baþýna alýp, sadece bugün yaþayanlarý deðil, gelecektekini
de etkileyecek bu tür giriþimlerde halkýn sesine kulak vermeyi öðreteceðini ümit etmek istiyoruz.
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Türkiye, hýzla geliþen ve buna paralel olarak, enerji ve elektrik talebi de hýzla artan bir ülkedir.
Enerji ve elektrik talebinin, bilimsel olarak öngörülmesi ve gerek kaynak tedarikinin ve gerekse
yatýrým planlamalarýnýn bu talep tahminlerine dayanýlarak yapýlmasý yaþamsal önem arz etmektedir.
Diðer yandan, özellikle yüzde 98 oranýnda ithalatla karþýlanan doðal gazda, 11 yýllýk AKP iktidarý
döneminde, yeterli depo kapasitesinin geliþtirilememesi “al ya da öde” koþullu anlaþmalar nedeniyle,
ekonomimiz üzerinde büyük risk oluþturmaya devam etmektedir. 46 milyar metreküp gaz tüketen
bir ülkede, 3 milyar metreküpe hala eriþemeyen bir depo kapasitesi, aþýrý talep tahminlerinden
kaynaklanan alým mecburiyeti karþýsýnda, rahatlatýcý olamamaktadýr. Bu örnekten hareketle,
ülkemizde ekonomik büyümenin sürekli/istikrarlý ortalama deðerler göstermediði dikkate alýnarak,
aþýrý talep tahminine dayalý anlaþmalarýn imzalanmasýndan ve gereksiz yatýrýmlar yapýlmasýndan
imtina edilmelidir. 

Enerji sektöründe özelleþtirmelerin, ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý bakýmýndan tek çare
olarak sunulmakta olmasý, yaþanan pratiðin ýþýðýnda temelden yoksun kalmaktadýr. Özelleþtirmelerin
giderek yaygýnlaþtýrýlmasý, bir baþýna anlam taþýmayan ve son tahlilde az önce deðinilen 2 kriter
açýsýndan (ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý) deðerlendirildiðinde anlam kazanabilecek
uygulamalardýr. Enerji politikalarýnýn temel hedefleri olarak sýklýkla sýralanan güvenilirlik, kesintisiz
arz, ödenebilirlik (ucuzluk), çevreyle barýþýk olmak gibi parametreler bakýmýndan da deðerlendirme
yapýlmalýdýr. Örneðin, ödenebilirlik gibi temel bir unsur üzerinden deðerlendirme yapýlacak olursa,
sürekli kutsanan ve rekabet sayesinde fiyatlarý düþüreceði savlanan özelleþtirme politikalarýnýn
sonucunda; Aralýk 2007 ile Ekim 2012 arasýnda konutlarda kullanýlan elektriðe yüzde 127 oranýnda
zam gelmiþtir. Ayný dönemde, sanayi kuruluþlarýnda fiyat artýþý yüzde 97-112 arasýnda oluþmuþtur.
Ticarethaneler için bu oran yüzde 97’dir. Bu oran, tarýmsal sulama içinse yüzde 145’tir! 

Türkiye’nin tükettiði doðal gazýn yüzde 98’i ithalatla karþýlanmaktadýr. Bunun yüzde 58’i Rusya
Federasyonu’ndan ve iki hattan yapýlmaktadýr. Batý Hattý, ülkemizde tüketilen doðal gazýn en yoðun
olarak tüketildiði bölgeleri (Ýstanbul baþta olmak üzere Trakya ve Marmara bölgesi) beslemektedir.
Boru hattý ve kompresör yatýrýmlarý tamamlanmýþ ve ek yatýrým gereksinimi olmayan, bu anlamda da
“altýn yumurtlayan tavuk” misali, son derece karlý bir alým-satým ortamýný ifade etmektedir. Þimdiden
bu 14 milyar metreküplük kontratýn 10 milyar metreküpü özel þirketlere devredilmiþtir. Bu þirketler,
fiili olarak ithalata, 2010 yýlý baþýnda baþlamýþlardýr. Baþlangýçta BOTAÞ ile eþdeðer fiyatlarla
baþlayan 4 özel þirketin ithalatý, hýzla özel þirketler lehine düþürülmeye baþlamýþtýr. Bu veriler,
kamuoyundan ve özellikle söz konusu þirketlerin satýþ yaptýklarý müþterilerden (serbest tüketiciler,
sanayiciler, daðýtým þirketleri), “ticari sýr” gerekçesiyle saklanmaktadýr. Ancak, BOTAÞ ile ayný
fiyattan alým yaptýklarý varsayýmý piyasaya yayýlarak, tüketiciye yansýtýlabilecek çok büyük miktarlar,
az sayýda þirket ve/veya þahsýn kazancýna dönüþmektedir. 

“Linyit haricinde fosil yakýtlar bakýmýndan zengin olmadýðýmýz” tezi, sadece bir durum
saptamasýdýr. Özellikle, enerji tüketimimizde büyük aðýrlýk taþýyan ve neredeyse tamamen dýþa
baðýmlý olduðumuz petrol ve doðal gazda mevcut durum böyle olsa da bir “master plan” dahilinde,
ülkemizin aranmasý temel hedef olmalýdýr. Türkiye’nin karalarýnýn henüz yüzde 20’si, denizlerinin
ise yüzde 1’i sondajlý aramalarla deðerlendirilebilmiþtir. Özellikle Karadeniz baþta olmak üzere,
denizlerimizde önemli bir “spekülatif potansiyel” olduðu, TPAO tarafýndan defalarca açýklanmýþtýr.
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Dolayýsýyla, mevcut durumu 5 yýllýk plana yazarak, deðiþmez bir gerçekmiþ gibi göstermek, bir
vizyon eksikliðini yansýtmýyorsa, kasýtlý bir karartma olarak de deðerlendirilebilir. Nitekim, dünyada
tam da tersine bir süreç yaþanýrken, iktidar partisi TBMM’den yeni “Türk” Petrol Kanunu’nu
geçirmiþtir. Eðer ülke çýkarlarý, petrol ve doðal gazda baðýmlýlýktan kurtulmak hedeflenseydi, dikey
bütünleþik yapýda yeniden yapýlandýrýlýp, devlet adýna daha güçlü faaliyet göstermesi saðlanmasý
gereken TPAO’nun, devlet adýna arama ve iþletme ruhsatý alma ve faaliyet gösterme hakký elinden
alýnmýþtýr! Bu karar, ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý açýsýndan büyük sakýncalar taþýmaktadýr ve
mutlaka geri alýnmalýdýr.

Kamu kesimine enerji sektöründen hýzla el çektirilmektedir. Elektrikte, kurulu güçte kamu payý
yüzde 42’ye (2002’de yüzde 68), üretimde kamu payý yüzde 38’e düþürülmüþtür (2002’de yüzde
38). Bu yapýyla, arz güvenliði tamamen özel sektörün inisiyatifine terk edilmiþtir. Kendi hesabýna
göre, aþýrý kar görmeyen özel sektör yatýrým yapmayacak ve talebin karþýlanmasý sürekli risk altýnda
olacaktýr. “Yakýndan takip”le ne hedeflendiði de belirsizdir. Firmalarýn denetimleri de kamudan alýnýp,
torba yasalarla özel þirketlere verilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirilen bu hukuksuz
yöntem arayýþlarý, yasalarý arkadan dolanýp, tekrar tekrar kamuflajla gündeme getirilmektedir. Piyasa
mevcut haliyle baþýboþtur ve risk taþýmaktadýr.

Stratejik bir sektör olan enerji sektöründe, kamunun payýný hýzla azaltýp, tüm piyasayý özel
sektörün kontrolüne býrakan politikalarýn, enerji güvenliðimizi saðlayamadýðý ve enerji maliyetlerini
hýzla yukarý çektiði çok açýktýr. Bu politika anlayýþýnýn kökten deðiþtirilmesinde ve stratejik enerji
sektörünü yeniden kamu aðýrlýklý yapýya dönüþtürmekte yarar vardýr. Denetim ise doðal olarak
kamuda olmalýdýr ve bunu delmeye yönelik giriþimler derhal durdurulmalýdýr.

Kamuda býrakýlan iletim gibi hizmetlerde yatýrýmlardan söz edilirken, özelleþtirilen daðýtým
sistemleri için bir hedef olmamasý da ilginçtir. Zira kayýp kaçak miktarýnýn azaltýlmasý, özelleþtirme
uygulamalarýyla devir yapýlan daðýtým þirketlerinin görev ve sorumluluðundadýr.

Kayýp kaçak miktarýnýn azaltýlmasý daðýtým þirketinin görev ve sorumluluðunda olmasýna karþýn,
kayýp kaçak bedelinin arttýrýlarak vatandaþýn sýrtýndan daðýtým þirketlerine haksýz kazanç aktarýlmýþtýr.
Henüz 2010 yýlý verileri dahi kamuoyu ile paylaþýlmamýþken kayýp ve kaçak bedelinin neye göre
tarifelere yansýtýldýðýný anlamak mümkün deðildir. Kayýp ve kaçak kalemi bugün þirketlerin soygun
aracýna dönüþmüþ, EPDK ve AKP iktidarý bu soyguna yasal zemin hazýrlamýþlardýr.” 

Dünyada baþta Japonya ve Almanya gibi ülkeler, Fukuþima felaketi sonrasýnda nükleerden hýzla
uzaklaþýrken, bu anlaþýlmaz nükleer maceradan derhal vazgeçilmelidir. Dünyadaki süreç,
yenilenebilirlerin oranýný arttýrmak, enerji verimliliðini hýzla iyileþtirmek, enerjide talep tarafý
yönetimi üzerine odaklanmaktadýr. Rüzgar, güneþ gibi yenilenebilir kaynaklarýn depolanmasý ve
teknolojilerin geliþtirilmesi yönünde devrimsel dönüþümler yapýlmaktadýr. Bu kaynaklarýn çok daha
kullanýlmasýna yönelik politikalarýn temel parametrelerin baþýnda yerli imalatýn geliþtirilmesi
gelmektedir. Türbinler, fotovoltaik paneller önemli çalýþma konularýdýr. Ülkemizin tükettiði elektriðin
neredeyse 4 katý henüz devreye alýnmamýþ yerli potansiyel varken, henüz iþletme güvenliði ve nihai
atýk sorunlarýný çözümleyememiþ nükleere yönelmek büyük bir maceradýr. 

Nükleerde ilk adýmlarý atan ülkelerin yerine getirmeleri gereken onlarca gerekliliðin hiçbiri
yerine getirilmeden, halen Rusya’da bile iþletmeye alýnmamýþ ve dolayýsýyla iþletme performansý
meçhul bir reaktör tipine (VVER 1200) yönelmek ayrý bir yanlýþtýr. Teknoloji transferi yoktur. Yer
seçimi yanlýþtýr. 
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Zengin linyit kaynaklarýmýz, ekonomik bir deðer olarak, mutlaka deðerlendirilmeli ve enerjideki
baðýmlýlýðýmýzý azaltmak için etkin biçimde kullanýlmalýdýr. Burada da vurgulanmasý gereken önemli
hususlar ve ön koþullar vardýr. Öncelikle bu sahalarýn; santral yapmak, bu kömürden elektriði üretip
belli bir bedelle sisteme satmak modeliyle bu konuda ihtisas sahibi olmayan firmalara verilmesi ülke
yararýna deðildir. Yerli linyitimizin kalorifik deðeri düþük, kükürt oraný yüksektir. Bu kömüre en
uygun olan ve çevre riskini en aza indirebilen (akýþkan yatak teknolojisi gibi) teknolojilere dayalý
santraller inþa edilmeli, bunun dýþýndaki santrallere izin verilmemelidir. 

Zengin petrol ve gaz rezervleriyle, büyük tüketim alanlarý arasýnda yer alan ülkemizin coðrafi
konumunun saðladýðý avantaj her türlü tartýþmanýn ötesindedir. Ancak, bu avantajýn kullanýlýp
kullanýlamadýðý ayrý bir deðerlendirmeye muhtaçtýr. “Sýfýr Sorun” politikasýyla yola çýkýp, asýrlardýr
sorun yaþamadýðýmýz Ýran dahil tüm komþularýmýzla ve özellikle enerji kaynaklarý ithalatýnda aþýrý
baðýmlý olduðumuz ülkelerle geldiðimiz nokta açýktýr. Hal böyleyken,  “mevcut stratejik konum”
sözcükleri olsa olsa hamaset yapmaya yaramaktadýr. 

Avrupa’ya gaz satýþý, ya da ithal ettiðimiz gazýn bir kýsmýnýn yeniden fiyatlandýrýlýp satýlabilmesi,
önemli ve gerçekleþtirilmesi gereken bir hedeftir. Ne var ki, daha önce bolca istismarý yapýlan
NABUCCO hükümetler arasý anlaþmasýnda bu hak elde edilememiþti. AB ve NABUCCO ortaðý diðer
ülkeler, BOTAÞ’ýn bu beklentisini geri çevirmiþ, o dönem Brüksel’de yaptýklarý görüþmelerle devreye
giren bazý “devlet büyükleri”, AB’nin baskýsýna uyarak, bu beklentimizden vazgeçildiðini
açýklamýþlardý. Trans Anadolu Gaz Boru Hattý (TANAP) için de bugün gelinen aþamada, gene böyle
bir hak alýnamadýðý (gazýn “re-export” hakký) bilinmektedir. Dahasý, Azerbaycan, Türkiye iç piyasasýna
bir miktar gazý doðrudan satacaktýr. Dolayýsýyla, yapýlmasý gerekenleri kaðýda döküp, bunun gereðini
yerine getirmeyip, sanki elde etmiþ gibi yapýlmasý, devlet ciddiyetiyle baðdaþmamaktadýr.

AKP hükümetleri döneminde enerji sektörü yatýrýmlarýnda Türkiye ekonomisinin büyüme
eðilimleri ile uyumlu olmayan geliþmeler kaydedilmiþtir. Nitekim 2003-2011 döneminde toplam
sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 11,2 oranýnda artarken, enerji sektörü sabit sermaye yatýrýmlarý sadece
yüzde 4,3 oranýnda artmýþtýr. Böylece, toplam enerji yatýrýmlarýnýn GSYH içindeki payý 2002 yýlýnda
yüzde 1,53 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 0,96’ya gerilemiþtir. 

Bu durum, esas itibarýyla kamu sektöründen kaynaklanmýþtýr. Nitekim 2003-2011 döneminde
kamu sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 5,3 oranýnda artarken, kamu enerji sabit sermaye yatýrýmlarý
yüzde 7,3 oranýnda azalmýþtýr. Böylece, kamu sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý
2002 yýlýnda yüzde 20,8 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 5,7’ye gerilemiþtir. 

Diðer taraftan, kamu sektörünün enerji yatýrýmlarýndan çekilmesiyle oluþan boþluðun özel sektör
tarafýndan yeterince doldurulamadýðý görülmektedir. Nitekim 2003-2011 döneminde özel kesim sabit
sermaye yatýrýmlarý yüzde 13,4 oranýnda artarken, Yap-Ýþlet ve Yap-Ýþlet-Devret yöntemleriyle özel
sektöre yaptýrýlan enerji yatýrýmlarý da dâhil edildiðinde özel enerji sabit sermaye yatýrýmlarý sadece
yüzde 14,8 oranýnda artmýþtýr. Böylece özel sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý
2002 yýlýnda yüzde 4,1 iken, 2011 yýlýnda ciddi biçimde deðiþmeyerek yüzde 4,0 olarak gerçekleþmiþtir. 

Bu geliþmeler sonucunda, toplam sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý 2002
yýlýnda yüzde 8,9 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 4,4’e gerilemiþtir. 

Onuncu Beþ Yýllýk Plan’ýn “Enerji” Bölümü, bu deðerlendirmeden de anlaþýlacaðý gibi, yasak
savma anlayýþýyla hazýrlanmýþ, gerçek bir planlama anlayýþýndan uzak bir metin niteliðindedir. 
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Bu kýsýr döngü mutlaka kýrýlmalý ve enerjideki baðýmlýlýðýmýz, kademeli olarak azaltýlmalýdýr.
Bunu gerçekleþtirebilecek yerli kaynaklarýmýz ve yetiþkin insan kaynaklarýmýz mevcuttur. Sorun,
kaynak yoksunluðunda deðil, yanlýþ politika tercihlerinde ve salt ticari çýkarlara odaklanan sakýncalý
tercihlerdedir. 

Türkiye, ülke yönetiminde olduðu gibi, enerji politikalarýnda da mevcut uygulamalardan çok
daha iyisine, çok daha çaðdaþ ve yetkin olanýna layýktýr. Cumhuriyet Halk Partisi; insan ve çevre
odaklý, sürdürülebilir yaþama adanmýþ, sadece bugün var olanýn deðil, gelecektekinin hakkýný da
esirgeyen çaðdaþ bir enerji politikasýný yaþama geçirmeye hazýrdýr. 

Turizm
Turizm gelirleri açýsýndan Planda verilen rakamlarla ödemeler dengesindeki rakamlar arasýnda

4 milyar dolara yakýn bir fark bulunmasý kafa karýþtýrmaktadýr. Planda turizm gelirleri için kaynak
olarak “TÜÝK ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý gösterilmiþtir. Bununla birlikte, ödemeler dengesi bir
ülkenin temel istatistiðidir. Diðer bir ifadeyle bir ülkenin yabancý ülkelerle yaptýðý tüm mal ve hizmet
alýþveriþleri ödemeler dengesinde gösterilmektedir. Bu çerçevede, turizm gelirlerinde ödemeler
dengesi istatistikleri temel alýnmalýdýr. 

NÝTELÝKLÝ ÝNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
Eðitim
Ülkemizdeki eðitim sistemi AKP Hükümetlerince en fazla müdahaleye maruz kalan alanlardan

biri olmuþtur. Türkiye’nin kapsamlý, köklü ve uzun vadeli bir eðitim stratejisinin bulunmamasý, eðitim
alanýnda atýlan adýmlarý uzun vadeli planlar ve programlar yerine, kýsa vadeli, yöneten kiþiye endeksli,
konjonktürel ve siyasi düþüncenin ürünü bir yapýya dönüþtürmüþtür. Bu çerçevede, AKP döneminde
Milli Eðitim Bakanlarýnýn devamlý deðiþen ve farklý uygulamalarý eðitim sistemini adeta bir deneme
tahtasýna döndürmüþtür. Buna verilecek en somut örnek AKP Hükümetinin bir bakanýnýn getirdiði
sýnav sistemini, diðer bir bakanýn deðiþtirmesidir. Öte yandan, sekiz yýllýk temel eðitimin Türkiye’de
okullaþma oranlarýnda saðladýðý baþarý, baþta 9. Kalkýnma Planý olmak üzere AKP döneminde
hazýrlanan birçok belge ve dökümanda kabul edilmiþ olmasýna raðmen, kamuoyunda 4+4+4 olarak
anýlan eðitim yasasý ile yapýlan deðiþikliklerin anlaþýlmasý güçtür. Buna ilaveten, söz konusu
deðiþikliklerden devletin resmi dökümanlarý olan 9. Kalkýnma Planýnda, Orta Vadeli Programda,
2012 Yýlý Program’ýnda, 2013 Yýlý Bütçesi’nde, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn Stratejik Planýnda hiçbir
þekilde bahsedilmediði halde, konu bir anda TBMM’ye gelmiþ ve tüm muhalefet partilerinin, konuyla
ilgili meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve vatandaþlarýn tüm itirazlarýna ve karþý
çýkmalara raðmen hýzla yasalaþmýþtýr. 9. Kalkýnma Planýnda sekiz yýllýk temel eðitime övgüler düzen
AKP Hükümetinin ne kadar plansýz, programsýz ve hesapsýz davrandýðý, 4+4+4 yasasýný Meclise
getiriþ þeklinden bellidir. 

OECD ülkeleri arasýnda Türkiye, bölgeler arasý uçurumda hala son sýralardadýr. Okul öncesi
eðitim AB ortalamasý yüzde 92,4 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 46,4’tür. Okullaþma oranýnýn en
düþük olduðu il yüzde 20,9 ile Hakkâri olup, bu ilimizde kýzlarýn ilköðretimden mezun olma oraný
yüzde 47,5’dir. Bu oran Þanlý Urfa’da yüzde 39,8’dir. Türkiye genelinde yüzde 84,7 olan ilköðretimden
ortaöðretime geçiþ oraný, Van’da yüzde 54,7’dir.

OECD ülkelerinde ortalama en az 13 yýl eðitim verilirken; Çin, Endonezya, Suudi Arabistan ve
Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ý, ortaokul terk durumundadýr. Meksika ve Türkiye 15 ile 29 yaþ arasý
kadýnlarýn eðitimde en az süre geçirdikleri iki ülkedir.
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Eðitim konusunda Hükümetin baþarýsýzlýðý 2009 PISA sonuçlarýnda da görülebilmektedir.
Türkiye, katýlan 65 ülke arasýndan Okuma Becerileri Alanýnda 39’uncu, Fen Okur Yazarlýðý Alanýnda
42’nci ve Matematik Alanýnda da 41’inci olabilmiþtir. Türkiye, 2009 PISA verilerine göre bir çok
ülkenin gerisinde kalmýþtýr. 

Türkiye’de öðretmen maaþlarý satýn alma gücü bakýmýndan OECD ortalamasýnýn altýndadýr.
Öðretmen maaþlarýnýn da konu edinildiði raporda, Türkiye’de öðretmen maaþlarý 10 yýlda ikiye
katlanmasýna karþýn deneyimli bir lise öðretmeninin ülkemizdeki satýn alma gücü OECD
ortalamasýnýn altýnda kalmaktadýr. 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasa, Türk Eðitim Sistemi’ni baþtan sona deðiþtiren nitelikte
bir yasadýr. Bununla birlikte, söz konusu yasa hazýrlanýrken bilim insanlarýna, eðitimcilere ve sivil
toplum kuruluþlarýna yeteri kadar danýþýlmamýþtýr. Örneðin okul öncesi eðitimde pedagojik yönden
bilim insanlarý beþ buçuk yaþýndaki çocuklarýn okula baþlamasýnýn sakýncalarýný net bir þekilde ifade
etmiþlerdir. Ama bu gerçek AKP Hükümeti tarafýndan görmezlikten gelinmiþtir.

Yasanýn çýkarýlma sürecinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi hiçe sayýlmýþtýr.
Komisyonda oylama sýrasýnda baþkanýn salonu görme þansý dahi yokken varsayýmla yapýlan oylama
ile yasa geçirilmiþtir. Bu durumu sadece Ýmam-Hatip okullarýnýn orta kýsýmlarýný yeniden açma çabasý
olarak açýklamak da mümkün deðildir. Yasa bunun çok ötesinde düzenlemeler getirmiþtir. 4+4+4,
ülkemizin eðitimde özellikle nitelik problemine odaklanmasý gerekirken, nicelik problemini tekrar ön
plana çýkarmýþtýr. Sýnýf mevcutlarýnýn 40’lardan 30’lara düþürülmesi planlanýrken, birdenbire sýnýf
mevcutlarýnýn 50’lere çýktýðý görülmektedir. Çok uzun yýllar önce terk ettiðimiz ikili eðitim sistemi
tekrar ülkemizin gündemine gelmiþtir. Söz konusu yasa ile ülkemizde çocuk emeði sömürüsü resmi
hale gelmiþtir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný dahi bu konuda genelge yayýnlayarak kaygýlarýný
belirtmek durumunda kalmýþtýr. 

Türkiye’de son on yýlda seksenin üzerinde yeni üniversite açýlmýþtýr. Ancak üniversiteleþmeye
yönelik ülkemizdeki bu geliþim sadece niceliksel kalmakta, açýlan üniversitelerin pek çoðu tabela
üniversitesi olmaktan öteye gidememektedir. Nitekim YÖK verilerine göre 170 üniversitenin, acil
olarak 30 bin akademisyene ihtiyacý bulunmaktadýr. En çok eksiklik ise týp, hukuk ve sosyal bilimler
alanlarýnda olup, yeni üniversite açmak için öðretim üyesi yetiþtirme sistemi, ihtiyacý karþýlamaktan
uzaktýr.  Yine, vakýf üniversitelerinin kurulmasý için objektif kriter ve standart bulunmamaktadýr. Son
dönemde pek çok vakýf üniversitesinin kurulmasýnda bunun etkisi büyüktür.  

Altyapýdan yoksun, yalnýzca sayý artýrmaya yönelik olarak açýlan üniversitelerin tabelada kalmasý
tehlikeli sonuçlara yol açacaktýr. Zira sadece adý üniversite olan ve yetersiz imkânlar nedeniyle
tabeladan öteye gidemeyen bu kurumlara aktarýlan kaynaklarýn heba olmasý yanýnda, bu üniversitelere
güvenerek eðitimini buralarda sürdürme kararý alan öðrencilerimizin yetersiz donaným nedeniyle
gelecekleri risk altýna girecektir.

Öðretmen açýðý ve atanamayan öðretmenler maalesef kanayan bir yara olarak ülkemizin önemli
bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bugün ülkemizde yaklaþýk 270 bin öðretmen atama
beklemektedir. Bakanlýðýn ihtiyacý ise yaklaþýk 130 bindir. Bu alanda AB ve OECD ülkelerindeki
seviyeye ulaþýlarak öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 16’ya indirebilmesi için 220 bin
öðretmenin daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ilk ve ortaöðretimde öðretmen baþýna
22 öðrenci düþerken Macaristan’da 11, Yunanistan’da 11, Slovakya’da 19, Portekiz’de 11 öðrenci
düþmektedir.
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Öðretmen atamasýndaki bu sýkýntý, öðretmen istihdamýnda da karýþýklýk yaratmaktadýr. Yeteri
düzeyde kadrolu öðretmen alýnmayarak sözleþmeli, ücretli öðretmen almak suretiyle öðretmen açýðý
doldurulmaya çalýþýlmakta, öðretmen adaylarý sözleþmeli, ücretli çalýþma koþullarýna mahkûm
edilmektedir.

Son yýllarda Türkiye’den yurt dýþýna ciddi anlamda bir beyin göçü olduðuna, devlet burslarýyla
veya kendi imkânlarýyla giden gençlerimizin birçoðunun geri dönmediðine tanýk olmaktayýz. Yabancý
ülkelerin çalýþma þartlarýnýn daha iyi olmasýnýn da etkisiyle geri dönmeyen öðrencilerimizi kazanmak
için bir takým tedbirler ya da özendirici politikalar uygulamak gerekmektedir. Ülkemizin ihtiyacý,
tersine beyin göçünün yaratýlmasýdýr. Bugün geliþmiþ ülkelerin yarattýklarý ekonomik mucizelerin
altýnda; hem kendi ülkelerinin insan kaynaklarýný çok iyi biçimde kullanmalarý, hem de baþka
ülkelerden eðitime gelmiþ insanlarý ülkelerinde tutarak onlarýn bilgi ve birikimlerinden daha iyi
yararlanmalarý yatmaktadýr. Çin ve Hindistan gibi ülkeler ise yurtdýþýna okumaya giden öðrencilerinin
eðitim dönemlerinin sonunda tekrar ülkelerine geri dönmelerini saðlamak için çok ciddi ve özendirici
politikalar uygulamaktadýrlar.

Saðlýk
Onuncu Kalkýnma Planýnda týpký diðer alanlarýnda olduðu gibi saðlýk alanýnda da belirlenen

politikalar söylemden öteye gidememiþtir. Saðlýk gibi en temel insan haklarýndan biri olan böylesine
önemli bir alanda, bu þekilde hazýrlanmýþ bir planlamanýn ve uzun dönemli çalýþmanýn kabul edilmesi
mümkün deðildir. Nitekim 10 yýldýr iþbaþýnda olan hükümet, 10. Kalkýnma Planý ile de bir kez daha
bugüne kadar uyguladýðý politikalarýn ötesine geçemeyeceðini gözler önüne sermiþtir. 

Onuncu Kalkýnma Planýna saðlýk alaný özelinde bakýldýðýnda; bu planýn sosyal güvenlik
sisteminde oluþan açýklarý bir yük olarak gördüðü ve sosyal devlet ilkesinden uzak bir anlayýþ ile
hazýrlandýðý aþikârdýr. 

Saðlýk hakkýný ve hasta memnuniyetini sadece hekime gitme sýklýðý ile ölçen, insan kaynaklarýný
performans deðerlendirmesi gibi sakýncalý bir anlayýþ içine hapseden, hastanelerin ticarileþmesini ve
saðlýk alanýnýn tamamen piyasaya terk edilmesini kabul eden bu planda uzgörüden ve ‘insan’ odaklý
anlayýþtan uzak bir bakýþ açýsý mevcuttur. 

Öncelikle bir kez daha yinelemek gerekmektedir ki; saðlýk alanýndaki politikalarý doðru bir
deðerlendirebilme ile ele alabilmek için öncelikle þu ayrýmý ortaya koymak zorunludur: Saðlýk hizmet
sunucusu olan Saðlýk Bakanlýðý iken, Saðlýðýn finansmaný tamamýyla Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýna geçmiþtir.  Bugün artýk ülkemizde saðlýk alaný, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan deðil;
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve hatta Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan
yani ekonomik hedefler doðrultusunda belirlenir hale gelmiþtir. Bu durum ise; vatandaþlar için daha
çok cepten ödeme ve daha sýnýrlý saðlýk hizmeti, saðlýk çalýþanlarý için ise daha çok güvencesizlik,
yani kölelik anlamýna gelmektedir. 

Uygulamadan da görülebileceði gibi, devletin sunmak zorunda olduðu saðlýk hizmeti sadece
fark ücreti veya katký payý ödeyebilenlerin satýn aldýðý bir sektör haline getirilmiþtir. 

Sözde sosyal devlet anlayýþýný benimseyen hükümet, her geçen gün giderek bu ilkeden daha çok
uzaklaþmakta ve vatandaþlar ve devlet arasýndaki baðý her gün biraz daha yok etmektedir. Genel
Saðlýk Sigortasýnýn uygulamaya geçmesi ile birlikte saðlýk alanýndaki piyasacý yaklaþým daha da gün
yüzüne çýkmýþtýr. Bu sistem, vatandaþlýk baðýný prim ödeyenler ve prim ödeyemeyenler þeklinde
ikiye bölmüþ ve saðlýk alanýný sadece parasý olanlarýn eriþebildiði bir özel sektör hizmeti haline
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dönüþtürmüþtür. Bütün sosyal taraflarýn, sistemin primler üzerinden olmamasý, en azýndan yarý yarýya
vergiler ve primler üzerinden finanse edilecek karma bir sistem olmasý yönündeki uyarýlarýna raðmen
sistemin finansmaný primler üzerinden inþa edilmiþtir. Ancak günümüz sosyal devletlerinin
uygulamasý gereken yöntem ise saðlýk ve sosyal güvenlik sisteminin vergiler üzerinden finansmanýdýr.
Çünkü vergiler üzerinden finanse edilen bir saðlýk sistemi sosyal devlet ilkesini ve sosyal adaleti
gerçek kýlmakta ve devletin vergi alma meþruiyetini hak ve ödevler çerçevesinde yerli yerine
oturtmaktadýr. Ancak hükümet bu ilkeyi hiçe sayarak sistemin sadece primler üzerinden finanse
edilmesini savunmuþ ve bu sistemle birlikte Saðlýkta Dönüþüm Programý temel saðlýk hakkýna
eriþimin önünde “paradan bir duvar” oluþturmuþtur. 

İþte bu anlayýþ, 10. Kalkýnma Planýna da doðrudan yansýmýþtýr ve bu planda AKP hükümetleri
tarafýndan yýllardýr söylenen sosyal güvenlik açýklarý bahanesi bir kez daha karþýmýza çýkmaktadýr. 

Ancak unutulmamalýdýr ki; henüz hastaneye gitmeden, Hastane Randevu Sistemi aranýrken
verilen telefon parasý ile ödenmeye baþlanan saðlýk giderleri, 10 çeþit katký ve katýlým paylarý ile
yurttaþlarý bu hizmeti almaktan caydýrmaktadýr. Oysa, saðlýk gibi en temel hakkýn böylesi bir sürece
hapsedilmiþ olmasý kabul edilebilir deðildir. Küçük gibi görünen, ancak toplayýnca yoksulluk içindeki
milyonlarca yurttaþýn bütçesinde önemli bir yer tutan, katký - katýlým paylarý,  gerçekten doktora
gitmeyi engelleyecek kadar caydýrýcý bir hal almýþtýr ve hükümet maalesef bundan gurur duymaktadýr.
Bugün ülkemizde þu anda hastalar toplamda 10 farklý ücreti 3 farklý (eczane, hastane, maaþ) kanaldan
ödemektedir. Bu ücretler;

1. Ýlaç Katýlým Payý (%10-20)
2. Muayene Katýlým Payý  (5-12 TL) 
3. Reçete Ücreti (3 TL)
4. Eþdeðer ilaç Fiyat Farký [ilaç fiyatý-(en ucuz+%10)]
5. Kutu Baþýna ilave 1 TL (3 Kalemden sonra)
6. Özel Hastane fark ücreti (Son düzenleme ile %90’a kadar)
7. Tetkik fark ücreti
8. Erken Muayene fark ücreti
9. Öncelikli Tetkik Ücreti
10. Ýstisnai Saðlýk Hizmetidir.
Saðlýðýn devredilemez ve ertelenemez bir hak olmasý nedeniyle saðlýk alanýnýn artýk kamusal bir

yükümlülük olmaktan çýkartýlmaya çalýþýlmasý ve dolayýsýyla özelleþtirilmesi bu hakkýn alýnýp-
satýlabilir bir hale dönüþtürülmesi en baþta insan haklarýna aykýrýdýr. Saðlýk ticari bir meta deðil en
doðal insan hakkýdýr. Anayasamýza göre de sosyal devlet anlayýþýnda, yurttaþlarýn saðlýk hizmetini
ücretsiz alma hakký vardýr. 

Ayrýca saðlýk harcamalarýnýn artmasý nedeniyle ilaç harcamalarýnda da tasarrufa gitmek
Hükümetin temel politikalarýndan ve önemli söylemlerinden biri olmuþtur. Ancak, ilacý herhangi bir
ekonomik deðiþim deðeri olan ürün olarak görmek ve bu bakýþ açýsý ile böylesine önemli bir ürün
üzerinden tasarrufa gitmek akýlcý ilaç politikalarý ile uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir uygulamadýr.
Ýlaç gibi vazgeçilemez ve ertelenemez bir ürüne sadece ekonomik tasarruf gözlükleri ile bakmak ve
ilacýn saðlýk hakký ile olan organik baðýný unutmak, sosyal devlet ilkesi ile baðdaþmamaktadýr.
Kamunun saðlýk ve ilaç harcamalarýnda tasarruf politikalarýna karþý olmamakla birlikte, saðlýðýn
doðasý gereði sadece mali-ekonomik tasarruf tedbirleri amacýyla tasarrufa gidilemeyecek bir alan
olduðunun bir kez daha altý çizilmelidir. 
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Ayný zamanda; ülkemizde saðlýk alanýnda yapýlan onlarca yanlýþýn bedelini yine vatandaþlarýmýz
ödemekte ve hastalar, saðlýkta tasarruf politikalarýnýn sonucunda ilaç fiyatlarýnýn düþüþü ile birlikte
ilaç firmalarýnýn ilaçlarý üretmeme ya da ithalatýný durdurmasý nedeniyle, karaborsadan ilaç temin
eder hale gelmektedir. 

Nitekim Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2013 yýlý Bütçe Sunumunda da ifade edildiði gibi  “2004-2012
yýllarý arasýnda: Referans fiyat uygulamasý ile ilaç fiyatlarý %80’e varan oranlarda düþürülmüþ denilse
de düþüþlerinin AKP iktidarýnýn bir baþarýsý gibi gösterilmesi de doðru deðildir. Çünkü son 10 yýlda
bütün dünyada bir dönüþüm yaþanmaktadýr. Yadsýnamaz bir gerçeklik olarak tüm sanayi ürünlerinde
olduðu gibi bir sanayi ürünü olarak ilaç da yaþlandýkça ucuzlamaktadýr. Yaþanan ilaç fiyat düþüþlerinin
bir diðer sebebi de tüm ülkelerde kullanýlan referans fiyat sistemidir ve diðer ülkelerdeki fiyatlarý
referans alan ülkelerin tamamýnda domino etkisi ile fiyatlar hýzla düþmektedir. Ayrýca, tüm dünyada
ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacýn zamanla patent
korumasý dýþýna çýkarak eþdeðerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarýnda düþüþleri beraberinde getirmekte
bu durum da eczane stoklarýna yüksek fiyatla girmiþ olan ilaçlarýn düþük fiyattan geri ödenmesine,
dolayýsýyla eczanelerde stok zararýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. 2004-2011 yýllarý arasýnda
ilaç fiyatlarý tam 250 kez düþmüþtür. Tüketilen ilaç kutu sayýsý yüzde 149 artmýþ buna karþýn kamu
harcamalarýndaki artýþ yüzde 19 olarak gerçekleþmiþtir. Aradaki yüzde 130’luk fark sadece ilaç fiyat
düþüþlerinden deðil, eczacýnýn emeðinden, hastanýn cebinden karþýlanmaktadýr.

Eczacýlarýn stok zararlarý ve kamu kurum iskontosu ile karþý karþýya kaldýklarý krizin neticesinde
de hem eczacý hem de vatandaþ maðdur edilmiþtir. Ayrýca, bugüne kadar muayene ücretlerinin ise
eczaneden tahsil edilmesi ile saðlýða eriþimin parasýz olduðu yanýlgýsý yaratýlmýþtýr. 

AKP hükümetinin 2003 yýlýnda uygulamaya koyduðu Saðlýkta Dönüþüm Programý tüm bu
sorunlarla birlikte bir dönüþümü deðil, 10 yýllýk aðýr bir bilançoyu göstermektedir. Saðlýkta Dönüþüm
Programý hastayý müþteri, saðlýk emekçisini ise sendikasý olmayan ve hatta iþ güvencesi olmayan
çalýþan ve hastaneleri ise birer ticarethane haline haline dönüþtürmüþtür. Herkesin istediði hastaneye
gidebileceði, istediði doktora muayene olacaðý ve istediði yerden ilaç alabileceði hayalleriyle sunulan
“Saðlýkta Dönüþüm Programý” gerçekte parasý olmayana saðlýk hizmetinin verilmediði bir sistemdir.
Sermaye ile iþbirliði içerisindeki bu dönüþüm ise vatandaþa aðýr bedeller ödetmekte ve nihayetinde
kiþinin en temel hakký olan saðlýk hakký elinden alýnmýþ olmaktadýr. 

Temel Hak ve Özgürlükler

Onuncu Kalkýnma Planýnýn “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümünde amaç ve hedefler olarak
“Çoðulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayýþýyla bireylerin ve toplumdaki farklý kesimlerin bütün
yönleriyle kendini özgürce ifade ettiði, tüm inançlara ve yaþam tarzlarýna saygýyý ilke kabul eden bir
toplumsal zeminin geliþtirilmesi temel amaçtýr.” ifadesi yer almaktadýr. Bununla birlikte, AKP
Hükümetleri döneminde temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi ve kullanýlmasý alanýnda çok ciddi
problemlerle karþýlaþýldýðý ülkede yaþayan tüm vatandaþlarýmýzýn malumudur. Çoðulculuðu
çoðunlukçuluk olarak anlayan, TBMM’de yasama faaliyetlerinde “benim çoðunluðum var, tek baþýna
iktidarým, yasayý istediðim gibi çýkartýrým.” diyen, ülkeyi ve toplumu ilgilendiren kararlarý,
kamuoyunu ve karþý görüþleri dikkate almadan kendi baþýna vermekten çekinmeyen bir zihniyetin
Plan metnine özgürlükçü ve demokratik ifadeleri yazmasýný ciddiye almak mümkün deðildir. 
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Sivil Toplum Kuruluþlarý
Planýn sivil toplum kuruluþlarý ile ilgili bölümünde sivil toplumun geliþmesinin önemli olduðu

vurgulanmakla birlikte, yasama ve yürütme süreçleri içinde, ülkenin ve toplumun sorunlarýna iliþkin
olarak, STK’larýn daha etkin olduðu bir yapýnýn tasarlanmadýðý görülmektedir. Bununla birlikte,
sadece kendilerini ilgilendiren konularda deðil, ülkenin tüm sorunlarýna iliþkin olarak ve sadece
uygulama sürecinde deðil, ayný zamanda karar alma süreçlerinde de sivil toplum örgütlerinin sisteme
dâhil olduðu bir yapý oluþturulmasý gerekliliktir. 

Sosyal Koruma
Ülkemizde yoksulluk sorununa iliþkin yapýlan çalýþmalar, yoksulluðun kronik bir soruna

dönüþtüðünün altýný çizmektedir. Nitekim TÜÝK’in verilerine göre, 2009 yýlýnda Türkiye’de yaklaþýk
her 5 kiþiden 1’i yoksuldur.

Uluslararasý göstergeler açýsýndan bakýldýðýnda da, ülkemizdeki yoksulluðun boyutlarý çarpýcý bir
biçimde ortaya çýkmaktadýr. Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Örgütü (UNDP) verilerine göre, 2012
yýlýnda Türkiye kiþi baþýna milli gelir açýsýndan 58. sýrada olup birçok azgeliþmiþ ülkenin gerisinde
kalmaktadýr. Daha da vahim olan tablo ise, ülkemizin sosyal geliþmiþlik kriterleri açýsýndan dünyadaki
konumudur. UNDP tarafýndan hazýrlanan Ýnsani Geliþmiþlik Endeksi’ne göre, Türkiye 90. sýrada yer
almýþtýr. Bu haliyle Türkiye, yaþam kalitesi itibarýyla, birçok Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkesinin dahi
gerisinde kalmýþtýr. 

Uluslararasý karþýlaþtýrmalarda, yoksulluk göstergeleri bakýmýndan pek parlak bir durumda
olmayan Türkiye, gelirin son derece adaletsiz olarak daðýldýðý ülkeler arasýnda yer almaktadýr. Gelir
daðýlýmýndaki adaletsizliðin göstergesi olarak kabul edilen Gini Katsayýsý 2011 yýlýnda 0,38 gibi
oldukça yüksek bir düzeydedir.

Öte yandan, nüfusun önemli bir bölümü de ülke refahýndan payýný alamamaktadýr.  Yine TÜÝK
verilerine göre Türkiye’de gelir daðýlýmýnda da ciddi adaletsizlik vardýr. Bu çerçevede hanehalký
kullanýlabilir gelirlere göre nüfusun en yoksul yüzde 20’si gelirin yüzde 6,5’ini alýrken en zengin
yüzde 20’si ise yüzde 45,2’sini almaktadýr. 

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus, TÜÝK’in yoksulluk çalýþmasýndan mutlak
yoksulluk (gýda ve gýda+gýda dýþý yoksulluk) ile göreli yoksulluk hesaplamalarýnýn çýkartýlmýþ
olmasýdýr. Bunun sonucunda da yoksulluk konusunda yýllar itibarýyla saðlýklý bir karþýlaþtýrma ve
analiz yapma imkâný ortadan kalkmýþtýr. 

Diðer taraftan, AKP hükümetinin sýk sýk övündüðü üzere, kiþi baþýna düþen milli geliri 1 dolarýn
altýnda kiþi kalmamasý, 2,15 dolar ve 4,3 dolarýn altýndaki kiþilerin de azalmasý bir baþarý göstergesi
deðildir. Bu hesaplama yönteminden kaynaklanan bir durumdur. Hesaplamalar cari fiyatlarla TL
cinsinden yapýlýp sonra dolar kuruna bölünmektedir. Ülkemizde özellikle 2003-2006 döneminde
yüksek enflasyon olduðundan cari fiyatla yapýlan hesaplamalar yüksek çýkmaktadýr. Cari fiyatlarla
TL cinsinden yapýlan hesaplamalar sonucunda çýkan rakam sonra cari dolar kuruna bölünmektedir.
Bu kapsamda, TL cinsinde rakamý dolara böldüðünüz için dolarýn deðeri de önemlidir ve dolar kuru
artmadýðýnda rakamlar yüksek çýkmaktadýr. Nitekim 2003-2010 döneminde dolar kurunda bir artýþ
olmamýþtýr. Dolar kuru 2002 yýlýnda 1,50 lira iken, 2010 yýlýnda da 1,50 olarak gerçekleþmiþtir. Bu
hesaplamalar çerçevesinde, TÜÝK’in rakamlarýna göre, kiþi baþýna düþen milli gelir 2002 yýlýnda
3.492 dolardan 2010 yýlýnda 10.022 dolara çýkmýþ, yani 3 kata yakýn artmýþtýr. Bu yüzden de, cari
fiyatlarla ve dolar cinsinden baktýðýmýzda, 2,15 dolar ve 4,3 dolarýn altýnda kalan kiþi sayýsý azalmýþtýr. 
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Türkiye’deki mevcut sosyal koruma sistemi birçok eksiklik ve yetersizlik içermektedir. Bu
çerçevede; yoksulluða iliþkin saðlýklý bir veri tabanýnýn oluþturulamamýþ olmasý; sosyal sigorta, sosyal
hizmetler ve sosyal yardýmlar arasýnda bütünleþik bir yapýnýn kurulamamasý; sosyal yardýmlarýn etkin
ve verimli bir çerçevede yürütülmemesi; sosyal yardýmlarda çok baþlý bir yapýnýn varlýðý; sosyal
yardým sisteminin içinde ayni yardým mekanizmalarýnýn bulunmasý nedeniyle sistemin suiistimale ve
politik sömürüye açýk olmasý bu yetersizliklere ve eksikliklere örnek verilebilir. 

Sosyal yardýmlarýn toplamý 2011 yýlý için 15,3 milyar TL olup millî gelirin yüzde 1,18’ine tekabül
etmektedir. Bu oran OECD ülkelerindeki yüzde 2,5 oraný ile kýyaslandýðýnda oldukça düþük bir orandýr.
Diðer taraftan,  sosyal yardýmlarýn 1/3’ü yeþil kart için yapýlan harcamalardan oluþmaktadýr. 

Türkiye’deki sosyal koruma sisteminin en eksik halkalarýndan biri, dünyada yaygýn olarak
uygulanan, vatandaþ olma hakkýndan kaynaklanan ve finansmaný vergilerden saðlanan asgari bir gelir
desteði sisteminin olmamasýdýr. Objektif kriterlere dayalý, þeffaf bir temel gelir desteðinin, yoksullukla
mücadelenin ana unsuru olmasýna ihtiyaç vardýr.  Ayrýca, yoksullukla mücadele stratejisi mutlaka
koruyucu, önleyici çalýþmalar ve sosyal hizmetlerle desteklenmiþ olmalýdýr. Bununla birlikte,
ülkemizde koruyucu ve önleyici hizmetler için gerekli kaynaklarýn ayrýlmadýðý görülmektedir. Ayný
þekilde sosyal yardýmlardaki çok baþlýlýðýn da önlenerek bu yardým ve hizmetlerin tek merkezden
yürütülmesi saðlanmalýdýr.

Ýstihdam ve Çalýþma Hayatý
AKP döneminde ekonomide saðlandýðý ifade edilen büyümeye raðmen iþsizlik oranlarýnda ciddi

bir gerileme kaydedilmemiþ olup, iþsizlik oraný 2012 yýlýnda yüzde 9,2 olarak gerçekleþmiþtir.
Bununla birlikte, iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý
yapmaya hazýr olanlarý iþgücüne dâhil edildiðinde bulunan iþsizlik oraný, TÜÝK tarafýndan açýklanan
iþsizlik oranlarýnýn yaklaþýk yüzde 67 üzerinde olup yüzde 15,4 seviyesine yükselmektedir. Ayrýca,
iþgücüne dâhil olmayan grubun içindeki mevsimlik çalýþanlar gibi kategorileri iþgücüne dahil
ettiðimizde ise daha yüksek iþsizlik oranlarýna ulaþýlacaðý açýktýr.

Diðer taraftan, ülkemizde 2005-2012 döneminde iþgücüne katýlým oranlarý artarken, iþgücüne
dâhil olmayan grubun çalýþma çaðý nüfusu içindeki payý azalmýþtýr. Bununla birlikte, iþgücüne dâhil
olmayan grubun içinde iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý
yapmaya hazýr olanlarýn oraný hýzla artmaktadýr. Nitekim iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer
nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý yapmaya hazýr olanlarýn iþgücüne dâhil olmayan grubun içinde
payý 2004 yýlýnda yüzde 4,3 olan seviyesinden 2012 yýlýnda yüzde 7,3’e yükselmiþtir. Bu durumun
baþka bir somut göstergesi de, 2005-2012 döneminde kümülatif bazda toplam iþgücü yüzde 24,2,
iþgücüne dahil olmayanlarýn sayýsý ise yüzde 7,3 oranýnda artarken, iþ bulma ümidi olmadýðý için
veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý yapmaya hazýr olanlarýn sayýsýnýn yüzde 81,1 oranýnda
artmýþ olmasýdýr. 

Türkiye’de iþsizlik sorununun gerçek boyutlarýný gizleyen diðer bir unsur ise, resmi istatistiklerde
iþgücüne katýlým oranýnýn 1980’li yýllarýn baþýndan itibaren ciddi biçimde gerilemesi ve 2000 yýlýndan
itibaren çalýþma çaðý nüfusunun daðýlýmý içinde iþgücüne dahil olmayan grubun toplam iþgücünü
geçmesidir. Nitekim iþgücüne katýlým oraný, 1980’li yýllarda yüzde 57,1 iken, 1990’lý yýllarda yüzde
52,1’e, 2003-2012 döneminde ise yüzde 47,5’e gerilemiþtir. Burada dikkat çekici olan husus, iþsizlik
oranlarýndaki gerilemeye raðmen iþsizlik oranlarýnýn azalmamasý, aksine artmasý olmuþtur. Bir
yönüyle, yaþanan ekonomik krizler ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesindeki zayýflýk
nedeniyle çalýþma çaðýndaki bireylerin iþgücü piyasasýna giremediðini iþaret eden bu gösterge, diðer
bir yönüyle ekonomimizdeki insangücü israfýný göstermekte ve iþsizlik oranýnýn “yapay olarak” düþük
görünmesine neden olmaktadýr. 
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Bu durum uluslararasý karþýlaþtýrmalarda da açýk bir biçimde görülmektedir. Nitekim iþgücüne
katýlým oraný OECD tanýmý olan 15-64 yaþ grubu itibariyle, 2011 yýlýnda ülkemizde yüzde 53,8
seviyesinde gerçekleþmiþ olup, OECD ülkeleri ortalamasý yüzde 70,6’dýr. Bununla birlikte, burada
vurgulanmasý gereken en önemli husus, ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarýndaki düþüklüðün
çalýþma çaðýndaki kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oranlarýndaki düþüklükten kaynaklandýðýdýr.
Nitekim erkek nüfus açýsýndan bakýldýðýnda, 2011 yýlý itibariyle iþgücüne katýlým oraný ülkemizde
yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleþmiþ olup OECD ortalamasý olan yüzde 79,5 olan biraz altýnda
kalmýþ, ancak Fransa, Ýtalya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin üzerinde yer almýþtýr. Bununla
birlikte, kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oranlarý açýsýndan bakýldýðýnda Türkiye yüzde 31,5 oraný
ile hiçbir ülke ile kýyaslanamayacak bir konumda bulunmaktadýr. Türkiye’de kadýnlarýn iþgücüne
katýlým oraný AB ve OECD ülkelerinin yaklaþýk 30 puan altýnda seyretmektedir.

Ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarýnda 2002-2012 döneminde sýnýrlý artýþlar kaydedilmiþtir.
Bununla birlikte, 1990 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda hem erkeklerde hem de kadýnlarda iþgücüne katýlým
oranlarý gerilemiþtir. Bu durum da ülkemiz iþgücü piyasasýnda sorunlarýn çözülmediðine, aksine
zaman içinde derinleþtiðine iþaret etmektedir. 

Buna karþýn, kadýnlarda eðitim düzeylerine göre en yüksek iþgücüne katýlma oranýnýn yüzde
70’ler seviyesi ile yüksekokul ve fakülte mezunlarýnda görülmesi, aktif ve pasif iþgücü politikalarýnýn
çok boyutlu perspektiften tasarlanmasý ve uygulanmasý gerektiðini göstermektedir.

Özetle, Türkiye’de iþgücüne katýlým oranlarý OECD ülkelerinin ortalama seviyesinin önemli
ölçüde gerisindedir. Ülkemizde nüfus yýlda ortalama yüzde 1,25 oranýnda artarken çalýþma çaðýndaki
nüfus ortalama yüzde 1,5-2 arasýnda artmaktadýr. Çalýþma çaðý nüfusunun yaklaþýk her yýl ortalama
800-850 bin kiþi artmasýna karþýn, bu kiþilerin ancak yüzde 50’sine tekabül eden 400-450 bini iþgücü
piyasasýna girebilmektedir. 

Yüksek kayýt dýþýlýk oranlarý iþgücü piyasasýnda adeta ikili bir yapýnýn oluþmasýna neden
olmuþtur. 2007-2012 döneminde kayýt dýþý istihdam oraný yüzde 47’den yüzde 40’a gerilemiþtir.
Bununla birlikte, iþgücü piyasasýndaki kayýt dýþýlýk oranlarý hala çok yüksektir. Kayýt dýþýlýk olgusuna
kadýn-erkek ayýrýmýnda bakýldýðýnda kadýnlarda kayýt dýþýlýk oranlarýnýn erkeklerin yaklaþýk 22 puan
üzerinde olduðu görülmektedir. Bu durum, kadýnlarý ekonomik ve sosyal açýdan en hassas risk grubu
haline getirmektedir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda belirtildiði üzere, iþsizlik oranýnýn 2018’de yüzde 7,2’ye gerilemesi,
iþgücüne katýlým oranlarýnýn arttýðý bir ortamda ulaþýlabilir gözükmemektedir

Spor
Onuncu Kalkýnma Planý’nda spor alanýnda ortaya konulan vizyon yetersiz olduðu gibi, belirlenen

hedefler somut ve ulaþýlabilir gözükmemektedir. 
Öncelikle; önümüzdeki 5 yýllýk dönemde Türk sporunun nasýl yönetileceði, devletin spordaki

rolünün ne olacaðý, federasyonlarýn baðýmsýzlýk ve özerkliðinin nasýl geliþtirileceði, federasyonlarýn
performanslarýnýn nasýl arttýrýlacaðý, yýllardýr spor/ eðitim ikileminde býrakýlan çocuklarýn “hem okul
hem de spor” birlikteliðinin nasýl saðlanacaðý konularýnda hiç bir politika önerisi ve hedef bulun-
mamaktadýr.

Kalkýnma Planýnda belirtilen 3,5 milyon sporcu sayýsý gerçekçi gözükmemektedir. Diðer taraftan,
AKP Hükümetinin iktidara geldiði 2002 yýlýnda söylediði “10 yýlda 10 milyon lisanslý sporcu” hedefi
tutturulamamýþ olup, bu konuya Kalkýnma Planýnda yer verilmemesi AKP’nin bu hedefinden
vazgeçtiði anlamýna gelmektedir. Diðer taraftan, çocuklarýn yeteneklerine göre yönlendirilmesini
saðlayacak “yetenek bulma ölçüm merkezleri”ne iliþkin bir düzenleme Kalkýnma Planýnýn içerisinde
yer almamýþtýr.
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Sporda büyük organizasyonlar düzenlemek ve bu organizasyonlar için tesisler yapmak kadar, bu
tesislerin daha sonra verimli olarak iþletilmesi ve Türk sporuna fayda saðlamasý da büyük önem arz
etmektedir. Nitekim 2011 yýlýnda yapýlan Erzurum Kýþ Oyunlarý ve Trabzon Gençlik Oyunlarýnýn
ardýndan geçen sürede tesisler maalesef boþ bir þekilde durmaktadýr. 

Türkiye Ýstanbul kentiyle 2020 Olimpiyat Oyunlarýna adaydýr. Ülkemizin Olimpiyat Oyunlarýna
ev sahipliði yapmasý gerek sporun geliþmesi gerekse ülkemizin tanýtýmý açýlarýndan büyük faydalar
saðlayacaktýr. Bununla birlikte, böyle büyük bir organizasyona ev sahipliði yapmanýn ülkemize büyük
sorumluluklar yüklediði de bilinmelidir. Diðer bir ifadeyle, Olimpiyatlara ev sahipliði yapmanýn
ülkemize kýsa ve orta vadede getireceði faydalarýn yaný sýra, yükleyeceði maliyetlerin de çok iyi
bilinmesine ihtiyaç vardýr. Bu çerçevede, konunun mali boyutunun ciddi bir biçimde incelenmesi
gerekmektedir. 

Bilindiði üzere dünyada, geçmiþ örneklerden de ortaya çýktýðý üzere, çok büyük yani mega
büyüklükteki spor organizasyonlarý için yapýlan maliyet projeksiyonlarý hemen hemen hiçbir zaman
tutmamakta ve maliyetler öngörülenin çok ötesinde gerçekleþmektedir. Bu çerçevede, konuya iliþkin
olarak ciddi bir fayda-maliyet analizi yapýlmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Buna ilaveten, 2020 Ýstanbul
Olimpiyatlarý için ayrýlmasý öngörülen bütçenin toplamýn ne kadar olduðu, bu bütçenin ne kadarýnýn
ulusal kaynaklardan, ne kadarýnýn dýþ kaynaklardan saðlanacaðý, ülke kaynaklarýndan saðlanacak
olan kýsmýn ne kadarýnýn kamu kaynaklarýndan, ne kadarýnýn da özel sektör tarafýndan üstlenileceði
kamuoyuna açýklanmalýdýr. 

Ülkemizde lisanslý sporcu sayýsýnýn azlýðýnýn yaný sýra tesisleþme konusunda da ciddi sorunlar
yaþanmaktadýr. Spor Bakanlýðý bünyesinde atýl duran birçok taþýnmazýn varlýðý bilinmesine raðmen
kurumun hala saðlýklý bir envanterinin bulunmamasý anlaþýlamamaktadýr. Bu çerçevede, söz konusu
varlýklarýn belirlenerek Türk sporunun tesisleþmesine fon olarak aktarýlmasý saðlanmalýdýr. 

Kamu Yönetimi

AKP’nin devlet yönetimi anlayýþýnda otoriter yönetimlerin benimsediði araçlara doðru hýzlý bir
kaymanýn yasama faaliyetleri alanýnda en açýk örneði, 2011 seçimleri öncesinde ve sonrasýnda çýkarýlan
35 kanun hükmünde kararnamelerdir. AKP, Meclis çoðunluðuna dayanarak Genel Seçimler öncesi
Nisan ayýnda kabul edilen ve Mayýs ayýnda yürürlüðe giren 6223 sayýlý Yetki Yasasý ile Türk kamu
yönetim sisteminin altýný üstüne getirmiþtir. 8 Haziran 2011 tarihinden itibaren baþlayarak Kasým ayýna
kadar 35 KHK ile bakanlýklar, baðlý, ilgili ve iliþkili kuruluþlarda kapsamlý dönüþümler gerçekleþ-
tirilmiþtir. 6 aylýk süre için verilen yetki TBMM tatilde olmamasýna raðmen son güne kadar
kullanýlmýþtýr. Yetki Yasasýna dayalý olarak çýkarýlan KHK’lerin gerek genel gerekçelerinde, gerek
madde gerekçelerinde teknik açýdan açýklayýcý, yetkin, geçerli hiçbir hususa yer verilmediði
görülmektedir. Hükümet, hesap verme sorumluluðu ve saydamlýk ilkelerinden uzak bir biçimde sadece
yeniden yapýlanmanýn, kadrolaþmanýn, yerel yönetim yetkilerini merkeze almanýn, idare mahkemeleri
kararlarýný aþmanýn, kültür ve tabiat varlýklarý kurul kararlarýný etkisizleþtirmenin aceleciliði içindedir.

Aslýnda, Yetki Kanunlarýna iliþkin Anayasa Mahkemesi tarafýndan verilmiþ birçok iptal kararý
bulunmaktadýr. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarýnda; sýnýrlarý geniþ ve belirsiz konularda
düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi verilemeyeceði, konu ve
kapsamdaki sýnýrsýzlýk ve belirsizliklerin TBMM’ne ait olan yasama yetkisinin yürütme organýna
devri anlamýna geldiði vurgulanmaktadýr. Anayasa Mahkemesi Hükümete KHK çýkarma yetkisi
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verilmesinin ivedi ve zorunlu hallerde olanaklý olduðunu, niteliði itibariyle uzun süreli ve çok yönlü
çalýþmayý gerektiren teþkilatlanma, personel gibi konulara iliþkin olarak Bakanlar Kuruluna KHK
çýkarma yetkisinin verilemeyeceðini ýsrarla dile getirmektedir. Bu güçlü yerleþik AYM görüþüne
raðmen, geçtiðimiz günlerde AYM adeta yeni bir içtihat geliþtirmiþ ve CHP’nin 6223 sayýlý Yetki
Kanununu iptal istemini reddetmiþtir.

Bu yapýlanmada 641 sayýlý KHK ile DPT, Kalkýnma Bakanlýðý olarak örgütlenmekte ve bu
Bakanlýðýn baðlý kuruluþlarý olarak Doðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý ile
Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý örgütlenmektedir. Gerek genel gerekçede
gerekse madde gerekçesinde DPT’nin Kalkýnma Bakanlýðýna dönüþme gerekçesinin belirtilmediði
görülmektedir.

Bilindiði üzere Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) Müsteþarlýðý görev ve yetkilerini Baþbakanlýða
baðlý bir kamu idaresi olarak yürütmekteydi. Bununla birlikte, 641 sayýlý KHK hükümlerine göre
daha önce 540 sayýlý KHK ile Baþbakanlýða baðlý olarak görev yapan DPT, görev ve yetkilerinde
hiçbir deðiþiklik öngörülmeden bir hizmet bakanlýðý anlayýþýyla Kalkýnma Bakanlýðý olarak
teþkilatlandýrýlmýþtýr. 

Bu baðlamda 641 Sayýlý KHK’nin 2. maddesinde sayýlan görevler, yürürlükten kaldýrýlan 540
sayýlý KHK ile ayný hükümleri içermektedir. Bununla birlikte, kamu kurumlarý arasý koordinasyon,
Baþbakanlýk Teþkilatý gibi diðer bakanlýk ve kuruluþlardan farklý bir örgütlenmeyle saðlýklý bir þekilde
yerine getirilebilir. Bu çerçevede DPT, kuruluþ tarihi olan 1960 yýlýndan bu yana kamu kurumlarýný
koordinasyon görevinin bir gereði olarak Baþbakanlýða baðlý olarak örgütlenmiþ ve bu çerçevede
görev yapmýþtýr. 

641 sayýlý KHK’de daha sonra; 646, 649 ve 659 sayýlý KHK’ler ile çeþitli deðiþiklikler
yapýlmýþtýr.

Söz konusu KHK’lerle getirilen düzenlemeler ciddi sakýncalar taþýmaktadýr. 

Hükümet tarafýndan, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapýlan düzenlemeler, kamu yönetiminin
hizmet alanýný geniþleten, ihtiyaçlar çerçevesinde yeni hizmet alanlarýna yönelen bir içerik
taþýmamaktadýr. Yapýlan bu deðiþiklikler, mevcut bakanlýk ve kamu kurumlarý ile bunlara baðlý bazý
birimlerce yürütülen hizmetlerin baðlantýlarýnýn ve adlarýnýn deðiþtirilmesinden ibarettir. Bu tercihle,
iddia edilenin aksine bakanlýk tipi örgütlenmeye aðýrlýk verilmesi sonucunda bürokrasi de artýrýlmýþ
olacaktýr. Yeni kurulan bakanlýklarýn neredeyse tamamýnda, kuruluþlarýnýn üzerinden henüz çok kýsa
bir süre geçmiþ olmasýna raðmen yanlýþlýklar, eksiklikler ve hatalar yapýldýðý ortaya çýkmýþ ve yeni
KHK’ler ile bunlar düzeltilmeye çalýþýlmýþtýr. Getirilen düzenlemelerle, devlet geleneðimize aykýrý
uygulamalara zemin hazýrlanmýþtýr.

Çýkarýlan KHK’lere ve 6 aylýk sürece bakýldýðýnda bunlarýn, buyurganýn buyruðunun yerine
getirilmesinden, akla gelenlerin kaleme alýnmasýndan ve kiþilere kadro, yetki, imtiyaz ve mali kaynak
yaratýlmasýndan ibaret olduðu açýkça görülmektedir. Oysaki devlet örgütlenmesini yazboz tahtasýna
çevirmeden önce yeni Anayasanýn kabul edilmesi beklenmeliydi. Çünkü ekonomik ve sosyal hak ve
özgürlüklerdeki geniþleme, devletin örgütlenmesindeki (merkezi yönetim- yerel yerinden yönetim-
hizmet yerinden yönetim) ilkeler kamu yönetiminin yapýlanmasýný doðrudan etkileyecek anayasal
normlarý oluþturacaktýr.
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Kamu yönetiminde hem yatay hem dikey çok baþlýlýðýn arttýðý görülmektedir. Örneðin, Ekonomi
Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý, Hazineden sorumlu Baþbakan yardýmcýsý, Maliye Bakanlýðý, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý arasýnda görev, yetki ve sorumluk
çatýþmasý yaþanmasý olasýdýr. Bu kurumlarýn amaç ve hedeflerinde görülebilecek uyumsuzluklarýn
yaný sýra uygulamada eþgüdüm sorunlarý ortaya çýkacaktýr. Bu durum da ekonomi yönetiminin
dalgalanmalara müdahale yeteneklerini zayýflatacaktýr.

Bakan yardýmcýlýðý gibi, ülkemizde uygulanmakta olan yasama ve yürütme sistemi ile
baðdaþmayan bir konumun oluþturulmasýnýn yanlýþ bir tercih olduðu açýktýr. 5018 sayýlý Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayýþtay Kanunu karþýsýnda bakan yardýmcýlarýnýn konumu
belirsizdir. Bakan yardýmcýlýðýnýn TBMM’ye karþý hesapverme sorumluluðu kapsamýnda Bakanlýk
bütçelerinin kurumsal sýnýflandýrmasýnda nasýl tanýmlanacaðý, Sayýþtay’ýn dýþ denetimi kapsamýnda
sorumluluðunun ne olacaðý gibi sorular yanýtsýzdýr.

Kamu yönetiminde yeni yapýlanma ekonominin performansýný olumsuz yönde etkileme
potansiyelini taþýmaktadýr. Yeni yapýlanma, hem kalkýnma paradigmasý ve ihracata dayalý büyüme
modelinin gereklerini karþýlamamakta, hem de cari açýk sorununa duyarsýz olup küresel ekonominin
gerçeklerini kavramamaktadýr. Sanayi ve dýþ ticaret entegrasyonunun saðlanamamasý, sanayi-ticaret
iliþkisinin koparýlmasý ve dýþ ticaret-iç ticaret ayrýmýnda ýsrar ekonominin çaðdaþ geliþmelerinden
kopuk tercihler olarak deðerlendirilebilir.

Yeni çýkarýlan KHK’ler ile öngörülen kurumsal yapý katýlýmcý yönetim yaklaþýmýndan uzaktýr.
Bakanlýklarda kendi hizmet alanlarýnda faaliyet gösteren taraflarýn katýlýmlarýnýn saðlanacaðý
kurumsal mekanizmalarýn öngörülmediði görülmektedir. Özellikle sivil toplumun taleplerini
iletebileceði, karar alma süreçlerine katýlabileceði zeminler çaðdaþ geliþmelerin tersine
oluþturulmamýþtýr.

Parlamenter denetim ayaðý göz önünde bulundurulmamýþtýr. Merkez Bankasý ve Hazineden
sorumlu ekonomi bakaný tarafýndan yýlda bir veya iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
bilgilendirme toplantýsý yapýlmaktadýr. Bu kapsamda bakanlýklarýn ilgili ihtisas komisyonlarýnda en
az yýlda bir defa bilgilendirme yapmasý hususu hüküm altýna alýnmalýydý.

Kurumsal gelenekler tahrip edilmiþ, en köklü kurumlarýmýzýn kapýsýna kilit vurulmuþtur.

Yargý ve bilim kurumlarýnýn özerkliklerini ortadan kaldýrmaya yönelik deðiþiklikler yapýlmýþtýr.

Düzenleyici ve denetleyici kurullarýn özerklikleri ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Yerel yönetimlerin yetkileri merkeze alýnýrken, yerel yönetimlerin anayasal güvence altýnda olan
özerklikleri zedelenmiþtir.

TBMM idari personeli üzerinde yürütmenin yeni bir vesayeti kurulmuþ ve Baþkanlýk Divaný
yetkisizleþtirilmiþtir.

Bakanlýklar ile baðlý, ilgili ve iliþkili kurumlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerekçesiyle; müsteþar,
baþkan ve genel müdür gibi üst kademe yöneticilerden birim müdürlerine kadar bütün personelin
görevlerine son verilmesi gibi kötü bir örnek ve alýþkanlýk getirilmiþtir.

Müþavirlerin merkez teþkilatýnda çalýþmalarý geleneði bozularak, baþbakan ve bakanlar
tarafýndan kendileri için uygun görecekleri iþleri yine uygun görecekleri yerlerde yapmalarýna yasal
zemin hazýrlanmýþtýr.
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KHK’ler ile görevleri sona erdirilenler için ihdas edilen binlerce “Araþtýrmacý” kadrosunu
görüp, bunlarýn gerçek varlýk sebebini bilmeyen ülke ve dýþ dünya kiþi ve kuruluþlarýnýn, ülkemizi AR-
GE alanýnda lider ülke olarak telafuz etmeleri hiç de þaþýrtýcý olmayacaktýr.

Bazý kurumlara memur ve sözleþmeli personel alýmlarýnda, merkezi yerleþtirmenin dýþýna
çýkýlarak, torpilin ve kayýrmacýlýðýn yolu açýlmýþtýr.

Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný ve Baþbakana bugüne kadar görülmemiþ bir þekilde makamlarý
için kadro ihdas etme ve bu kadrolarda çalýþtýracaklarý personele de 1.200 liraya varan ilave ödeme
yapabilme yetkisi verilmiþtir.

► Kariyer meslekler ihtisaslarýyla ilgisiz statülerde düzenlenmiþ, alanlarýnýn dýþýndaki görevleri
yürütmek zorunda býrakýlmýþ ve içeriksizleþtirilmiþtir.

Bir taraftan sözleþmeli çalýþanlar kadroya geçirilirken, diðer taraftan sözleþmeli istihdama
devam edilmekte ve hatta bazý kurumlara, bu KHK’ler ile doðrudan sözleþmeli pozisyonlara atama
yapabilme yetkisi verilmiþtir.

Devlet örgütü ve kamu çalýþanlarý rejiminde onarýlmasý neredeyse olanaksýz yaralar açýlmýþ ve
keyfi yönetim anlayýþý hâkim kýlýnmýþtýr.

2012 ve 2013 yýllarýnda çýkarýlan birçok kanunda, ilgili KHK’lerde deðiþiklik öngörülen deðiþik
hükümler bulunmasýna raðmen, temel anlamýyla KHK’ler ile kamu yönetim sisteminde gerçekleþtirilen
yeniden yapýlanma anlayýþý devam etmektedir. 

Kamu Personel Sistemi

Kamu personel sistemini dönüþtürme çabalarý AKP döneminde yaygýnlaþmýþ ve hýzlanmýþtýr.
Bu dönüþtürme çabalarý, reform ve yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý, yönetsel güç ve tercihler
kullanýlarak kamu örgütlerinin verimsizleþtirilmesi, mevzuat deðiþiklikleri ve kamu yönetiminin
hantal ve verimsiz, kamu personelinin ise tembel ve yetersiz olduðu þeklindeki toplumsal meþruluk
kazanmaya yönelik söylemler eþliðinde yürütülmektedir. 

Kamu personel sistemine yönelik dönüþtürme çabalarýnýn baþýnda memur istihdamýnýn alan
itibariyle daraltýlmasý ve memurlar eliyle görülen hizmetlerin hizmet alýmýna konu edilerek
özelleþtirilmesi gelmektedir. Memurluk, kadro esasýna dayanan ve kamu görevinin objektif ölçütlerle
yerine getirilmesi amaçlarý ile örgütlenen, güvenceli bir istihdam biçimidir. Genel idare esaslarýna
göre yürütülen asli ve sürekli görevler baþka istihdam þekilleri tarafýndan yerine getirilemeyeceði
gibi, memurlar tarafýndan yürütülmesi öngörülen hizmetlerin “hizmet satýn alýnmasý” yoluyla
taþeronlaþtýrýlmasý doðru bir uygulama deðildir.

Diðer taraftan, taþeron iþçiler aracýlýðýyla kapitalizmin baþlangýç yýllarýna ait vahþi çalýþma
koþullarý adeta geri gelmiþtir. Taþeron iþçiler için, kavramsal olarak olmasa da, insani deðerler
bakýmýndan “köleci çalýþma koþullarý” geçerlidir ve bu sebeple de taþeron iþçilik uygulamasý
kamuoyunda “modern kölelik” olarak adlandýrýlmaktadýr.

Kamuda, taþeron iþçiler aðýrlýklý olarak baþta temizlik iþleri olmak üzere yardýmcý hizmetlerde,
saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetlerinde, yerel yönetim hizmetlerinde ve güvenlik
hizmetlerinde çalýþtýrýlmaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda taþeron iþçi çalýþtýrýlmasýna yönelik
hizmet alýmlarý genelde bir yýllýk olup hizmet alýmýnýn usul ve esaslarý kamu ihale kurumu ilgili
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mevzuatýna göre belirlenmektedir. Bu hizmet alýmlarýyla çalýþan iþçilerin bütün mali ve sosyal
haklarý ihaleyi alan taþeron firmalarýn sorumluluðu altýnda olmakta ve ihaleyi yapan kamu kurumunun
ihale bedelini taþeron firmaya ödemekten baþka herhangi bir yasal sorumluluðu bulunmamaktadýr.
Çünkü uygulamada, hizmet alan kamu kurum ve kuruluþlarý þartnamelerinde bu yükümlülüklerin alt
iþveren tarafýndan yerine getirileceðini belirtmektedirler. Bu yüzden de taþeron iþçiler, ne asýl iþveren
olan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn vasýtasýyla, ne de alt iþveren olan taþeron þirketlerinin vasýtasýyla
yasal mali ve sosyal haklarýný kullanamamakta ve ciddi sorunlar yaþamaktadýrlar.

Taþeronlar aracýlýðýyla iþ yapýlmasý kamu yöneticileri için de tercih sebebi olmaktadýr. Çünkü
kamu yöneticileri taþeronlar aracýlýðýyla hem mali hem de istihdam olanaklarýný rahatça yönetmekte,
hatta yönlendirmektedir. Ýhale kanunlarýnýn baðlayýcý hükümleri çoðu kez iþlevsiz kýlýnarak ihaleler
yandaþ þirketlere verilebilmektedir. Taþeron þirketlerde sendikal örgütlenmenin zorluðu da kurumlar
için bir avantaj saðlamaktadýr. 

Taþeron iþçilerin çalýþma iliþkisinin temel karakteristiði, asgari ücret civarýnda bir ücretle ve aðýr
koþullarda çalýþma olarak görülmektedir. Taþeron iþçilerinin ortalama ücreti benzer iþi yaptýðý sendikal
örgütlülüðe sahip iþçisinin yüzde 50’si civarýndadýr. Ayrýca taþeron iþçiler, ücretlerinin geç ödenmesi
ve hatta hiç ödenmemesi gibi sorunlarla da karþýlaþmaktadýr. Bununla da kalýnmayýp, taþeron iþçilerin
yemek ve yol paralarý da çoðunlukla verilmemektedir. 

Yapýlan bir araþtýrmaya göre; sendikal örgütlülüðe sahip belediye iþçileri yýlda ortalama 78 gün,
belediye þirket iþçileri 66 gün ikramiye alýrken, sendikal örgütlülüðü olmayan belediye iþçileri ise 47
gün ikramiye almaktadýrlar. Taþeron iþçilerine ikramiye ödenmesi ise söz konusu deðildir. 

Dikkate deðer bir durum da çalýþma saatlerinde görülmektedir. Sendikal örgütlülüðe sahip
belediye ve belediye þirket iþçileri haftada ortalama 42 saat çalýþýyorken, taþeron iþçiler ise daha
düþük ücret almalarýna raðmen 45-46 saat çalýþmaktadýrlar. 

Taþeron firmalarda çalýþan iþçiler çoðunlukla yýlda sadece 7 gün yýllýk izin kullanabilmekte ve
geri kalan yýllýk izinleri verilmemektedir. Kanunen verilmeyen yýllýk izinlerin karþýlýðý ücretin dahi
iþçiye verilmediði görülmektedir. Ýþten atýlma korkusu yaþayan iþçiler bu duruma itiraz ede-
memektedirler. 

Ýþçiler tarihsel mücadeleleri sonucu, sosyal ve ekonomik haklarýný korumak ve iyileþtirmek
amacýyla sendika çatýsý altýnda örgütlenmiþtir. Sendikal örgütlemeyi engellemek gibi temel bir hedefi
olan taþeronluk sistemi ise bu amaca açýkça aykýrý özellikler içermektedir. Taþeron iþçilerin iþ
güvencesi olmadýðý için, sendikaya üye olmalarý ya da faaliyetlerine katýlmalarý durumunda derhal
sözleþmeleri feshedilmektedir. Sendikal üyelik baþvurularýnda toplu iþten çýkarmalar yaþanmaktadýr.
Bu iþçilerin örgütlenmesi, çalýþma niteliðinden kaynaklý olarak tazminatsýz iþten çýkarýlma ve mevcut
taþeron ihalesi yenilendiðinde iþe alýnmama tehdidi ile engellenmektedir.

Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin ilke olarak memurlar ve kamu iþçileri eliyle gördürülmesi
saðlanmalýdýr. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluþlarýnda, kamu hizmetlerinin hizmet satýn alma
yoluyla gördürülmesine iliþkin düzenlemeler gözden geçirilerek taþeron iþçi çalýþtýrýlmasýna olanak
veren yasal düzenlemeler yürürlükten kaldýrýlmalý ve taþeron iþçiler çalýþtýklarý kurumlara ihdas
edilecek memur ve iþçi kadrolarýna geçirilmelidir. 
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YAÞANABÝLÝR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ÇEVRE
Bölgesel Geliþme
Ülkemizin bir diðer önemli sorunu ise bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýdýr. Gerek hükümet

söylemlerinde, gerekse de yýllýk programlarda bölgesel geliþmiþlik farklarýný azaltmaya ve ortadan
kaldýrmaya yönelik olarak ekonomik ve sosyal altyapý projelerinin yoðunlaþtýrýlacaðý ve yatýrýmlarýn
artýrýlacaðý belirtilmesine raðmen söylemler bir türlü ciddi biçimde eyleme dönüþmemektedir. 

Bölgeler arasý geliþmiþlik farklarýný azaltmayý ve bölgesel geliþme potansiyelini deðerlendirmek
üzere baþta Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) olmak üzere, Doðu Anadolu Projesi (DAP), Konya
Ovasý Projesi (KOP), Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamýndaki yatýrýmlarda yetersizlik ve
gecikmeler devam etmektedir. AKP Hükümeti bu kapsamda kendi faaliyet öngörülerini bile yerine
getiremediði içindir ki, bu þekilde gidilmesi durumunda GAP’ýn 2020 yýlýnda dahi tamamlanamayacaðý
ortadadýr.

Ülkemizde bölgesel geliþmiþlik sýralamasý Planýn Düzey 2 Bölgeleri Ýtibarýyla Çeþitli Göstergeler
adlý tablosunda çeþitli göstergeler itibarýyla verilmiþtir. Bu çerçevede, 2011 tarihli Sosyo-Ekonomik
Geliþmiþlik Endeksi (SEGE) Araþtýrmasýnýn sonuçlarýna da yer verilmiþtir. Bununla birlikte, SEGE
2011’in ayrýntýlarý henüz açýklanmamýþtýr. Ülkemizde uygulanan teþvik sistemine de temel oluþturan
bu endeksin tüm ayrýntýlarýyla açýklanmasý teþvik sistemine iliþkin olarak kamuoyunda yürütülen
tartýþmalara da ýþýk tutacaktýr. Diðer taraftan, bölgelerin gayri safi katma deðerdeki paylarý ile kiþi
baþýna gelir rakamlarý 2008 yýlý hesaplamalarýna dayanmaktadýr. Bununla birlikte, 2008 yýlýnýn son
çeyreði ile 2009 yýlýnda Türkiye ekonomisini de etkileyen krizin de ekonomimizde hem sektörel hem
de bölgesel bazda ciddi deðiþiklikler yapmýþ olduðu açýktýr. Bu çerçevede, bölgesel gelire iliþkin
göstergelerin neden 2008’de kaldýðýný anlamak mümkün deðildir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda “Bölgesel geliþmiþlik farklarý azaltýlacak, düþük gelirli bölge ve
þehirlerin ulaþtýrma ve iletiþim altyapýsý iyileþtirilecek”, ifadeleri yer almasýna raðmen orta-uzun
döneme iliþkin yeterli projeksiyonlar olmadýðý için bunlarýn ne þekilde sonuçlar vereceði hakkýnda
tahmin yürütülememektedir.

Mekansal Geliþme ve Planlama
9’uncu Kalkýnma Planý’nda (2007-2012 dönemi) ülke nüfusunun toplamda yüzde 7.1 oranýnda

arttýðý ve bu artýþýn süren göçle birlikte þehirlerde daha belirgin olduðu saptamasý yapýlmaktadýr.
Benzer saptamalar 8’inci Kalkýnma Planýn’da da vardýr. 2007- 2013 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu
Kalkýnma Planý Yerleþme ve Þehirleþme Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu’nda kentleþme ve yerleþme
vizyonu, “Bölgeler, yerleþmeler arasý ve içi eþitsizlikleri azaltýlmýþ, doðal ve kültürel mirasýn korunup
geliþtirildiði, yaþam ve mekân kalitesi iyileþtirilmiþ, riskleri azaltýlmýþ, toplumsal cinsiyet eþitliði
saðlanmýþ, yarýþma gücü kazandýrýlmýþ, dengeli, tamamlayýcý, çok merkezli baþka bir ifadeyle
yýðýlmayý önleyici ve sürdürülebilir, bir yerleþme sistemine ulaþma” olarak yer almýþ, planlama
vizyonu ise “Türkiye kentleþme ve yerleþme vizyonunu gerçekleþtirmeye yönelik eþgüdüm ve
kademeli birlikteliði saðlanmýþ, kamu yararýný gözeten, uygulama araçlarý geliþtirilmiþ, bütüncül,
kurumsallaþmýþ ve katýlýmcý bir planlama sisteminin oluþturulmasý” olarak belirlenmiþtir. 10’uncu
Kalkýnma Planý’nda da benzer hedefler öngörülmüþtür. Ayrýca 10’uncu plan raporunda 2007-2012
döneminde þehirlerde nüfus oranýnýn yüzde 67.5’den yüzde 72.3 düzeyine ulaþtýðý da ifade
edilmektedir. Saptama doðrudur ancak bugün gelinen noktada sonuç, ülkemizin çok yönlü kalkýnma
politikalarýnda hedeflenen noktada deðildir. AKP bu durumu ve ilgili verileri bilmesine raðmen doðu
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ile batý arasýndaki dengesiz büyümeyi giderememiþ, gerekli teþvik ve yatýrýmlarýn yapýlmasýný
saðlayamamýþ, kýrsaldan ve doðudan batýya hýzlý göçü býrakýnýz azaltmayý adeta arttýran politikalar
izlemiþtir. Hükümet þimdi yerine getirmediði ödevleri görmezden gelerek mekansal planlama, ulaþým,
çevre, sürdürülebilirlik, kentsel dönüþüm vb. konularda analiz ve saptamalarý yeniden yapmýþ, sanki
bir çözüm bulacakmýþ gibi daha önceki raporlarý (Kentleþme Þurasý, Deprem Þurasý, KENTGES
Raporlarý, TBMM Araþtýrma Raporlarý vb), analizleri, 5 yýllýk kalkýnma planlarýnda yazýlan
politikalarý ve çözüm önerilerini biraz deðiþtirerek, durum analizi, amaç ve hedefler ve politikalar
baþlýklarý altýnda yeniden sunmaktadýr. 

Üyesi olmaya çalýþtýðýmýz AB’nin mekânsal planlama vizyonunda temel ilkeler ve perspektifler
belirlenmiþ ve tüm üye ve üye adaylarýna tavsiye edilmiþtir. Örneðin “Avrupa Kýtasýnýn Sürdürülebilir
Mekânsal Geliþimi Ýçin Rehber Ýlkeler (CEMAT–2000)” ve “Avrupa Mekânsal Geliþme Perspektifi
(ESDP–1999)” baþlýklý belgeler bunlardan bir kaçýdýr. Ayrýca ülkemizde yapýlan Kentleþme Þurasý,
Deprem Þurasý çalýþmalarý ve raporlarý, KENTGES raporlarý Dünyada ve Avrupa’da benimsenen
ilke ve perspektifleri göz önünde bulundurarak Bakanlýklara ve 5 yýllýk Kalkýnma Planlarýna
tavsiyelerde bulunulmuþtur.

Bu belgeler, yasal olarak baðlayýcý olmamakla birlikte, ülkemizdeki siyasi karar ve uygulamalarý
yönlendirmede etkili olduðu söylenemez. Türkiye’de arazi kullaným kültürü ve dolayýsýyla yeterli
bir “mevzuatý” oluþamamýþtýr. Mevcut mevzuatýn zayýf taraflarý da kýsa vadeli çýkarlar elde etmek için
kullanýlmaktadýr. Arazi kullaným mevzuatýmýz Avrupa Birliði standartlarýna eriþtirilememiþ, yapýlan
bazý iyi niyetli giriþimlerde ne yazýk ki kadük olmuþtur. 

AB’ye entegrasyon raporlarýmýzda plansýz yerleþmeler, kaçak yapýlaþmalar ve bunun getireceði
afet kökenli kayýplarýn boyutlarý ve çevresel sorunlarýn nasýl çözüleceði konusu irdelenmemiþtir.
Bilimsel arazi yönetim planlarý izlenerek, illerimizde ve diðer yerleþmelerimizde stratejik ve nazým
planlarýný bir an önce yapýp bitirmeleri ve uygulamaya geçmeleri gerekmektedir. Nüfus planý mutlaka
yapýlmalýdýr. Ýstanbul baþta olmak üzere büyükþehirlerimizin daha ne kadar nüfus alacaðý, su ve
orman alanlarýnýn nasýl korunacaðý, yayýlma mý yoksa yerinde dönüþüm politikalarýnýn mý izleneceði,
sanayinin konumunun ne olacaðý konularýnda bilimsel kararlar üretilmeli ve uygulanmalýdýr. Bu
geleceðin tanýmýnda deprem ve çevre güvenliði mutlaka yaratýlmalý, ileriye dönük çaðdaþ ve saðlýklý
yaþam ortamý mutlaka saðlanmalýdýr. 

Sürdürülebilir Kalkýnmanýn Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi, Kentleþme Tematik
Grubu 1. Raporu, Sürdürülebilir Kentleþme Bakýþ Açýsý ile Türkiye’de Kentleþme Sektörüne Ýliþkin
Tespit ve Deðerlendirmeler (2007) raporuna göre Türkiye’de mekansal ve kentsel geliþme doðal
çevreye duyarlý olarak gerçekleþmemektedir. Ülkemizde doðal çevrenin bozulmasý konusunda
uzmanlarýn uzlaþtýklarý sorunlar þöyledir:

• Kentler yerel yönetimlerce, doðal limitler ve doðal kaynak özellikleri gözetilmeden fiziksel
olarak büyütülmektedir.

• Yenilenebilir, saðlýklý enerji kaynaklarý geliþtirilmemekte ve kullanýlmamaktadýr.

• Ýçme suyu kaynaklarý, orman statüsündeki alanlar (2/B alanlarý da dahil), doða koruma alanlarý,
sulak alanlar, sit alanlarý ve verimli tarým topraklarý hýzlý kentleþme baskýsý altýnda tahrip edilmektedir.

• Kentleþme olgusu, içinde yer aldýðý çevrenin mikro-klimasýný olumsuz biçimde etkilemektedir. 

• Küresel iklim deðiþikliðinin kentlere etkisi göz ardý edilmektedir.
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• Katý atýk (evsel, endüstriyel, tarýmsal, týbbi) yönetimi yapýlamamaktadýr.
• Hava kirletici kaynaklar yönetilememektedir.
• Su kaynaklarý üzerindeki baský (kirlenme ve aþýrý kullanma) artmaktadýr.
• Gürültü kirliliði mevcuttur.
• Kent içi doðal/ekolojik verilere planlamada yeteri kadar yer verilmemektedir (topoðrafya, kýyý,

akarsu, bitki örtüsü, toprak, kumul, kýyý çizgisi vb.).
• Kentsel biyolojik çeþitliliðin parçasý olan hayvanlarýn doðal ihtiyaçlarýna planlamada yer

verilmemektedir.
• Ekolojik deðeri olduðu halde herhangi bir koruma statüsü olamayan alanlarýn korunmasýna

yeterince önem verilmemektedir. 
Yukarýda sýralanan bu sorunlar kentleþme sürecinde bütünleþik ve etkin bir planlama, uygulama,

izleme ve denetleme sistemimizin olmayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Uzmanlar, ölçek ne olursa olsun,
plancýlarýn mutlaka doðal çevrenin sýnýrlarýný ve doðadaki ekolojik dengeleri dikkate almalarý
gerektiðine iþaret etmektedirler. Ekoloji alaný, plancýlarýn, biyologlarýn, ekonomistlerin, sosyologlarýn
bilgilerinin kesiþtiði disiplinler arasý bir alandýr. Kentleþme sektörünün ekolojik konulara duyarlýlýðý,
sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasýnda gözetilmesi gereken bir unsurdur. Uluslararasý anlaþmalara
imza atmamýza raðmen kalkýnma sürecinde gelinen noktada çevre ile ekonomi çatýþmasý çevrenin
aleyhine sonuçlar vermektedir. 

AB müktesebatýnýn büyük bir bölümünde bu sorunlarýn çözümü için önerilen yöntem ve
yaklaþýmlar mevcut mevzuatýn ve kent yönetim yapýsýnýn uygulayabileceði durumda deðildir. Kaldý
ki yeni Büyükþehir Yasasýnda önerilen kent yönetim yapýlanmasý da planlama ve çevre sorunlarýný
çözebilecek içerik ve yapýda deðildir. Yeni yasa da kent yönetimlerinin bu sorunlarý çözmesine
yönelik katýlýmcý süreçler ve yeni stratejik planlama gibi yenilikçi politika araçlarýný kullanmaya
iliþkin olarak planlama kabiliyet ve kapasitelerinin artmasýný saðlamayacaktýr. 

18 yýl önce “Ýstanbul’a vize” isteyen, sonra “Yok ben vize demedim ilmühaber dedim” diyen
Sayýn Baþbakan 8 Aralýk 2005’te Ýstanbul TUSÝAD toplantýsýnda “Ýnsanlarýn neden geldiðini, nereye
gideceklerini, çalýþmaya mý yoksa seyahat etmeye mi geldiklerini bilelim. Geldiði yer belli olmayan,
nereye yerleþtiði belli olmayanlar þu anda Ýstanbul’a bedel ödetiyorlar” diyerek hala oluþturamadýðý
göç politikasýnýn sonuçlarýna yorum getirdi. Sayýn Baþbakan sözlerini þöyle sürdürdü “Ýstanbul’u
mahvetmiþler. Ýstanbul’u göçler bunaltmýþ… Ýstanbul’u biz ezdirmeyeceðiz, yedirtmeyeceðiz.” Peki
þimdi ne oldu? Þehircilik bilimine aykýrý binlerce imar tadilatý ile oraya buraya plansýzca serpiþtirilen
gökdelenler, AVM’ler, rezidanslar Ýstanbul’u hem eziyor ve hem de yiyor! TUÝK istatistikleri ve
diðer araþtýrmalar göçün süreceðini göstermektedir ve AKP bu konuda ne ülke ne de bölge çapýnda
hiçbir politika geliþtirememektedir. Son 10 yýldýr kentleri ve kentleþmeyi yönetecek bilimsel yaklaþým
ve yöntemlere, þehir ve bölge plancýlýðý kurallarýna uyulduðunu gösteren örnekler ortada yoktur. Bu
nedenle, 644 sayýlý KHK ile kurulan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn faaliyetlerinin gelecekte çevre
ve afet güvenli, yaþanabilir ve sürdürülebilir kentler oluþturabileceðine dair kanaatimiz oluþmuyor.
Ýstanbul Çevre Düzeni Planý çalýþmalarýnda alýnan kararlarýn uygulanmamasý sonucu bugün ortaya
çýkan örnekler bize bu kanaati veremiyor. 2006 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
kurulan Ýstanbul Metropolitan Bürosu (ÝMP) yüzlerce üniversite öðretim üyesi ve uzmanla 3 yýl süren
bir uðraþ sonucu “Ýstanbul’un Anayasasý” olarak adlandýrýlan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planý
yaptý. Çok emek harcanarak yapýlan bu Çevre Düzeni Planý ÝBB Meclisi tarafýndan oy birliði ile 2009
da kabul edildi. Bu planda temel esaslardan bir bölümü þunlardýr:
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• Su havzalarý korunacak.

• Ýstanbul’daki % 40’a varan sanayi aðýrlýðý aþamalý olarak %15-20’ye düþürülecek.

• Ýl sýnýrlarýnýn doðusunda ve batýsýnda iki büyük Merkezi Ýþ Alaný ve çekim merkezi yaratýlacak.
Böylece nüfus ilin merkezinden doðu ve batýya yayýlacak (desantrilize edilecek).

• Kent çok merkezli bir yapýya kavuþturulacak. Batýda Silivri Liman-Çorlu Havaalaný kompleksi,
doðuda Kartal-Gebze bir baþka çekim merkezi olarak belirlenecek.

• Tarihi Yarýmada-Maslak Hattýnda hizmet sektörü % 35, Anadolu yakasýnda hizmet sektörü
%15. Plan Anadolu yakasýnda hizmet sektörünü büyüterek doðudan batýya geçiþi azaltacak.

• Ýstanbul’un kuzeyindeki su havzalarý ve kentin akciðeri olan ormanlar korunacak ve
yapýlaþmaya açýlmayacak.

• Ýl sýnýrlarý içerisinde Ýstanbul’un baðrýna girmiþ 500 noktadaki lojistik tesis doðu ve batý uçlara
toplanacak. 

“Ýstanbul’un Anayasasý” olarak tanýtýlan Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda kuzeyde karayolu
aðýrlýðý ve 3’üncü Köprü bulunmamaktaydý. Bu Planda, ulaþým toplu ulaþýma aðýrlýklý olarak
planlanmýþ ve 600 km raylý sistem öngörülmüþtü. Ekoloji ve ekonomi dengesini koruyan ve yüzlerce
plan notu düþülen bu üst ölçekli plan Ýstanbul’un geleceðinin Anayasasý olacaktý. Ancak 2010 yýlýnda
hükümet, Ýstanbul’un yerel yöneticilerini, üniversitelerini, sivil toplum örgütlerini baský altýna alarak;
Çevre Düzeni Planýný yok varsayarak,  Ýstanbul’un su ve orman havzalarýný imara açma giriþimlerine
baþlamýþtýr. Kanal Ýstanbul gibi çýlgýn(!) projeler kapsamýnda Ýstanbul’un kuzeyinde su havzalarýný
ve ormanlarýný yok edecek 3’üncü köprü ve kuzey Marmara otoyolu projeleri ilan edilmiþtir. 

Þimdi kentlerimizde böyle uygulamalar varken AKP Hükümeti 10’uncu Kalkýnma Planý
Raporunun 944’üncü paragrafýnda mekansal planlama ve uygulama aþamalarýnda “ ortak karar alma
süreçlerini güçlendiren bir yapýya dönüþtürülme” den bahsetmektedir. AKP Belediyeciliðinde bunun
örneði sergilenmemiþtir. Býrakýnýz yasal bazda varlýðýný sürdüren il ve ilçe ölçeðindeki “kent
konseylerin”nin, halkýn görüþlerini almayý, belediye meclislerindeki muhalefet eleþtirilerini bile
dikkate alma temayülü yoktur. Taksim Gezi Parký olaylarý ile yaþananlar AKP nin “ortak karar alma”
niyetinde olamayacaðýnýn en açýk örneðidir.

AKP’nin “ortak karar alma” niyetinden ne kadar uzak olduðunu gösteren diðer bir örnek de
13/8/2012 tarihli ve 2012/3573 sayýlý kararnamedir. Kararnamede  “Ýstanbul’da bulunan ve ekli kroki
ile listede sýnýr ve koordinatlarý gösterilen alanýn, olasý afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsýz,
iskânsýz ve afet riski altýndaki yapýlar tasfiye edilerek, yeni yerleþim alaný olarak kullanýlmasý
amacýyla, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 644’ün ilgili maddesine göre yetkilendirilmiþtir” düzenlemesi
yer almaktadýr. Bakanlar Kurulu’nun imzaladýðý bu kararnameye göre Ýstanbul’un deprem riski
altýnda olan yerlerindeki binalar ve onlardaki insanlarýmýz “ileri demokrasi” söylemlerini eksik
etmeyen hükümet tarafýndan“tasfiye” edilecektir. 

Hükümet bu kararname ile tasfiye alaný olarak kullanacaðý alan için Ýstanbul’un Terkos Gölünün
doðu kýyýsýndan Küçükçekmece gölüne, Avcýlara kadar olan 38.500 hektarlýk alaný imara açýyor.
Ýstanbul’un en önemli su deposu Terkos Gölü, Sazlýdere ve Alibeyköy Barajlarý bu alanda bulunuyor.
10’uncu Kalkýnma Planýnda ve Büyükþehir Kanununda üst ölçekli planlarý uygulamaya önem
vereceðini söyleyen hükümet Ýstanbul Çevre Düzeni Planlarýný kararlarýnýn tam tersini yapýyor ve
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planý ihlal ediyor. Bu anlayýþ mý Büyükþehirleri yönetecek? Su havzasý ve ormanlýk koruma alaný
yerleþime açýlýyor ve çok büyük bir çevre talaný dönemi baþlýyor. Baþbakan daha önce söylediklerini
unutuyor ve Ýstanbul’un bu “çýlgýn” projelerle 2023’de 30 milyon nüfusunun önünü açýyor.
Ýstanbul’un Sivil Toplum Kuruluþlarý, Üniversiteler, Kent Konseyi ile tartýþýlmadan, halkýnýn görüþü
alýnmadan Ankara’dan tepeden inme gelen bir proje Ýstanbul’a dayatýlmýþtýr. Anlaþýlan Hükümetin
“inþaat yarabbi” den baþka bir dayanaðý kalmamýþtýr. 

Bu ve benzer çýlgýn ve bilim tanýmaz, zarar – fayda analizi yapýlmamýþ projeler kentlerde yaþayan
insanýmýza daha saðlýklý ve refah bir hayat saðlamayacaktýr. Tarým arazileri, ormanlýk alanlar, kente
su saðlayan alanlar, ekolojik koridorlar, doðal varlýklarý tehdit edilecektir. 

Çýlgýn ve doðayý mahvedecek çýlgýn projelerden önce kentlerin mevcut yapý stoðunun adilce ve
halkýn katýlýmýnýn saðlandýðý yöntemlerle iyileþtirilmesi, plancýlýk anlayýþý ile deprem ve diðer afetlere
hazýrlanmasý gerekir. Eðer harcayacak çýlgýn paralar varsa önce okul, hastane, kamu yapýlarý ve
konutlar, mahalleler depreme ve diðer afetlere hazýr duruma getirilmelidir.

KENTGES Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’na baðlý ve kentleþme ve imar konularýnda merkezi
ve yerel yönetimler için bir yol haritasý hazýrlayan bir kurul. Bu KENTGES bir istatistik yaptý. 

Bulgular Türkiye genelinde belediyelerdeki þehir plancý istihdamýnýn %7 oranýnda oldukça düþük
bir deðerde olduðunu gösteriyor. Bu durum her ölçekte planlamanýn AKP tarafýndan ciddiye
alýnmadýðýný gösteren önemli bir sonuçtur.

KENTGES araþtýrmalarýnýn diðer bir sonucuna göre, Büyükþehir Belediyeleri (BÞB) planlama
ve arazi kullanýmý, yeþil alanlar, ulaþým, altyapý ve atýk yönetimi, yenilebilir enerji, kentsel dönüþüm,
afet ve konut gibi konularda yerinde sayýyor. Normal illerden daha iyi deðiller.

KENTGES araþtýrmalarýna göre bu kadar teknik ve büyük bütçe imkanlarýna, personel
fazlalýðýna ve sözüm ona büyük projelere raðmen BÞB’lerde planlama ve arazi kullanýmý yerinde
sayýyor. Alt yapý, atýk yönetimi ve yenilenebilir enerji konularý yerinde sayýyor. Ulaþým yerinde
sayýyor. Kentsel dönüþüm, afet risk yönetimi yerinde sayýyor. Ama haksýz rant artýþý ve çevre tahribatý
büyüyor. Ormanlara, su havzalarýna çok büyük emsalli projeler reklamý yapýlýyor. Hem de hiçbir
mimar düþünemedi ben düþündüm diyerek. 

KENTGES anketlerine göre BÞB’ler ile Ýl Belediyeleri arasýnda bir fark yok.  Hatta planlama
ve arazi kullanýmýnda BÞB’ler ilçe belediyelerinden bile daha iyi durumda deðil. 11 yýllýk AKP
Hükümetinin ortaya koyduðu sonuç budur. AB Raporlarý, Kentleþme Þurasý raporlarý, KENTGES
raporlarý ve Kalkýnma Planý komisyon raporlarý yol haritalarýný ve eylem planlarýný ortaya koymasýna
raðmen hükümet iktidarý döneminde mekansal geliþme ve her ölçekte planlama ile ilgili ödevlerini
layýkýyla yerine getirememiþtir.

Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 937’nci paragrafýnda  “þehirlerin eski merkezlerinin ve konut
alanlarýnýn iþlev ve deðer kaybetmesi önemli eðilimlerdir” saptamasý yapýlmaktadýr. Göç alan büyük
kentler için bu doðru deðildir. Özellikle kent eski kent merkezlerinde araziler çok deðerlidir ve üst
gelir gruplarýnýn iþ ve konut yatýrýmlarý için cazibe merkezleridir. Büyük kentlerde ulaþým sorunlarý,
kentin merkezlerindeki iþ alanlarýna ve dolayýsýyla konuta talebi hýzla arttýrmaktadýr. Toplu taþýma
kapasitesi ve hýzý artmadýkça kentleþmede desantirilizasyonu ve seyrekleþtirmeyi gerçekleþtirmek
hayaldir. Belediyeler ne yazýkki rant ekonomisinin çarklarýnda bilimsel ve çaðdaþ ulaþým planlarýný
ve projelerini uygulayamamaktadýrlar.
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Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 949’uncu paragrafýnda  “Ýmar planlarý ve revizyonlarýyla ortaya çýkan
deðer artýþlarýnýn nesnel deðerleme esaslarýna göre belirlenmesi ve kamunun bu artýþtan öncelikle
temel sosyal altyapý ve ortak kullaným alanlarý oluþturmasý amacýyla daha çok yararlanmasý
saðlanacaktýr” denmektedir. Kulaða hoþ gelen bu eylemin AKP’li belediyeler tarafýndan onaylanacak
örnekleri çok nadirdir. Deðer artýþý yüksek olan kent merkezi, kýyý alanlarý gibi yerlerde çok sayýda
“AVM” ler, üst gelir gruplarýna yönelik lüks iþ merkezleri, gökdelenler ve lüks konutlar (rezidans)
yapýldýðý görülmektedir. Kentlerin merkezi alanlarýnda kalmýþ kamu arazilerinin hýzla gökdelenleþmeye
açýldýðý ve çok büyük rantlar devþirildiði görülmektedir. Dolayýsýyla 949’uncu paragraftaki halisane
ifade bir temenni olarak kalacak ve AKP hükümeti tam tersi uygulamalar yapacaktýr. 

Öte yandan Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 951’inci paragrafýndaki hedefin tamamen son
zamanlardaki AVM eleþtirilerini bir nebze azaltmak için öylesine yazýlmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr.

Kentsel Dönüþüm

Kentsel toplu yenileme ya da ‘dönüþüm’ çalýþmalarý, mevcut kent yapýsýnda gereken deðiþiklikler
amacýyla yapýlan yenileme, yeniden geliþtirme, saðlýklaþtýrma, koruma, iyileþtirme gibi pek çok farklý
giriþimin genel bir ifadesidir. Hükümetin çýkardýðý 6306 sayýlý yasanýn üslup, içerik ve felsefesi
nedeniyle “kentsel dönüþüm” kavramý halkýmýza ve belediyelere tam olarak ifade edilememiþtir. 

Dönüþüm, kent planlamasý yanýnda, çok yönlü bilgi ve görüþler alýnarak, ekonomi, sosyoloji,
toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlýk, kentsel tasarým alanlarýný buluþturan
bir düzenlenme ile yürütülmesi gereken bir bilimsel uygulama alanýdýr. 

Gecekondu bölgeleri, kaçak ve mühendislik hizmeti almamýþ yüksek yapýlarýn yoðunlukta
bulunduðu alanlar, afet riski yüksek bulunan alanlar, kent merkezlerindeki sosyal çöküntü alanlarý,
ekonomik ömrünü ve iþlevini yitiren kent alanlarý ile tarihsel kent noktalarý kentsel dönüþüme konu
olabilecek kent parçalarýdýr. 

Türkiye’nin 60 yýllýk kentleþme tarihçesindeki olumsuzluklar ve yanlýþlar ile eriþtiði durum
deðerlendirildiðinde, bugün bir dönemeç noktasýnda bulunduðumuz yargýsýna varýlmakta, yakýn
gelecekte izlenmesi zorunlu görünen kentsel politikalarýn özellikle iyileþtirme/yenileme eksenine
oturmasý gerektiði anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle; kentsel iyileþtirme politikasý belirlemek, buna uygun
yasal düzenlemeleri hazýrlamak, uygulama araç ve kaynaklarýný türetmek, ilgili taraflarý bir araya
getirecek örgütlenme modelleri ve süreçleri tanýmlamak CHP yönetimi için öncelikli bir ödev
olmaktadýr.

1960’larýn “sosyal devlet”i 1970’lerde “liberalleþince”, kentsel müdahaleler kentlerin
ekonomilerinin yeniden canlandýrýlmasý üzerine kurulmuþtur. 30 yýl önceki bu “kentsel yeniden
yapýlandýrma” dönemi bugün Türkiye’de tartýþtýðýmýz kentsel dönüþüm uygulamalarý ile büyük
benzerlik taþýmaktadýr. 

1980’lerde Batýdaki dönüþüm uygulamalarýnýn kentin sosyal dokusunda yarattýðý tahribat, fizik
mekanýn ayrýþmasý, giderek artan yoksulluk sosyal demokrat iktidarlarý kentsel dönüþüm
politikalarýnda yeni arayýþlara itmiþtir. 

2000’li yýllarda kentsel dönüþüm, “kentsel yenileþme”, “kentsel canlandýrma” ve “kentsel
yeniden yapýlanma” politikalarý olarak algýlanmaktadýr. “Yerel halkýn yerinden edilmesini önleme”
temel ilkelerden biridir.  
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1999 depremi sonrasý alýnan dersler herkesin malumudur. 2002’de AKP hükümet iþ baþýna
geldiðinde bütün bu tespitleri ve sorunlarý biliyordu. 2004’te Deprem Þurasý yapýldýðýnda yol
haritalarý ve yerine getirilmesi gereken ödevler belirlenmiþti. AKP Hükümeti 1999 depremlerinden
çýkarýlan derslerden ve ev ödevlerinden habersizmiþ gibi davranarak, 2011 yýlýndaki Van Depremi
sonrasý aceleyle “Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa”yý TBMM’den
geçirmiþ ve yürürlüðe koymuþtur. Hükümet, meslek örgütlerine, hukukçulara, mahalle derneklerine,
uzmanlarýn yapýcý eleþtirilerine kulak týkamýþ, tepeden inmeci bir anlayýþla bu yasayý yazmýþ,
komisyondan aceleyle geçirmiþ ve 6306 sayýlý yasa olarak uygulamaya sokmuþtur. 

Kentsel toplu yenileme veya ‘dönüþüm’ çalýþmalarý, kent planlamasý yanýnda ekonomi, sosyoloji,
toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlýk, kentsel tasarým alanlarýný buluþturan
bir bilim ve uygulama alanýdýr. Bu alandaki 150 yýllýk dünya deneyimini, incelikli düzenlemeleri ve
baþarýlý/baþarýsýz örnekleri göz önüne almadan, yalnýzca merkezi bir otoritede yetkileri toplayarak
kanun tasarýsýndaki uygulamalarýn doðru yürütülebileceðini beklemek doðru bir yaklaþým deðildir.

Türkiye kentleri günümüzde yalnýzca aþýrý riskli deðil, ayný zamanda aþýrý çirkin ve niteliksiz,
adaletsiz, denetim boþluklarý, kullaným ve yönetim yanlýþlarý olan birimlerdir. Risk azaltma hedefinin
yegane aracý kentsel dönüþüm yöntemi olmadýðý gibi, kentsel toplu yenileme giriþimlerinin hizmet
etmesi gereken yegane sorun da risk azaltma deðildir.

Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa (6306) hakkýnda görüþlerimiz:
Afet riskini gerekçe göstererek hazýrlanan yasa öncelikle Türkiye’nin de imza atmýþ olduðu

günümüz uluslararasý afet politikasýnýn temel ilkelerini tanýmamaktadýr. Uluslararasý politika, risk
azaltma çalýþmalarýnda öncelikle kent bütünü için sakýným planlarýnýn hazýrlanmasýna, çalýþmalarda
toplum katýlýmýný saðlamak üzere ‘kent platformu’ ve ‘yerel platform’lar oluþturulmasýna, dar gelirli
kesimlerin risklerinin giderilmesine, yani toplumla ortak çalýþmalara öncelik verir. Türkiye ‘risk
azaltma’ ödevlerini yerine getirecek bir kurumlaþmayý son 10 yýldýr baþlatamamýþ durumdadýr.

6306 sayýlý yasa tehlikelerin ve risklerin bilimsel, objektif ve tartýþýlmaz bir ölçüsünü
tanýmlayabilecek bir yeteneðe sahip deðildir. Ancak üreteceði yargýlarýn da tartýþýlma yollarýný ilde
týkamaktadýr.

Öte yandan yasa, Türkiye kentlerinin kendi özelliklerine uyarlanmýþ bir içerik de taþýmamaktadýr.
Türkiye kentleri günümüzde yalnýzca aþýrý riskli deðil, ayný zamanda aþýrý çirkin ve niteliksiz,
adaletsiz, denetim boþluklarý, kullaným ve yönetim yanlýþlarý olan birimlerdir. Risk azaltma hedefinin
yegane aracý kentsel dönüþüm yöntemi olmadýðý gibi, kentsel toplu yenileme giriþimlerinin hizmet
etmesi gereken yegane sorun da risk azaltma deðildir.

Yasa, kentsel toplu yenileme konusunu yarým asýr öncesinin yap-sat mekanizmalarýna dayanarak
yürütmeyi öngörmekte, bu amaçla ‘rezerv alan’lara gereksinme duymakta, konuyu bir rant
mühendisliðine indirgemektedir. Bu giriþimde kent planý bütünlüðü, kentsel standartlar, toplumsal
gereksinmeler ve altyapý yükü ölçütleri yok edilmekte, bu konulardaki 20’yi aþkýn mevcut temel
düzenleme ve köklü yasa çiðnenmektedir.

Yasa, baðlayýcý hükümlerle donatýlmak yerine, çok sayýda konuda kurala baðlanmaksýzýn muðlak
býrakýlmýþ ‘yapýlabilir’likler tanýmlamakta, bu niteliði ile farklý, ayrýcalýklý ve keyfi uygulamalar için
zemin hazýrlamaktadýr. Bu olanak, toplumda kimi kesimleri yoksun býrakan ‘baþkalaþtýrýcý’ süreçlere
ve hakkaniyetten uzak sonuçlara yol açacaktýr.
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Yasa, katýlým olanaklarý saðlamak yerine ceberrut yöntemler, karþý durulmaz yaptýrýmlar önermektedir.
Aþýrý yetkiler toplamýþ olmakla birlikte, saydamlýktan ve hesap vermekten uzak durmaktadýr. Uluslararasý
ortak anlayýþlara dayalý olarak, günümüz yönetimleri sürdürülebilirlik ilkeleri ile katýlýmlý düzenlemeler,
karar ve davranýþlar geliþtirmekte iken, Türkiye’de toplum aþaðýlanmakta, yakýn gelecekte büyük sorunlar
yaratacak geri dönüþsüz uygulamalara baþvurulmaktadýr.

Yasa,  kentsel niteliklerin geliþtirilmesini, estetik deðerlerin ve tasarým hünerlerinin devreye
girmesini saðlayacak hiçbir iþleyiþ öneri ve güvencesi vermemekte, yakýn geçmiþte kamu eliyle
yaratýlan kültür yoksunu çevrelerin imalatýna hýz verileceði anlaþýlmaktadýr.

Yasa,  siyasi tutumlar açýsýndan da çeliþkileri ile güven telkin etmekten uzak kalmaktadýr. Yasa,
sýnýrlarýna eriþmiþ inþaat sektörüne bir yeni yaþam alaný açmak endiþesini taþýmaktadýr. Öte yandan,
ülkenin tüm yeraltý, yerüstü kaynaklarýnýn, ‘sürdürülebilirlik’ bir tarafa býrakýlýp sermaye tarafýndan
yaðmalanmasýna yardýmcý olunurken, birden devasa bir kentsel rant hacmine yönetim adýna el
koymak tutarlý görülebilir mi? Dahasý, yerellik, ‘yerinden yönetim’, yetkileri yerele aktarmak ilkeleri
ile donanmýþ görünürken, yetki ‘kara deliði’ bir merkezi otorite ile birey vatandaþý doðrudan karþý
karþýya býrakan bir uygulamaya yönelmek nasýl yorumlanabilir?

Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa (6306) fiziki riskleri azaltma
olasýlýðý düþük, ancak toplumsal ve kültürel riskleri artýrma olasýlýðý çok yüksektir.

Yasadaki tanýmlar hem sayý hem de içerik olarak yetersizdir. Ama varsa yoksa þu kadar inþaat,
þu kadar milyar dolar paralar. Bunlar konuþuluyor. Türkiye’nin geleceðini ilgilendiren bu kadar
önemli bir yasada sadece beþ adet taným var. Bunlar riskli alan, riskli yapý, rezerv yapý alaný, TOKÝ
ve Ýdare. Burada Ýdare Belediyelerdir. Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Bayraktar “Hazýr olan
belediyelerden baþlayacaðýz” ifadesini kullanmaktadýr. Hazýr olmanýn taným ve ölçütleri ortaya
konulmamýþtýr. Bilindiði gibi, özellikle Ýlçe Belediyelerinin riskli alan ve riskli yapý tespit konusunda
yetki, alt yapý ve insan kaynaklarýnýn durumu çok yetersizdir.  

Özellikle riskli yapý tanýmý ve belirlenme eylemleri çok tartýþmalýdýr. 4 Aðustos 2012 tarihi
itibariyle çýkarýlan yönetmelikte riskli yapýlarýn 2007’de revize edilen Türkiye Deprem
Yönetmeliðinin 7 maddesindeki kurallara göre yapýlmasý istenmektedir. Bu maddedeki hesaplar çelik
ve yýðma yapýlar için geçerli deðildir. Tarihi yapýlarýn deprem risklerini bu maddeye göre
saptayamazsýnýz. Eðer bina depremde hasar görmüþse yine bu madde ihtiyacý karþýlamaz. Bu madde
deprem yönetmeliðindeki tanýma göre “güçlendirilecek” yapýlarý hedef almaktadýr. Yapýlacak risk
tespit testleri güçlendirilmesi yeterlidir sonucunu verirse ne olacak? Çünkü Yasaya göre riskli
olmadýðý halde, veya güçlendirilmesi yeterli olacak yapýlar “uygulama bütünlüðü” bakýmýndan
Bakanlýkça gerekli görüldüðünde yasa hükümlerine tabi olacaklar, alansal olarak yýkýlacaklardýr. 

CHP’nin kentsel dönüþüm, yenileme ve iyileþtirme anlayýþý mevcut yapýlarýn durumlarý itibariyle
yerinde, mümkünse maðduriyetsiz ve maliklerle toplu anlaþmalarla yapýlmasý gerektiði þeklindedir. Bu
durumda rezerv alanlara çok fazla gereksinme duyma ortadan kalkar. Ancak bu yasada, rezerv yapý
alanlarýna haddinden fazla özel bir ilgi var. Diyelim ki bir heyelan alaný, sel alaný, sývýlaþma alaný veya
tam fay üzerinde yapýlaþma olan alan var. Bu tür alanlarda zaten yapýlaþma yasaðý olduðundan,
üzerindeki yapýlarý yýkýp daha güvenli yerlere yapmak istediðinizde rezerv alanlara gereksinme olabilir.
Ancak bu gereksinme dýþýnda keyfi ve büyük kâr amaçlý yapýlaþma yanlýþ bir tercih olup, Meclisteki
tartýþmalarda, bu rezerv alanlarýnýn elden geldiðince kullanýlmamasý, bu alanlarýn afetlerde barýnma,
tahliye alaný olarak lazým olacaðý görüþümüz CHP olarak Hükümete iletilmiþtir. 
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Kent bir bütündür. Dönüþüm projesinin bir vizyonu ve bütünlüðü olmalýdýr. Kentsel dönüþüm
sürecinin baþlangýcýnda mevcut planlarýn yeniden ele alýnmasý ve buna göre bir plan bütünlüðü inþa
edilmesi gerekmektedir. Kent parçalarýna rastgele müdahalelerde bulunulmamalýdýr. Plan tadilatý ya
da revizyon planý bir kentsel dönüþüm olarak algýlanmamalýdýr. 

Metropollerde her ilçe kendine göre bir dönüþüm yapmamalýdýr. Parçacýl dönüþüm faaliyetlerinin
kent bütününü, ulaþým sistemi, yoðunluk kademelenmesi, sosyal donatý, alt ve üst yapý bütünlüðü
vb. nasýl etkileyeceði bilinmeden ve düþünülmeden gerçekleþtirilmemelidir.  Yoðunluk arttýrýcý ada
ve parsel ölçeðinde yapýlan plan tadilatlarý kentsel dönüþüm adý altýnda sunulmamalýdýr.

Kentsel Dönüþüm her yerde ayný þekilde uygulanmaz. Her bölgede konutlarýn durumlarý, afet
türleri insanlarýn sosyal ve ekonomik sorunlarý farklýdýr. Bölgenin kent içindeki konumu, arsa fiyatý
vb. farklýdýr. Bütün bu farklar nedeniyle her bölgenin kendi sorununu çözecek yaklaþýmlar üretilir ve
uygulamalar yapýlýr. 

Kentsel dönüþümle sadece binalar iyileþtirilmez. Bölgenin sorununa baðlý olarak binalar
iyileþtirilirken, toplumun diðer tüm ihtiyaçlarý da karþýlanmalýdýr. Dönüþümde; yeterli açýk ve yeþil
alan, yeterli saðlýk ve eðitim hizmeti,  kültürel tesisler,  saðlýklý altyapý (su, kanalizasyon, elektrik,
doðalgaz, telefon vb.), ulaþým olanaklarý gibi temel ihtiyaçlar çözümlenir. Sadece konutlarýn yýkýlýp
yeniden yapýlmasýyla veya yenilenmesiyle kentsel dönüþüm yapýlamaz.

Kentsel dönüþümde, bölge halký ile beraber, kamu (belediye), teknik uzmanlar, mahalle dernekleri,
üniversiteler, meslek odalarý, yatýrýmcýlar (müteahhit) gibi birçok kesim arasýnda eþitlikçi bir proje
ortaklýðý kurulmalýdýr.

Dönüþüm alanýnda yaþayanlarýn istek ve ihtiyaçlarý göz önüne alýnmadýðý takdirde toplumsal
barýþ ve devlete güven duygusu zedelenir. Proje hiçbir zaman sadece yasanýn gücüyle tam anlamýyla
baþarýya ulaþamaz. Dönüþüm alanlarý sadece belirli bir sýnýfýn kullanýmýna açýlmamalýdýr. Bu durumda
kent merkezleri yalnýzca üst gelir grubunun kullandýðý, steril ve tek tip bir yaþam alaný haline gelirler.
Orta gelir grubu ve yoksullar zorla kent dýþýna doðru itilebilir. Bu durumda kentsel çatýþma ve
gerilimlerin oluþmasý kaçýnýlmazdýr.

Mahalli Ýdareler
Planýn mahallî idareler kýsmýnda, paragraf 1006’da “Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleþim

yerlerinin sürdürülebilirliði saðlanacaktýr.” ifadesi yer almaktadýr. Bununla birlikte, kamuoyunda
Bütünþehir Yasasý olarak bilinen yasayla büyükþehir belediyesi sayýsý 16’dan 30’a çýkarýlmýþ ve böylece
ülke nüfusunun yüzde 77’si büyükþehir belediyesi kapsamýna girmiþtir. Yeni yasayla büyükþehirlerde
büyükþehir belediyesi sýnýrlarý ile mülki idare sýnýrlarý çakýþtýrýlmýþ olup bu alandaki tüm beldeler
kapatýlmýþ, beldeler ve köyler mahalleler dönüþmüþtür. Durum bu iken, Planda köy yönetimlerinin
güçlendirilerek köy yerleþim yerlerinin sürdürülebilmesinden bahsedilmesi büyük bir çeliþkidir.  

KALKINMA ÝÇÝN ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ
“Kalkýnma Ýçin Uluslararasý Ýþbirliði” baþlýðý altýnda son yýllarda, ülkeler arasýndaki etkileþimin

arttýðý, küreselleþme sürecinde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda diðer ülkelerle ikili, çok
taraflý, bölgesel ve küresel iliþkiler kurduðu vurgulanmýþtýr. Kalkýnmamýzýn sürdürülebilir
kýlýnabilmesi için, komþularýmýz ve yakýn bölge ülkeleri baþta olmak üzere, karþýlýklý ekonomik ve
ticari iþbirliðinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklýklarýn kurulmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Buradaki bölgeselleþme vurgusu dikkat çekicidir. Bununla birlikte 10. Kalkýnma Planý döneminde
uluslararasý iþbirliðinin kalkýnma sürecinde daha etkin kullanýlabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel
düzeyde birbiriyle tutarlý, tamamlayýcý ve kararlý politikalara ihtiyaç bulunmaktadýr.
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“Bölgesel Ýþbirlikleri” baþlýðý altýndaki paragraflarda özetle “Türkiye’nin kalkýnma gündemi
bölgesel düzeyde yakýn coðrafyamýzdaki ülkelerle ekonomik ve ticari alanda etkin bir iþbirliðini
zorunlu kýlmaktadýr” denilmektedir. AB ile iliþkiler konusunda 22 numaralý Bölgesel Politika ve
Yapýsal Araçlarýn Koordinasyonu Faslýnýn müzakereye açýlmasý için  sürecin baþladýðý
belirtilmektedir. Ancak COREPER toplantýsýnda alýnan kararla bu faslýn müzakereye açýlmasýna dair
alýnacak karar, Almanya’daki seçimlerin ertesine býrakýlmýþtýr. 

10. Plan’da bu baþlýk altýnda yalnýzca bir kez KEÝT vurgusu yapýlýrken ÝSEDAK ve EÝT’ye
yapýlan vurgu bir önceki Plan’a göre önemli ölçüde artmýþtýr. KEÝT vurgusu ya unutulmuþ ya da
bilinçli olarak atlanmýþtýr. Türkiye’nin ÝSEDAK’ý Ýslam Dünyasý’nýn ekonomik ve ticari alanda en
önemli proje olarak görmekte olduðu ifade edilmektedir. Karadeniz ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Orta
Asya ülkeleri dünyada daha sýk telaffuz edilmeye baþlamýþken entegrasyon hedefleri Güney’in
istikrarsýz ülkeleri üzerinde yoðunlaþmýþtýr bu planda. Güney Doðu Asya’yý dengelemek konusunda
Batý yoðun çalýþmalar gerçekleþtirirken 10.Plan’da bu konulara hiç deðinilmemektedir.

Türkiye’nin Gümrük Birliði’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin üçüncü taraflarla ticaretinde
ciddi bir ekonomik maliyet unsuru haline gelmemesi için gerekli tedbirlerin alýnacaðý söylenmektedir.
Yine ayný Plan’a göre Komþu ve bölge ülkeleriyle ticaret ve yatýrým potansiyelini deðerlendirebilmek
maksadýyla özel ekonomik iþbirliði yöntemleri olan ortak ve/veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak
ekonomik alan gibi iþbirliði mekanizmalarý geliþtirilecektir. Oysa ki iktidar partisince sadece 3 yýl
önce Suriye ile gerçekleþtirmeye çalýþýlan “Þamgen” projesi akim kalmýþtýr. Ýktidar partisine hakim
olan zihniyetle böylesine kapsamlý ve önemli iþbirliði projelerinin ayaklarý yere basan, tutarlý bir
strateji geliþtirilemeyeceði açýktýr. 

Yurtdýþý misyonlarda yerel dil bilen ve uzmanlýk bilgisine sahip çalýþanlarýn sayýsýnýn artýrýlacaðý
söylenmektedir. Bu noktada, hiç dil bilmediði halde yurtdýþý görevlere gönderilen kiþilere birçok
örnek gösterilebilir. Daha sonraki paragraflarda da bu ve olasý benzer durumlar “Yurtdýþý misyonlarda
ihtiyaç duyulan uzman personele yönelik esnek istihdam biçimlerinin geliþtirilmesi” biçiminde
meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. “Esnek Ýstihdam” ifadesinden AKP’nin anladýðý þey sorgulanmalýdýr.

Sonuç olarak, bu bölümde en önemli nokta, ulusal kalkýnma anlamýnda ülkemize çok þey
kazandýran Devlet Planlama Teþkilatýnýn kapatýlmasý sonrasýnda ilk kez Kalkýnma Bakanlýðý’nca
hazýrlanan 5 yýllýk Kalkýnma Planý’nýn dünya gerçeklerinden ve doðru bir analiz yeteneðinden uzak
oluþudur. Sosyal bir devlette devlet eliyle merkezi olarak yapýlmasý gereken planlama görevi
özerkleþtirilmekte, yerel planlamalar vurgusu öne çýkarýlmaktadýr. Bu model, kalkýnmanýn ancak
geliþmiþ ülkelerden gelecek sermaye yardýmlarýyla gerçekleþebileceðini ilke edinmiþtir. Yerel
planlama, ulusal planlama ve ulusal kalkýnma anlayýþýyla ikame edilmiþtir. 

ÖNCELÝKLÝ DÖNÜÞÜM PROGRAMLARI

Önceki Plan döneminin en önemli eksikliði planda öngörülen hedefler konusunda kamunun
yeterli koordinasyonu yerine getirerek uygulamaya dönük baþarýlý bir çalýþma yapamamasý olmuþtur.
Bu nedenle Onuncu Kalkýnma Planý ile 25 Öncelikli Dönüþüm Programýnýn getirilmiþ olmasýný bir
anlamda olumlu olarak görmek istiyoruz. Ancak, bu programlarýn baþarýlý olmasý ve kamu
kuruluþlarýnýn Onuncu Kalkýnma Planýna uyum saðlayabilmesi için yine ilgili bakanlýk ve
kuruluþlarýn çok iyi koordine edilmeleri gerekmektedir. Bu durum ise Hükümetin motivasyonunun
her geçen gün azaldýðý bir ortamda koordinasyonu daha sorunlu ve sýkýntýlý hale getirmektedir. 
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Öncelikli Dönüþüm Programlarý arasýnda en önemli eksiklik doðrudan tarýmla ilgili bir
programýn bulunmamasýdýr. “Tarýmda Su Kullanýmýnýn Etkinleþtirilmesi Programý” gerekli olmakla
beraber tarým gibi stratejik ve çok sorunlu bir alanýn sadece bu programla sýnýrlandýrýlmasý, diðer
sorunlarýnýn görülmemesi gerçekten Onuncu Kalkýnma Planý için hayati bir eksiklik oluþturulmuþtur.

Onuncu Kalkýnma Planýnda saðlýkla ilgili olarak 3 doðrudan program öngörülmüþtür. Bu alanda
söylenmesi gereken çok þey olduðunu düþünüyoruz; Saðlýk harcamalarý, plan tasarýsýnda belirtildiði
gibi artacaktýr. Mevcut plan döneminde de, saðlýk harcamalarýnda çok önemli artýþlar söz konusu
olmuþtur. Bir taraftan saðlýk harcamalarýný kontrol altýna almaya çalýþýyoruz, bir taraftan da saðlýkta
harcayana “katký payý” adý altýnda bazý yükler yükleyerek bunun doðrudan doðruya tüketici olarak
gördüðümüz sigortalý yani yurttaþlarýmýz tarafýndan yapýlmasýný saðlamaya çalýþýyoruz. Tabii, bu,
sosyal güvenlik sistemine de ters bir durumdur. Mevcut durumda saðlýk alanýnda 11 çeþit katký payý
alýyoruz, ilaçtan muayeneye kadar çeþitli adlar altýnda 11 çeþit katký payýmýz var. Bu sosyal güvenlik
ilkelerine aykýrý bir durum teþkil ediyor ve dürüst sigortalý nezdinde sýkýntý yaratýyor. Bu kontrolün,
daha farklý bir þekilde yapýlmasý gerekir kanaatindeyiz. 

Diðer yanda saðlýktaki kamu-özel iþbirliði modeli çerçevesinde yirmi beþ yýllýk anlaþmalarla hem
hastane yapýmý hem de hastane iþletmeciliði AKP Hükümeti tarafýndan yabancýlara býrakýlmaktadýr.
Bu anlaþmalar çerçevesinde ihaleleri alan ve alacak olan yabancýlar, kendi ülkelerinden kredi temin
etmektedirler. Yabancýlar, kendi Eximbank kredileri ile kendi cihazlarýný, sarf malzemelerini, maalesef,
Türkiye’ye getirecekler ve yirmi beþ, otuz yýl süresince bu cihaz ve sarf malzemelerini zorunlu olarak
kullanacaðýz. Türkiye’den malzeme alýnmayacak, Türkiye’deki saðlýk alanýndaki cihaz sektörü
geliþmeyecek, mevcut geliþme duracaktýr. Böyle bir durum realize edilirken, bu durumu fark etmeyen
Onuncu Kalkýnma Planýnýn bu anlayýþ ve programlarla baþarýlý olmasý mümkün deðildir. 

Yine, saðlýkta, 166’ncý paragrafta aile hekimliðine deðinilerek Aile Hekimliðinin geliþtirileceði
belirtilmekte ise de son günlerde gazetelerde yer alan haberlere “Aile hekimliði paralý oluyor, aile
hekimliðinde farklý bir anlayýþ geliyor” þeklindedir ve Onuncu Kalkýnma Planýný yalanlamaktadýr. Bir
taraftan bazý hazýrlýklar, ifade edildiðine göre kapsamlý planlar hazýrlanmakta, birçok sivil toplum
kuruluþu, kamu kuruluþu çalýþmalara katýlmakta ama diðer taraftan da daha plan yürürlüðe girmeden
birileri tarafýndan daha önce alýnan kararlar bir tarafa býrakýlabilmektedir. Bu durum ise Onuncu
Kalkýnma Planýnýn baþarýlý hazýrlanmadýðýnýn, AKP tarafýndan uygulanmasý durumunda yine baþarýlý
olamayacaðýnýn delilidir. 

Bize göre, Kalkýnmada en önemli unsurlardan bir tanesi kadýndýr. Bir ülkenin kalkýnabilmesi
için kadýna çok fazla önem vermek lazým. Ülkelerin, kentlerin geliþmesi, büyümesi ancak kadýnlarýn
öncülüðünde saðlanabilir. Kadýnlar uygarlýðýn en önemli belirleyicisidirler; onlar teknolojiyi,
uygarlýðý en iyi takip eden, hazmeden kiþilerdir, toplumu da bu konuda yönlendirirler. Kadýn
konusuna, özellikle, daha somut programlarla daha fazla verilmesi gerektiðine inanýyoruz. Kadýn,
Onuncu Kalkýnma Planýnda ailenin bir ferdi olarak alýnmýþtýr. Aile kurumu da çok önemlidir, aile
kurumunun devam etmesini saðlamamýz lazým fakat Onuncu Kalkýnma Planý kadýný baðýmsýz olarak
da görmeli ve özel programlar getirebilmeliydi. Kadýnýn ekonomik baðýmsýzlýðýný saðlamaya yönelik
bazý atýlýmlar içerisinde olunmasý Türkiye kentleþmesini yavaþ yavaþ tamamlýyor iken çok yararlý
bir proje olacaktý. Kadýnlarýn kentlerde ekonomik baðýmsýzlýklarýný kazanmalarý birçok açýdan, yani
ahlaki açý dýþýnda, düzenin daha verimli bir þekilde devam etmesi, ekonominin daha iyi iþlemesi gibi
bir çok alanda çok yararlar saðlayacak bir konudur. Kadýný sadece ailenin bir parçasý deðil, aileyi
ayakta tutan bir unsur olarak deðil de baðýmsýz olarak da ele alarak programlar yapmak gerekir. 
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Onuncu Kalkýnma Planý’nýn 280’inci paragrafta bir aile sigortasý kurumu “ASDEP Modeli
uygulanacaktýr” denmesi bizi memnun etmiþtir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce
aile sigortasý olarak lanse edilen modelin Ýktidar tarafýndan kabul edilmiþ ve uygulamaya geçilecek
olmasýný memnuniyetle karþýlýyoruz. 

Onuncu Kalkýnma Planý istihdam ve çalýþma hayatýyla ilgili olarak sýnýrlý programlar
sunmaktadýr. Özellikle Onuncu Kalkýnma Planýnýn eski anlayýþý bu dönemde de devam ettirmeye
çalýþtýðýný görüyoruz. Mevcut dönemde þöyle bir anlayýþ söz konusu oldu: Özellikle, küreselleþmeyle
birlikte, Uruguay Round’un, GATT anlaþmalarýnýn belli bir aþamaya gelmesiyle ve Çin’in devreye
girmesiyle birlikte ucuz iþ gücü dönemi baþladý. Maalesef küresel rekabet ucuz iþ gücü alanýnda
özellikle yapýlmaya baþlandý. Bu durum, Çin gibi Uzak Doðu’da çok ucuz, rekabet edilemez þartlarda
çalýþan toplumlar dolayýsýyla bütün dünyada çalýþma hayatýný olumsuz etkiledi. Birçok firma, Uzak
Doðu’da yatýrým yapmaya baþladý, oradaki kaynaklardan istifade etmeye baþladý. Batý bununla rekabet
edemedi. Gücün Batý’dan Doðu’ya kaymasýnýn da en önemli sebebi bu realite oldu. Uzak Doðu’da,
özellikle Çin’de çok önemli birikimler gerçekleþti, Amerikan dolarýnýn en fazla biriktiði ülke Çin
oldu. Bu, dünya ekonomik dengelerini de deðiþtirdi. 

Bu deðiþiklikler günümüzde yeni bir anlayýþ doðurmaktadýr. Bölgesel entegrasyonlar, bölgesel
iþ birlikleri, serbest ticaret anlaþmalarý hýzla devreye girmeye baþlýyor. Özellikle Batý kendi iþ gücünü,
kendi toplumunu koruyabilmek için yeni entegrasyonlara, AB-ABD Serbest Ticaret Anlaþmasý’nda
olduðu gibi yeni büyük entegrasyonlara giderek kendi toplumunu, kendi çalýþma düzenini, kendi
kamu düzenini muhafaza etmek istemektedir. Bu durumun Onuncu Kalkýnma Planýnda da görülmesi
gerekiyordu. Dolayýsý ile bu durumun çalýþma hayatýna da yansýyacaðýnýn görülmesi gerekiyordu.
Türkiye’de de “esnek çalýþma”, “güvenceli esnek çalýþma”, “kýdem tazminatý”, “alt iþverenlik” gibi
kavramlarýn, yani Uzak Doðu’yla rekabet edilebilmek için getirilen yeni kavram ve kurumlarýn daha
farklý hale geleceði görülmeliydi. Kýsaca, þimdiki kadar acýmasýz, insafsýz bir iþ gücü, çalýþma piyasasý
olmayacak yeni dönemde. Dolayýsý ile de, Onuncu Kalkýnma Planýnýn 320’nci paragrafýnda yer alan
“Bireysel hesaba dayanan bir kýdem tazminatý sistemi oluþturulacaktýr” gibi cümlelerin bu kadar
rahat ve bol kullanýlmamalarý gerekiyordu. 

Onuncu Kalkýnma Planý sosyal güvenlikle ilgili olarak da hatalý bir anlayýþ sergilemektedir.
Sosyal güvenlikte yapýlmasý gerekenler öncelikli olarak mevzuat alanýnda deðildir. Sosyal güvenlik
alanýnda, vergide olduðu gibi altyapýyla ilgili çok önemli bir eksiklikler mevcuttur. Türkiye kayýt
dýþýlýðý halledemediði sürece sosyal güvenlik sistemi sorununu vergi alanýnda olduðu gibi çözmesi
mümkün deðildir. Türkiye, devlet olarak þirketleri bilmiyor, vatandaþýný tanýmýyor, gelir düzeylerini
bilmiyor. Aile, hane halký gelir düzeyini tam olarak, ayrýntýlý olarak bilmiyor. Bunu tanýmadýktan,
bilmedikten sonra ülke istatistiklerinin güvenilir olmasý ve dolayýsý ile sosyal güvenlik veya vergi
sisteminin düzgün olmasý mümkün deðildir. Hâlen Sosyal Güvenlik Kurumuyla, Maliye Bakanlýðý
Gelir Ýdaresi birlikte çalýþamýyorlar, verimli iþleyen ortak bir alt yapýlarý yok. Maliye kayýtlarýna göre
hâlen daha farklý sayýda iþ yeri var, SGK kayýtlarýna göre daha farklý. Bunlarýn ortak hâle gelmesi,
ortak numaralarla çalýþabilir olmasý kayýt dýþýlýða çok önemli bir darbe olacaktýr. Bu gerçekleþmeden
sosyal güvenlik ve vergi sisteminde bir düzelme olmasý mümkün deðildir. Türkiye sýk sýk mevzuatla
ilgili düzenlemeler yapabilmektedir, uzmanlarý da vardýr ama hâla kayýt dýþýlýk sorununu çözemediði
için baþarýlý deðildir, sürekli reform ihtiyacý içerisindedir. O nedenle altyapýya gereken önemin
verilmesi, bu plan döneminde bunun baþarýlýr olmasý lazým. Ancak bu alanda gereken hassasiyetin
gösterilmemiþ olmasý gerekli programlarýn yetersizliði sorunun devam edeceðini ispatlamaktadýr.
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Gençlik ve Spor da Onuncu Kalkýnma Planýnda sorunlu olarak duran alanlardandýr. Planýn 2’nci
Bölümü, 330’uncu paragrafýndan itibaren sporla ilgili olarak açýlan baþlýk ve 3. Bölümde “Saðlýklý
Yaþam ve Hareketlilik Programý” bu alanlardaki sorunlarý kavrama ve çözüm sunma yönünden çok
yetersiz kalmýþ görünmektedir. Sporun saðlýk yönü, yani bireyin ve toplumun saðlýðýný ilgilendiren
çok önemli bir yönü vardýr. Ayrýca temaþa yönü de vardýr ve bu da önemlidir. Spor, seyirlik bir gösteri
sanatýdýr bir anlamý ile… Futbol taraftarlýðý bunu yönün örneðidir. Her iki iþlevin de devam
edebilmesi, saðlýklý bir rekabetin saðlanmasý, bazý tehlikeler oluþturmadan ve birey-toplum saðlýðýna
sporun katkýda bulunabilmesi için spordaki örgütlenmelerin belediyeler bazýnda olmasý gereklidir.
Mahalli idarelerin iþin içine girmesi, kurumsallaþmanýn, alt yapýnýn, tesisleþmenin nerede ise
mahalleler bazýnda olmasý lazým. AKP iktidarý sporda tesisleþmeyi nedendir bilinmez hep büyük,
olimpik tesisler olarak algýladý. Olimpik spor tesislerinden azami ölçüde fayda saðlanmasý gerekir,
fakat bu gençleri spora yönlendirmek demek deðildir. AKP Hükümetleri döneminde Erzurum’da,
Mersin’de, Trabzon’da spor tesisleri yapýlmýþtýr, ancak, bunlar halka, özellikle gençliðe -genç sayýmýz
çok fazla- hizmet edememiþtir. Geliþmiþ ülkelerde her mahallede bir spor tesisi vardýr, kapalý tesisler,
açýk alanlarda spor olanaklarý vardýr. Oralarda hem eðitilirler hem de spor alanýnda baþarýlý sporcular,
profesyonel yetiþtirilir. Türkiye’de ise tesisleþme yetersiz ve lisanlý sporcu sayýsý çok azdýr. Çünkü
spordaki tesisleþme mahallelere yönelik deðildir. AKP Hükümetleri daima olimpik tesisler inþa ederek
“Büyük düþün”müþ ama esasý kaçýrmýþtýr. AKP Hükümetleri, temaþaya yönelik, profesyonellere
yönelik, rantý bol iþler yapmýþ fakat gençlere yönelik tesisleþmeyi bir türlü gerçekleþtirememiþtir. Bu
plan döneminde de spordaki politikalar gençliðe ve mahalleye yönelik deðil, belediyelerle iþ birliði
yapýlarak tesisleþme imkâný getirilmiþ deðil. Bu olmadýktan sonra sporda baþarýlý olamaz. Doðal olarak
hedef böyle doðru konmadýðý sürece güvenlik-asayiþ ve terör sorunu devam eder. Bu kadar gencin
spor yapamamasý, sporu bilmemesi, enerjisini atamamasý güvenlikle ilgili de sýkýntý yaratýr, ahlakla
ilgili de sýkýntý yaratýr, toplumun her aþamasýyla ilgili olarak da sorunu ortaya çýkarýr. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda kamuda kurumlaþmanýn ve kamu insan kaynaklarýnýn önemli bir
sorun olarak algýlanmasýný olumlu olarak deðerlendiriyoruz. 377’nci paragraftan itibaren “Kamuda
Ýnsan Kaynaklarý” baþlýðý ile hedeflerin ortaya konmasý ve 3’üncü Bölümde bazý kamu programlarýna
yer verilmiþ olmasý yerinde görülmüþtür. Türkiye uzun zamandýr kamuda bir reform ihtiyacý
içerisinde idi, gerçek anlamda çeþitli reformlara muhtaçtý. Halen de bu ihtiyaç devam etmektedir.
Kamu kurumlarý çaðdaþ ölçülerde, standartlarda hizmet verememektedirler. Ancak, özellikle 2011’de
çýkarýlan kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye kamuda reform yapma fýrsatýný kaçýrmýþtýr.
Yapýlan ne kadar yetiþmiþ kadro ve kurum varsa tasfiye edilmiþtir. Maliye Bakanlýðý, Dýþiþleri
Bakanlýðý ve Devlet Planlama Teþkilatý gibi yerlerde, yetiþmiþ insan gücünü tasfiye ettik, bitirdik, bu
kurumlar ayný zamanda okuldu bir taraftan, bu okullarý yok ettik. Þimdi ise Türkiye, kamuda farklý
bir anlayýþla çalýþmaya, insan yetiþtirmeye çalýþýyor. Yetiþmiþ insan gücün heba olmuþtur, on binlerce
yetiþmiþ, bilgili, uzman, tecrübeli yönetici KHK’le ile boþalan kadrolarý için mahkemeye bile
gidememiþtir. Hiç kimse hakkýný arayamamýþtýr. Bu gün kamuda denetim yoktur. Devlete yönetici
yetiþtiren kurumlar tükenmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti, bir anda yetiþmiþ insan gücünü, tecrübeli
yöneticilerini sýfýrlamýþtýr. Yerlerine -maalesef orada çok büyük bir partizanlýk söz konusu oldu- AKP
kendi kadrolarýný getirmiþtir. Bugün, kamu maalesef iyi çalýþmýyor, yönetilmiyor. Büyük sýkýntýlar söz
konusudur. Önümüzdeki dönemde bu sýkýntýlarýný daha fazla göreceðiz, yaþayacaðýz. Bu nedenle
kamu reformlarý açýsýndan Onuncu Kalkýnma Planý oldukça yetersizdir. Bu alandaki tavsiyemiz
“Kamu Harcamalarýnýn Rasyonelleþtirilmesi Programý”nýn Ankara’da Konya ve Eskiþehir Yollarý
üzerindeki yeni yapýlmýþ gökdelenlerin kamuya kiralanmasý konusunu ilk olarak gündemine alarak
mesaisine baþlamasýdýr. 
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Onuncu Kalkýnma Planýnýn 3’üncü Bölümünde yer alan Öncelikli Dönüþüm Programlarý arasýnda
en gereksizi ve en siyasi olaný kuþkusuz, “Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi Programý”dýr. Ýstanbul
uluslararasý finans merkezi olmak için gerekli olan kriterlerden potansiyel olarak çoðuna sahiptir, fakat
bu yeterli deðildir. Uluslararasý finansçýlar Derneði araþtýrmalarýnda Ýstanbul finans merkezi olarak
çok gerilerde bir yere sahiptir. Bu durumunda nedeni fiziki koþullardan çok hakim anlayýþýn
yetersizliðidir. Özellikle son olaylar nedeniyle Baþbakan Erdoðan’ýn çýkýþlarý, “Faiz lobisi” ile ilgili
sözleri ve özellikle de halka paralarýný özel bankalardan çekip kamu bankalarýna yatýrmalarýný istemesi
ile ilgili sözleri bu durumun örnekleridir. 

Planlamacýlarýn Anadolu’nun çok anormal ölçülerde göç verdiði bir dönemde her türlü yatýrýmýn
Ýstanbul’a yapýlmasýný planlamalarý mümkün deðildir. Tahminimiz bu talep AKP Ýktidarýnýn tamamen
siyasi bir projesidir.  

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle Onuncu Kalkınma Planına Karşı Oy veriyoruz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın İzzet Çetin
İstanbul İstanbul Ankara 

Bülent Kuşoğlu Haluk Ahmet Gümüş Kazım Kurt 
Ankara Balıkesir Eskişehir 

Müslim Sarı Musa Çam Rahmi Aşkın Türeli 
İstanbul İzmir İzmir 
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ONUNCU KALKINMA PLANI 
MUHALEFET ŞERHİ

I- PLANIN GENELİ VE BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Onuncu Kalkınma Planı geçtiğimiz hafta içinde TBMM’ye sunulmuş ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki

görüşmeleri 26 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Planın 1 Temmuz 2013 tarihinde de TBMM Genel
Kurulunda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı yedi yıllık bir plan iken, 2014-2018 yıllarını
kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ile beş yıllık bir plan anlayışına tekrar dönülmüştür. Plan üç ana
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Giriş ile birlikte “Küresel Gelişmeler ve Eğilimler” ile “Plan
Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler” başlıkları yer almaktadır. İkinci bölümde
ise “Planın Temel Amaçları ve İlkeleri” ile “Planın Hedefleri ve Politikaları” bölümleri yer almakta ve bu
hedef ve politikalar ayrıntılı olarak dört ana bölüm altında sunulmaktadır.

Üçüncü bölüm ise, “2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda
bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin
koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için Öncelikli Dönüşüm Programları” olarak
nitelenen 25 adet program içermektedir. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulduğu iddia
edilen programlarda, programın amacı, kapsamı, hedefleri, performans göstergeleri ve bileşenleri ile
bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar yer almaktadır.

Planın Giriş bölümünün ilk paragrafında Planın önemi şöyle açıklanmaktadır:
“2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda,

toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, 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 hazırlanmıştır.”

Önümüzdeki dönemde, kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için karar
alıcılara yol gösterici bir araç olması beklenen Onuncu Kalkınma Planı maalesef bu özellikleri taşımamaktadır.

Şekil ve içerik açısından bakıldığında önceki planlarla önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Öncelikle, bu planın vizyonu yoktur. Hem bölüm olarak vizyon bölümü kaldırılmıştır hem de daha önceki
planlar gibi temel bir vizyonu bulunmamaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planının Giriş bölümünün hemen birinci paragrafında yer alan “Dokuzuncu
Kalkınma Planı ‘İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,
bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye’ vizyonu ve Uzun Vadeli
Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır” ibaresinin benzeri bir ifade Onuncu Kalkınma Planında
yer almamaktadır. 57. Hükümet döneminde hazırlanan ve 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Strateji
ifadesinin ve vizyon başlığının bu planda yer almamasının nedeni, MHP’nin öngördüğü ve 2023 Lider Ülke
Vizyonunun plandan silinmek istenmesi olabilir. Diğer bir neden de AB’ye üyelik hedefinden vazgeçilmesi,
daha doğrusu AB’nin artık Türkiye’yi üye olarak kabul etmeyeceğini açıkça söylemesi olabilir.

Vizyonu olmadan, yani ortak bir üst amacı olmadan farklı alan ve sektörlerdeki hedeflerin aynı
noktaya nasıl hizmet edeceği merak konusudur? Bu vizyonsuzluk uygulamada plan hedeflerinin birbiriyle
uyumunu da zorlaştıracaktır.
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II - PLANIN HEDEF VE POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Daha önceki planlara bakıldığında, hem mevcut durum analizinin yapıldığı kısımların hem de hedef

ve politikalara ilişkin kısımlarının makroekonomik gelişmelerle başladığı görülmektedir. Oysa Onuncu
Kalkınma Planında önemli bir değişikliğe gidildiği göze çarpmaktadır. Birinci Bölümün 3. alt bölümü
olan “Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler”  bölümünde makroekonomik
gelişmelerden başlanarak daha mikro gelişmelere doğru bir akış izlenirken, Planın “hedef ve politikalar”
bölümü makroekonomi ile başlamak yerine “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümüyle başlamıştır. Burada
bir tutarsızlık görünmektedir.

Onuncu Kalkınma Planının “hedef ve politikalar” bölümünde dört ana başlık göze çarpmaktadır.
“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ana  başlığı altında eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi devletin temel
hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel konular yer almaktadır. “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek
Büyüme” ana başlığı altında ise makroekonomik konuların yanı sıra ekonomik ve bilimsel sektörlere
ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana başlığı altında
çevre, doğal kaynaklar ve şehir planlarına ilişkin hususlar yer almaktadır. Dördüncü ana başlık ise
“Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” konusuna ayrılmış olup, içeriği çok zayıftır.

Daha önceki Planlarla karşılaştırıldığında ilk bakışta ülkemizin ihtiyacı olan önceliklerine yer verildiği
görünümünde olsa da derinlemesine incelendiğinde belirli öncelikleri içermekten uzak ve tüm konuları
kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. 

“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümünün başında yer alan eğitim, adalet ve güvenlik bölümlerinin
oldukça zayıf hedefleri içerdiği görülmektedir. Eğitimde hala fiziki ve nicel gelişmelere yer verilmekte
kalitenin iyileştirilmesine yönelik bir hedefin yer almadığı göze çarpmaktadır. 

Planda istihdam artışıyla da doğrudan ilişkili olan mesleki eğitimle ve üniversite-sanayi iş birliğiyle
ilgili somut hedeflere yer verilmemiştir. İş açığı ve işçi açığı konusunda analizler yapılmadan, önümüzdeki
dönemde öncelikli sektörler ve bunların eleman ihtiyaçlarının analizi yapılmadan, hangi bölümlerin
azaltılıp, hangi bölümlerin çoğaltılması, hangilerinde kontenjanların artırılması gerektiğine karar vermek
mümkün değildir. Zaten hükümetin de böyle bir kaygısının olmadığı planda eğitime verdiği önemin ve
yerin yetersiz olmasından anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, öğretim sistemi ve üniversite sınavları
hakkında, somut öneri değil sadece genel değerlendirmeler mevcuttur. “Okul işletme ilişkisinin orta ve
uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi” ifadesinden başka bu konuda
bir öneri bulunmamaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde, yükseköğretimde  reform yapmamız; fakülte,
bölüm, kontenjan  planlaması yapmamız gerekmektedir. Kastettiğimiz şey yeni alanlara göre, yeni
gelişmelere göre bölümler, programlar, yüksek lisans  programlarını açabilir olmaktır. 

Planda göz ardı edilen bir başka alan ise sağlıktır. Sağlık hizmetlerini sadece rakamlardan ve
performans göstergelerinden ibaret gören AKP Hükümeti “sağlıkta dönüşüm” masalıyla halkımızı
uyutmuş, sağlık sektörünü ihmal etmiştir. Son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesini en fazla
ağırlaştıran unsurlardan biri de sağlık harcamalarıdır. 2002 yılında 7,6 milyar lira olan sağlık harcamaları,
2012 yılında 44,1 milyar liraya ulaşmıştır. Sağlık harcamaları on yılda 6 kat artış göstermiştir. Sağlık
harcamalarındaki yüksek artışları önleyemeyen AKP Hükûmeti, tedavi ve muayene ücretlerinde katılma
paylarına ilişkin yaptığı düzenlemelerle sağlık sistemini âdeta paralı hâle getirmiştir. Başarısızlığın,
beceriksizliğin faturası sigortalılar ile emekli, dul ve yetimlerine çıkarılmıştır. Son yıllarda sağlık
harcamalarının yüksek oranlarda artmasında etkin bir fatura ve reçete kontrol sisteminin oluşturulmamış
olması, gereksiz tetkik ve tahliller, usulsüzlük ve yolsuzluklar gibi konular da en önemli etkenlerdir. Ayrıca,
sağlık sektöründeki Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında yaptırılmasına karar verilen ve önümüzdeki
25-30 yıllık dönemde 30 milyar TL civarında yükümlülük doğuracak olan hastane komplekslerine ilişkin
de hiçbir politika veya görüş yer almamaktadır.
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Adalet hizmetlerinin amaç cümlesinde; evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun
üstünlüğünün gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde
işlemesinin adalet sisteminin temel amacı olduğu; adalet ve yargının yapısı ve işleyişinde ekonomik
etkinliğin de gözetilmesinin  esas olduğu; iyi işleyen, etkili bir adalet sistemi ekonomide öngörülebilirliğin
artması ve yatırım ortamının daha uygun bir hale gelmesi bakımından son derece önemli olduğu ifade
edilmektedir. Ancak uygulanması öngörülen politikalara bakıldığında yargılama sürecinin nasıl hızlı, adil,
etkin, güvenli ve isabetli olacağının ortaya konulmadığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik etkinlik
vurgusuna rağmen adli ortamın yatırım ortamını iyileştirecek şekilde iç ve dış piyasalara güven verecek
bir hale getirilmesine yönelik herhangi bir politika bulunmamaktadır.

Yine güvenlik hizmetlerinin amaç cümlesinde “…vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan
hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve bütün
kesimler için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması temel amaçtır” ifadesi yer almaktadır.
Oysa politikalar kısmında, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kullanımı ile güvenliğin nasıl
bağdaştırılacağına ilişkin bir politika bulunmamaktadır. Aksine güvenliğin sağlanması için vatandaştan
medet umulmaktadır.

Planın geneli incelendiğinde politika sayısı en az olan bölümün temel hak ve özgürlükler kısmı olduğu
göze çarpmaktadır. Yalnızca üç adet politika uygulanması öngörülen bu alanda yeni anayasanın oluşturulması,
ekonomik sosyal konsey gibi genel ifadelerin dışında hiçbir politika öngörülmemektedir. Aslında yeni
Anayasaya ilişkin olarak yazılan cümle de çok spesifik olup, planda yer almaması gereken bir niteliktedir.
“…Kapsayıcı, bütünleştirici çoğulcu yeni bir Anayasa mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanacaktır.”
ibaresinin Plan metninde yer alması anlaşılır bir husus değildir. Bu durumda AKP’nin BDP ile anlaşarak da
olsa Anayasayı çıkarması bir zorunluluk gibi sunulmaktadır.  Bu başlık altındaki diğer husus olan sivil toplum
kuruluşları ise zaten sonraki bölümde yer almaktadır. Kısacası, “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümünün
en önemli kısmı olması gereken temel hak ve özgürlükler en zayıf kısmı olmuştur. Bu durum aslında
hükümetin vatandaşımıza bakış açısını gösteren mevcut tutumuyla örtüşmektedir.

Planda bir taraftan dinamik nüfus yapısının korunması için nüfus artışının özendirilmesi hedeflenirken
diğer taraftan kadının işgücüne katılımının artırılması hedeflenmektedir. Bunlar kalkınma sürecimiz
açısından güzel hedefler olmakla birlikte bu iki hedefin bir arada nasıl sağlanacağı merak konusudur. Bu
anlamda bu hedeflerin planın temel tutarsızlıklarından biri olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu yılın sonunda 1,99’a gerilemesi beklenen toplam doğurganlık hızının Plan dönemi sonunda nasıl
tekrar 2,1’e çıkarılacağı belirsizdir. Zira “kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı nitelikte
uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik edilecek, esnek
çalışma imkânları sağlanacaktır.” şeklindeki politika dışında herhangi bir politika öngörülmemekte ve bu
politikalarla doğurganlık hızının çok fazla kıpırdayabileceği düşünülmemektedir. Dünyada gerileyen
doğurganlık hızını tersine çevirebilen ülke sayısı çok enderdir. Bu nedenle çok ciddi adımlar atılması
gereken bu alanda özellikle plan döneminde daha detaylı bir çalışma yapılmalı ve bu konuya popülist bir
yaklaşımın ötesine geçerek teknik bir biçimde yaklaşılmalıdır.

Gelir dağılımı ile ilgili tablo 4’e bakıldığında gelir dağılımında artık alt basamaklardaki gelir grupları
lehine bir iyileşme olmadığı, hatta sürecin 2011 yılında bir önceki yıla göre en üst basamakta yer alanların
lehine bir iyileşmeye döndüğü görülmektedir. 

Kayıt dışı istihdam oranının 5 yılda 7,5 puan aşağıya çekilmesi öngörülmektedir. Zaten sağlıklı bir
bilginin sağlanmadığı kayıt dışılık konusunda hiçbir yapısal önlem almaya yanaşmayan hükümetin kayıt
dışılık oranını kağıt üzerinde düşürmeyi öngördüğü akıllara gelmektedir. 
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Kamuda insan kaynakları ile ilgili Planda ayrı bir bölüm oluşturulması olumlu karşılanmakla birlikte,
hükümetin bu konudaki mevcut politikaları ile birlikte değerlendirildiğinde “kamu sektöründe işe alım ve
terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun
kariyer planlaması yapılacaktır.” şeklindeki politikanın uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri
bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret yaklaşımı çerçevesinde kamuda hem kurumsal hem de çalışan düzeyinde
kaliteli ile vasatı ve kalitesizi bir tutan bir yaklaşım sergileyen hükümetin, işe alım sürecinde ve terfi
sürecinde söz konusu kriterleri gözetmesini beklemek çok da gerçekçi değildir. 

Planda 2023 yılında ulaşılması öngörülen bazı hedeflerden bahsedilmektedir. 2 trilyon dolar milli
gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat şeklindeki bu hedeflere ulaşılabilmesi için
önümüzde 10 yıl bulunmaktadır. Bunun ilk beş yılında yani 2018 yılı sonunda belirli mesafe kat edilmelidir
ki 2023 hedeflerine ulaşılabilsin. Oysa 5 yılda kişi başına gelirimizi 5.500 dolar artırmayı yani 10.500
dolardan 16.000 dolara çıkarmayı hedeflerken daha sonraki beş yılda nasıl 9 bin dolarlık bir sıçrama
yapılacağı merak konusudur. Hükümet 2003-2013 döneminde yaptığı gibi yine milli gelir serisi ve kurla
oynayarak mı bu hedefi tutturacağını düşünmektedir? Benzer şekilde milli gelir ve ihracata yönelik uzun
vadeli hedefler de gerçekçi görünmemektedir.  Eğer hükümet bu hedeflere döviz kuru artışı yoluyla
ulaşmayı planlıyorsa, son tutumuyla yükselmesine katkıda bulunduğu kur düzeyi ile zaten plan hedeflerine
çoktan ulaşılmış durumdadır.

Hükümet yıllardır enflasyon sorununu çözmekle övünmektedir. Oysa tamamen tarafsız bir gözle bile
bakıldığında 2012 yılı sonunda hala yüzde 6,2 olan TÜFE rakamları bize göstermektedir ki Türkiye’de bu
sorun sürmektedir. Hükümet bir taraftan işsizliği yüzde 7,5’e indireceğini söylerken bir taraftan da
enflasyonu yüzde 4,5’in altına indirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef birbiriyle çok da tutarlı değildir. Bu
iki hedefi bir arada sağlayacak politikaların neler olduğu belirsizdir?

Türkiye’nin bu hükümet döneminde kronik hale getirdiği cari açık sorununa ilişkin de gözle görülür
somut bir adım atılacağı konusu da şüphelidir. Hükümet Plan döneminde ortalama yüzde 5,5 büyüme
öngörürken yıllık ortalama yüzde 5,8 de cari açık öngörmektedir. Yurtiçi tasarruf oranlarında yıllık
ortalama GSYH’ya oran olarak yüzde 14,4’ten yüzde 19’a çıkma hedefi doğrultusunda ancak 1 puanlık
bir artış öngörülürken cari açığın finansmanında sıkıntının devam edeceği, dış kaynak ihtiyacının devam
edeceği ve dış borçların toplamda artmayı sürdüreceği açıkça görülmektedir.

Hükümet ihracat artışı ile övünmektedir ve 2018 yılı sonunda ihracatın 277 milyar dolara çıkmasının
hedeflendiği görülmektedir. Oysa cari açığın en önemli sebebi olan ve 2013 yılı sonunda 95 milyar dolar
olması beklenen dış ticaret açığının, 2018 yılında 127 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü
anlaşılmaktadır. Hükümetin 2023 yılındaki 500 milyar dolar ihracat hedefine koşacağım diye cari açığı
patlamasının doğru olmadığı aşikârdır. Bir ülke için ve özellikle de ülkemiz için önemli olan ihracatın
artırılması değil net ihracatın yani ithalat düştükten sonraki farkın artırılmasıdır. Oysa Hükümet ihracatı
artıracağım diye dış ticaret dengesini kötüleştirmeye devam edeceğini bu Planla deklare etmektedir. Bu
kadar yüksek dış ticaret açığı ve cari açıkla elbette bir miktar yüksek büyüme sağlanabilir ama bu şekilde
hem çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almış olacağız hem de ekonomideki kırılganlığı sürdürerek
istikrarlı büyüme riskini artırmış olacağız.

Hükümetin Planda vurguladığı istikrarlı yüksek büyüme için katma değeri yüksek üretime geçiş
gerekmektedir. Bunun için de Ar-Ge ve teknoloji alanında da önemli bir atılım yapılması gerekmektedir. Oysa
bu konuda Planın geneline bakıldığında umut verici bir tablonun olmadığı görülmektedir. Tablo 19’a
bakıldığında 2006-2013 yılları arasında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının 7 yılda 0,32 puan arttığı
görülmektedir. Oysa 2018 yılına kadar yani 5 yılda 0,9 puanlık bir artış hedeflenmektedir. Bunun gerçekçi
olmadığı açıktır. Nitekim Hükümet de bizim gibi düşünüyor olsa gerek ki Dokuzuncu Kalkınma Planı
döneminde yüzde 2 olan bu hedefi Onuncu Kalkınma Planında daha düşük belirlemiştir. Bu şekilde Sayın
Başbakanın vurguladığı 2023 yılında yüzde 3 olan Ar-Ge hedefine nasıl ulaşılacağı da ayrı bir merak konusudur.
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İmalat sanayinde temel amaç olarak “ülkemizin uzun dönemde Avrasya’nın üretim merkezi olması
hedefi doğrultusunda Plan döneminde imalat sanayiinin; daha yüksek katma değer yaratan, teknoloji üreten
ve kullanabilen, çevre dostu teknolojileri kullanan ve üretebilen, becerilerini sürekli geliştirebilen,
geleceğin ticaret dünyasının taleplerine cevap verebilen, sürdürülebilir küresel rekabet gücü kazanmış,
bölgesel potansiyellerin ekonomiye katkısının artırıldığı, girdi tedarikinde etkinliğin sağlandığı, yatırım ve
ara mallarında ithalat bağımlılığının azaltıldığı bir yapıya doğru dönüşmesi öngörülmektedir.” ifadesi
bulunmaktadır. Buradan uzun vadede ülkemizin Avrasya’nın üretim merkezi olacağı şeklinde bir hedefin
olduğunu görmekteyiz. Bunun için de daha yüksek katma değer yaratan, teknoloji üreten bir ekonomik yapı
öngörülüyor. 

Ancak, Tablo 20’ye baktığımızda yüksek teknoloji üretiminin imalat sanayii ihracatı içindeki payının
2006 yılındaki 5,6 seviyesinden 2013 yılında 3,7 seviyesine düştüğü görülmektedir. Yani Dokuzuncu Plan
döneminde bu konuda ciddi bir gerileme olduğu görülmektedir. Ve işin daha da tuhaf tarafı Plan dönemi
sonu hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmiş olup 2006 yılındaki 5,6’lık seviyenin de altındadır. Bu şekilde
bırakın Avrasya’nın üretim üssü olma hedefini, Plan dönemi sonunda hedeflenen büyüme ya da cari açık
hedeflerini bile tutturabilmenin oldukça zor olduğu görülmektedir.

Kalkınma Planları ülkemiz için öncelikleri içermelidir. Zira gelişmekte olan bir ülke olarak
kaynaklarımız oldukça kısıtlıdır. Uzun vadeli düşündüğümüzde bu kaynakların her alanda belirli bir
miktarda harcanması yerine, ilk planda kaynakların katma değeri yüksek belirli alanlarda toplanması ve
daha sonra daha yüksek büyüme ile elde edilecek gelirin diğer alanlara aktarılması gerekmektedir.

III - DÖNÜŞÜM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Planda ilk defa uygulamaya konulan ve üçüncü bölümde yer alan dönüşüm programları yaklaşımıyla

belirli öncelikler ortaya konuluyor gibi görülse de söz konusu programların da tam olarak ülke öncelikleriyle
örtüşmediği görülmektedir. Hem programlara hem de planın ana bölümlerine bakıldığında kalkınma için
gerekli olan insan sermayemizin nasıl geliştirileceği sorusu açıkta kalmaktadır. 25 adet programın arasında
eğitimle ilgili bir program bulunmamaktadır. Dönüşüm programları yaklaşımı yeni ve farklı olmakla birlikte,
daha çok alanı kapsama kaygısı öncelikli olan alanların kapsam dışında kalmasına yol açtığı görülmektedir.
Örneğin, İstanbul Finans Merkezi gibi somut ve zaten hukuki altyapısı tamamlanmış bir program başlığı yer
alırken, eğitime ilişkin programın yer alamaması gerçekten anlaşılır gibi değildir.

Ülkenin öncelikli sorunları arasında yer alan bir başka konu da güvenliktir. Fakat güvenlikle ilgili de
bir programın da yer almadığı görülmektedir. Yine adalet sistemimiz hala iyi bir performans sergilemiyor
olduğu halde onun da bir öncelik olarak görülmediğini anlıyoruz. Bu bölümlerin temel hedef ve
politikaların ele alındığı 2. bölümde de yeterli olmadığı dikkate alındığında, devletin temel hizmetleri
konusunda Planın yetersiz olduğu söylenebilir.

Genel dağılımına bakıldığında programların, çok makro düzeyde, çok genel programlardan; çok daha
mikro, çok daha spesifik konulara kadar uzanan dengesiz bir yelpazede olduğu görülmektedir. Bir tarafta
üretimde verimliliğin artırılması gibi oldukça genel bir konuya yer verilirken, diğer tarafta sağlık turizmi
gibi çok spesifik bir konuya yer verilmektedir.

Programların nasıl uygulanacağı konusu da oldukça belirsiz görünmektedir. Programların girişine
yazılan kısa açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla Programların içeriği ve uygulama esasları Yüksek Planlama
Kurulu Kararıyla netleşecektir. Bir kısmının oldukça iddialı uygulamaları içerdiği de göz önüne alındığında
bu programların içeriğinin ve detaylarının nasıl şekilleneceği, Planın ilk uygulama dilimi olan 2014 yılına
yetişip yetişmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu düşünülmektedir. 
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IV- AKP’NİN UYGULADIĞI EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME

Onuncu Kalkınma Planının içerik açısından bir önceki plana göre önemli farklılıklarından birisi de
planın mevcut duruma ilişkin ayrıntılı analizler içermemesidir. Onuncu Kalkınma Planı, Kalkınma
Bakanlığı’nın yaptığı ilk plandır. Dokuzuncu Kalkınma Planı da Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)
yaptığı son plan olmuştur. DPT’nin yapmış olduğu planlarda önce durum tespiti ve makroekonomik
çerçeve varken, bu planda maalesef durum tespiti bulunmamaktadır, makroekonomik çerçeve de çok
yetersizdir. Yani DPT ile birlikte plan geleneği de değişmiş görünmektedir. Burada aklımıza gelen ihtimal,
AKP Hükümetinin ekonomideki kötüye gidişin üstünü örtmek için bu konulara fazla temas etmekten
kaçınmış olabileceğidir. Bu durumda yaşanan ekonomik krizin etkilerine fazla dokunulmadan,
ekonomideki “frenciler-gazcılar” tartışmasını yeniden akıllara getirmeden, yani mevcut durumun tespiti
yapılmadan diğer bölümlere geçildiği görülmektedir. Normal şartlarda önce durum tespiti yapılmalı, daha
sonra plan hedefleri ve uygulanacak politikalara yer verilmelidir. Bu çerçevede, aşağıda AKP hükümeti
tarafından uygulanan bazı ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin durum tespiti ve plan hedefleriyle
ilişkisine değinilmektedir. 

EKONOMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ülkemizin temel ekonomik ve sosyal sorunları, başta ara malı üretiminde yaşanan sorunlar,
üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi,
kamunun ve vatandaşın içinde bulunduğu borçluluk, tasarruf açığı, dış ticaret ve cari işlemler açığı şeklinde
özetlemek mümkündür. On yıl yedi ayı aşan iktidar dönemi göstermiştir ki AKP hükûmetleri bu sorunların
altından kalkamamış, çözüm üretememiş, birçok sorunun daha da büyümesine yol açmıştır. Ülkemizi âdeta
sömürge ülkesi hâline dönüştüren yabancılaşmayı da gözden ırak tutmamak lazımdır. Borsamız, bankacılık
sistemimiz, sigortacılık sistemimiz, büyük şirketlerimizin bir kısmı, özellikle toptan perakendecilik ve
bilgi iletişim sektöründe yabancılaşma çok yüksek oranlara gelmiş durumdadır. 

TÜİK’in 11 Haziran 2012 tarihinde açıkladığı Yabancı Kontrollü Girişimler Araştırması’na göre,
bankacılık, sigorta ve medya sektörü hariç Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 15,4’ü yabancı
kontrolündedir. Yabancı payı yüzde 30’u geçen toplam 9 sektör mevcut olup sigorta ve bankacılık da dâhil
yabancıların 11 sektörde büyük ağırlıkları bulunmaktadır. Bu durum, ülkemizin ve milletimizin yüksek
menfaatlerine zarar vermekte ve makroekonomik anlamda millî politikalar oluşturulmasının da artık
imkânsız hâle gelmesine neden olabilecek mahiyet arz etmektedir. 

AKP iktidarı süresince, ekonominin yapısal sorunları ciddiyetle ve kararlılıkla bir türlü ele
alınmamıştır; sosyal gelişmenin, sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin önündeki engeller kaldırılamamıştır.
Sayısal ve siyasal anlamda bunları yapabilme imkânı ve gücü bulunan AKP’nin, ekonomideki aciliyeti olan
sorun alanlarını çözmek yerine sürüncemede bırakması ülkemizi içinden çıkılmaz bir alana sokmuştur.
57’nci Hükûmet döneminde gerçekleştirilen yapısal reformlar devam ettirilmediği gibi, başta kamu mali
yönetimi, kamu borç yönetimi ve kamu ihale sistemine ilişkin reformlar da yapılan düzenlemelerle delik
deşik edilmiş, âdeta anlamsız hâle getirilmiştir. Bugün itibarıyla ekonomideki kurumsal eksiklikler ve
zafiyetler giderilmedikçe düzgün, sıhhatli ve hızlı bir kalkınma sürecine girmemiz mümkün olmayacaktır.
Nitekim, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikler devam edecek, işsizlik ve yoksulluk kronik bir sorun
olarak yaşamayı sürdürecektir. 
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AKP iktidarının son dönemde nelerle uğraştığı, hangi işlerle vakit geçirdiği herkes tarafından
bilinmektedir. Bu süreçte ekonomi kendi kaderine terk edilmiş ve vatandaşlarımız günlük hayatlarını hem
esir alan hem de zehir eden geçim zorluklarıyla baş başa bırakılmıştır. Türkiye ekonomisinin dünyanın en
büyük ekonomileri arasına girdiğini söyleyen ve bunu da sık sık gündeme getiren AKP sözcüleri, bunun
nasıl bir büyüklük olduğunu ve büyüyen bir ekonomide nasıl olur da işsizliğin ve yoksulluğun hâkim hâle
geldiğini izah edememektedir. Vatandaşı yoksulluğa yenik düşmüş, işsizlikle perişan edilmiş bir ülkenin
zenginliğinden, büyümesinden bahsedilemez. Esnaftan memura, çiftçiden emekliye, işçiden sanayiciye
kadar işi iyi olan, “Mutluyuz, huzurluyuz, refah içindeyiz.” diyebilecek herhangi bir toplumsal kesime
rastlamak çok zordur. Ne üzücüdür ki ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunların dağıtımından herkes kendi
payına düşeni almak zorunda kalmıştır. 

BÜYÜME 
Geçen yıl yüzde 4 hedeflenip yüzde 3,2’ye revize edilen ama yüzde 2,2’de kalan büyüme, bu yıl da

yüzde 4, 2014 yılı için de yüzde 5 öngörülmüştür. Ancak IMF Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,4; 2014’te
yüzde 4,2 büyüyeceğini öngörmektedir. OECD ise Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 4,1 düzeyinden
yüzde 3,1’e indirmiş, 2014’e dair büyüme tahminini ise yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,6’ya düşürmüştür. 

Hükümet ne derse desin, istediği kadar pembe tablo çizsin, ekonomide çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Sanayi sektöründe reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 12,8; 2011 yılında yüzde 9,7 iken 2012 yılında yüzde
2’ye gerilemiştir. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde sanayide 0,3 küçülme yaşanmıştır. Birinci çeyrek itibarıyla
geçen yıl 3,1 olan sanayi sektörü büyüme hızı bu yıl, aynı dönem itibarıyla yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam sanayi üretimi 2013 yılının dört aylık döneminde yüzde 2,1’e kadar gerilemiştir. Bu oran aynı dönem
itibarıyla geçen yıl yüzde 3,6; 2011 yılında yüzde 13,5; 2010 yılında ise yüzde 17,3’tür. 

İmalat sanayisinde reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 13,6; 2011 yılında yüzde 10 iken 2012 yılında
yüzde 1,9’a gerilemiştir. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde imalat sanayisindeki büyüme durmuştur. 

Ticaret sektöründe reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 11,7; 2011 yılında yüzde 11 iken 2012 yılında
yüzde 0,5’e gerilemiştir. Toptan ve perakende ticaret sektörü 2012’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8;
dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştür. Toptan ve perakende ticarette görülen daralma ticari
faaliyetlerde ciddi bir azalma olduğunu, imalat sanayisindeki daralma üretim çarklarının durma noktasına
doğru gittiğini göstermektedir. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla artışı 2012 yılının dördüncü
çeyreğinde sıfır olup ekonomik büyümenin durduğuna işaret etmektedir. 2012 yılının diğer çeyreklerine
bakıldığında da ekonominin birinci çeyrekte 0,2 küçüldüğü, ikinci çeyrekte 1,6 büyüdüğü, üçüncü çeyrekte
ise 0,1 kadar büyüme olduğu görülmektedir. 

Toplam yurt içi talep 2012 yılı boyunca negatif durumda olup yıllık yüzde 1,8 azalmıştır. Toplam
tüketim bir önceki yılla yaklaşık aynı düzeyde olmakla birlikte, özel sektör toplam tüketiminde yüzde 0,7
azalma mevcuttur. 2013 yılı birinci çeyreğinde toplam talep ve tüketimde bir artış görülmekle birlikte,
yeterli değildir.

2012 yılında toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 2,5 oranında azalmıştır. Özel sektör sabit sermaye
yatırımları 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,2; yıllık toplamda da yüzde 4,5 düzeyinde azalmıştır.
Özellikle, makine-teçhizat yatırımları 2011 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren giderek yükselen oranda
azalmakta olup bu azalma 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 13,5 seviyesine çıkmıştır. 2013 yılı
birinci çeyreğinde de yüzde 7,1 azalma vardır. Sanayi üretimi endeksindeki değişim 2010 yılında yüzde
12,8; 2011 yılında yüzde 10,1 iken 2012 yılında yüzde 2,5’a gerilemiştir. 

AKP döneminde büyüme stratejisi ithalata dayalı bir seyir izlemiştir. Hem tüketim malları ithalatında hem
de ham madde ve ara malı ithalatındaki dışa bağımlılık Türkiye'nin büyüme potansiyelini de tehdit etmektedir.
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İŞSİZLİK
Daha önce üreterek ekonomik büyüme sağlanırken, AKP döneminde, satarak, borçlanarak, ithalat

yaparak bu büyüme rakamları elde edilmiştir. Zaten başkalarının tasarrufuyla, ithalatla, yüksek maliyetli
sıcak parayla, borçlanmayla sağlanan ekonomik büyümenin vatandaşımıza yansıması da olmamıştır. AKP
tarafından takip edilen büyüme modeli, Türkiye’nin istihdam ve işsizlik yapısıyla uyumlu, işsizliği
azaltmayı hedefleyen ve istihdam dostu olan bir model değildir. AKP hükûmetleri işsizliğe bir çözüm
bulamamıştır. Mevcut büyüme modelinin temel dayanak noktası ithalat olduğundan katma değeri olmayan
bir yerli katkı ile ancak bu kadar olmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, uyguladığı bu modelle, millî
kaynaklarını ithalat yaptığı ülkelerin işsizlerini finanse etmekte kullanmaktadır. 

TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı, 2009 itibarıyla yüzde 14’e yükselmiş,
2012 yılı itibarıyla yüzde 9,2 olmuştur. Bununla birlikte, aylık verilere bakıldığında, işsizliğin 2012 yılı
Mayıs ayından itibaren yükseliş trendinde olduğu gözlenmektedir. Son açıklanan 2013 Mart ayı işsizlik
verileri, işsizlik oranının bir önceki yılın aynı ayına göre artarak yüzde 10,1’e, tarım dışı işsizlik oranının
yüzde 12,3’e, genç nüfusla işsizlik oranının yüzde 19,3’e yükseldiğini göstermektedir. AKP’nin rakam
oyunları bile on yıl boyunca işsizlikle mücadelede önemli bir mesafe alınamadığını gizleyememektedir. 

İşsizlikteki asıl dramatik tablo gerçek işsizlik rakamlarına bakıldığında görülmektedir. İşsiz sayısına
dâhil edilmeyen ancak iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş bulma ümidi olmayanlar, eksik ve yetersiz
istihdam ile mevsimlik işçiler dâhil edildiğinde gerçek işsizlik rakamına ulaşılmaktadır. Bu hesaba göre,
AKP döneminde, gerçek işsiz sayısı 3 milyondan 5,5 milyona yükselmiş, işsizlik oranı da yüzde 19’a
ulaşmıştır. İşsizler iş bulma ümidini kaybettikleri için işsiz olduklarını dahi beyan etmemektedirler, devlete
güven kaybolmuştur. Bu insanlar akraba, eş, dost yardımına muhtaç duruma gelmiştir. İş imkânı
sağlanamayan bu insanlara devletin şefkatli elini uzatacak bir sosyal yardım sistemi de tam anlamıyla
geliştirilememiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda dönem sonu itibarıyla işsizlik oranının yüzde 7,7 olacağı
öngörülmüştü. Ancak, bugünkü oran Dokuzuncu Plan’ın da çok uzağındadır, yani Hükûmetin Dokuzuncu
Plan’daki birtakım hedeflerinin işsizlik bakımından da çok uzağında kaldığını görüyoruz.

İstihdam verilerinde, işsiz olup da iş aramayanlar, mevsimlik işçiler, ücretsiz aile işçisi gibi veriler
işsizlik oranını aslında çok daha yukarılara çekmektedir. Artık, bu işsizlik ve istihdam rakamlarını
kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım hesap yöntemlerinden de vazgeçerek hakikatle yüzleşmek
gerekmektedir.

TASARRUF AÇIĞI
AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları sonucu tüketim toplumu hâline getirilmiş ülkemizde,

tasarrufları artırmak Türk ekonomisinin çözülmesi gereken en önemli sorunu konumundadır. Toplam yurt
içi tasarruflar 2002 yılında yüzde 18,6 iken, 2012 yılında yüzde 14,3’e düşmüştür. Özel tasarruflar 2002
yılında yüzde 23,5 iken, 2012 yılı itibarıyla 11,9’a gerilemiştir, hane halkının tasarrufları ise yüzde 7’lere
kadar inmiştir. Planda, tasarruf oranının 2018 yılında yüzde 19’a yükseltilmesi öngörülmektedir. On yıldır
bu düşüşü adeta seyreden AKP Hükümeti, bu oranı beş yılda nasıl aynı seviyeye getireceğini
açıklamamaktadır. Vatandaşın geliri geçimini sağlamaya yetmiyorsa tasarruf etmesi mümkün değildir.
AKP Hükümeti vatandaşta tasarruf edecek hâl bırakmamıştır. Bugünkü asgari ücret, bugünkü maaşlar,
bugünkü emekli aylıkları çalışanların ve emeklilerin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde bile
karşılamamaktadır. 773 liralık asgari ücret, 700-800 liralık emekli aylığı bırakın tasarruf etmeyi, sadece
gıda harcamalarına bile yetecek düzeyde değildir. Ürünü para etmeyen, gübre alamadığından tarlasına
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gübre atamayan çiftçinin de tasarruf emesi mümkün değildir. Hayatın güçlüklerine direnen esnafımız, iş
yeri kirasını, sosyal güvenlik primini dahi ödemekte güçlük çekerken, tasarruf etmesini beklemek
hayalciliktir. Nitekim yoksulluk araştırmalarında, gelir grupları itibarıyla, ilk üç yüzde 20’lik dilimde
tasarruf negatif iken, dördüncü grup yüzde 20’lik dilimde çok az tasarruf yapılabildiği belirtilmektedir,
beşinci dilime mensup yüzde 20’lik grup ise güçlü şekilde tasarruf yapan kesim olmaktadır. BDDK
verilerine göre de 10 bin liranın altında mevduat sahibi kişi sayısı 51 milyon civarında iken, 1 milyonun
üzerinde mevduat sahibi kişi sayısı 52 bin civarındadır. Bu çarpık yapı, gelir dağılımı adaletsizliğini gözler
önüne serer iken, AKP politikalarının fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptığını da göstermektedir. 

TÜİK’in 2011 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, 630 lira aylık gelire sahip hane
halklarının gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılama durumlarına hane halkının yüzde 78,7’si “çok zor” ve “zor”
karşılığını vermiştir. Yine, TÜİK 28 Eylül 2012 tarihinde açıklanan sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle
ilgili verilere göre, ülkemizde, 2011 yılı itibarıyla yoksulluk ya da maddi yoksunluk riski altındaki nüfusun
oranı yüzde 62,5 olup, bu durumda nüfusumuzun yaklaşık üçte 2’si yoksulluk riski altındadır. Yine, TÜİK
tarafından yapılan hesaplamaya göre, şiddetli maddi yoksunluk içinde bulunan kişi sayısı 43 milyon 286
bin kişidir. Bu sayı, nüfusumuzun yüzde 60’ını aşmaktadır, bugün her 5 kişiden 3 kişinin şiddetli maddi
yoksunluk içinde bulunduğunu göstermektedir. Tasarrufu artıracak, bunun için de öncelikle üretimi
artıracak, vatandaşın gelirini artıracak önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları, Türk ekonomisinde tasarruf yerine borçlanma
rakamlarının yükselmesine yol açmaktadır. Hükümetin piyasalara yönelik borçlanma politikası ve
bankaların bu sürece aktif bir şekilde dâhil olması sonunda tasarruf oranları düşerken yatırım oranları
yerinde saymış, tüketim rakamları ise artmıştır. 

Hükümet tasarrufları arttırmayı, tüketimin kısılması ve yatırımların azalmasına bağlamakta, tasarruf
artışlarını gelir artışları ile sağlayacak olan bir strateji ortaya koyamamaktadır.

VATANDAŞLARIN BORÇLARI
Türkiye’de hane halkı borçluluğu AKP hükümetleriyle birlikte olağanüstü artış göstermiştir. Aylık

geliri yetmeyen vatandaşımız geçimini borçla sağlamaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımız banka tüketici
kredilerine ya da kredi kartlarına yüklenmiş ve toplam borçları 284 milyar lirayı aşmıştır. 2002 yılına göre
kredi kartı borçları 18 kat, tüketici kredisi borçları ise tam 95 kat artmıştır. Merkez Bankası raporlarına
göre, 2002 yılında hane halkı borcunun gelirine oranı yüzde 4,7 iken, 2012 yılı itibarıyla yüzde 50,7’ye
yükselmiştir. 2002 yılında vatandaşın 100 liralık gelirinin yaklaşık 5 lirası borcunu karşılarken, bugün
vatandaşın 100 liralık gelirinin yarıdan fazlası borca gider hâle gelmiştir. 

Öte yandan, bu dönemde vatandaşın faiz ödemeleri büyük boyutlara yükselmiştir. 2002 yılında 2,5 milyar
lira olan vatandaşın faiz ödemeleri toplamı, 2012 yılında 30 milyar liraya çıkarak AKP döneminde 12 kat
artış göstermiştir. Vatandaşlarımız 2012 yılında 300 milyar liraya varan, eski parayla 300 katrilyon liraya
varan sadece tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için 30 katrilyon lira faiz ödemiştir. AKP’nin gerçek
yüzü buradadır, vatandaşı faiz lobilerine nasıl soydurduğunu bu rakamlar göstermektedir. Ülkemizde,
bankalara tüketici kredisi borcu bulunanlar, hane halkının büyük çoğunluğu, alt gelir grubunda olan ücretli
çalışanlardır. Yine, Merkez Bankası raporlarına göre, tüketici kredisi borcu bulunan hane halkının yüzde
53,4’ü ücretli çalışanlardır. Hükümetin, çalışanları nasıl borçlu hâle getirdiğini, nasıl süründürdüğünü bu
durum göstermektedir. Yine, tüketici kredisi borcu bulunan hane halkının yüzde 37,9’unun bin lira ve
altında geliri bulunanlar, yüzde 23,7’sinin bin lira ile 2 bin lira arasında geliri bulunanlar oluşturmaktadır
yani tüketici kredisi borcu bulunanların üçte 2’sinin 2 bin liranın altında geliri bulunmaktadır. Tasarrufu
artıracak, bunun için de öncelikle üretimi artıracak, vatandaşın gelirini artıracak önlemleri acilen ve
mutlaka alınması gerekmektedir.
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DIŞ TİCARET AÇIĞI VE CARİ AÇIK 

Türkiye ekonomisinin genel tablosunun en önemli verilerinden birisi de dış ticaret rakamlarıdır.
Ekonominin yapısal bozukluklarının izlerini dış ticaret verilerinde ve bu verilerin genel ekonomi yapısına
etkilerinde görmek mümkündür.

Ocak-Nisan dönemine ait dış ticaret verilerine göre; ihracat 49,5 milyar dolar, ithalat 81,5 milyar
dolar, dış ticaret dengesi (-) 32 milyar dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60,7’dir. 2013 yılı
Ocak-Nisan dönemi ithalatının 60,3 milyar doları ara malı ithalatıdır. Diğer bir ifadeyle toplam ithalatın
yüzde 73,9’u ara malı ithalatıdır. Bu oran ülkemizin üretim için ne denli dışa bağımlı olduğunu
göstermektedir.  Ara malı ithalatı ile tüketim malı ihracatındaki orantısızlık Türkiye ekonomisinin
kırılganlığını göstermektedir.

Eğer ara mal ithalatı ile imalat sanayi ihracatı birbirine yakın değerler içerseydi işte o zaman güçlü
bir ekonomiden bahsetmek mümkün olurdu. Çünkü bu durum ucuz hammadde ithal edip onu işledikten
sonra yüksek fiyatta tüketim ürünü olarak satabilme gücünü gösterme anlamına gelecekti. Ancak imalat
sanayi ihracatımız bu dönemde 46,1 milyar dolarda kalmıştır. Bu tablo bize başka bir gerçeği daha
gösteriyor. Bu da ihracatın ithalata bağımlılığıdır. Biz ithal ettiğimiz ara malı kadar üretim ve ihracat
yapabiliyoruz.

OECD 2009 yılında üye ülkelerin ihracatlarında doğrudan ve dolaylı olarak yabancı katma değer
katkı paylarını gösteren tablolar yayınladı. Bu rapora göre, Türkiye’den yapılan 100 dolarlık ihracatın
41,5 dolarlık kısmı yerli katma değerden oluşurken 58,5 dolarlık kısmını ithal katma değer girdisinden
oluşmaktadır.

Burada sorunu yurtiçi tüketimde aramak yanlıştır. Mevcut üretim yapısında ihracatı artırdıkça ithalatın
daha fazla artması kaçınılmazdır. Temel sorun ithal girdi kullanımıdır.  İthal girdi kullanımının azaltılması
için üretimde ve döviz kuru politikasında yapısal değişimler gerekmektedir.

Oysa AKP’nin 10 yıllık ekonomi politikası üretime ve sanayiye dayalı bir ekonomiden ziyade finans
ekonomisiyle büyüme yaklaşımını temel almaktadır. Bu durumun en önemli göstergelerinden birisi de
yabancılara gayrimenkul satışını kolaylaştıran yasanın kabul edilmesidir. Gayrimenkul satışını cari açığın
kapatılması için bir araç olarak gören zihniyet ile üretimin çarklarını döndürmek mümkün değildir. Oysa
sorun cari açıksa meselenin özünde ithalata dayalı üretim ekonomisi vardır.

YOKSULLUK

AKP hükümetleri döneminde vatandaşı yoksulluktan kurtaracak ve hakça gelir paylaşımını
sağlayacak bir sosyal düzen tesis edilememiştir. AKP’nin uyguladığı politikalar bir taraftan dolar
milyarderi sayısını hızla artırırken, diğer taraftan yoksulu daha da yoksullaştırmış, sosyal desteğe muhtaç
yoksul sayısını artırmış ve insanlarımızı ianeye muhtaç hâle getirmiştir. AKP’nin on yılı aşan iktidar
döneminde, yoksullukla mücadeleye kurumsal bir kimlik kazandırmak yerine, bu konuyu istismar alanı
hâline getirmiş ve yoksulluğun giderek derinleşmesine seyirci kalmıştır. TÜİK’in yoksulluk çalışmalarında,
cari satın alma gücü paritesine göre kişi başına 2,15 ve 4,3 dolar sınırlarına göre yoksulluk oranlarında
görülen düşüş, döviz kuru değişimlerinden kaynaklanmakta olup, gerçek bir düşüş değildir. Kişi başına
millî gelirimiz de on yılda dolar bazında üç misli artmış görünmekle birlikte, aslında TL bazında reel artış
yüzde 43’ler düzeyindedir. İnsanımız dolar üzerinden kazanıp dolarla harcama yapmamaktadır. 
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TÜİK’in 2011 yılı için “Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşullarına” dair açıkladığı verilerden derlenen bazı
bilgiler şu şekildedir: 

• Konut masrafları kendi bütçelerine yük getiriyor diyenlerin oranı yüzde 84,3;
• Borç ve taksit ödemeleri yük getiriyor diyenlerin oranı yüzde 57,6;
• Beklenmedik harcamaları karşılayamayanların oranı yüzde 67,6;
• Yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını değiştiremeyenlerin oranı yüzde 80,3;
• Sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problem olanların oranı yüzde 41,6;
• Konutun izolasyonundan dolayı ısınma sorunu olanların oranı yüzde 41,7;
• Evinde sıcak su olmayanların oranı yüzde 20,8.
Bu veriler itibariyle Türkiye’nin kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söylemek mümkün

değildir.
Yine TÜİK’in rakamlarına baktığımızda gelir grubu 631-900 TL arası olan toplumsal kesim için

“gelirin hanehalkı ihtiyaçlarını karşılama durumu” verisinde çıkan sonuç kaygı vericidir. Bu kesimin yüzde
62’si bu soruya “çok zor veya zor” demiştir (Çok zor:15,3 zor:46,7). Toplam rakamlara göre nüfusun yüzde
46,9’u geliri ile hanehalkı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etmiştir.

Gelire göre gruplar itibariyle tüketim harcamaları dağılımına bakıldığında ise hanehalkının zorunlu
harcamalarını karşılamada zorlandığı görülmektedir. Örneğin, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grupta
gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira, sağlık, haberleşme, eğitim hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara yapılan
harcamalar hanehalkı gelirinin yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Bu oran en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik
grupta yüzde 50,4’tür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti çalışmalarında, 16
milyon başvurudan geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında olanlarla ilgili kararı verilen 11,5 milyon kişidir. 2012
yılında kömür yardımı yapılan aile sayısı tam 2 milyon 83 bindir. Bu durumda AKP Hükümetinin zenginlere
de kömür yardımı yapıyor olması gerekir. Dar gelirlilerin durumunu iyileştirme vaadiyle iktidara gelmiş olan
AKP, bu vaadini unutmuş, daha da kötüsü fakirliğin kalıcı olmaya başlamasından medet umar hâle gelmiştir.
Yardıma muhtaç olan vatandaşların sayısındaki artış ve bu kesime yapılan sosyal yardımları âdeta siyasi
geleceğinin bir sigortası olarak görmeye başlamıştır. Milleti fakirleştiren politikalar uygulayanlar, sosyal
yardımlarla gönül kazanmaya, siyasi güç toplamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın ve suistimalin önümüzdeki
yerel seçimlerde de artarak devam edeceği şimdiden görünmektedir. Vatandaşların yoksulluktan kurtarılarak
refah düzeyini yükseltmenin yolu, öncelikle onları iş sahibi yapmaktan geçmektedir. Bilgi ve becerisini, fiziki
ve beşeri donanımını, üretimi artırabilen ve katma değer yaratan bir insan sadece geçimini temin edecek geliri
elde etmekle kalmamakta, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve işe yarayan bir insan
olmanın hazzını tatmaktadır. Kısacası; Hükümetin ekonomi politikaları yoksulluğu ve gelir dağılımındaki
adaletsizliği düzeltmekten uzaktır.

Vatandaşların yaşam kalitesinin bir göstergesi de satın alma gücü paritesidir. TÜİK, AB İstatistik
Kurumunun 2012 yılı için yaptığı çalışmanın geçici sonuçlarını 19 Haziran’da açıkladı. Bu veriye göre
Türkiye’nin AB ülkeleri içerisinde kıskanılan bir ekonomik yapı arz etmediği görülecektir. Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi tarafından Türkiye için açıklanan SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2012 yılı
geçici tahmini 56 olmuştur. Bu değer, kişi başına GSYH’nın 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 birim
iken, Türkiye için 56 birim olduğunu göstermektedir. Türkiye bu rakam itibariyle 37 ülke arasında 30 uncu
sırada yer almaktadır. Bu veri AKP hükümetinin Türkiye ekonomisi için çizdiği pembe tablonun vatandaşa
yansımadığını göstermektedir. AKP’ye göre ekonomi büyümekte, Türkiye zenginleşmektedir, ama
vatandaşın satın alma gücü artmamaktadır.
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SANAYİCİ, TÜCCAR, ESNAF VE SANATKÂR

Kalkınma planı girişimcilere umut vermemekte, çiftçiye, esnafa, tüccara, sanayimizin karşı karşıya
bulunduğu sorunlara yönelik yeterli tedbir içermemektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, açılan şirket sayısı 2011’de
53.383 iken 2012’de 38.823’e gerilemiştir. Kapanan şirket sayısı ise 2011’de 12.939 iken 2012’de 14.030’a
yükselmiştir. 2013 yılının ilk beş aylık toplamında açılan şirket sayısı 21.706, kapanan şirket sayısı 6.964
olmuştur. 2012 yılında açılan şirket sayısı 2011 yılına oranla yüzde 27,3 oranında azalırken bu dönemde,
kapanan şirket sayısı yüzde 8,4 oranında artmıştır. 2013 yılının ilk beş ayında ise 2012 yılının aynı
dönemine göre açılan şirket sayısı yüzde 14,3 artmış ancak kapanan şirket sayısı yüzde 24,1 artmıştır.
Buna göre, kurulan her 100 şirkete karşılık 2010 yılında 22, 2011 yılında 24 şirket kapanmış iken 2012
yılında 36, 2013 yılının ilk beş ayı itibarıyla ise 32 şirket kapısına kilit vurmuştur. Veriler çok açık biçimde
girişimcinin yeni yatırımlar bir yana, mevcut yatırımlarını sürdüremediğini göstermektedir. Piyasalardaki
durgunluk esnaf, tüccar ve sanayicileri, KOBİ’leri sıkıntılı bir duruma ve sürece sokmuştur. Birçok
sanayici, iş adamı ve esnaf borç batağına girmiştir. Tahsilat yapılamamakta, icralar artmakta, iflaslar baş
göstermektedir, iflas erteleme kararları hızla artmaktadır. 2011 yılına göre 2012 yılında protestolu senet
miktarı yüzde 16,9; protestolu senet tutarı yüzde 41,8 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde, karşılıksız
çek sayısı da yüzde 52 oranında artmıştır, 2013 yılının ilk aylarında da bu artışlar seyrini devam
ettirmektedir. AKP döneminde protestolu senet ve karşılıksız çek rakamlarında görülen yüksek artışlar,
esnaf, sanatkâr ve bütün ticaret erbabının faaliyetlerini yürütmekte sıkıntıya düştüğünü göstermektedir.

İflas ertelemelerinde son aylarda ciddi artış yaşandığı görülmektedir. İflas erteleme başvurularındaki
artış piyasada tedirginlik yaratmakta, pek çok firma malını satarken acaba yarın bu şirket iflas ertelemeye
başvurur mu, alacağımı tahsil edememe noktasına gelir miyim tedirginliğini yaşamaktadır. İflas
ertelemeleri ve bu yöndeki piyasada oluşan söylentiler ticareti de aksatmakta, iflas erteleme ve karşılıksız
çek mağduru olmaktan korkarak mal verilmemesi piyasada önemli bir sıkışıklık yaşanmasına, hatta ithalata
yönelinmesine yol açmaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında oluşturdukları istihdam seviyesi,
bölgesel kalkınma ve gelişmeye sağladıkları katkıları sebebiyle sosyoekonomik açıdan önemli bir unsur
olarak değerlendirilmektedir. Esnaf ve sanatkârımız, sermaye ve refahın tabana yayılmasında, gelir
dağılımının iyileştirilmesinde, sosyal dengenin korunmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir.
Ülkemizdeki iş yerlerinin yüzde 99,9’unu esnaf ve KOBİ’ler oluşturmaktadır. İstihdamın yüzde 76’sı,
ekonomide yaratılan katma değerin de yarıdan fazlası bu kesim tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle
esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin sorunlarını ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından ayrı
düşünmemek gerekmektedir. Ne var ki AKP Hükûmetinin ihmal ve gözden çıkarmasıyla özellikle küçük
esnafımız çilenin merkezi olmuştur. Ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf ve sanatkârlar ciddi sorunlarla
karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizin temel direği olan ve etki alanı itibarıyla her tarafa hitap eden aile
kurumundan sonra toplumsallaşmanın, iletişim kurmanın, birlik ve beraberliği zenginleştirmenin en güçlü
yapısı olan esnaf ve sanatkârlık müessesemiz çökmek üzeredir. 

Türkiye, sosyal yaşamda ve ekonomik yapıda kritik bir dönem yaşamaktadır. Böylesine önemli bir
noktada esnaf ve sanatkârların sorunlarının giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çok önemlidir. Aksi
hâlde bu kesimin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır.
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Esnaf ve sanatkârlarımızın temel sorunları, yüksek rekabete ayak uyduramama, yeterli sermayeye
sahip olamama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerini
karşılayamama ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama olarak özetlenebilir. Bunun yanında haksız rekabet,
kayıt dışı ticaret, kredi ve finansman sorunları, örgütsel sorunlar, mevzuattan kaynaklanan sorunlar esnaf
ve sanatkârlarımızı güç durumlara düşürmektedir. Özellikle AKP döneminde ivme kazanan büyük
marketçilik süreci esnaf ve sanatkârların faaliyet alanlarını daralttığı gibi bu kesimi iş yapamaz duruma
da getirmiştir. Faaliyete geçen her alışveriş merkezi etrafındaki 75 meslekteki esnaf ve sanatkârı yok olma
noktasına sürüklemektedir. Mahallede, çarşıda, iş hanında, pazarda, sanayi sitesinde ekmeğini kazanabilmek
için didinen esnafımızı, her mahallede kurulan büyük alışveriş mağazaları bitirmektedir. 

AKP iktidarının çarpık ve sakat ekonomi uygulamalarıyla ülkemizin ucuz ithal mallarının cenneti
hâline geldiği, üreticimizin rekabet gücünü kaybetmiş olduğu, semtindeki alışveriş merkezini gezen
herkesin vitrin ve raflara bakarak kolaylıkla tespit edebileceği gerçeklerdir. Artan rekabet şartlarında ayakta
kalmak için mücadele veren esnaf, ulaşılabilir ve ucuz finansman imkânları olmadığından gerek ürün ve
hizmetlerini yenilemek gerekse büyümek için yeni yatırımlar yapmaktan tamamen uzaktır. Ürettiğini
satamayan, sattığının yerineyse yenisini koyamayan esnafımız kısır bir döngü içerisine hapsolmuş ve
çırpınarak sürekli olarak dertlerine çözüm bulacak muhatap aramaktadır. İş yeri kirasını dahi ödemekte
zorluk çeken, hayatın güçlüklerine direnen esnafımızın gerçek durumu tam anlamıyla içler acısıdır. 

Esnafımız kredi borçlarını, vadesi gelen senetlerini, vergi ve prim borçlarını kazanamadıkları için
ödeyememiş ve birçoğu ya kepenk kapatmış ya da iflas etmiştir. AKP iktidarı, emeğiyle çalışan meslek ve
sanat erbabı vatandaşlarımız için hayal kırıklığı olmuş, işlerinde bereket, dükkanlarında müşteri kalmamıştır. 

TARIM
Çiftçilerimizle ilgili olarak, kalkınma planının 740 nolu paragrafında şöyle bir ibare yer almaktadır:

“2007-2012 dönemi boyunca ülkemizdeki tarımsal ürünler fiyat endeksi toplam üretici fiyat endeksine
göre daha hızlı yükselmiş, göreceli olarak kârlı bir sektör hâline gelen tarıma yapılan yatırımlar dolayısıyla
istihdam artmıştır.” Burada kârlı bir sektör gibi gösterilen tarımın içinde bulunduğu duruma bakarsak, on
bir yıllık AKP iktidarı döneminde ürün fiyatlarının ve girdi fiyatlarının nereden nereye geldiği açıktır.
Çiftçilerimiz ürünlerini maliyetine dahi satamamaktadır.

741 nolu paragrafta “2006 yılında yüzde 24 düzeyinde olan tarım sektörü istihdamının toplam
istihdamdan aldığı pay 2012 yılında yüzde 24,6 olarak gerçekleşmiştir. Tarımın millî gelir içindeki payı
plan dönemi başında yüzde 8,3 seviyesindeyken 2012 yılı sonuna gelindiğinde yüzde 7,9’a gerilemiştir”
denilmektedir. Yani, millî gelirden aldığı pay gerilemiştir. 

Amaç kısmına baktığımız zaman, 757 nolu paragrafta şöyle denilmektedir: “Sektörün yıllık ortalama
büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 21,9’a gerilemesi ve gayri
safi yurt içi hasıla içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması beklenmektedir.” 

Tarım sektöründeki büyümeyi irdelediğimiz zaman, bu büyümenin de borçlanmaya dayalı bir büyüme
olduğu görülmektedir. Şöyle ki: Çiftçimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları
2012 yılı itibarıyla 22 milyar 300 milyon liraya yükselmiş yani on yıl öncesine göre 42 kat artmış, çiftçinin
–diğer bankaları da dâhil ettiğimiz zaman- bankalara olan kredi borcu ise geçen yılsonu itibarıyla 32 milyar
liraya ulaşmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı “Kredileri şu kadar artırdık.” diye övünse de AKP
Hükûmetinin tarım politikaları maalesef çiftçimizi borç batağı içerisine sokmuştur. Çiftçilerimizin birçoğu
borçla borcunu ödemekte, yani kredi alıp tekrar borcunu ödemektedir. Başka bir deyişle, üretimden,
gelirinden, bir kazancı olmadığı için, tamamen aldığı kredileri borçla ödemek zorunda kalmaktadır. 

Çiftçimizin en temel sorunu ise girdi fiyatlarının yüksek olmasıdır. Hangi ürüne bakarsak bakalım
2002 yılındaki çiftçinin ürün satış fiyatlarıyla kullandığı tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlarda bir uçurum
vardır. Mazot ve gübre gibi temel girdilerde 4-5 kat fiyat artışları olmasına rağmen, ürün satış fiyatları
yönünden baktığımız zaman aynı nispette bir artışı görülmemektedir. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sosyal sigortalar sisteminde aktif sigortalıların pasif
sigortalılara oranı, yani aktif-pasif oranı 2002 yılında 2,04 iken, 2012 yılı itibarıyla 1,9’a inmiştir. Buna
göre, 1,9 aktif sigortalının ödediği primle 1 emeklinin aylığı ödenmekte olup sistemin sürdürebilirliği
endişe vermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirleri giderlerini karşılamamakta olup oluşan Kurum açığı bütçeden
karşılanmaktadır. 2002 yılında yüzde 2,27 olan Sosyal Güvenlik Kurumu bütçe açığının millî gelire oranı
2012 yılında yüzde 1,21 seviyesine inmiştir. Ancak, bu tür düşüşte 5510 sayılı Kanun’la devletin de prim
katkısı yapması en önemli etkendir. Nitekim, 2012 yılında 23,5 milyar lira olan devlet prim katkısı dikkate
alınmadığı takdirde Kurum açığının millî gelire oranı yüzde 3,49 olmaktadır. Bu durum, 2002 yılına göre
yüzde 50 oranında artışa işaret etmektedir.

Bütçe transferlerinin millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 2,76 iken bu oran 2012 yılında yüzde 4,15
düzeyinde gerçekleşmiştir. Kurumun prim gelirleri -devlet katkısı hariç- emekli aylıklarını dahi
karşılayamamaktadır. Prim gelirleri 2002 yılı emekli aylığı sağlık ödemeleri toplamının yüzde 61’ini
karşılayabilmekteyken bu oran 2010 yılında yüzde 60 seviyesine inmiş, 2012 yılında yüzde 66,5 olmuştur.
Prim alacakları için son yıllarda yapılan yapılandırma uygulamaları bu artışta etkili olmuştur.

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlarından birisi de prim alacaklarının süresinde tahsil
edilememesidir. Prim tahsilatında yaşanan sorunlar daha da artmış, yeniden yapılandırma ve taksitlendirme
uygulamalarına rağmen prim alacaklarında yüksek artışlar meydana gelmiş, düzenli prim ödeme alışkanlığı
tesis edilememiş, tam aksine sigortalılar sürekli af beklentisi içine sokulmuştur.

AKP hükümetleri istihdamı artırarak ve kayıt dışı istihdamı azaltarak sigorta kapsamını genişletmek,
prim tahsilatındaki sorunları gidermek, etkin bir denetim ve kontrol sistemi kurarak savurganlığı, israfı,
usulsüzlükleri ve yolsuzlukları önlemek suretiyle Kurumun gelirlerini artırmak, harcamalarında tasarruf
sağlamak, böylelikle aktif-pasif dengesini iyileştirmek ve SGK açıklarını azaltmak yerine, yaptığı
düzenlemelerle emeklilik yaşını 65’e yükseltmek, bağlanacak emekli aylıklarını düşürmek, bazı aylık ve
ödemelerin şartlarını zorlaştırmak, kazanılmış bazı haklara el koymak, tedavi ve muayene ücretlerinde
katılım paylarına ilişkin düzenlemelerle sağlık sistemini paralı hâle getirmek, bir aldatmacayla İşsizlik
Sigortası Fonu’ndaki kaynakları işverenlere aktarmak yolunu seçmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal
dengeleri alarm vermektedir. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

VERGİ ADALETSİZLİĞİ 

Devletin en büyük gelir kaynaklarından birisi olan vergiler hükümetin ekonomi politikalarının önemli
bir unsuru haline gelmiştir. Vergilerin gelir dağılımının ve fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonları
yok sayılarak sadece hükümet harcamalarının finansmanı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Vergiyi
sadece kamu harcamalarının ve kamu açığının finansmanı çerçevesinde değerlendirdiğiniz zaman vergide
adaletsizliğe de davetiye çıkarmış olursunuz.

AKP hükümetleri dönemindeki Türkiye’de vergi adaletsizliği artmıştır. Vergi gelirleri içerisinde
dolaylı vergilerin payı Türkiye’de vergi adaletsizliğinin giderek daha belirgin hale geldiğini göstermektedir.
AKP hükümetleri döneminde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payında genel bir artış
eğilimi vardır. 2002 yılında dolaylı vergilerin payı yüzde 64,89 iken 2011 yılında bu oran 67,7 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran ile Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en yüksek dolaylı vergi payına sahip ülkedir.

– 95 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

Nuri 476



Dolaylı vergilerin mali yönetim için tahsilatı daha kolaydır. Aynı zamanda kısa vadede daha büyük
bir vergi geliri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bugün tüketim üzerinden alınan KDV ve ÖTV’lerin toplam
vergi geliri içindeki payının yüksek olması AKP’nin bu kolaylığı tercih etmesinden dolayıdır. Elbette
tüketime yöneltmeyi sadece vergi geliri çerçevesinde düşünmek eksik olacaktır. Tüketime dayalı bir model
benimsemek ülkemizin ekonomi dengeleri açısından büyük bir yanlışlık olacaktır. Ekonominin en büyük
problemlerinden birisi olan tasarruf açığı tüketime dayalı bir model ile çözülemez.

Dolayısıyla burada siyasi iradenin bir tercihi söz konusudur. Kamu harcamalarının finansmanı olarak
görülen vergi tahsilatında dolaylı vergilerin tercih edilmesi ekonominin genel dengesi için tasarruf açığı,
cari açık, dış ticaret açığı gibi daha büyük problemler ortaya çıkarabilecektir. 

Vergi adaleti “vergi yükünün mükellefler arasında gelir bölüşümüne göre dengeli şekilde
dağıtılmasıdır.” Diğer bir ifadeyle mükellefin ödeme gücüne göre belirlenen bir vergileme sistemi daha adil
bir sistem olacaktır. Türkiye’de bu anlamda bir vergi adaletinden bahsetmek mümkün değildir. AKP
fakirden alıp zengine vermektedir.

Türkiye’de vergisini tam ve düzenli olarak ödeyenler stopaj nedeniyle genellikle ücretlilerdir. Ücretliler
gerek dolaylı gerekse de dolaysız vergilerde tam anlamıyla kümesteki kaz gibi görülmektedir. Vergi tabanı
ise genişletilmemektedir. Vergilerin tabana yayılmaması kayıtdışı ekonominin de varlığına işaret etmektedir.

Türkiye’de vergi dağılımı adaletsizdir. Komisyonumuzda görüşmeleri başlayan yeni gelir vergisi kanun
tasarısının komisyona sunuş sürecinde Maliye Bakanı tasarıda vergi adaletini hedeflediklerini ifade etmiştir.
Bu açıklamalar hükümetin de vergi adaletsizliğinin farkında olduğunu düşünmemize neden olmaktadır.
Ancak kalkınma planında vergi adaletsizliğinin giderilmesi birkaç klişe sözden öteye gitmemektedir.

85’inci sayfada vergilemenin daha adil olması ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak
şekilde vergi tabanının genişletilmesi ifadesi yer almaktadır. Ancak bu işin nasıl yapılacağına dair hiçbir
ifade yoktur. Öte yandan dokuzuncu kalkınma planının 64’üncü sayfasında da “vergi yükünün adil ve
dengeli dağıtımı”ndan bahsedilmektedir. Bu da demek oluyor ki 4 yılda vergide adalet sağlanamamak bir
yana adaletsizlik almış başını gitmiştir.

Öte yandan bu planın bir diğer eksikliği de dolaylı-dolaysız vergilere ilişkin bir hedefi somut olarak
içermemesidir. Bugün vergi adaletini zedeleyen en önemli unsurlardan birisi budur. Planda yer almaması
ise vergi adaletine yönelik hükümetten gelen açıklamaların günü kurtarmadan ibaret olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Türkiye'nin mutlaka önümüzdeki dönemlerde belli bir plan çerçevesi içerisinde verginin adil
bir şekilde dağılımını sağlayan dolaylı vergilerden doğrudan vergilerin payını artıran bir yöne girmesi
gerekmektedir. 

SONUÇ:
Yukarıda belirtilen nedenlerle Onuncu Kalkınma Planının şekil ve içerik açısından yetersiz olduğunu

düşündüğümüzden muhalif olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz.

Mehmet Günal Sümer Oral
Antalya Manisa

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Konya Manisa
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10’UNCU KALKINMA PLANI
KARÞI OY

1963 yýlýnda 1. Kalkýnma planý ile baþlayan ve günümüze kadar 9 planla oluþturulan Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkýnma perspektifi, bugüne kadar ki politika tercihleri ve uygulamalarla birlikte
Türkiye’yi gerek sosyal adalet ve gerekse ekonomik özgürlükler ve geliþme anlamýnda saðlýklý ve
kabul edilebilir bir noktaya taþýmamýþtýr. 

Planlý 1960’lý yýllarla beraber özellikle dünyada ki reel sosyalist deneyimlerin bir yansýmasý ve
öykünmesi olarak okunabilecek bir perspektife paralel yürütülmeye çalýþýlýrken, özellikle reel
sosyalist bloðun çöküþü ve neoliberal iktisadi ve sosyal politikalarýn egemenliðini arttýrmasýyla
beraber kalkýnma planlarý daha liberal tonda ve kamu ekonomisini önceleyen ve kamuyu ana odak
olarak gören yapýnýn aksi yönünde de özel giriþimciliði ve kalkýnmanýn kapitalist derinleþmeyle
mümkün olacaðý bir yaklaþým baz alýnmýþtýr. 

Planlý ekonomi metodoloji olarak doðru olmakla beraber Türkiye’de uygulanma biçimleri sonuç
alýcý olmamýþtýr. Kamucu eðilimin güçlü olduðu ve çok sayýda kamu iktisadi teþebbüsünü ortaya
çýkaran ekonomik hamleler, sonrasýnda karma ekonomik modeller altýnda geliþtirilememiþ ve adeta
iki arada bir derede kalan ve sonunda 1990’lara doðru tamamen dünya ekonomik sistemine bir çevre
ülke olarak eklemlenmiþtir.

Kalkýnma planlarý orta ve uzun vadede yapýsal ve diðer ekonomik ve sosyal mevzulara iliþkin
perspektif ve uygulama üretme metinleri olmasý gerekirken, 5 yýllýk oluþturulan kalkýnma planlarý orta
ve uzun vadede sürdürülebilir perspektiften uzak yaklaþýmlarý ortaya çýkarmýþtýr. 

Planlama kapitalist ekonomik sistemle uyumlu bir kavram olamamakla birlikte, özellikle neo
liberal politikalarýn ürünü olarak ortaya çýkmýþ, esnek üretim iliþkilerinde, sermayenin yoðun bir
biçimde mobilizasyon kazandýðý, stok deðerlerin tümünün bir þekilde belirsizleþip hegemonyanýn
mekânsal ve metafizik bütün yönlerine sirayet ettiði ve görünür olmaktan uzaklaþtýkça güçlendiði bir
dünya sisteminde inanýlýrlýðýný daha da yitirmiþ, kalkýnma planlarý sadece birer politik manipülasyon
metinleri olarak ortaya çýkmýþtýr.

10’uncu kalkýnma planý küresel kapitalist sistemin krizlerinin derinleþtiði sistemin yeni temel
dinamiklerle karþý karþýya kaldýðý bir dönemde hazýrlanmýþtýr. Bu dönem,  sanayi devriminden bu
yana süregelen yüksek birikim temposunun yarattýðý aþýrý üretim krizi, sermaye – emek çeliþkisini
besleyen endüstriyel iliþkilerin sonucu ortaya çýkan kâr krizi, finans kapital sistemin önündeki tüm
ulusal ve uluslararasý engellerinin bir bir kaldýrýlarak, spekülasyona dayalý birikim tercihlerinin reel
üretimin önüne geçtiði bir dönemdir. 

10’uncu kalkýnma planýn giriþ bölümünde ifade edilen “yüksek, istikrarlý ve kapsayýcý ekonomik
büyümenin yaný sýra, hukukun üstünlüðü, bilgi toplumu, uluslararasý rekabet gücü, insani geliþmiþlik,
çevrenin korunmasý ve kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý” yaklaþýmý hükümetin ekonomi ve sosyal
politika tercihleriyle ciddi bir çeliþki yaratmaktadýr. Bu kavramlar bir anlamda içi boþaltýlarak
toplumun önüne konmakta, ancak uygulama alanýnda kendi siyasal içeriðine düþecek bir nitelik ortaya
çýkmamaktadýr. Bugün Türkiye’de bu ifade edilen baþlýklarýn tümünde ciddi sorunlar bulunmaktadýr.
Büyümede istikrar saðlanamadýðý gibi, dýþ þoklara oldukça duyarlý bir ekonomi söz konusudur. Hukuk
alanýnda bugün ortaya çýkan fiili durum, Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararasý zeminde
savunamayacaðý bir noktaya varmýþ ve büyük toplumsal tepkilerle karþýlanmaktadýr. Uzun tutukluluk
sürelerinden, siyasi yargýlamalara kadar bir çok alan Türkiye’de hukuk sisteminin iflasýnýn göstergesi
durumundadýr. 
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Keza Türkiye piyasa ekonomisinin teknik göstergelerine göre dünyada 16’ncý büyük ekonomi
olmasýna raðmen, eðitim saðlýk, gelir uçurumu gibi temel insan haklarý alaný göstergelerinden toplamý
olan insani geliþmiþlik endeksinde dünyada 84’üncü sýrada olmaya devam ediyor. ekonomik geliþme
ile insani geliþmiþlik endeksi arasýnda ki bu fark ekonomide ve diðer sosyal haklar alanýnda
demokrasinin eksikliðini gözler önüne sermektedir.

Tarihsel bir kazaným olan emeðin haklarý özellikle 1980’den sonra  büyük makaslamalara
uðratmýþ ve bu durum günümüz siyasal iktidarý tarafýndan daha da derinleþtirilmiþtir. Ucuz iþgücüne
duyarlý olan uluslararasý sermayenin iþtahýný kabartmak için uygulanan emek sömürüsüne dayalý
iktisadi politikalar bugün  emek sömürü oranlarýný tarihsel zirvelerine taþýmýþtýr. Taþeron
çalýþtýrmadan, esnek üretim iliþkilerine, sermayenin tek üretici güç gibi davrandýðý ve siyasal iktidar
tarafýndan desteklenen politikalardan, modern kölelik rejimini ortaya çýkaran uygulamalara kadar
geniþ bir zeminde ortaya çýkan sorun alanlarý hükümetin politika tercihlerinden baðýmsýz olmadýðý
gibi, iktisadi büyümenin ve kalkýnmanýn da temel parametreleri olarak iþletilmektedir. 

Ýktisadi kalkýnmanýn temel kavramlarýný oluþturan sürdürülebilir büyüme, teknolojik ilerleme,
sosyal siyasal modernleþmeye paralel olarak yaþam standartlarýnýn yüksek düzeyli iyileþmesi gibi
burjuva mantýðýnýn üretimine dair kavram kalýplarý bugün sadece “yükselen piyasalar” kavramýyla
ifade edilmektedir. Bu sürecin en belirgin özelliði, bölüþüm dinamikleri sermaye lehine geliþtirilirken,
emeðin bu süreçte yüksek sömürü düzeyine maruz kalmasý olarak ifadesini bulmaktadýr.

Bütün bu yaklaþýmlarýn odaðýnda þekillendirilen bir kalkýnma planýnýn insan odaklý ve katýlýmcý
olmasý mümkün deðildir.

10’uncu kalkýnma planýn birinci bölümünde ifade edilen,  “ülkemizin potansiyelini, bölgesel
dinamikleri ve insanýmýzýn yeteneklerini harekete geçirerek kalkýnma sürecinin hýzlandýrýlmasý
amacýyla, yeniden þekillenen dünya ekonomisinde uluslararasý iþbölümü ve deðer zinciri
hiyerarþisinde Türkiye’nin konumunun kademeli olarak üst basamaklara çýkarýlmasý amaçlanmýþtýr”
yaklaþým ve hedefler, plan metninde ifade edilen sosyal kalkýnmacý, insani, katýlýmcý ve
sürdürülebilirlik iddialarýnýn tümünü boþa çýkarýcý nitelikte olup, dünya ekonomik sisteminin
uygulamalarý, merkez çevre iliþkisinde Türkiye gibi çevre ülkelere biçilen rol ve sýnýrýlar itibariyle
Türkiye’nin siyasal iktidar tarafýndan iddia edilen geliþmeleri belli demokrasi ülkeleriyle paralel
yürütebilmesi mümkün deðildir.

Türkiye gibi dünya sistemi içerisinde geliþmekte olan çevre ülke konumunda kendisine yer
edinmiþ ülkelerin uluslararasý iþbölümü içerisinde kendisine verilen rolleri kabul etmesi, piyasanýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda özellikle emek yoðun bir alanda Türkiye’nin iþlevsel kýlýnmasý anlamýna
gelmektedir. Bu durum da Türkiye de emeðin daha yüksek sömürü hadleriyle maðdur edilmesi
kaçýnýlmazdýr. Sermayenin tek amacý olan kâr etme hýrsýnýn yüksek düzeyde beslendiði bir zemin
oluþturmak için baþvurulan ucuz emek politikasý kabul edilebilir deðildir.

Uluslararasý iþ bölümü içerisinde Türkiye’ye verilen rollerin en sakýncalýlarýndan biri de doðal
kaynaklarýn kullaným biçimi ve doða tahribatýdýr. Türkiye bu baðlamda bugüne kadar ki
uygulamalarý, havayý, suyu ve topraðý geri dönülmez þekilde kirleten, sömürgeci bir zihniyetin
talanýna paralel olmuþtur. Özellikle Kürt coðrafyasýnda ki, baþta HES’ler olmak üzere, maden
yataklarý ve diðer enerji kullanýmlarýnda ortaya konan tahribat ve ekonomik sömürü, uluslararasý iþ
bölümü rollerinin kabulünden ve bu anlayýþla kendi sömürgelerini yaratma politikalarýndan baðýmsýz
deðildir.

– 98 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Küresel Geliþmeler ve Eðilimler
Dünya ekonomik sistemi derinleþmiþ ve süreklileþmiþ kriz iklimine girerken, ortaya çýkarýþ

olduðu tarihsel sorunlar ve iç çeliþkiler, kendi doðal sýnýrlarýný da iþaret eden bir noktaya varmýþtýr.
Kapitalist sistem artýk yeni bir evresini yaþamaktadýr. Bu evrede, ortalama kâr oranlarýnýn dünya

çapýnda oluþmasýnýn ve belirlenmesinin önündeki engeller büyük ölçüde aþýlmýþ, bu her türlü sermaye
hareketliliði ve akýþkanlýðý tarihte görülmemiþ ölçüde artmýþtýr.  Bununla beraber rekabetin ölçeðinin,
biçim ve arbitrajlarýný deðiþtirmesi boyutuyla sistem uluslar ötesi bir nitelik kazanmýþtýr.

Bu evrede sermaye toplumsal varoluþun bütün doku ve yönlerine nüfuz etmiþ, doðayý, yaþamý
ve toplumsal iliþkileri yeniden üretme yeteneðiyle biyo-politik karakter kazanmýþtýr.

Bu evrede emek, üretim ve sermaye birikim rejimi açýsýndan oldukça esnek bir niteliðe
kavuþmuþ, sermayenin sahipliði ve iþlevselliði arasýndaki ayrýmýn arasýndaki farkýn giderek bir
uçuruma dönüþmesiyle belirgin bir finansal karakter arz etmektedir.

Bu kriz, kapitalizmin, dengeleri yeniden kurarak, aþýrý birikimi tarihsel deneyim ve iç
dinamiklerle daðýtarak, sermayeyi deðer cinsinden zor yöntemleriyle küçültebileceði noktaya kadar
küçülterek böylece uzun vadede yeni bir büyüme, birikim ve yeni kâr oranlarý aþamasýna çýkarýlarak
aþýlabilecek bir kriz deðildir. Yeni rekabet ve emperyalistler arasý doðrudan savaþlarýn, küresel üretim,
ticaret ve finans dolaþýmýnýn özelliklerinden kaynaklý olarak ulusal kaleleri geri çekilmesine olanak
sunmasý da beklenmemelidir. 

Bu geliþmeler ýþýðýnda siyasal iktidarýn bu kalkýnma planýnda, kapitalist sistemin kriz
dönemlerini ve geliþim dinamiklerini bir fýrsata çevirmek ve Türkiye’yi yüksek ekonomik ve sosyal
refah seviyesine çýkmak olarak formüle ettiði hedeflere ulaþmasý için herhangi bir bilimsel neden ve
öngörüyü güçlü kýlacak bir analiz yoktur. Yukarýda belirttiðimiz nedenlerden kaynaklý olarak sistemin
arz ettiði iç ve dýþ çeliþki, çatýþký ve doðal sýnýrlardan kaynaklý olarak geliþmekte olan bir ülkenin
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve ona paralel ilerleyen bir sosyal refah düzeyini yakalamak
mümkün ve gerçekçi deðildir.

Türkiye’de uluslararasý sermayeyle baðýmlýlýk iliþkisi, bir anlamda simbiyotik karakter arz eden
yapýsý, iliþki derinleþtikçe  daha çok tek taraflý bir beslenme noktasýna doðru gitmektedir.

Bu durum daha çok sýcak para akýþlarýnýn Türkiye’de ki politika tercihleri sonucunda yatýrýma
dönüþmeyen ve daha çok kýsa ve orta vade de fonlama amacýyla kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Gelen sýcak paranýn önemli bir bölümü kýsa vadeli olup, yatýrýmlara dönüþmeyen niteliktedir. 

Diðer yandan Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin finans kapital alanýnda yoðunlaþmasý ve giderek
temel ekonomik faaliyet statüsüne yükselmesi, üretimden ziyade tüketim aðýrlýklý bir ekonomi
oluþturmuþ, dýþ ticaret dengesizliði artmýþ ve cari açýk boyutuyla Türkiye ekonomisini daha da
kýrýlgan noktaya taþýmýþtýr. GSYH’nýn %10’una kadar çýkan cari açýk, geldiðimiz konjonktürde
%7’lere kadar çekilebilmiþse de bu durum halkýn alým gücü ve daraltýcý maliye politikalarýna paralel
yürütülmüþ, yine geniþ halk kitleleri bu politikalarýn olumsuzluðuna maruz býrakýlmýþtýr.

Türkiye bilimsel ve teknolojik geliþim oldukça aðýr ve aksak bir yapýda olup, var olan üretim
aðlarý geliþmiþ dünya ülkelerine montajcýlýk ve  kol gücü sunmanýn ötesine geçememiþtir. Özellikle
AR-GE çalýþmalarýnda özel sektörün teþvik edilmesi, farklý bir sorunu da ortaya çýkarmýþtýr. Dünya
ekonomik sisteminde daðýtýlan roller sermaye kesiminin kâr hadlerini büyük oranda belirlemekte ve
sermaye zaten bu rolünü oynamaktadýr. Özel sektörün bu rolün dýþýna çýkarak AR-GE çalýþmalarýný
arttýrmasý beklenemez. Bu tür çalýþmalar kamu üniversiteleri ve diðer kuruluþlar tarafýndan yapýlmasý
gerekirken, 10’uncu kalkýnma planýnda da bu eðilime rastlanmamaktadýr. Bugün Türkiye AR-GE
çalýþmalarýna OECD ortalamalarýnýn altýnda bir kaynak ayýrmayý tercih etmiþtir.
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik
9. Kalkýnma programýnda AR–GE harcamasýnýn milli gelir içindeki payý %2 olarak

öngörülmüþtür fakat gelinen noktada tahmin %0,96’dýr. Bu rakamlar AR-Ge çalýþmalarýnda
hükümetin politikalarýnýn yetersiz olduðunu göstermektedir.

AR–GE ve Ýnovasyon için hazýrlanan politikalar bütünüyle çok büyük iþletme ve yabancý
yatýrýmlarýn AR–GE merkezleri içindir.

Hükümet Programý KOBÝ’lere iliþkin öneri getirmemektedir.

AR-GE politikalarý Sanayi sektörü üzerine yoðunlaþmýþtýr. Türkiye’de öncü sektör tarýmdýr ve
uluslararasý arenada Hizmet sektörünün payý ve gücü hýzla artmaktadýr.

Hükümetin sosyal medyayý  yasaklarýz söylemini aþan planlý bir “Bilim–Teknoloji” politikasý
yoktur.

Ar-Ge destekleri ile iþe alma arasýnda bir korelasyon vardýr ve fazla çalýþaný olan firmalar daha
fazla destek alýrlar ama bu destekler iþ gücünü artýrmaz. Ar-Ge destekleri, mevcut Ar-Ge personeli
(veya diðer personel) için ücret artýþlarýna neden olur, böylece Ar-Ge destekleri firmanýn Ar-Ge
harcamalarýný birebir ortadan kaldýrýr.

AR-GE politikalarý özel sektör merkezli biçimlendirilmiþtir. Üniversite ve kamu araþtýrma
kurumlarýna, bilimsel araþtýrmaya yeterli finansal desteði saðlamak gibi bir politika düþünülmemiþtir.
Oysaki Özel sektör tarafýndan finanse edilemeyen uzun dönemli araþtýrmalar için yeterli miktarda
kaynak saðlamak gerekmektedir.

Yukarýdaki tablo Hükümetin Yüksek Öðretim’de yani akademik çalýþmalarda AR-GE
politikalarýnýn yetersizliðini net bir þekilde ortaya koyuyor. Yenilikçilik politikalarýný Özel sektörün
karar mekanizmalarýnýn insiyatifine býrakan bir Ülke, Özel sektörün üretmediði ve ihtiyacý olan
teknoloji için dýþa baðýmlý kalmaya mecburdur. 
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Türkiye halihazýrda net bir teknoloji ithalatçýsýdýr. Türkiye’de baþvurusu yapýlan çoðu patent
uygulamasý, yabancýlara aittir. Yerli firmalar toplam baþvurularýn

Türkiye’nin Avrupa birliði hedeflerinde sapmalar bugün kendini içine kapalý, otoriter bir ülke
görünümünü pekiþtirmektedir. 10’uncu kalkýnma planýnda yer alan, AB ile iliþkilerin “daha gevþek”,
“siyasi bütünleþmenin pekiþtirilmesi” veya “çok vitesli Avrupa”  þeklinde üç alternatifli olarak
tanýmlanmasý, Türkiye’nin AB ile olan iliþkilerinde tamamen pragmatist bir noktada durduðunun
iþaretidir. AB ekonomik bir birlik olmaktan ziyade çaðdaþ batý demokrasinin merkezi olarak
algýlandýðý taktirde daha katký sunucu olacaktýr. Oysa bu kalkýnma planýnda öngörülen üçlü alternatif
Türkiye’nin demokrasi – güvenlikçi siyaset noktasýnda, güvenlikçi bir siyaseti benimsenerek, daha
otoriter bir karakter arz edeceði yönlü kaygýlarý büyütücü niteliktedir. 

Demografik deðiþimler noktasýnda 10’uncu kalkýnma planýnda öngörülen durumlar ve
yaklaþýmlarýn aksi bir Türkiye’ yle karþý karþýyayýz. Özellikle siyasal iktidar temsilcilerinin Türkiye’nin
belli bölgelerine yönelik bir sosyal mühendislik çalýþmasý olarak ortaya attýðý “en az üç çocuk”
yaklaþýmý, özellikle türk nüfusa dönük bir çaðrý olarak algýlandýðý için oldukça sorunlu bir durum
yarattýðý gibi, siyasal iktidarýn kadýnýn bedeni üzerinde oluþturmaya çalýþtýðý otoriter dil ayný zamanda
kadýn özgürlüðü alanýnda siyasal iktidarýn zafiyetlerini de gözler önüne sermiþtir. 

Türkiye’de saðlýk sisteminin ticarileþtirilmesine paralel olarak halkýn saðlýk hizmetlerinden etkin
bir biçimde faydalanma ihtimali azalmýþ, nitelikli saðlýk hizmetleri alanýnda ciddi sorunlar belirmiþtir.
Primli sosyal güvenlik sisteminin yoksulluk baþta olmak üzere gözetmediði diðer sosyal sorunlar
nedeniyle adaletsiz iþlemektedir. Bugün saðlýk harcamalarýnýn en büyük kýsmýný toplumda gelir
düzeyi en yüksek olan grup gerçekleþtirirken, saðlýk hizmetlerinde sýnýfsal ayrýmcýlýk daha da
belirginleþiyor. Meslek hastalýklarý alanýnda özellikle saðlýk kuruluþlarýnýn eksikliði bugün en büyük
saðlýk handikaplarýndan biridir.

Bugün Türkiye’de nitelikli eðitim olarak kurgulanan yaklaþým, insaný odaða alan ve onun özgür
geliþimini esas alan bir noktadan oldukça uzaktýr. Eðitimi sadece piyasanýn iþgücü ihtiyaçlarýný
karþýlayan bir bakýþla ele almak, eðitimin siyasallaþtýrýlmasý ve dolayýsýyla sýnýfsallaþtýrýlmasý
anlamýna gelmektedir. Bugün toplumu sadece belli alanlarda teknik uzmanlýklar düzeyinde eðitime
tabi tutmak piyasa ekonomisi içerisinde sömürüyü daha da derinleþtirmektedir. 10’uncu kalkýnma
planýnda eðitimin iþgücü talebine paralel alýnýp iþlenmesi doðru bir yaklaþým deðildir.

Dünyada ekonomisinde genel durum ve beklentiler 10’uncu kalkýnma planýný
desteklememektedir. 

Dünya ekonomisi 2009 krizinden bu yana toparlanma yönünde oldukça zayýf sinyaller verirken,
krizin bir önceki krizlerle benzerlik göstermediði, müzmin, inatçý, sürekli varlýðýný hissettiren bir
karakter sergilediði bugün genel kabul görmeye baþlayan bir görüþ halini aldý.

2009 kriz sonrasýnda daralan dünya ekonomisi dünya ticaret hacmini daralttý, 2010 yýlýnda %12,6
olarak gerçekleþen dünya ticaret hacmi artýþ hýzý 2011 yýlýnda %5,8 lere düþtü.

Dünya mal ve hizmet ticareti 2010 yýlýnda %5,6, 2011 yýlýnda ise %11,2 oranýnda artýþ gösterdi
ancak; Uluslararasý düzeyde dünya ticaretinin 2012 yýlýnda %3.2, 2013 yýlýnda %4.5, 2014 de %5.8,
2015 yýlýnda ise %6.1 oranýnda müzmin bir karakterde büyümesi öngörülüyor.

TÜFE geliþmiþ ekonomilerde %2,7, geliþmekte olan ekonomilerde %7,2 aratarak uluslararasý
düzeyde artan petrol, gýda fiyatlarý ABD ve AB merkez bankalarýnýn parasal geniþleme politikalarýndan
etkilendi. 2011 yýlýnda Küresel düzeyde %4,9 olarak gerçekleþen enflasyon oraný, 2012 yýlýnda %4
olarak beklenmektedir. Bu da geçmiþ genel enflasyon oranlarýnýn üzerinde bir noktadýr.
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Avro bölgesinde genel devlet brüt borç stoklarýnýn GSYH ya oranlarý % 88’lere çýkarken, ABD
de ise bu oran %102.9’lara kadar týrmandý. 

Bu olumsuz gidiþat dünyanýn diðer ucu olan Orta Asya ve Uzak Doðu ülkelerinde de kendisini
gösterdi. 2011 yýlýnda %9,2 oranýnda büyüyen Çin ekonomisi 2012 yýlýnýn ikinci çeyreðinde %7.6
oranýnda bir büyüme yakalayarak yavaþladý.

Dünya ekonomisi bir bütün olarak krizi yaþarken, ekonominin motoru olabilecek ve dünya
ticaretini sürdürülebilir düzeyde tutacak bir dinamik sýkýntýsý baþ gösterdi. IMF’nin tahminlerine
göre dünya ekonomisinin 2012 yýlý büyüme tahminlerini  %4’den %3,3’e çekti. Önümüzdeki 3 yýl
için ise büyüme tahminlerini %3.6, %4.1 ve %4.4 olarak belirleyen IMF nin bu öngörüsü önümüzdeki
yýllarýn dünya ekonomisinde iyi geliþmelerin olmayacaðýný gösteriyor.

Bu gidiþata paralel olarak dünya ekonomisinin kötü seyri en fazla istihdam alanýnda kendisini
gösterecek ve dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden kabul edilen ABD’de iþsizlik 2013 yýlýnda  %8.1,
Avro bölgesinde ise %11.5 olarak öngörülmekte.

Türkiye’ de iktisadi büyüme istihdam yaratmýyor.
2009 kriziyle birlikte daralan Türkiye ekonomisini en olumsuz etkisi istihdam üzerinde

gerçekleþti.  Ekonomik  büyüme rakamlarý gerilerken 2009’da iþsizlik, tarihi rekor olan %16’lara
kadar yükseldi. Ancak bu dönem yüksek cari açýk brüt dýþ borç stokunun 323,5 milyar dolarla çýkmasý
pahasýna saðlandý. %9’lar civarýnda seyir etmeye baþlayan iþsizlik oranlarý önümüzdeki dönemde
düþük büyüme oranlarýna paralel olarak artacaktýr. 

Çalýþma çaðýna gelmiþ her 2 kiþiden biri çalýþmýyor. Ýþgücüne katýlým oraný %50,5 düzeyinde.

Ýþ bulmaktan umudunu kesen ve ev içi görünmez emekle birlikte iþsizlerin sayýsý gerçek
iþsizlerden daha az gösteriliyor. 2012 temmuz ayýnda ki iþgücüne katýmda ki düþüþ 216 bin iþsizi
sakladý.

Türkiye’de iþ gücüne katýlým oraný düþük. Eurostat verilerine göre 2012 yýlýnýn birinci çeyreði
için iþgücüne katýlým oraný  AB ülkelerinde %68 düzeyinde. Türkiye’de iþgücüne katýlým oraný bu 27
AB ülkesinin ortalamasý seviyesinde olsa idi, iþsiz sayýsý 11 milyon 845 bin, iþsizlik oraný yüzde 32
civarýnda olacaktý. 

Ýþ bulma umudu kalmadýðý için 3 aydýr iþ aramayan bu nedenle iþsiz sayýlmayan nüfus da
iþsizliðe dahil edilmiþ olsaydý iþsizlik oranýnýn %14’ler civarýnda, iþsiz sayýsýnýn da 4 milyonun
üzerinde olduðu görülecektir.

Her iki gençten biri kayýtýþý çalýþýyor, umudu kesik iþsizlerle birlikte her 4 gençten biri iþsiz
konumda. Resmi verilere iþ bulma umudunu kaybettiði için iþ aramayanalar da dahil edildiðinde
gençlerde iþsizlik %25’lere ulaþýyor. 

759 bin iþsiz gence karþý 594 bin çalýþmaya hazýr ancak umutsuzluk baþta olmak üzere çeþitli
nedenlerle iþ aramayan genç var. 

2012 temmuz ayýnda bir önceki aya göre iþsiz genç sayýsý 47 bin arttý. Geçtiðimiz yýla göre ise
istihdamdan çekilen genç sayýsý 214 bin oldu. Ýþgücüne katýlým oraný düþmeseydi genç iþsiz sayýsý 759
bin deðil, 985 bin olacaktý.

Çalýþma çaðýndaki her 3 kadýndan 2’si iþsiz. Lise ve üzeri eðitime sahip kadýnlar erkeklere göre
2 kat daha fazla iþsiz.
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2008 – 2009 dönemine göre 2012’de kayýt dýþý çalýþmada 480 bin kiþilik bir atýþ var.

Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý 198 bin azalýrken kadýnlar için 678 bin arttý.

Tarým sektöründe istihdam kriz öncesine göre 1 milyon 10 bin arttý.  Toplam istihdam artýþýnýn
%30’u tarým kesiminde gerçekleþti. 

2009 yýlý mayýs dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý %36 artarak, 1 milyon
467 binden, 1 milyon 992 bine yükseldi. 

Bütün bunlara raðmen hükümetin haftalýk çalýþma sürelerinin düþürülmesine iliþkin bir çalýþmasý
olmadý. Tam tersi istikamette seyretti. 

Haftalýk çalýþma saati yüksek noktada olduðu gibi, yýllýk fazla mesai için oluþturulan 270 saat
uygulamasý devam ediyor.

Çalýþanlar en az 1 aylýk ücretli izin istiyor.

Güvencesiz iþ ortadan kaldýrýlmalýyken, tam tersi istikamette hükümet çalýþmalar yürütüyor.

Kamu personel açýðý noktasýnda hala kamu çalýþanlarý ve iþsizler lehine ciddi bir adým atýlmadý.

Taþeron çalýþtýrma ve kayýt dýþýlýk gibi konularda hükümetin pragmatist tutumu devam ediyor.

Sermaye için bütün kamu ve ülke olanaklarýný seferber eden AKP hükümetleri iþsizin yoksulun
ve emekçinin taleplerine kulak týkamayý sürdürüyor.

Taþeron çalýþtýrma bugün Türkiye’nin yaygýn istihdam rejimi olarak AKP eliyle yerleþtirilmeye
çalýþýlýyor.

Taþeronluk, iþ cinayetleri anlamýna gelmektedir;

Taþeronluk eksik ücretler, yatmayan maaþlar, ödenmeyen sigorta primleri demektir.

Taþeronluk kullandýrýlmayan ücretli izinler, yasal çalýþma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz
çalýþma sürelerini temsil etmektedir. 

Resmi verilere göre taþeron iþçi sayýsý Türkiye’de AKP dönemiyle birlikte 4 kat artarak 1 buçuk
milyonu buldu. Ancak kayýt dýþýlýðýn en yaygýn gözlemlendiði istihdam alanlarýndan olan taþeron
çalýþtýrma bugün resmi verilerin çok üzerinde seyrediyor.

AKP’nin ulusal istihdam stratejisi adý altýnda topluma dayattýðý esnek, güvencesiz ve ucuz
iþgücüne dayalý istihdam rejimi toplum için büyük bir tehdit içermektedir. Emek sermaye iliþkisinin
tarihsel geliþimini göz ardý ederek, emeðin üretim süreçlerindeki rolünü yadsýyarak oluþturulmuþ bu
strateji, emeði sermayenin üzerinde bir maliyet bakýsý olarak tanýmlamakta ve sermayeye emek
üzerinde tasarruf hakký vermektedir.

Ýdeolojik bir belge olan Ulusal istihdam Stratejisi belgesi sermaye lehine emek aleyhine bir
gelecek vaat ederken;

Güvenceli esneklik kavramýyla devlet ve iþveren iþçinin bütün sorumluluklarýndan sýyrýlýrken,
tek iþverene baðlý çalýþmanýn, iþçinin kendisini sürekli geliþtirerek farklý alanlarda iþ bulmasýnýn
tanýmlandýðý bir içerikle  topluma sunuluyor. 

Bu stratejiyle yeni esnek istihdam modelleri daha da yaygýnlaþacak.

Kiralýk iþçilik, modern kölelik daha da artacak, her alanda emeðin örgütlenmesinin önüne
geçilecek.
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Taþeronlaþtýrma hýzlanacak ve her yerde taþeronluk hüküm sürecek.

Adým adým bölgesel asgari ücret uygulamaya konacak, baþta Kürt illeri olmak üzere Türkiye’nin
bir çok yerinde düþük asgari ücret uygulamasýna geçilecek. Bu uygulama yaygýnlýk kazandýðýnda ise
sermaye rekabetinin bir sonucu olarak bütün Türkiye’de ücret genel seviyelerinde büyük düþüþler
yaþanacak.

Türkiye’de yoksulluk farklý biçimleriyle toplumsal hayatý etkilemeye devam ederken, suistimal
edilen bir alan olmayý da sürdürüyor. 

Resmi istatistiklere göre %16,1 olan yoksulluk oraný, yoksulluðun farklý biçimleri göz önüne
alýndýðýnda daha da katlanýyor. 

2009 yýlýnda sürekli yoksulluk riski altýnda yaþayanlarýn oraný %17,3 iken 2010 yýlýnda bu oran
%18,5’e yükseldi.

Bugün 5 milyonun üzerinde asgari ücretle çalýþan emekçinin aldýklarý net ücret 740 lira.

4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 958 lira iken yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 120 lira.

Yine temmuz 2012 baz alýndýðýnda memurlarýn ortalama maaþý 2 bin lira dolaylarýnda iken, en
düþük memur maaþý 1.758 lira.

Türkiye’de 1 milyon 856 bin memur çalýþýrken kamuda toplam personel sayýsý 2 bin 800.

Bunun yaný sýra Türkiye’de bir diðer yoksulluk alaný ise artan görece yoksulluktur. Yýllardýr
uygulanan neoliberal ekonomi politikalarý ve bütçelemeler sonucunda halkýn belli kesimleri
arasýndaki gelir uçurum makasý daha da arttý ve toplumsal adalet büyük yaralar aldý.

Toplumun en zengin %20’lik grubu toplam gelirin  %46,7’sini alýrken, en alt gelir gurubunda
bulunan %20’lik kesim ise toplam gelirin sadece %5,8’ini alabiliyor.

Ýstanbul ve çevresi 14 bin 873 lira ile yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir gelirinde birinci
sýrada iken, Ýzmir 12 bin 924 lira ile ikinci oldu. Ancak Güneydoðu Anadolu bölgesi 5 bin 418 lira
ile en son sýrada yer aldý.

Türkiye’de en önemli sorun alanlarýndan biri de yurtiçi tasarruflarýn düþüklüðüdür. AB ve OECD
ortalamalarýnýn çok altýnda olan tasarruflar yatýrým yapma oranýný aþaðýlara çekerken, bu durum genel
ekonomik gidiþatýn önündeki en sýkýntýlý alanlardan birini oluþturuyor.

Maliye politikalarýnýn kamu aleyhine daraltýcý bir noktada seyretmesi ve bu durumun özellikle
kriz dönemlerinde daha da artmasý bugün maliye politikalarýnýn kamu aleyhine, sermaye lehine
oluþturulduðunun göstergesidir. Dünya ekonomik sisteminin içinde bulunduðu durum göz önüne
alýndýðýnda Türkiye’nin önümüzdeki  yýllarda da demokratik bir maliye politikasý izleme zemini
yoktur. Bu durum da yurtiçi tasarruf oranlarýnýn da artmasý beklenemez.

Sýcak paraya dayalý bir ödemeler sistemi bugün ekonominin en kýrýlgan noktalarýndan biridir.
Faizle alýnan kaynaklarýn yeni borçlar ortaya çýkarýlmasý orta vadede sürdürülebilir olmaktan uzaktýr.

Bölgeler Arasý Eþitsizlik Çözülmediði Gibi, Sömürge Uygulamalarý Devam Ediyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca kalkýnmacý politikalar büyük bir bölgesel sömürü çarkýný da
beraberinde getirmiþtir. Yapýlan çok sayýda HES hem kürt coðrafyasýnda büyük bir doðal yýkýma
neden olurken hem de doðal kaynaklarýn adaletli kullanýmý açýsýndan oldukça asimetrik bir durum
ortaya çýkarmaktadýr.
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Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde  ekonomik geliþiminin 3 farklý biçimde Türkiye
sermayesinin genel birikim hedeflerine göre yönlendirildiðini görmek gerekiyor. Bu anlamda
sermayenin merkez ülkelerle kurduðu eþitsiz iliþkinin bölge ile benzer bir iliþki kurmasýna engel
olmadýðý, bu iliþkinin bölge üzerindeki baskýyý arttýrdýðýný söylemek mümkündür. Üretkenlik
sorunundan kaynaklanan cari açýk ve sýcak paraya dayalý ekonomi, bölgenin enerji sömürüsünü
Türkiye için vazgeçilmez kýlmaktadýr. Bölge ekonomisini yerel dinamiklerinden ayýrarak, kendi
merkezi yönelim ve ihtiyaçlarýna göre belirleyerek, bölge ile merkez arasýnda sürekli korunan bir
fark yaratýlarak bölgenin enerji-maden-elektrik-ucuz iþgücü kaynaðý olarak tutulurken, bir yandan da
pazar olarak önemsendiði dikkate deðer. Fakat bölgenin temel sorunlarý, sermaye birikiminde yapýlan
tercihler ve genel olarak emekçilere yönelik ve bölgesel olarak eþitsizlikler yaratan kapitalizm
dinamiklerinden baðýmsýz deðildir. Yani bölge geri kalýrken,  Türkiye’’nin diðer yerleri de kendi
içinde ciddi eþitsizlikler ve ekonomik sömürü iliþkileri içinde yaþýyor.

1960-80 sanayileþmesinde bölge kaynaklarý çok büyük ve kritik bir önem arz etmiþtir. Petrol
krizi, döviz kıtlığı ve borç krizleri açýsýndan bölge kaynaklarý Türk ekonomisi açýsýndan hayati bir
iþlev görmüþtür. 

1960 – 1980 arasý ithal ikameci dönemde bölgenin kaynaklarýnýn özellikle barajlar ve petrol
kuyularý yardýmý ile doðrudan batý illerine konuþlu sanayi sermayesinin ve ekonominin genelinin
ihtiyaçlarýna yönlendirilmiþtir. Ekonominin içine itildiði döviz kýtlýðý ve borç krizi çerçevesinde bu
kaynaklar hem parasal deðer olarak hem de ekonominin hayatiyeti açýsýndan kritik bir önem arz etmiþtir.

1960-80 dönemi; iç tüketime yönelik sanayileþme dönemi olduðu için sanayi yatýrýmlarýnýn
gerektirdiði petrol, elektrik ve enerji ihtiyacý açýþýndan bölgenin net sömürüye uðratýldýðý bir
dönemdir. Bu kaynaklar çok büyük deðerlerde olmalarýna raðmen bölgede istihdam ve diðer
baðlantýlar açýsýndan ciddi katkýsý olmayan yatýrýmlardýr.  Petrol üretimi olarak örneðin Keban barajý
ülke enerjisinin ilk kurulduðunda %15’ini üretirken çalýþan sayýsý 60 kiþiyi geçmemektedir. Petrol
sahalarý için de benzer bir durum söz konusudur. 1966-1970 arasý Türkiye’de kullanýlan petrolün
%50 si bölgeden üretilmiþtir. 1963-1980 arasý 17 yýlda bu oran %30 olarak gerçekleþmiþtir.  Petrol
fiyatýna baðlý olarak yýllýk ham 1- 1.2 milyar dolarý asan bir üretim yapýlýrken, bölgeden elde edilen
bu sanayi girdisi bölgeye ciddi bir istihdam getirmeden, çýkarýlýp bölgeye yönelik yapýsal geliþme
politikalarýnda ve yatýrýmlarda deðerlendirilmemiþtir. Emek gücü sömürüsü ve tarýmsal eþitsiz
deðiþim göz önüne alýndýðýnda, veriler bu dönemde bölgenin baðýmlýlýk ve sömürüsünün had safhada
olduðu ve bu dönemde bölgede gerçekleþtirilebilecek geliþme stratejilerini bölgenin kaderini belirgin
bir biçimde deðiþtirebileceði görülür. Türkiye’nin toplam tarým ve sanayi ihracatý 1970’ler boyunca
yýlda 2 milyar dolar olduðu düþünülürse, ham olarak 1 milyar dolarlýk petrol (piyasa satýþ fiyatý ve
ekonomiye katkýsýnýn büyüklüðü çok daha fazladýr) üretiminin ne anlama geldiði ortaya çýkar. Bu
rakam o dönemki ekonomi açýþýndan çok büyük bir rakamdýr. Türkiye döviz açýðýnýn
kapatýlmasýnda “isçi dövizleri” önemli bir etken olarak sunulurken, Türkiye iktisat tarihi
kitaplarý bölgenin bu kaynaklarýnýn daha büyük döviz katkýsýndan bahsetmezler. Kürt  halký
kabul edilmeyince, coðrafya da  Türkiye ekonomisine hizmet edecek  doðal bir kaynak olarak
kabul edilir, bölge insanýna dönmeyen yerel baðlantýlarý olmayan yatýrýmlar Türkiye için hayati
önemde olmasýna raðmen kitaplara girmemiþtir.
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1980-2000 arasý, Türkiye sermayesinin dýþa açýk büyüme ya da üretken sermayenin
uluslararasýlaþmasý ve dýþ satým politikalarý dönemidir. Bu süreçte 1988-2000 arasý bölge petrolleri
üretimi tekrar yüksek seviyelere çýkar, yeni barajlar ve termik santraller devreye girmiþ (Atatürk,
Karakaya, Afþin –Elbistan, Kýralkýzý) ve ihracatýn gerektirdiði ucuz iþ gücü ve enerji açýþýndan bölge
yine Türk sermayesinin ihtiyaçlarýna koþulmuþtur. 1995 yýlýnda Türkiye’de elektrik üretim kapasitesi
20 bin MW iken bölgede yaklaþýk 7000 MW üretim kapasitesi bulunmaktadýr ve oranlarsak  %35 gibi
çok yüksek bir deðerdir. Türkiye ekonomisinin yine çok önemli bir kaynaðý olarak kullanýlmaya
devam edilmiþtir. Zorunlu göç, köy yakmalar ile birlikte dýþ satýmýn gerektirdiði ucuz emek ihtiyacý
ve tekstil patlamasýnýn temel gücü bölgeden giden iþgücüdür. Tarýmsal desteklemelerin azaltýlmasý
ve bölgedeki yem fabrikasý, süt fabrikalarý, çimento fabrikalarýnýn özelleþtirilmeleri emeðin ve tarým
ürünlerinin deðer kaybýný ve bölgedeki istihdam olanaklarýný sýnýrlamýþtýr. GAP yatýrýmlarý 2005
yýlýna gelindiðinde bile sulama deðil enerji yatýrýmlarý olarak gerçekleþtirilmiþtir. 2005 yýlýnda bile
enerji yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilme oraný %75 iken sulama yatýrýmlarýnýn %15 olduðu görülür. Bu
anlamda GAP zaten yapýlan yatýrýmý fazlasýyla enerji olarak ödemiþ ve bölgeye yapýlan yatýrým
harcamalarý yanýnda çok daha fazla kaynaðý bölgeden götürmüþtür. Bu dönem çeþitli çalýþmalarda
gösterildiði gibi bölgedeki Kürt hareketinin etkisi ile devletin bölgeye yönelik sosyal harcamalarýnda
artýþ görüldüðü bir dönemdir. Bu harcamalarýn bölgesel eþitsizlikleri aþacak kalýcý sonuçlara ve
geliþmelere yol açacak deðil, eþitsizliði sürdürecek ve bölgenin geliþen sermayenin tüketim alaný
olarak da yer almasýna yol açmýþtýr. Dönem ayrýca Türkiye çapýndaki ihracat politikalarýnýn bir
adýmý, parçasý olarak Tarým ve Hayvancýlýðýn ciddi zarar gördüðü bir dönemdir.

2000-2013 arasý dönem: Türkiye ekonomisinin temel sorunlarýndan biri cari açýk haline
gelmiþtir. Küresel kýrýlganlýklar ve krizler döneminde dýþ ticaret açýðý ekonominin gücünü ve yatýrým
çekme kapasitesini sýnýrladýðý için sermaye açýþýndan önemsenmiþtir. Hýzla bitirilen yeni barajlar ve
termik santraller bu dönemde devreye girerken ( Birecik, Berke, Batman, ...) artan ve kimi yýllar 100
dolarýn çok üstünde seyreden petrol fiyatlarý bölgede yýllýk 2.5 milyon ton olan üretimin önemini
arttýrmýþtýr.  Kamusal yatýrým yapmaktan tamamen çekilen hükümetin, özelleþtirmelere hýz
kazandýrdýðý, arazi temelli rantý vergilendiremediði, teþvik politikalarýnýn ise gerekli etkiyi
yapamadýðý görülür. Cari açýk sorunu ve yükselen petrol fiyatlarý ile bir kez daha bölge kaynaklarý
sermaye açýþýndan kritik kaynaklar haline gelirken, Türkiye ekonomisinin kritik ihtiyaçlarý bölgenin
eþitsiz konumu üzerinden karþýlanmýþtýr.  Bölgeye gelen devlet harcamalarý yatýrýma dönüþmese de
bölgeyi Pazar olarak gören sermayedarlar için bir avantajdýr. 2002-2007 arasý %5’ten fazla
ortalamayla büyüyen ekonomi bölgeye yönelik sosyal harcama ve üretken olmayan yatýrýmlarýn
arttýðý bir dönemdir ancak bölgeye yönelik teþvikler ucuz iþgücünü iþlevlendirmeye yönelik neoliberal
rekabetçi politikalarýn uzantýsý olarak gerçekleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Verilen ciddi teþvikler sermaye
adýna eþitsizlik yaratýrken bölgeye ciddi bir katký yapmamýþtýr. 

-  Türkiye’de toplam petrol üretimi 40 yýlda: Net 100 milyar dolar

-  Bölgede Petrol Üretimi: 2.5 milyon ton / yýl, piyasa deðeri 4.5 milyar dolar, net katký 2.5
milyar dolar.

Bölgede elektrik üretimi:
Kurulu Güç: 10000 MegaWat (MW), Türkiye Kurulu gücünün %19 u, maliyeti en düþük enerji

bölgeden üretiliyor. Ruslarýn yapacaðý nükleer santral kwh baþýna 12.5 cent, bölgede elektrik maliyeti
1-2 cent.  
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Bölgenin:
Yýllýk: 30.000 GwH(Gigavatt saat), kullanýmý 15.000 GwH, Net 15000 GwH, net katký 2 milyar dolar.
Bölgenin enerji katkýsý yýlda 4.5-5 milyar dolar. Bu miktarýn bölgede yapýlan yatýrým

harcamalarýna göre çok daha fazla olduðu görülüyor.  Bu üretimin bölge iþgücüne katkýsý oldukça az.
En büyük barajlarda 3 vardiya 50-60 kiþi çalýþýr. Madenleri de katmak gerekli.

Bölgenin enerji katkýsý böyle iken devletin zaten kendi yatýrýmýný geri döndüren enerji ve
madencilik dýþýndaki yatýrýmlarý 2012 yýlýnda 1 milyar dolar civarýnda. Demek ki enerji katkýsýnýn çok
az bir kýsmý bölgeye yatýrým olarak dönüyor. 

Bölgeye yapýlan yýllýk net vergi transferi: 30 milyar TL, %30 güvenlik harcamasý, geriye
kalýyor.  NET: 20 milyar TL / yýl. Bölgenin enerji katkýsýný çýkarsak bile en az 10-12 milyar TL net
bütçe geliri var.  Bu rakam her þeyin üzerinde,  tabi temelde personel gideri (bunun yarýsýndan çoðu)
ve yüksek memurlar bu gelirin önemli kýsmýný alýyor ama sonuçta bölgeye gelen net bütçe harcamasý
bu, bölgenin enerji katkýsýný çýkarsak bile açýk ara fazla, bunlarýn tabi çoðu cari harcamalar, yatýrým
deðil. 

Bölgeye  yapýlan net yatýrým harcamasý bölgenin enerji katkýsýnýn net olarak altýnda. Demek ki
bölge üretkenliðini uzun vadede arttýracak bir devlet politikasý yok.

Bölge Türkiye sermayesinin pazarý konumunda burada bir sömürü var, baðýmlýlýk iliþkisi var,
eþitsizlik var. Yani bölgeye gelen para batý þirketlerine kâr olarak dönmektedir.

Bölge þirketleri Türkiye ortalamasýnýn altýnda maaþ veriyor, burada ikinci bir sömürü var.
Tarýmsal ürün üreticilerinin zaten prodüktivite (üretkenlik) sorunlarý nedeniyle diðer sektörlere

kaynak aktarýmý var. 
Bölgeden giden iþgücü ve tarým isçileri doðrudan bati illerinde sömürülüyor. 
Bölgeye yapýlan sosyal harcamalarda ve yatýrýmlarda artýþ bölgedeki Kürt Hareketinin etkisiyle

olmuþtur. 
Bugüne kadar GAP için yapýlan harcamalar 32 milyar lirayý aþtý. Toplam hedeflenenler 40 küsur

milyar liraya mal olacak. Master planýnýn yüzde 80 nakdi gerçekleþmesi tamamlandý. Fiziki
gerçekleþmeye bakýnca, enerjide yüzde 75’lik, sulamada yüzde 17’lik bir gerçekleþme söz konusu.
GAP kendi maliyetini zaten enerji ile fazlasýyla çýkaracak. Devletin net bir yatýrýmý yok. Batýya
kaynak transferi var.

AKP rejimi barýþ konusunda samimi ise yeni bir bütçe kanunu ile Güneydoðu illerine merkezi
bütçeden ve diðer örtülü fonlardan harcanan kaynaklarý, bu illerin sivil kullanýmý için illerin belediye
bütçelerine aktarýlmasýna ön ayak olur. Ýktidar, GAP sulama yatýrýmlarý için Ýþsizlik Fonu’nu
týrtýklamaktan da vazgeçmelidir. Ýþsizlerin parasýyla oluþturulan Fon’dan, GAP için 4 yýlda 12 milyar
TL’ye yakýn para kullanýldý. Bir taraftan Kürt illeri sömürülürken, diðer yandan emekçinin parasý bu
sömürüde araç olarak kullanýldý. Katmerli bir sömürü. Asker-polis harcamasýný azaltamayanlar, iþsizin
parasýný hortumlamakta beis görmüyorlar. ASKER-POLİS harcamasý yatýrýma yönlendirilmelidir.

Gerçek asker polis harcamalarý, bütçede gösterilenin çok üstünde. Bunun farkýnda olarak,
bütçenin görünen harcama kalemlerine bakýldýðýnda bile Güneydoðu illerine, ayrýlmýþ gösterilen
(örtülü olmayan) kaynaklarýn bile yüzde 30’undan fazlasýný asker-polis harcamasý oluþturuyor. Bu
oran bazý illerde çok daha yüksek. Örneðin Tunceli’de il bütçesinin yüzde 60’ý, Hakkari’de yüzde
56’sý, Þýrnak’ta yüzde 46’sý, Siirt’te yüzde 37,5’u. En yüksek bütçeli Diyarbakýr’da bile yüzde 30’u
asker – polis harcamalarýna gidiyor.
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Doðayla uyumlu, ekolojik ve katýlýmcý bir anlayýþ oluþturulmalýdýr. 

Klasik kalkýnmacýlýk doðayý tahrip etme, onu bir tüketim nesnesi olarak görme eðilimini güçlü
bir biçimde taþýmýþ ve uygulamýþtýr. Bugün dünyanýn karþý karþýya kaldýðý en temel sorunlarýn baþýnda
gelen sürdürülebilir kalkýnma ve ekolojik denge maalesef oldukça kötü bir noktadadýr. Verimli
arazilerin kentleþmeyle yok edilmesi, su kaynaklarýnýn yok olmasý, ormanlarýn tükenmesi insanlýðýn
karþý karþýya kaldýðý en önemli sorundur. Kâr üzerine kurgulanmýþ bir üretim tüketim mantýðý bugün
doðaya içkin olan insan hayatýný ve bütün bir ekosistemi tehdit etmekte, yok olma tehlikesiyle karþý
karþýya býrakmaktadýr. 

Türkiye’de ki kalkýnma anlayýþý da bunu aþamamýþ, tarým alanlarý baþta olmak üzere, su
kaynaklarý, hava ve ormanlar büyük tahribata uðramýþtýr. 

Gezi parký eylemlerinden de görüldüðü gibi toplum artýk doðayý tahrip eden, her þeyi sermayenin
çýkarlarýna göre dizayn eden politik aklý kabul etmiyor ve itirazýný yükseltiyor. Alýnacak politika
kararlarýnda katýlýmcýlýk talebinin en baþta olduðu bu eylemlerde, üstenci, dayatmacý, otoriter dil ve
yaklaþýmlar toplum tarafýndan reddedilmiþ, demokrasi talebi ifade edilmiþtir. Bu meþru ve haklý talebi
doðru okumayan siyasal iktidarýn doðru bir ekonomik ve toplumsal ilerlemeye imza atma þansý
yoktur. 

Kürt sorununun çözümünde  demokratik özerk bir Türkiye modeliyle ifade ettiðimiz þey, gezi
olaylarýyla ortaya çýkan katýlýmcýlýk ve halkýn doðrudan yönetim süreçlerine katýlmasýdýr. Gezi
olaylarý da göstermiþtir ki toplum özerk bir Türkiye modeline karþý deðil, tam tersine savunmaktadýr.
Hazýrlanan 10’uncu kalkýnma planýnda hükümetin böyle bir yaklaþýmý göstermemesi, bölgesel
farklýlýklara çözüm boyutunda özerk katýlýmcý modelden bahsetmemesi bir talihsizlik ve sorunlarýn
çözümüne doðru bir yaklaþým gösterememesinin ürünüdür.

Yaþanýlabilir Mekanlara Ýhtiyaç Vardýr

Yerellik politikalarý merkezden üretilmektedir baþta bu yaklaþým paradoksal hatalýdýr.

Uzun vadeli planlar hükümetlerin ulaþmasýný istediði stratejileri içerir. Yaþanabilir mekanlar ve
sürdürülebilir çevre baþlýðý ile belirtilen politikalar toplumsal refahý baz alan niyetleri içermektedir,
fakat hükümetin pratikleri (kentsel dönüþüm, hesler, tabiat yasasý, çed muafiyeti, tek tip TOKÝ
konutlarý v.s.) gösteriyor ki hazýrlanan belge hedefleri içeren bir plan deðil sadece iyi niyet
mektubudur.

Kalkýnmýþlýk düzeyi düþük bölgelere yönelik olarak, bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýndan
bahsedilmiþ fakat stratejiler ülke geneli baz alýnarak belirlenmiþtir.  Geliþmemiþ bölgelere yönelik net
stratejiler geliþtirilmemiþtir. 

Stratejilerde belirtilen IPA fonlarýnýn etkin ve verimli daðýtýlabilmesi için kalkýnma ajanslarýna
yetki verilmesi ve fonlarýn bakanlýklar yerine kalkýnma ajanslarý eliyle daðýtýlmasý politikasý planda
yer almalýdýr. Kalkýnma ajanslarýnýn yereli ve ihtiyaçlarýný bilmesi, hibe verilecek kurum ve
kuruluþlarý tanýmasý açýsýndan, fonlarýn nereye aktarýlacaðýnýn ajanslarýn belirlenmesi bölgeler arasý
geliþmiþlik farkýný gidermek yönünde olumlu bir adým olacaktýr.

Mekânsal geliþme ve planlama baþlýðýnda toplu taþýmaya dairde politikalar olmalýdýr. Mekânsal
geliþim konut ihtiyacýna göre þekilleniyor olsa da toplu taþýma hatlarý baz alýnarak üretilen stratejiler
kentlerin geliþimini olumlu etkileyecektir.
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Politika baþlýklarýnda Kentsel dönüþüm yer almaktadýr fakat kentsel yenileme, kentsel
saðlýklaþtýrma gibi kentleri sosyal dokusunu tahrip etmeden düzenleme yöntemleri yer almamaktadýr.
Hükümet kentleri yaþanabilir yerler haline getirmenin tek yolunun kentsel dönüþüm olmadýðýnýn
farklý þehirleþme tekniklerinin de olduðunun farkýna varmalý ve bu teknikleri planlarýnda yer
vermelidir.

Kentsel dönüþüm baþlýðý altýnda yer alan “kentsel dönüþüm projeleri, farklý gelir gruplarýnýn
yaþam alanlarýnýn kaynaþtýran ... bir yaklaþýmla gerçekleþtirilecektir” ibaresi politikalarýn ciddiyetsiz
hazýrlandýðý izlenimi vermektedir. Hükümet kentsel dönüþüm projelerinin doðasýnda elitleþtirme
olduðunu ya kavrayamamýþtýr ya da kentsel dönüþüm projelerinin teknik anlamýný bilmemektedir.
Gelir gruplarýnýn yaþam alanlarýný kaynaþtýrma kentsel dönüþüm projeleri ile deðil ancak doðru
kurgulanýrsa, kentsel saðlýklaþtýrma, kentsel iyileþtirme gibi tekniklerle saðlanabilir.

Mevcut haliyle kentsel dönüþüm politikalarý Hükümetin inþaat sektörünü sürekli canlý tutma
politikalarý ile uyuþmaktadýr. Yani 10 yýllýk plan toplumun refah düzeyini kalkýndýrma deðil, yandaþ
þirketleri kalkýndýrma planýdýr. Baþlýk altýndaki mevcut politikalarla YAÞANILABÝLÝR KENTLER
YARATILAMAZ.

Kentsel altyapýda amaçlanan sanayisi geliþmiþ kentlerin ulaþým altyapýsýný güçlendirmek
olmuþtur. Hem de planlar doðasý gereði stratejik hedefleri içerirken, bölgeleri kayýrmak adýna net
projelere yer verilmiþtir. Bölgesel geliþmiþlik farkýný gidermekten bahseden plan, geliþmiþ bölgelerin
altyapýsýna eðilmek yerine, sanayi geliþmiþ kentleri güçlendirmeye çalýþmaktadýr. Bilimsel
araþtýrmalar göstermektedir ki ekonomik üst yapýyý güçlendirmek için önce devletin altyapý
yatýrýmlarý yapmasý gerekir. Bu haliyle plan kendi içinde çeliþkiler barýndýrmakta ve iyi niyet mektubu
olmayý aþamamaktadýr.

Mahalli idareler, etkin ve verimli çalýþmak zorunda olan  þirketler deðillerdir. Baþlýca amacý
halkýn ihtiyaçlarýný gidermektir. 

Kürt sorunun çözümü için uðraþan ve demokratikleþme hedefini önüne koyan hükümetin mahalli
idareler konusundaki politikalarý çok yüzeyseldir. Hükümet sorunun çözümünde samimiyse
politikalarýný bu çerçevede oluþturmak zorundadýr. Mahalli idarelere dair politika önerilerimizi
hükümete daha önce sunmuþ bulunmaktayýz.

Hükümetin çevre politikalarý iyi niyet mektubuna iyi bir örnektir. Politikalar olumlu olsa da
hükümetin icraatlarý ortadadýr. Hali hazýrda mecliste görüþülmeye bekleyen tabiatý koruma kanunu
da hedeflenen politikalarýn çoðu ile çeliþmektedir.

Ýmalat Sanayinde Dönüþüm
Ýmalat sanayindeki mevcut durum aktarýlýrken makro veriler haricinde sektörün felsefesini

oluþturan yaklaþýmlara deðinilmemiþtir.  Kurumsal þirketlerin yaný sýra aile þirketlerinin yoðun olduðu
imalat sanayinde çalýþma þartlarý mevcut durum analizinde belirtilmemiþtir. Çalýþanlarýn sahip olduðu
sosyal haklarýn yetersizliði bu aþamada belirtilmemiþtir. Ýþ kazalarýndan kaynaklý ölümler ve
sakatlýklara dair verilere yer verilmemiþtir. Üretim yapan þirketlerin baþta çevre yönetim sistemleri
olmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði gibi yönetim sistemlerinin uygulanmasý ve belgelendirilmesi,
çalýþanlarý ve çevreyi koruyacak devlet kontrollerine dair veriler mevcut durum analizinde
belirtilmemiþtir. Ayný þekilde þirketlerin AR-GE faaliyetlerinin eksikliði belirtilmemiþtir. Üretim
teknolojilerinde kullanýlan patent ve lisanslara dair veriler planda bulunmamaktadýr. 
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Amaç ve Hedefler kýsmýnda spesifik olarak savunma sanayisi adlandýrýlmýþtýr. Kapasite
kullanýmý ve teknoloji aðýrlýklý üretim hedefleri belirtilmiþtir. Belirtilen hedefler incelendiðinde
hükümet imalat sanayinde verimliliði arttýrmanýn dýþýnda bir hedef koyamamýþtýr. Oysa geliþmiþ
ülkelerde Ýmalat sanayinde verimlilik odaklý hedefler yerine inovasyon odaklý hedefler belirlenmektedir.  

Hükümet izleyeceði politikalarda tarým ve hizmet sektörlerinde bütünleþme öngörmektedir.
Ancak iktidarýn 10 yýlýna bakýldýðýnda tarým sektörünü gelecekte büyük riskler beklemektedir. Ýktidar
tarafýndan çýkarýlan yasalar tarým alanlarýný yok etmektedir. HES politikalarý tarým alanlarýný sular
altýnda býrakmakta ve bu çevrelerde tarýmla uðraþmak zorunda olan insanlar göçe zorlanmaktadýr.
Mera alanlarý dahi yapýlaþmaya açýlmaya çalýþýlmaktadýr. Büyükþehir yasasýyla Nisan 2014 itibariyle
57 milyonluk nüfus kentsel alanda yaþamaya baþlayacaktýr. Belediye sýnýrlarýnda kalan alanlar kentsel
alan olarak kabul edilecektir.  Hükümetin kentleþmeyi yoðunlaþtýracak politikalarý sonucunda tarým
sektörünün sahip olduðu pay azalacaktýr. Kentsel dönüþüm projeleri inþaat sektörünün payýný
arttýracak bununla birlikte imalat sanayisi teknoloji yoðunluklu ürünlerden ziyade inþaat sektöründe
kullanýlacak yapý malzemeleri ve demir-çelik sektörünün geniþlemesine neden olacaktýr. Hükümetin
hedefleri ve politikalarý bu noktalarda ayrýþmaktadýr. Dolayýsýyla 10. kalkýnma planý kendi içerisinde
tezatlar barýndýrmaktadýr. Politikalar bir bütün olarak incelendiðinde ana tema verimlilik üzerine
kurulmuþtur. Birkaç sektörün ismi anýlmýþtýr. Ancak Türkiye sanayi sisteminin felsefesini aðýrlýklý
olarak kovboy kültürü oluþturmaktadýr. Hükümet imalat sanayisinin ruhunu oluþturacak kurumsal
kültürün geliþtirilmesi ve üretim yöntemlerinde kullanýlan kurumsal felsefenin geliþtirilmesi ve
dönüþtürülmesine dair herhangi bir hedef veya programdan bahsetmemektedir. Bu kalkýnma planý
mevcut durumun sürdürülmesini saðlamanýn dýþýnda herhangi bir yenilik ve dönüþüm
öngörmemektedir. Oysa Türkiye imalat sanayisinin ihtiyacý olan temel etkenler üretim yöntemlerinin
aile tipi yönetim yapýsýndan kurtarýlmasý ve yenilik odaklý bir yapýya kavuþmasýdýr. Bu dönüþüm
gerçekleþirken sektör çalýþanlarýnýn sosyal haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve kiþisel geliþimlerini
arttýracak programlarýn uygulanmasýdýr.  

Giriþimcilik ve KOBÝ’ler
Planda giriþimcilik finansman imkânlarýna ulaþmadaki kolaylýkla paralel olarak tanýmlanmýþtýr.

Türkiye’nin temel problemi olan bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn oluþmasýnda KOBÝ’lerin payý
tanýmlanmamýþtýr. Özellikle açýlan organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji
geliþtirme bölgelerine gerek kredi olarak gerekse hibe þeklinde aktarýlan kamu kaynaðýnýn bölgeler
arasý geliþmiþlik farkýna olan negatif etkileri belirtilmemiþtir. Uygulamalarýn bölgeler arasý geliþmiþlik
farklýlýðý göz önünde bulundurulmadan sürdürülecek olmasý bu farkýn artmasýna neden olacaktýr.
Verilecek kredi ve hibe desteklerin sektörel düzeyde planlanmamýþ olmasý ülke ekonomisinde yerli
hammadde kullanýmýnda pozitif bir etki göstermeyecektir. Özellikle tarým sektörüne yönelik destek
programlarý planda zikredilmelidir. 

Enerji
Durum analizinde özellikle elektrik daðýtým hizmetlerinin özelleþtirilmiþ olmasýna

deðinilmektedir. Elektriðin özellikle konutlarda tüketilmesinde yaþanan aksaklýklara deðinilmemiþtir.
Baþta Diyarbakýr gibi kentler olmak üzere sosyo-ekonomik olarak daha geri sýralarda yer alan
kentlerin elektik tüketiminde yaþanan aksaklýklar ve kesintiler zaman zaman ülke gündemine
gelmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri nükleer enerji kullanýmýnda geri atarken Türkiye iki nükleer
santral kurmaktadýr. HES politikalarýyla neredeyse her akarsuya HES kurduran hükümet dýþ ticaret
açýðýný nükleer santraller yoluyla kapatma hesaplarý yapmaktadýr. 

– 110 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Hükümet politika olarak kamunun denetleyici ve düzenleyici bir konumda olacaðýný
belirtmektedir. Son dönemlerde yapýlan özelleþtirmelerle nihai tüketici eskisine oranla elektrik
enerjisini neredeyse iki kat daha yüksek bir fiyatla tüketmekle karþý karþýya kalmaktadýr. Hükümet
fiyatlandýrma politikalarýnýn þirketleri korumaya yönelik olduðu göz önüne alýndýðýnda gelecekte nihai
tüketiciler normalin üzerinde enerji tüketim gideriyle karþý karþýya kalacaktýr. Dolayýsýyla 10. kalkýnma
planý tüketiciyi yeni maliyetlerle karþý karþýya býrakýp þirketleri kalkýndýrmaya devam edecektir. 

Madencilik 
10. kalkýnma planýnda Madencilik baþlýðýnda belirlenen strateji ve politikalar enerji

politikalarýnýn devamý niteliðindedir. Kömür madenlerinin iþletilmesi ve ihracatýna vurgu yapýlmýþtýr
ancak özellikle kömür madenlerinde gerçekleþen hayat kayýplarýnýn önüne geçilecek stratejiler planda
yer almamýþtýr. Sektörün Ýþ güvenliði mevzuatýna uymasýnýn saðlanacaðý ifade edilmiþ ancak bu
anlamda gerekli eðitimlerle bilinç oluþturulmasý ve devletin kontrol fonksiyonunun nasýl olacaðý
konusunda herhangi bir yenilikten bahsedilmemiþtir. Baþta petrol kanunu olmak üzere çeþitli
kanunlarla yabancý þirketlere büyük avantaj saðlamýþ olan hükümet 10. kalkýnma planýnda küresel
ölçekte þirketlerin oluþturulmasýný destekleyeceðini ifade etmektedir. Hükümetin mevcut
uygulamalarý göz önüne alýndýðýnda planda belirtilen bu hususun gerçekten uzak olduðu ve planýn
daha þimdiden baþarýsýz olacaðý görülmektedir.

Ticaret Hizmetleri
Ticaret hizmetleri aracýlar ve nihai tüketicilerin en çok etkileþim içerisinde olduðu sektördür.

Bu sektörün baþarýsý da hizmet sunumu ve tüketicinin eðilimleri doðrultusunda deðiþir. Devlet bu
alanda özellikle tüketicinin bilmesinin mümkün olmadýðý bilgiler konusunda kontrol mekanizmasý
olarak bulunmalýdýr. Bilgi teknolojilerinin kullanýmýyla sektörel ilerlemeye atýfta bulunulmaktadýr.
Ancak özellikle iletiþim teknolojileri üzerindeki aðýr vergi yükleri teknoloji kullanýmýný azaltmakta
ve sektöre yüklü maliyetler olarak yansýmaktadýr. 

Ýnþaat, Mühendislik Mimarlýk Teknik Müþavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Hükümetin yürüttüðü ekonomi politikasý daha çok özel sektörün sahip olduðu payýn arttýrýlmasý

ve devletin elinde bulunan üretim faaliyetlerinin özelleþtirilmesi yönünde iken Ýnþaat sektöründe
TOKÝ eliyle tam tersi bir durum söz konusudur. TOKÝ sahip olduðu yetkilerle sadece konut
piyasasýnda deðil kentsel arazi kullanýmýnda imar alanýndaki deðiþikliklerle kentsel rantý arttýrarak
yereldeki kaynaðý merkeze aktarma mekanizmasý olarak kullanýlmaktadýr.  Merkezi yönetim sektörde
sahip olduðu bu avantajlarla inþaat, mühendislik, mimarlýk, teknik müþavirlik ve müteahhitlik
hizmetlerinin geliþmesinin önünde büyük engel oluþturmaktadýr. Kamunun sektörde sahip olduðu
pay ve avantajlar 10. kalkýnma planýnda özel sektör için belirlenen hedeflerin gerçekçi
olamayacaðýnýn kanýtýdýr. 

Küresel inþaat firmalarýndaki sayýya baktýðýmýzda Türkiye menþeli firma sayýlarý Çin’den sonra
ikinci sýrada yer almasýna raðmen bu oran gelir paylarýnda %4’ün altýndadýr. Bu oran firma sayýsýndan
ziyade nitelik sorunu yaþandýðýný göstermektedir. 10. Kalkýnma planýnda kentsel dönüþüm politikalarý
doðrultusunda firmalarýn da kamu iþbirliðiyle etkin faaliyet yürüteceklerine yapýlan atýf gerçeði
yansýtmamaktadýr. Arap baharýyla birlikte sektörün yaþadýðý 5 milyar dolarý aþan kayýplar ve
gayrimenkul sektöründeki büyük firmalarýn iflasa sürüklenmesi sektör için risklerin devam ettiðini
göstermektedir. Kentsel dönüþüm projelerinin de beraberinde büyük riskler barýndýrýyor olmasý da
sektör geleceðinin de sahip olduðu riskleri göstermektedir. Sokaklardan yükselen itiraz sesleri kentsel
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dönüþüm projelerinde gerçekleþecek adaletsizliklere karþý da gerçekleþecektir. Hükümet bu ihtimali
göz önünde bulundurmalýdýr. Dolayýsýyla sektörü planda belirtildiði þekliyle parlak bir gelecek
beklediði ve bunun destekleneceði stratejisi gerçekten uzaktýr. Hem Orta doðudaki geliþmeler hem
de Türkiye’deki çevreci hareketlerin demokrasi ve özgürlük taleplerine dönüþmüþ olmasý demokratik
adýmlarýn atýlmasýný öncelikli hale getirmektedir. Hükümetin atmasý gereken adýmlar yurttaþý koruyan,
çevreyi koruyan, demokrasiyi güvence altýna alacak adýmlar olmalýdýr. Bu adýmlarýn orta vadede
gerçekleþecek olmasý göz önüne alýnýrsa önümüzdeki dört yýl sektör için planda belirtilen stratejiler
yerine riskler barýndýracaktýr. 

Öncelikli Teknoloji Alanlarýnda Ticarileþtirilmesi Programý
Türkiye’de AR-GE çalýþmalarý hala tersine mühendislik yöntemi yaklaþýmýndan kurtulabilmiþ

deðildir. Ýnovasyon odaklý yaklaþýmlar KOBÝ’lerde yeterince benimsenebilmiþ deðildir. Özellikle
Anadolu illerindeki iþletmeler kurumsallaþma çalýþmalarýný dahi tamamlayabilmiþ deðildir. Özellikle
KOBÝ’lerde iþletme yönetimi aile bireylerine baðýmlý olarak sürdürülmektedir. Ýþletmelerin önemli
bir kýsmýnýn sahip olduðu bu yapý Üniversite Sanayi iþbirliðini engellemektedir. Ayný þekilde
Üniversitelerin özerk olmamaktan dolayý sahip olduklarý yapý ve YÖK hegemonyasý bilimsel
araþtýrmalarýn önünde büyük bir engel olarak durmaktadýr. Merkezi yönetimin sahip olduðu yaklaþým,
iþletmelerin yapýlarý ve üniversitelerin sahip olduklarý yapý teknolojik ilerlemelerin önünde bir sistem
sorunu olarak durmaktadýr.  Eðitimli iþgücünün Kayseri gibi Anadolu illerinde eksik sosyal haklara
sahip olmasý ve asgari ücretle çalýþtýrýlmak zorunda býrakýlmasý teknoloji geliþtirilmesinden ziyade
sistem sorunu olarak önümüzde durmaktadýr.  Merkezi yönetim belirlediði hedeflerin baþarýya
ulaþmasý için Üniversite-Sanayi iþbirliðini üniversitelerin özerk olmasý yaklaþýmýyla ele almalýdýr.
Merkezi yönetimin yerli uçak, yerli tramvay, yerli uçak üretimi gibi talepleri bilimsellikten uzaktýr.
Üretim faaliyetlerinin globalleþtiði dünyada bir cep telefonuna ait parçalar bile 50’den fazla ülkede
üretilerek montaj iþleminin ardýndan nihai ürün olarak piyasaya sürülmektedir. Dolayýsýyla yerli
üretimdeki ýsrar milliyetçilik duygusunun tatmininden ileriye gidememektedir. Sektör üretim
þartlarýnýn tamamýný bir arada düþünerek optimum üretim merkezini seçebilmektedir. 

Kamu Alanlarý Yoluyla Teknoloji Geliþtirme ve Yerli Üretim Programý
Neo-liberal bir sistemde kamu alýmlarý yoluyla teknolojinin geliþtirilmesi gerçekçi bir hedef

deðildir.  Kurumlar alýmlarýnda yerli ürünleri tercih edebilir. Ancak bu durum rekabet kurallarýyla
açýklanamaz. Kalite ve düþük maliyet arayýþýndaki kurumlar yerli üründen ziyade yabancý ürünü
pekala tercih edebilir. Yerli üreticiler kaliteyi daha ucuza üretmeyi baþarmalarý durumunda tercih
edilme oranlarý yükselir. Kamu tarafýndan çeþitli desteklerle yerli üreticilere avantaj saðlama giriþimi
sürdürülebilir bir strateji deðildir. Kapitalist sistemde üreticinin de geçici hükümetlere güvenerek
büyük yatýrým yapmasý beklenemez. Kaldý ki planda sürekli olarak zikredilen yerli tramvay
sistemlerinin üretimi OSTÝM’de mümkünken Ankara ve Kayseri baþta olmak üzere belediyeler
alýmlarýnda Çin ve Ýtalya gibi ülkeleri tercih etmektedir. Sadece bu iki örnek bize göstermektedir
merkezi yönetim eliyle teknoloji geliþtirme giriþimi kýsýtlý olarak baþarýlý bir stratejidir. Ancak
sürdürülebilir deðildir. 

Yerli Kaynaklara Dayalý Enerji Üretim Programý
Dünya’da petrol tüketimi azalma yönünde devam ederken Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerin

enerji tüketimi artmaktadýr. Baþta petrol olmak üzere enerji kaynaklarýnýn yeterli olmadýðý ülkeler
yoðun enerji ithalatý gerçekleþtirmektedir. Türkiye’de de enerjinin büyük bir kýsmý ithal edilmektedir.
Enerji alýmý dýþ ticaret açýðýnýn  %62’sini oluþturmaktadýr. Bu yüksek oranlarý dikkate alan hükümet
çözüm olarak yerli üretim payýnýn arttýrýlmasýný hedeflemektedir. 

– 112 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Son yýllarda HES’lerle baþlayan süreç petrol kanunundaki deðiþikliklerle gelecekte yeni bir
boyut kazanacaktýr. “Su akar, Türk bakar” sözünü rehber edinen kabine nerede akan bir su varsa
oraya HES kurulmasýný teþvik etmiþ ve yerli enerji üretimi gerekçesiyle doðal yýkýma neden olmuþtur.
Özellikle Ilýsu barajý gibi projelerle tarihi alanlar yok edilmiþ ve binlerce insan yerinden edilmekle
karþý karþýya kalmýþtýr. Hükümet enerji üretimini özendirmeye çalýþýrken yeni felaketlere neden
olmaktadýr. Kömür madenlerinde de özel sektör üzerindeki eksik denetim, kaçak iþletmeler onlarca
canýn yitirilmesine neden olmaktadýr. 10. kalkýnma planýnda enerji baðýmlýlýðýnýn giderilmesi için
belirlenen stratejilerde çevre felaketlerine neden olacaðý ve yerli kaynaklarýn uluslararasý þirketlerin
çýkarýna hizmet edeceði gerçeðini göz ardý edilmiþtir. 

Ýstatistiki Bilgi Altyapýsýnýn Geliþtirme Programý

Ýstatistiklerin sadece bölgesel bazda çýkarýlmasý yetmez. Yerelin saðlýklý politikalar üretebilmesi
için, il ve ilçe bazýnda verilerin üretilmesi gerekir.

TÜÝK’in ürettiði tüm verilere (ham halleriyle de) tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile bilgi edinme
yasasý çerçevesinde vatandaþlarýn ulaþmasý gerekir.

Adalet

Hukuk, hâlihazýrda bir ahlaki sorun olarak görülmediðinden; bu ülkede yönetenler için her
zaman “ayak baðý” olmuþ, yasanýn uygulanma biçiminin hem bölgesel, hem dönemsel, hem sýnýfsal,
hem de coðrafi olarak ciddi farklýlýklar göstermesi de asla yadýrganmamýþtýr. Dokuzuncu Kalkýnma
Planý döneminde çeþitli temel yasalarda deðiþiklik yapýlmýþsa da, bu kanunlarýn “adil” oluþundan
þüphe duymak kaçýnýlmazdýr. Zira anýlan yasalarýn adlarý baþta olmak üzere içerikleri ciddi anlamda
sorun teþkil etmektedir.

Örneðin “Türk Ticaret Kanunu” ile “Türk Borçlar Kanunu” isimlerinde yer alan “Türk” sözcüðü,
kapsayýcýlýktan uzak, dayatmacý bir tutumun tezahürüdür. Irkçý, yok sayan, tekçi zihniyet yasa
adlarýnda bir temsiliyet bulmuþ olup, bu yasalarýn içeriðinin yaný sýra adýnýn da deðiþmesi kapsayýcý
ve adil bir tutumu yansýtmasý açýsýndan önemlidir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn en büyük günahlarýndan olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile
“hak” kavramý, kiþinin cüzdanýnýn boyutlarýna indirgenmiþ, bu hukuk ayýbý da yargý alanýnda yenilik
adýyla topluma sunulmuþtur. Yapýlan deðiþiklik ile yargý iþleyiþinin hýzlandýrýlmasý amaçlanmýþ ise
de; kiþinin hak arama sürecine etki edecek en önemli deðiþiklik, hukuk mahkemelerinde dava açarken
yargýlama aþamasýnda yapýlacak tüm masraflarýn baþtan alýnýyor olmasýdýr. Yani kiþi, hukuk
mahkemesinde bir dava açacaðý vakit tüm yargý giderlerini mahkeme veznesinde yatýrmakla sorumlu
tutulmakta, yatýrýlan ücretin tamamlanmasý halinde de dava usulden reddedilmektedir. Dar gelirli
birçok vatandaþ bu kadar yüksek yargý masrafýný ödemektense hakký olandan vazgeçmeyi yeðlemektir.
Yargý hizmetlerini hýzlandýrmanýn yolu, parasý olmayanýn dava açmasýný engellemekten geçmez. 

Dokuzuncu kalkýnma planýnýn bir diðer günahý olan arabuluculuk kurumu ile hak arama ve
adalet daðýtma hukukçulardan alýnarak baþka ellere býrakýlmýþtýr. Ancak esas olan uyuþmazlýklarýn,
ne olursa olsun bir þekilde hýzlýca çözülmesi deðil; hukuka uygun ve hakkaniyet duygusunu tatmin
edecek, benzer uyuþmazlýklarda yol gösterecek yani toplumsal düzenin saðlanmasýna yardým edecek
þekilde çözülmesidir.
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Analizde adalet hizmetinin çaðdaþlýðý cezaevi sayýsý ile ölçülmekte, yeni cezaevleri yapýlmasý
ve kapasitelerinin artýrýlmasý iyi bir olgu gibi sunulmaktadýr. Ancak bu ortaçað zihniyetinin
tezahürüdür. Zira cezaevi sayýsýnýn artýrýlmasý ülkeyi açýk cezaevine çevirmekten baþka bir þey
deðildir. Nitekim uzun tutukluluk hallerine köklü bir çözüm getirilmeksizin, HASTA TUTUKLU
VE HÜKÜMLÜLER için bir düzenleme yapmak yerine onlarý cezaevlerinde ölüme terkeden bakýþ
açýsý kabul edilemez. Yargý kiþiye, etnik kökene, siyasal kimliðe, cinsiyete göre uygulanýr hale gelmiþ;
her durum ve koþulda cezaevleri konuþan, muhalif olan her kesimin son duraðý olmuþtur.

Yeni Anayasa çalýþmalarý halihazýrda bir neticeye varamamýþ topluma verilen umutlar adeta
boþa çýkarýlmýþtýr. Yine dört yargý paketi yasalaþmýþ ancak uzun tutukluluk hallerinde köklü bir
deðiþim söz konusu olmamýþtýr. Anadilde savunma hakký ceza usul yasasýnýn mantýðýna aykýrý
biçimde tercüme giderinin sanýk tarafýndan ödenmesi koþuluna baðlanmýþ, temel hak ve özgürlüklerin
önünde engel teþkil eden Terörle Mücadele Kanunu, Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýlmamýþ, ceza
yasalarýnda köklü deðiþiklikler yapýlmamýþ, toplantý ve gösteri yürüyüþleri, seçim yasalarý gibi
demokrasinin temelini teþkil eden hükümlere hiç dokunulmamýþtýr. Bu yargý paketlerinin barýndýrdýðý
diðer bir sorun da uygulamada yaþanan sorunlarý giderememiþ olmasýdýr. Zira bu paketler kapsamýnda
tahliye edilmeleri gereken binlerce tutuklu hala cezaevindedir. Keza halkýn iradesi ile seçilen
milletvekilleri infaz süreleri tamamlanmýþ olduðu halde tutuklu bulunmaktadýrlar. 

Ayrýca yargý hizmetlerini hýzlandýrmak için yeterli eðitimden geçirilmeksizin hakim-savcý
atanmakta, bu kez de davalar adalet personelinin iþ kazalarýna kurban gitmektedir. Binlerce dava
hakim-savcýlarýn eksik, dikkatsiz incelemeleri neticesinde haksýz bir biçimde neticelenmiþ, ciddi hak
kayýplarý bizzat adalet personeli eli ile gerçekleþmiþtir. 

Güvenlik
Bir önceki kalkýnma planý döneminde Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý kurulmuþ olup,

bu kurumun amaç ve içeriði çeþitli sakýncalarý barýndýrmaktadýr. Oluþturulan bu kuruluþ; esasen
istihbaratý organize etme amaçlý ve tüm istihbarat birimlerini tek elde toplama amaçlýdýr. Teþkilatlar
arasý hiyerarþik ve yapýsal farklardan kaynaklý bu uyumsuzluk neticesinde ise en büyük darbeyi
potansiyel suçlu olarak gösterilen sivil vatandaþ görecektir. 

Yine bu kurum ve yasa ile ülke vatandaþlarý farklý hukuki mevzuata baðlý kýlýnmakta ve muhalif
her kesim “terörist” diye nitelendirilerek iç hukuk kurallarýndan ayrý tutulmaktadýr. Hal böyle iken;
bahse konu durum ve tutumun yasallýðýndan, hukukun genel kaidelerine uygunluðundan söz edilemez.

Güvenliði saðlama adý altýnda, toplumu ayrýþtýrmayý planlayan, vatandaþý vatandaþtan ayýran,
demokrasiyi yok sayan, hak arama özgürlüðünü kýsýtlayan, vatandaþa potansiyel suçlu gözüyle bakan
ve tüm bunlarý tek elden yönlendiren bir mekanizmanýn yasallýðýndan söz edilemez.

Yine bu dönemde çýkarýlan “Terörizmin Finansmanýnýn Engellenmesi Hakkýnda Kanun”
kaldýrýlmasý elzem olan “Terörle Mücadele Yasasý”ný temel almýþ ve onun üzerine inþa edilmiþtir. Bu
düzenleme ile TMK kapsamýndaki tüm fiiller “terörizmin finansmaný suçu”nu oluþturacak ve
böylelikle örneðin bir konser bileti almak ya da gazete, dergi vs. alan kiþiler, konser etkinliðinde bir
slogan atýlmasý halinde “terörü finanse etmiþ” sayýlacak ya da yayýn organlarý yaptýklarý haberler
nedeniyle bu suç kapsamýnda deðerlendirilebilecektir. Kapsamý çok geniþ tutulmuþ olan yasa tasarýsý
her türlü düþünceyi ifade neticesinde kiþiyi bundan böyle hem “terör suçlusu” olarak cezalandýrýlacak
hem de malvarlýðýna el koyacaktýr. Yasanýn bir diðer handikabý da “TERÖR” tanýmýndaki sýkýntýlý
haldir. Tasarý, TMK ile ilintili olduðundan bahisle düþünceyi ifadeyi de terör suçu olarak
deðerlendirmekte ve kapsamý geniþletmektedir. 
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Yine kiþi hak ve hürriyetlerinin güvenlik politikalarýna kurban ediliþinin bir diðer neticesi de
jandarma ve polise verilen geniþ yetkilerdir. Nitekim bir aydýr süren Gezi Eylemliliðinde de dört kiþi
polisin bu geniþ yetkileri neticesinde yaþamýný yitirmiþ, bu cinayetler meþru müdafaa kapsamýnda
cezasýz kalmaya mahkûm edilmiþtir. Türkiye’de giderek artan polisin þiddete varan müdahaleleri ve
en uç noktada yaþam hakkýnýn ihlal edilmesi büyük bir demokrasi ayýbý ve sorunu olarak ortada
durmaktadýr. Demokrasinin gereði olarak, devletin vatandaþlarýný potansiyel suçlu olarak görmemesi
ve temel hak ve özgürlükleri esas alan politikalar üretmesi gerekmektedir.

Temel Hak ve Özgürlükler Gasp Edilmeye Devam Ediliyor.
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin verdiði kararlar neticesinde Türkiye aleyhine tazminatlara

karar verildiði bilinmektedir. Hükümet, bu davalarýn oluþturduðu olumsuz sicilden, tazminat ve
yargýlama giderlerinden kurtulmak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de bu yolla kendi iþ yükünü
hafifletmek istiyor. Dolayýsýyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baþvuru hakkýný getirmiþ, iç hukuk
yollarýnýn tüketilmesi neredeyse belirsiz bir zaman aralýðýna hapsedilmiþtir. Yine bu yükünü
hafifletmenin bir diðer yolu olarak da uzun yargýlama süreleri ve mahkeme kararlarýnýn uygulanmama
gerekçeleri ile AÝHM’e yapýlan baþvurular için bir iç hukuk yöntemi oluþturulmuþtur. Yani  Türkiye,
yargý sistemindeki çýkmazý geçici önlemlerle kendi vatandaþlarýnýn mevcut maðduriyetini bir kat
attýrmak pahasýna önerdiði ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin de kendi iþ yükünü azaltmak
için kabul ettiði bu düzenleme þüphesiz daha büyük maðduriyetlerin de habercisidir. Bu düzenleme
özünde, AÝHM’in verdiði kararlarýn önemini görmezden gelerek sorunu bir tazminat meselesiymiþ
gibi ele alarak, aslýnda hiçbir iþlevi olmayan komisyonlarla AHÝM’e baþvurunun önünü kesmek
geçmiþte yapýlan hatalardan ders çýkarmamak demektir.

Uzunca bir süredir gündemde olan Yargý Paketleri yapýlacak mevzuata dair deðiþiklikler bilindiði
üzere ceza yasasýnda “düþünce-ifade özgürlüðü” önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve bu kapsamda
birey ve gruplarýn hukuk güvenliðinin saðlanmasý doðrultusunda toplumdaki beklentileri de
yükseltmiþtir. Ancak ne yazýk ki, AKP “-mýþ gibi” yaptýðý düzenlemeler ile insan haklarýna yönelik
yaklaþýmý burada da ifadesini bulmuþtur. Nitekim “Yargý Hizmetlerinin Etkinleþtirilmesi” adý altýndaki
3. Yargý Paketi neredeyse Rahþan Affýna dönüþmüþ, demokratikleþme, uzun tutukluluk gibi
sorunsallara ilaç olamamýþ, “insan haklarý ve ifade özgürlüðü” adý altýnda getirdiði 4. Yargý paketinin
de içinin bomboþ olduðu, insan hak ve özgürlüklerinin gerçekleþmesine yönelik hiçbir iyileþtirme
içermediði kamuoyunun da gündemindedir. Anadilde Savunma Hakkýný düzenleyen bir dizi yasal
düzenleme de derde deva bir çözüm olmamýþ dertleri derinleþtiren bir düzenleme olmuþtur. Anadilde
savunma hakkýný sýnýrlý kullanýma indirgeyen o paket içerisinde yer alan hasta tutuklulara iliþkin
düzenleme dahi hayat bulamamýþ, yüzlerce hasta tutuklu zindanlara mahkûm edilmiþtir. Nitekim
Adalet Bakanlýðý verilerine göre 3. Yargý paketinin yürürlüðe girdiði 2 Temmuz 2012 itibariyle 34.254
olan tutuklu sayýsý 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 31.561’e gerilemiþtir. 31 Ekim 2012 tarihi
itibariyle de denetimli serbestliðe iliþkin düzenlemeden yararlanan kiþi sayýsý 8.769 olmuþtur. Yine
Bakanlýk verilerine göre; 3. Yargý Paketinden yararlanan suç profili; adam öldürme – 283 kiþi;
uyuþturucu – 1.918 kiþi; yaðma-gasp – 690 kiþi; hýrsýzlýk – 2.198 kiþi; yaralama – 1.879 kiþi; cinsel
suçlar – 253 kiþi; sahtecilik – 665 kiþi; dolandýrýcýlýk – 308 kiþi; adam öldürmeye teþebbüs – 42 kiþi;
fuhuþa teþvik – 42 kiþi olarak belirtilmiþtir. Bunun içinde 9 milletvekili yok, gazeteciler, avukatlar,
seçilmiþler, belediye baþkanlarý, öðrenciler yok. Yani düþünceleri nedeniyle tutuklananlar yok, ancak
eylemleri nedeniyle tutuklananlar var. Ýþte bu tablo mevcut hukuk sisteminin hak ve özgürlüklere
bakýþ açýsýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. 
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Siyasi Partiler Yasasý’nda da demokrasi adýna en temel noktada, seçim barajýnda deðiþiklik
yapýlmamýþtýr. Hakeza hazine yardýmýna yönelik hala demokratik bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu
düzenlemeler yapýlmaksýzýn temel hak ve özgürlüklere iliþkin adým atýldýðýný söylemek son derece
sakýncalýdýr. Zira demokrasinin vazgeçilmez unsuru seçimler dahi eþitlik prensibi yok sayýlarak
gerçekleþmiþtir. 

Yine devlet eli ile kurulan Ýnsan Haklarý Daire Baþkanlýðý, Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu gibi
kurum ve kuruluþlarýn sadece tabela ve isimden ibaret olduðunu, bu kurumlarýn hiçbir iþlevinin
olmadýðýný söylemek dahi artýk lüzumsuz bir hal almýþtýr. 

Özcesi yapýlan hiçbir düzenlemenin insan hak ve özgürlükleri önündeki engellerin kaldýrýlmasýna
dair bir içerik arzetmediði, genel Türkiye tablosundan anlaþýlmaktadýr. 

Fikri haklar 
Bilgi toplumu ve küresel ticaret gibi kavramlara baðlý olarak fikri mülkiyet haklarýnýn önemi

büyük ölçüde artmýþtýr. Bugün bir ülke ekonomisinin, uluslararasý pazarlarda rekabet edebilmesinin
temel unsurlarýndan birisi, hiç þüphesiz iyi iþleyen bir fikri mülkiyet sistemidir. 

Fikri mülkiyet sisteminin iyi çalýþabilmesi, sadece yasal düzenlemenin sorunsuz olmasýyla
saðlanamaz. Bunun yanýnda saðlýklý iþleyen yargý, idari birim, patent ve marka vekillerine ihtiyaç
vardýr. Bunlarýn da ötesinde konunun toplumda kabul görmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu
baðlamda ilgili kesimlerin eðitimi kadar toplumun geneli, konu hakkýnda bilgilendirilerek toplumda
bir fikri mülkiyet kültürünün oluþturulmasý, uygulamada yaþanan sorunlarýn çözümünde anahtar rol
oynayacaktýr. 

Türkiye’de fikri mülkiyet haklarý çaðdaþ anlamda 1995 yýlýnda hukuki korumaya kavuþmuþtur.
Konuyla ilgili düzenlemeler uluslararasý anlaþmalarla esas itibariyle uyum saðlamakla birlikte,
mevzuat hazýrlanýrken yapýlan hatalar nedeniyle uygulamada yaþanan sorunlar, mevzuatýn çaðdaþ
niteliðini gölgeleyecek düzeydedir. Bu nedenle fikri mülkiyet mevzuatýmýz, ilgili alandaki
uzmanlardan oluþacak komisyonlarda tartýþýlarak gözden geçirilmelidir. 

Uygulamada yaþanan sorunlarýn çoðu deneyimsizlikten kaynaklanmaktadýr. Deneyimsizliðin
çözümü ise bilgilenme ve sorun çözme iradesidir. Ülkemizde konunun yeni olmasý, uygulamadaki
aksaklýklarýn bir kýsmýna hoþgörü ile bakýlmasýna gerekçe teþkil edebilir. 

Ancak sistemin, fayda yerine zarar ve maðdur üreten bir mekanizmaya dönüþmesi kabul
edilemez. Bu nedenle baþta yasal düzenlemelerde deðiþiklik olmak üzere, adli ve idari birimler
nezdinde önlem alýnmasý kaçýnýlmaz görünmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadýn Erkek Eþitliði Düzleminde Uygulama ve Yaklaþým Sorunludur.
Bilindiði gibi Türkiye; toplumsal cinsiyet baðlamýnda kadýn erkek eþitsizliðinin ve erkek egemen

zihniyetin en pervasýz þekilde yaþandýðý ülkelerden biridir. Geleneksel toplumsal yaþamda kadýn
varlýðýnýn tanýnmamasý, kadýnýn sadece eþ ve anne olarak deðerlendirilmesi, bir baþka deyiþle kadýnýn
özel alana hapsedilmesi kamusal alanda varlýðýný yok saymýþ ve kadýn gerek sosyal gerekse de politik
yaþama gerektiði kadar dâhil olamamýþtýr.   

Dünyanýn her yerinde olduðu Türkiye’de de bir kadýn sorunu vardýr. Hem de dünyanýn birçok
ülkesinde yaþandýðýndan daha aðýr, daha pervasýz ve artýk katlanabilme eþiðini çoktan aþmýþ bir sorun.
Buna raðmen Cumhuriyet tarihi boyunca, bu kadýn sorununu, yani kadýnýn mevcut ikincil ve ezilme
durumunu iyileþtirecek, kadýnýn baþta kendi hayatý olmak üzere gerek toplumsal gerekse de siyasal
yaþamda irade sahibi olmasýnýn önünü açacak kapsayýcý yasalar ve uygulamalar yapýlmamýþtýr. 
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Ýktidarlar ve hükümetler deðiþse de kadýna bakýþ açýsý deðiþmemekte ve kadýn sorunlarý
katlanarak sürekli geleceðe taþýnmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn yaþadýðý sorunlar kronik bir hal
almasýnýn yanýnda, kadýn kimliðinin yok sayýlmasý baþta insan haklarý olmak üzere, kadýn haklarý ve
birey haklarý ihlalini de beraberinde getirmektedir. Özellikle katliam boyutlarýna ulaþmýþ kadýn
cinayetleri, insanýn en kutsal ve öncelikli hakký olan yaþam hakkýnýn bile kadýna tanýnmadýðýnýn
göstergesidir. 

Kadýna yönelik þiddet, artýk aile içi þiddet ve ya erkek þiddeti olma niteliðini çoktan kaybetmiþtir.
Bu þiddet pratikleri olay deðil, olgu durumuna gelmiþtir. Bir bütün olarak eril toplum, eril devlet ve
eril yargý þiddeti iç içe geçmiþ, bu kurumlar kadýn karþýsýnda adeta iþbirliði halinde iþlemektedir.
Kadýna yönelik cinsel ve fiziksel þiddet toplumsal yaþamýn bütün katmanlarýnda ve hatta adalet
mekanizmasýnda bile meþru bir hal almýþtýr.  Toplumdaki cinsiyetler arasýndaki hiyerarþi ve kadýn
tahakkümü hukuk tarafýndan onaylanmaktadýr.  Aksi takdirde ortalama günde 5 kadýnýn katledildiði,
bir o kadarýnýn da taciz ve tecavüze uðradýðý bir durum nasýl açýklanabilir. Kadýn katillerinin, tacizci
ve tecavüzcülerin hak ettikleri cezayý almalarý bir yana doðru düzgün yargýlanmamalarý hem bu
meþruluðu hem de kadýna karþý bir düþman hukukunun uygulandýðýnýn apaçýk göstergesidir. Bütün
iyi niyetli yaklaþýmlara raðmen bunun aksini düþünmek imkânsýzlaþmýþtýr. 

Kadýna yönelik þiddet sadece cinsel ve fiziksel þiddet ile sýnýrlý deðildir.  Cinsiyetçi patriarkal
toplumun kadýn üzerinde bir diðer baský ve þiddet mekanizmasý da kadýnlarýn çalýþma yaþamýndan
dýþlanmasý ve kadýn emeðinin sömürülmesidir.  Çalýþma yaþamý, toplumsal yaþamýn diðer alanlarýnda
da varlýk gösterebilmenin temel koþullarýndan biri olarak deðerlendirildiðinde ülkemizde kadýnlarýn
bir nevi sosyal dýþlanma da sayýlabilecek çalýþma yaþamýndan dýþlandýðý aþikârdýr. Kadýný çalýþma
yaþamýndan dýþlanýp eve hapsedilmesi bir yandan iþgücü piyasalarýna, gelir getirici faaliyetlere, eðitim
ve öðretim imkânlarýna ulaþýmýnda zorluklar yaþamasýna neden olurken diðer yandan da toplumsal
ve çevresel aðlar ve etkinlikler kurmasýna da engel olmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn çalýþma
yaþamýndan dýþlanmasý toplumsal yaþamýn diðer alanlarýndan dýþlanmasýný getirmektedir.

Kadýna yönelik ayrýmcýlýk ve þiddeti sonlandýrmaya yönelik çalýþmalar bir ileri iki hatta üç geri
noktasýnda kalmaktadýr. Yapýlan düzenlemeler kötü yasalara yama niteliðindedir. Dolayýsýyla kadýnýn
toplumsal cinsiyet hiyerarþisinden kaynaklý yaþadýðý ayrýmcýlýðýn ve toplumun birçok alanýnda
yaþadýðý þiddetin, cinsel, fiziksel, psikolojik, emek sömürüsü, kamusal çalýþma yaþamýndan
dýþlanmasý ve bedenine yönelik tahakküm, ortadan kaldýrýlýp cinsiyet eþitlikçi ve cinsiyet özgürlükçü
politikalar uygulanmalýdýr. Bunun için öncelikle kadýnýn ayrýmcýlýða ve ezilmeye tabi kýlýndýðý baþlýca
kurum olan aile ortamýnýn dýþýnda, kadýnýn özgün bir cins ve hatta kimlik olarak ele alýndýðý bir kadýn
Bakanlýðýnýn kurulmasý gerekmektedir.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý; kadýnýn mevcut
durumun deðiþmesi için maalesef yeterli deðildir. Çünkü aile kurumu toplumdaki cins çeliþkisini,
cins hiyerarþisini ve kadýnýn ikincil konumunu meþrulaþtýran bir kurumdur. Kadýný sadece bu kurum
baðlamýnda ele almak, kadýn için ileri deðil son derece geri bir noktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý’nýn Sosyal Politika kýsmý da ayný þekilde deðerlendirilebilir. Burada kadýnýn mevcut
iþsizlik, kamusal yaþamdan uzaklaþtýrýlmasý, düþük ücret ve ev iþlerinde çalýþmasýnýn sabitlenmesini
beraberinde getirmektedir. Kadýn sosyal yardýma muhtaç bir kesim olarak ele alýnmakta bu da mevcut
durumunun deðiþmesini deðil derinleþtirilmesini getirmektedir. 
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10. Kalkýnma programýnda tüm bu noktalarýn göz önünde bulundurulup yeni ve kapsamlý
politikalarýn geliþtirilmesi gerekmektedir. 9. Kalkýnma Programýnýn tüm iyi niyetlerine ve istatiki
verilerine raðmen kadýn sorunu açýsýndan bir ilerleme saðlandýðý söylenemez. Tam tersine iki program
arasýndaki dönemde gerek kadýna yönelik þiddet gerekse de kadýn erkek eþitliði konusunda tatmin
edici geliþmeler saðlanamamýþtýr. Dolayýsýyla 9. Kalkýnma Planýnýn Aile ve Kadýn politikalarýnýn
10. kalkýnma programýnda devam ettirilmesi deðil, 10. Kalkýnma programýnda kadýn için özel ve
baþta pozitif ayrýmcýlýðý içeren çok daha kapsamlý politikalarýn geliþtirilmesi gerekmektedir.  

Saðlýk
Mevcut haliyle 10. Kalkýnma Planýnýn Saðlýkla ilgili durum analizleri ve hedefleri dikkatlice

incelendiðinde, kendi içinde çeþitli eksik ve yanlý bilgiler içerdiði, ayrýca çeliþkili yönleri olduðu
dikkati çekmektedir. 

Bu planda öncelikle yakýn zaman içerisinde bebek ve anne ölüm oranlarýnýn önemli oranda
düþürüldüðünden bahsedilmektedir. Oysa bu durum analizi içerisinde Türkiye’deki bölgeler
arasýndaki farklýlýklara hiçbir þekilde deðinilmemiþtir. Sadece genel bir ifade kullanýlarak bebek ve
anne ölüm oranlarýnýn düþtüðü ve daha da düþmesinin beklendiði belirtilmiþtir. Bu analiz, Türkiye’nin
hangi bölgeleri dikkate alýnarak yapýlmýþtýr, bu durum açýklanmamýþtýr. Türkiye’de özellikle bazý
bölgelerdeki ilçelerde, köy ve beldelerde yeterli saðlýk hizmetinin saðlanamadýðý veya saðlýk personeli
elemanlarýnýn bulunmadýðý gibi sorunlar halen devam etmektedir. Bunun yanýnda bu bölgelerde ayrýca
iklim ve doða koþullarýnýn da belirli aylarda saðlýk hizmetini almayý olumsuz olarak etkilediði
bilinmektedir. Örneðin hala kýþ aylarýnda yoðun kar yaðýþý nedeniyle yollarýn kapanmasýndan dolayý
özellikle baþta Hakkâri ve Van olmak üzere birçok ilde saðlýk hizmetine ulaþým problemi yaþanmakta
ve bu nedenle zaman zaman anne ve bebek ölümleri yaþanabilmektedir. Bu riskler halen devam
etmektedir. Dolayýsýyla mevcut kalkýnma planýnda bu sýkýntýlarýn giderilmesi ve bir daha
yaþanmamasý için net bir açýklama ve planlamaya ihtiyaç duyulmaktadýr. 

Kalkýnma planýnda, saðlýk alanýndaki diðer bir analiz ise kiþi baþýna düþen hekim müracaat
sayýsýnýn 2002 ile kýyaslandýðýnda 2011 yýlýnda arttýðý ve bu oranýn önümüzdeki dönemde de artacaðý
beklentisidir. Mevcut planda bu durum bir ilerleme ve AKP hükümetinin bir baþarýsý gibi
gösterilmektedir. Oysaki biz biliyoruz ki AKP hükümetinin saðlýkta dönüþüm programý kapsamý
içerisinde getirdiði performans sisteminin baþta hekimler olmak üzere saðlýk çalýþanlarý üzerinde
yarattýðý krizler ve baskýlar nedeniyle saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet artmýþ, hatta bu þiddet zaman
zaman ölümlerle bile sonuçlanmýþtýr. Bunun dýþýnda AKP hükümetinin saðlýk çalýþanlarý üzerinde
uyguladýðý bu yanlýþ politikalar nedeniyle bazý çalýþanlar intihar etmiþ veya intihar giriþimlerinde
bulunmuþtur. Dolayýsýyla bu sonuçlar saðlýk hizmetini alanlar ile saðlýk hizmetini sunanlar arasýndaki
iliþkiyi olumsuz olarak etkilemiþ ve halen de etkilemektedir. 

Saðlýk alanýnda yaþanan bu sorunlarýn daha da büyümesine neden olan bir diðer neden de yakýn
zamanda AKP’nin TBMM’de de onayladýðý, hastanelerin bir tesis gibi iþletilmesini öngören Saðlýkta
Kamu-Özel Ýþbirliðine dayalý modelin uygulanmaya baþlanmasýdýr. Neo-liberal eksenden yola
çýkýlarak oluþturulan bu modelin saðlýk gibi önemli bir alana da uygulanmasý saðlýk hizmetlerinin
insan odaklý olmaktan çýkarýlýp sermaye odaklý olmasýna yol açmýþtýr. Bir yandan sermayeye peþkeþ
çekilerek oluþturulan saðlýk tesisleri ve performansa dayalý ek ödeme sisteminin oluþturulmasý diðer
yandan da Koruyucu ve Önleyici Saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmek istenmesi çeliþkisi, Adorno’nun
“Yanlýþ yaþam, doðru yaþanmaz” sözünü doðrular niteliktedir. 
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Tüm bu sorunlarýn yanýnda 10. Kalkýnma Planýnda bireylerin bedenen ve ruhen bir iyilik halinde
olmasýnýn hedeflendiðinden bahsediliyor. Oysaki AKP hükümetinin 10 yýllýk süre içerisinde
uygulamýþ olduðu politikalarý göz önünde bulundurduðumuzda toplumsal hayata çok fazla
müdahalede bulunduðunu, kolluk güçleri aracýlýðýyla uygulamýþ olduðu fiziksel þiddet ve hükümetin
çoðu zaman özellikle farklýlýklara ve demokratik kitle örgütlerine yönelik sözel þiddetinin ve özellikle
Roboski Katliamý olmak üzere birçok insan ölümünün bizzat bu hükümet döneminde gerçekleþmiþ
olmasý büyük toplumsal travmalara ve tahribatlara neden olmuþ ve halen de neden olmaktadýr.
10. Kalkýnma planýnda hükümet tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olan toplumsal travmalarýn üstesinden
nasýl gelineceðine dair hiçbir ifade kullanýlmamýþtýr. Bundan bahsedilmemekle beraber yüzlerce
baþarýlý týp öðrencisi halen zindanlarda tutulmaktadýr. Bu anlamda kalkýnma planýnda olumlu
geliþmelermiþ gibi ifade edilen tespit ve yorumlar AKP’nin saðlýk alanýyla ilgili sanal dünyasýný ifade
etmekten öteye gitmemektedir. 

Eðitim
Eðitim sisteminin öðretmen atamalarýndan müfredata; merkezi sýnavlardan anadilinde eðitime

kadar çok sayýda sorun alaný bulunmasýna raðmen kalkýnma planýnda bu sorun alanlarýna hiç
deðinilmemiþtir. Eþitsizlikleri derinleþtiren fýrsat eþitliðinden, eðitimi piyasaya açan Fatih projesinden,
eðitim sistemini felç eden 4+4+4’den, alt yapýsýz, öðretim üyesiz, düþük nitelikli ve ücretli eðitim
veren ve mantar gibi çoðalan üniversitelerden övgü ile bahsedilerek durum analizi yapýlmýþtýr. Hedef
olarak da millileþtirme ve rekabetin ön plana çýkarýldýðý görülmektedir. 

Planda “Türk Ýslam Sentezini” yansýtan ve bu temelde eðitimin her bileþenini millileþtirmeyi
temel hedef olarak önüne koyan içeriðin, çoðulcu bir demokrasi anlayýþýyla, insan haklarýna ve
evrensel hukuk normlarýna saygýlý, Türkiye toplumunun gerçek dokusuna denk düþen çok kültürlü ve
çok dilli bir yapýya kavuþturulmasý hedef olarak yer almamaktadýr. Egemen olan dýþýndaki farklý tüm
dilleri, kültürleri, renkleri yok sayan eðitim anlayýþýnýn önümüzdeki günlerde de devam ettirilmeye
çalýþýlacaðý plandan açýkça anlaþýlmaktadýr. Kürtler baþta olmak üzere Türkiye’de yaþayan çok sayýda
halk anadilinde eðitim talep ederken kalkýnma planýnda bu konuya iliþkin en küçük bir imanýn bile
yer almamasý büyük bir eksikliktir. Buna karþýlýk tüm tür ve düzeylerde tüm yurttaþlara kamusal bir
hizmet olarak ücretsiz olarak sunulmasý gereken eðitimin daha fazla piyasaya açýlacaðý ön
görülmektedir. Özel okullarýn destekleneceði, okullarýn kendi gelirlerini yaratmalarý yönünde teþvik
edileceði, üniversiteler arasýnda giriþimciliðin ve rekabetin artýrýlacaðý belirtilmektedir.  

Eðitim emekçilerinin yaþadýðý sorunlar ise hiç dile getirilmemiþtir. Atamasý yapýlmayan
öðretmenlerin istihdamý, öðretmenlerin mali ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, aile bütünlükleri
anayasal güvenceye raðmen bozulan öðretmenlerin sorunlarý, yöneticilerin anti demokratik yol ve
yöntemlerle atanmasý, yandaþ sendikaya üye olmalarý yönünde baský uygulanmasý, muhalif sendika
üyesi öðretmenlerin sistematik baskýya ve tehditte maruz kalmasý, eðitim emekçilerinin 147 hattý ve
benzeri yol yöntemlerle fiþlenmesi vb. çok sayýda sorunlarý görünmemiþtir. 

Planda 4+4+4 sisteminin yarattýðý olumsuzluklara hiç deðinilmemiþtir. Eðitim Sendikalarýnýn
görüþlerine göre 4+4+4 uygulamasý ile; Okula baþlama yaþýnýn geri çekilmesi 1. sýnýflarda yýðýlmalara
neden olmuþtur.  Okulöncesi eðitimde okullaþma oranlarý düþmüþtür. Zorunlu din dersi ve zorunlu
seçmeli din dersleri dayatmasý artmýþtýr. Öðrencilerin okul devamsýzlýðý artmýþtýr. Anadilinde eðitim
hakkýnýn önündeki engeller sürmüþtür. Açýk lise kayýtlarý arttý, örgün lise kayýtlarý azalmýþtýr. Taþýmalý
eðitim uygulamasýndaki artýþ endiþe verici boyutlara ulaþmýþtýr. 4+4+4 sonrasýnda özel okul kayýtlarý
yüzde 15 artmýþtýr. 
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Eðitim sisteminin kronik sorunlarýnýn belirtilip bunlarýn hangi yol ve yöntemlerle aþýlabileceðine
yönelik politikalarýn kalkýnma planýnda yer almasý oldukça önemlidir. Bu temel de planýn eðitim
baþlýðýnda yer alan, eðitimi piyasaya açan ve ticarileþtiren politikalar yerine kamusal ve ücretsiz
eðitimi güçlendiren, çok kültürlü,  çok dilli demokratik eðitimi kurumsallaþtýracak, eðitim sisteminin
bileþenlerinin mali ve özlük haklarýný güçlendirecek politikalarýn yer almasý oldukça önemlidir. 

Kamuda Stratejik Yönetim ve Ýnsan Kaynaklarý
Günümüz kapitalizminin son dönemde benimsemiþ olduðu araçlarýn (yönetiþim, toplam kalite

yönetimi, performans deðerlendirme vb) amacý, öncekilerde olduðu gibi, emekçilerin kazanýlmýþ
haklarýný elinden almak, onlarý sürekli denetim altýnda tutarak, emeðin sermayeye olan baðýmlýlýðýný
daha da arttýrmaktýr. 

Sermayenin içinde bulunduðu krizden, emekçilerin üzerine basarak çýkmak isteðini, kapitalist
geliþme sürecinin her aþamasýnda görmek mümkündür. Bu anlayýþýn günümüzdeki görünümü, esnek
çalýþma, insan kaynaklarý yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi, emeði ve emekçileri sermaye ile
koþulsuz uzlaþmaya davet eden “yönetim modelleri” þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu modeller,
teorisyenleri ve savunucularýnýn ileri sürdüðü gibi bugünün kapitalizmine yeni ufuklar açan “çaðdaþ
modeller” olarak ileri sürülmektedir. Ne var ki, dünya çapýnda yaþanan örneklere ve uygulama
sonuçlarýna bakýldýðýnda ayný modellerin, emekçiler açýsýndan hep daha fazla sömürü, daha fazla
baský, daha fazla iþsizlik ve kendilerini savunma araçlarýndan yoksun býrakýlma anlamýna geldiðini
görmek mümkündür. 

Üretim ve yönetim iliþkilerinde görülen farklýlaþma, geçmiþten farklý olarak, emekçilerin
katýlýmýna ve rýzasýna dayanan geniþ ve yaygýn iþ düzenleri gerektirdiðinden, iþ örgütlenmesi konusu
teknik bir sorun olmaktan çýkmýþ, gerek özel kesimde ve gerekse kamuda çalýþma iliþkilerinin odaðýný
oluþturan çok yönlü bir düzenleme alaný haline gelmiþtir. Diðer taraftan iþçi ve emekçilerin katkýsýna
ve iþbirliðine duyulan gereksinme, iþyeri düzeyinde insan iliþkilerine öncelik verdiði iddiasýyla ortaya
çýkan örgütsel (esnek üretim, esnek çalýþma) ve yönetsel (insan kaynaklarý yönetimi, TKY)
uygulamalarýn gündeme getirilmesine neden olmuþtur. 

Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde gerek mal ve hizmet üreten işletmelerde ve gerekse kamu
yönetiminin çeþitli alanlarýnda var olan sorunlarýn tümünü kökten çözebileceðini iddia eden bir model
olarak öne sürülmektedir. Henüz öne sürülen modeli oluþturan ilkeler tartýþýlmaksýzýn, basta eðitim
olmak üzere pek çok kamu hizmeti alanýnda nasýl uygulanabileceðine iliksin arayýþlara girilmiþ ve
pek çok kurumda anlaþýlmaz bir “acelecilik” içinde uygulamaya geçilmiþtir. TKY’nin yenilik,
özgürlük, modernlik, katýlýmcýlýk gibi emekçilerin kafasýnda olumlu etkiler yapan kavramlarla ortaya
çýkmasý eleþtirel bir analiz yapýlmasýný güçleþtirmektedir. Ancak söz konusu model, görüldüðü ya da
gösterildiðinin ötesinde oldukça derin anlamlar içermekte, bu yönüyle de emekçilere yönelik çok
yönlü ve kapsamlý bir planýn en önemli parçasýný oluþturmaktadýr.

Toplam Kalite Yönetimine iliþkin olarak yapýlan tartýþmalara bakýldýðýnda; aslýnda yapýlan
tartýþmalarýn kapsamlý bir yapýlanmanýn küçük bir parçasýný oluþturduðu açýkça görülür. Yapýlmak
istenen, toplam kalite yönetimi ile kapitalist ekonomilerin kronik krizleri, krizden çýkýþ için önerilen
yeni liberal politikalar, üretimin esnekleþmesi, emekçilere esnek çalýþmanýn dayatýlmasý gibi, hepsinin
birlikte oluþturduðu bütünsellik içinde gizlenmeye çalýþýlmasýdýr. Tüm bu çabalar toplam kalite
yönetimini “teknik bir mesele”, dolayýsýyla herkesin “anlayamayacaðý” teknik bir konu düzeyine
indirme çabalarýnýn bir sonucudur. Böyle yapýlarak TKY’nin son derece açýk olan ideolojik-felsefi
içeriði gizlenmeye çalýþýlmakta, böylece özellikle emekçiler ve onlarýn sendikalarý arasýnda bir
yanýlsama yaratýlmak istenmektedir.
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Performans deðerlendirme, iþteki baþarý düzeyinin belirlenmesi amacýyla gerçekleþtirilen ve
çoðunlukla çalýþanlara önceden belirlenmiþ ve tanýmlanmýþ birtakým kriterlere göre pek iyi, iyi, orta, zayýf
gibi sýfatlar ya da rakamsal puanlar verilerek yapýlan iþlemler bütünü olarak tanýmlanýr. Özellikle ücret
belirlemelerinde uygulanan yöntem, son yýllarda çalýþma iliþkilerinin her alanýnda uygulanmaya baþlamýþtýr.

Performansa deðerlendirme uygulamalarýnýn bilinen en önemli özelliði, denetimin yaygýnlaþmasý
ve içselleþtirilmesinin saðlanmasýdýr. Baþka bir ifadeyle iþyerinde çalýþanlara “kendi kaderini kendi
belirleyeceði” hissettirilir. Çalýþma hýzý ve verim artýþýnýn gözlenebilir olmasýna çalýþýlýr. “Ne kadar
çalýþýrsan o kadar karþýlýðýný alýrsýn” ilkesine dayandýrýlan bu sistemde amaç, çalýþanlara emeðinin
karþýlýðýný alacaðýný hissettirmek ve böylece motivasyonlarýný arttýrmaktýr. Kamuda uygulanan “eþit
iþe eþit ücret” ilkesi ile çeliþen bu uygulama, ayný deðerde iþi yapanlarýn, farklý ücretlendirilmesi gibi
tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecektir. 

Performans deðerlendirmesi, söz konusu yatýrýmlarýn “en az maliyetle nasýl kâr edilebilir” ya da
örneðin eðitim kurumlarý açýsýndan düþünürsek “nasýl kendi kendine yetebilir” mantýðý üzerine
kurulmasý üzerinden tasarlanmýþ ve uygulamaya konulmuþtur. Fabrika sistemi içinde yoðun olarak
kullanýlan ve iþçiler arasýnda acýmasýz bir rekabet yaratýlmasýnda etkili olan bu sistem, kamuda da
uygulamaya baþlamýþtýr.

Emekçilerin yaptýklarý iþin gereklerini yerine getirip getirmediklerine iliþkin deðerlendirmeler;
ücret düzenlemeleri, hizmet içi eðitim olanaklarýndan yararlanma, yaptýðý iþte yükselme  vb kiþisel
geliþim olanaklarýnýn elde edilmesinde uygulanan sistem performans deðerlendirmesidir. 

Günümüzde, genel olarak benimsenen ve 21. yüzyýla damgasýný vuracaðý iddia edilen yeni
yönetim stratejileri; iþyerlerinde performansý ve verimliliði daha çok arttýrmayý, böylece yöneticiler
ile emekçiler arasýnda “etkin bir iletiþim” ve kurmayý hedeflemektedir. Bu stratejilerin esas amacý
“iþletme ya da kurum içi dayanýþma; ayný kurumdaki kiþi ya da gruplar arasýnda rekabeti” saðlamaktýr.
“Ýnsan kaynaðý”ný geliþtirme, “performans yükseltilmesi” vb yöntemler ile emekçilerin daha fazla
sorumluluk üstlenmeleri, dolayýsýyla çalýþýlan fabrika ya da kurumun almasý gereken sorumluluðun
o iþyerinde çalýþan iþçiler ya da emekçilerin sýrtýna bir þekilde yüklenmesi söz konusudur. 

Performans deðerlendirmesinin tüm örgüt düzeyini kapsamasý, mümkünse en alt birimlere kadar
indirilmesi hedeflenir. Toplam Kalite Yönetimi iþletmenin yatay ve dikey boyutlarýndaki etkinlik
alanlarýnda uygulanacaðýna göre, performans ölçümlerinin de bu ayrýntýda tasarlanmasý gerekecektir.
Böylece uygulama alanýnda her birey diðerini rakibi olarak görecek, birbiriyle rekabet ederek
performansýný kendiliðinden arttýracaktýr.  

Performans deðerlendirmesi uygulamasýnda emekçiler “yüksek performans” sergileyerek daha
iyi ücret alacaðýný düþünürken, diðer taraftan uygulama bireysel deðerlendirmeye dayandýðýndan
herkesin birbirinin “rakibi” olduðunu düþüncesi kendiliðinden geliþecektir. Emekçiler arasýnda
yaratýlmak istenen rekabet, “kiþisel rekabet”tir. Bu uygulama, emekçilerin sadece çalýþma süreleri ve
çalýþma koþullarýný deðil, ayný zamanda tüm yaþamlarýný olumsuz etkileyen, hatta onlarý
saðlýklarýndan eden bir yöntemdir.  

Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamalarý
Günümüzde enformasyon teknolojilerindeki geliþmeler, ‘bilgi parmaklarýnýzýn ucunda’

sloganýyla yepyeni bir dönem baþlamaktadýr. Artýk gündelik yaþamdaki her þey, -ekonomi, çalýþma
hayatý, toplumsal ve idari hizmetler, eðitim, cemaatleþme, vs. gibi- sanal bir ortama taþýnýrken,
insanlar internete girdikleri anda ucu bucaðý olmayan bir dünyaya açýlmaktadýrlar.
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Enformasyon teknolojilerindeki bu geliþmeler bugün kamusal alaný da dönüþtürmektedir.
Kamunun birçok hizmeti sanal ortama taþýdýðý ve bunun giderek daha da artacaðý görülmektedir.
Trafik cezalarýnýn ödenmesinden, öðrenci bilgi sistemlerine; adli sicil kayýtlarýnýn sorgulanmasýndan,
icra takiplerine varýncaya kadar eðitim, saðlýk, adalet, güvenlik, ulaþým, seçim vb. birçok kamusal
hizmet alanýnda idari açýdan gündelik yaþama kolaylýk ve pratiklik saðlayan geliþmeler ilk bakýþta
herkesin beðenisini kazanmýþ durumda. Artýk birçok resmi bilgi, iþlem ya da belge için kapý kapý
dolaþmýyor, günlerce beklemiyoruz, ihtiyacýmýz olana birkaç dakika içinde ulaþabiliyoruz.

Ýdari açýdan e-devlet uygulamalarýnýn yarattýðý olumlu etkiler düþünülünce bu durumun
savunulmasý ve hatta daha da geniþletilmesi gerekliliði düþünülebilir.  Fakat devlet ve insan arasýnda
kurulan iliþki kamusal alanda enformasyon teknolojilerinin kullanýmý konusuna yaklaþým da
belirleyici olmaktadýr. 

Demokrasinin tüm kurumlarý ile iþletilmediði, denetim sisteminin kapalý olduðu, yargýnýn
yürütmenin etkisi altýnda olduðu, devletin kutsal olduðu, insan haklarýnýn devlet ve sermaye
karþýsýnda yok sayýldýðý, kamusal alan dahil toplumun her alanýnýn piyasaya açýldýðý, resmi ideoloji
dýþýnda kalan tüm düþüncelerin terörize edildiði, farklý düþünen, inanan, yaþayan, konuþan herkesin
suçlu sayýldýðý, toplumsal kutuplaþmadan ve milliyetçilikten sürekli yararlanýlan, güvenlikçi yönetim
anlayýþýnýn egemen olduðu, basýn ve medyanýn özgür olmadýðý Türkiye gibi bir ülkede enformasyon
teknolojilerinin de insan haklarýna saygýlý bir þekilde kullanýlýp geliþtirilmesi düþünülemez. 

Yukarýda da belirtildiði gibi ilk bakýþta gündelik yaþamý kolaylaþtýran somut pratikler olmasýna
raðmen birçok ülkede olduðu gibi Türkiye’de de enformasyon teknolojisi devlet ve sermaye çýkarýna
hizmet etmektedir. 

Tüm kiþisel bilgilerin ve e-devlet üzerinden yapýlan tüm iþlemlerin bir kopyasýnýn düzenli olarak
MÝT baþta olmak üzere güvenlik birimlerine verilerek fiþlemelerin yapýlmasý, Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý kurumlarda yapýlan iþlemlerden sonra bakanlýk yetkililerinin aileleri arayarak bilgi vererek
müdahale etmesi, binlerce kiþinin telefon konuþmalarýndan ya da ortam dinlemelerinden dolayý
cezaevlerine konulmasý, sigorta þirketlerinin, bankalarýn ulaþtýklarý kiþisel bilgiler sayesinde insanlarý
arayarak kiþisel bilgilerin gizliliðine müdahale edilmesi vb. çok sayýdaki örnek e-devlet
uygulamasýnýn daha çok neye hizmet ettiðini açýkça ortaya koymaktadýr. Bu da bize, insanlarýn
neredeyse tümünün kayýt altýna alýndýðý ve her hareketlerinin / iletiþimlerinin sürekli izlendiðini
göstermektedir.

Bu geliþmeler, kamusal alanda enformasyon teknolojilerinin kullanýmýnýn gözetim toplumundan
yana kaymaya baþladýðýný; kamusal ve özel yaþamda beliren özgürlük/mahremiyet ihlalleri
paralelinde, -teknoloji temelli- yeni iktidar yapýlarý ortaya çýktýðýný ifade etmektedir. 

Gözetim pratiklerinin gündelik yaþamýn tüm alanlarýnda egemenlik kurmalarý ve gözetim
toplumunun hükümranlýðýný ilan etmeye baþlamasýndaki baþlýca etken, iktidarlar/egemen güçler ile
enformasyon teknolojileri arasýndaki ortaklýk ve bu teknolojilerde görülen inanýlmaz geliþmeler
olmuþtur. Sanayi toplumunda dinamo görevini buharlý makinelerin üstlenmiþ olmasýndaki gibi;
enformasyon toplumda da bu görevi, mikro-teknolojilere dayalý olarak telekomünikasyon, bilgisayar
ve uydu sistemleri yüklenmiþtir. Bunlar sayesinde gözetim pratikleri, tarihin hiçbir döneminde
olmadýðý kadar sistematik ve etkin bir hale gelmiþtir. Enformasyon teknolojilerinde yaþanan
geliþmeler ve sosyo-ekonomik yapýdaki dönüþümler ile zirve noktasýna ulaþan gözetim pratikleri;
günümüzde tümüyle kurumsallaþarak toplumu her yönden çember içine almýþ, bireyleri yaþamýn her

– 122 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



anýnda ve gerçekleþtirdikleri tüm etkinliklerde merkezi bir gözetimin merceði altýna yerleþtirmiþtir.
Bu baðlamda, enformasyon teknolojilerinin mevcut getirilerinin yanýnda; iktidarlarýn merkezileþmesi,
totaliter eðilimlerin gün ýþýðýna çýkmasý, özgürlüklerin kýsýtlanmasý ve mahremiyetlerin ortadan
kalkmasý gibi olumsuz sonuçlarý da söz konusudur. Bu sayede, bir yandan bireyler/toplum denetim
altýna alýnabilirken, diðer yandan da egemen güçlerin iktidarlarý en üst seviyeye taþýnmaktadýr.
Toplumsal yaþama bir eyleyen ve/veya tüketici olarak katýlan insanoðlu, günümüzde gözetim
teknolojilerinin nefesini her an biraz daha fazla ensesinde hissetmeye baþlamaktadýr. Bu nedenle,
toplumsal yaþamdaki sonuçlarýný her yönüyle ele almadan, teknolojik determinist eðilimler içinde
yeni teknolojileri çýlgýnca bir iþtah ile hayatýmýza buyur etmek ve kutsamak, madalyonun karanlýk
yüzünün gözden kaçýrýlmasýna neden olabilecektir. Buna baðlý olarak, insanlýða sunulmakta olan
imkanlar tüm yönleriyle yeniden ele alýnmalý ve üzerinde tekrar tekrar düþünülmelidir.

Ýnsan haklarýna saygýlý, demokrasinin tüm kurallarý ile iþletildiði, yargýnýn baðýmsýz olduðu bir
yönetim anlayýþý olmadan e-devlet uygulamalarý da bugün olduðu gibi bir baský aracý olarak kullanýlacaktýr. 

Ýstihdam ve Çalýþma Hayatý 
Planda, istihdamýn arttýðý, kayýtdýþý istihdamýn düþtüðü, memur ve iþçilerin ücretlerinin arttýðý,

iþ saðlýðý ve güvenliði önlemleri alýndýðý, sendikalý sayýsýnýn arttýðý, toplu sözleþme mevzuatýnda
ilerlemelerden söz edilmektedir. 

Oysaki, kayýt dýþý ekonominin %40’larda olduðu, esnek ve kuralsýz çalýþmanýn yaygýnlaþtýðý,
çalýþma yaþýndaki nüfusun istihdam oranýnýn %50 olduðu (kadýnlarda %30) bir ülkede;  iþsizliðin
düþtüðünden bahsetmek ancak ve ancak istatistik oyunlarýyla mümkün olur. 

Bütün baský ve engelleme giriþimlerine, iþten atýlma pahasýna raðmen yüzlerce iþyerinde iþçilerin
giriþtiði sendikal örgütlenmeler, iþverenin tehditleri, kolluðun þiddeti, yetki mevzuatýnýn uzun sürmesi
nedeniyle kalýcý olamamaktadýr.  Yine, siyasi iktidarýn sendikalarý itibarsýzlaþtýrma ve etkinliðini
kýrma giriþimleri her geçen gün baþka biçimler alarak ilerlemektedir. Örgütlü iþyerlerinde yandaþ
sendikalarýn örgütlenmesini teþvik ederek emekçileri bölme giriþimlerine, son dönemde, THY’de ve
Çay Kur’da olduðu gibi bizzat grev kýrýcýlýðý rolü de eklenmiþ bulunmaktadýr. 

6331 sayýsý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanmýþ
ve 30.12.2012 tarihinden bu yana da yürürlüktedir.  Ancak, hala iþverenlerin ve kamu otoritesinin almasý
gereken önlemleri almamasý nedeniyle iþçiler beþer, onar iþ cinayetlerine kurban gitmektedir. Ýþ kazalarýnda
hayatýný kaybeden iþçi sayýsý her yýl artmaktadýr. 2008 yýlýnda iþ kazalarýnda hayatýný kaybeden iþçi sayýsý
865 iken, 2009 yýlýnda 1.171’e, 2010 yýlýnda 1.444’e, 2011 yýlýnda 1.700’e ulaþmýþtýr.

Ýþ kazalarýnýn çoðunluðu 50’nin altýnda çalýþan bulunan iþyerlerinde meydana gelmektedir. 2006
yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 60’ý, 2007 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 62’si,
2008 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 61’i, 2009 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 64’ü,
2010 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 57’si, 2011 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn
% 53’ü, 50’nin altýnda iþçi çalýþtýran iþyerlerinde meydana gelmektedir.

Ancak, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasanýn 8. Maddesine göre belirtilen tehlike sýnýflarýna göre,
çalýþan sayýsýna bakýlmaksýzýn iþyerlerinde iþ güvenliði uzmaný bulundurulmasý yükümlülüðü,
tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerleri için 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüðe girecekken, iþverenlerin
isteði üzerine ertelenmesi gündeme getirilmiþtir. Belirtmek gerekir ki, bu erteleme iþverenleri bir
süre daha masraftan ve kanuni yükümlülükten kurtarýr, ancak siyasi iktidarý sorumluluktan
kurtarmayacaktýr. 
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Siyasi iktidar tarafýndan uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle iþçi ve emekçiler yüz elli yýl
önce kazandýklarý haklarý gasp edilmekte,  kuralsýz, güvencesiz, sendikasýz, saðlýksýz  koþullarda
düþük ücretle, günde 12- saate kadar çalýþmaya zorlanmaktadýr.

Türkiye’de yasal çalýþma süresi haftalýk iþçilerde 45, memurlarda 40 saat olmasýna raðmen;
özellikle özel iþyerlerinde fiili çalýþma süresi 55 ile 59 saat arasýnda deðiþmekte, istihdamýn yaklaþýk
4’te 1’inden fazlasý 60 saatin üzerinde çalýþmaktadýr.

OECD’nin, çevre, ekonomi ve sosyal alanlara iliþkin istatistiklerin yer aldýðý “Factbook 2013”
baþlýklý çalýþmasýna göre; çalýþanlar Türkiye’de, Almanya’dan yýlda 464, Fransa’dan 401,
Ýngiltere’den 252, Ýspanya’dan 187, Japonya’dan 149, Ýtalya’dan 103 saat fazla çalýþmaktadýr.
Çalýþma sürelerinin uzamasý ve esnekleþmesi ile ölümlü iþ kazalarýndaki artýþ arasýnda karþýlýklý bir
iliþki vardýr. Yine, uzun sürelerle çalýþma, meslek hastalýðý riskini de tetiklemektedir.

Büyüyen ekonominin, büyüyen ihracat rakamlarýnýn iþçilerin uzun süre ve düþük ücretle
çalýþtýrýlmasý karþýlýðýnda gerçekleþtiði apaçýk ortadýr. Düþük ücret verilmesi nedeniyle, iþçiler daha
fazla sürelerle-çoðu zaman karþýlýksýz- çalýþmaya zorlanmaktadýr. Nitekim,  TÜÝK’in yoksulluk
verilerine göre; Türkiye nüfusunun % 30’u kiþi baþýna ortalama ayda 475 %16,1’i de 339 liranýn
altýnda bir gelirle yaþamaktadýr. 

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda sözleþmeli ve 4C’li geçici personel kapsamýnda istihdam edilen
personel sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Yýllarca ayný iþyerinde, sürekli ayný iþi yapmalarýna karþýn,
geçici personel aleyhine eþitsizlik ve ayrýmcýlýk hakkaniyet ilkesini zedelemektedir.

Bilim ve teknolojideki geliþmeler doðrultusunda, taþeronlaþtýrma, esnek, kuralsýz çalýþmaya son
verilmesi, asgari ücretin arttýrýlmasý ve çalýþma sürelerinin düþürülmesiyle istihdam artacaðý gibi iþ
kazalarý azalacak, sosyal hukuk devleti olma ilkesi kýsmen gerçekleþmiþ olacaktýr. çalýþma sürelerinin
düþürülmesi,  18 yaþýn altýnda çalýþmanýn yasaklanmasý, ücretli doðum izninin uluslararasý
standartlara yükseltilmesi, kadýn ve çocuk emeðinin korunmasýna yönelik önlemler alýnmasý
gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik 
Sosyal güvenlik hakký anayasal bir hak olup Anayasanýn; 2’nci maddesinde devletin sosyal bir

hukuk devleti olduðu, 60’ıncý maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkýna sahip olduðu, devletin
her türlü sosyal güvenlikle ilgili tedbirleri alýp teþkilat kurmasý hususlarý düzenlenmiþtir. Yine
Anayasamýzýn 49’uncu maddesinde, çalýþmanýn, herkesin hakký ve ödevi olduðu, Devletin,
çalýþanlarýn hayat seviyesini yükseltmek, çalýþma hayatýný geliþtirmek için çalýþanlarý ve iþsizleri
korumak, çalýþmayý desteklemek, iþsizliði önlemeye elveriþli ekonomik bir ortam oluþturmak ve
çalýþma barýþýný saðlamak için gerekli tedbirleri alacaðý belirtilmiþtir.

Sosyal Güvenlik açýðý Gayri Safi Milli Hasýlanýn yüzde 4’ü kadar olup gittikçe de düþme
eðilimindedir. AB ülkeleri ortalamasýnda sosyal güvenlik açýklarý Milli Gelirin yüzde 16’sý kadardýr. Kuzey
Ülkeleri olan Ýsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde de bu oran Milli Gelirin yüzde 19’u kadardýr.

Bu plan döneminde saðlýk harcamalarýna yapýlan bütçe transferinin büyük bir bölümü ilaç
tekellerine ve özel hastanelere gittiði halde, metinde buna hiç deðinilmemiþtir. Yine sosyal güvenlik
sisteminin açýðýnda meydana gelen 0.6 oranýndaki açýkta, siyasi iktidarýn sýk sýk baþvurduðu “prim
teþviklerinden kaynaklanan transferler”in payýndan hiç söz edilmezken, emekli aylýklarýný öne
çýkarmasý, hedefi saptýrmaktýr.
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Bu dönemde, “kendi hesabýna çalýþan sigortalý sayýsý yýllýk ortalama yüzde 0,9 oranýnda
azalmýþtýr”. Bu demektir ki, küçük esnaf iflas ediyor, batýyor, emekli dahi olamýyor.

Bu dönemde, kayýt dýþý istihdamýn %47’den %39 düzeyine gerilediði belirtilmektedir. Bu
düþüþte, iþçilerin ve sendikalarýn itirazlarýna raðmen iþsizlik fonundan verilen teþvikler sonucu yapýlan
geçici istihdamýn etkili olduðu itiraf edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarýnýn açýklarýný kapatmak ve “aktüeryal denge” oluþturmayý amaçlayan
5510 Sayýlý Kanun’un yürürlüðe girdiði 2008 yýlýndan sonra, býrakalým “aktüeryal denge”yi, saðlýk
ve sosyal güvenlik sisteminin bütün dengeleri alt üst olmuþ, saðlýk ve sosyal güvenlik giderlerinin
aþýrý artmasý sonucunda sistemdeki açýk alarm vermeye baþlamýþtýr. 2008 yýlýnda 29 milyar 936
milyon TL olan toplam açýk, 2009 yýlýnda 42 milyar 836 milyon TL’ye, 2012 sonu itibariyle 50
milyar TL’ye yaklaþmýþtýr.

Planda bireysel emeklilik sistemi teþvikleri yeniden düzenlenmiþ, vergi teþviki yerine devlet
katkýsý uygulamasýna geçilmiþ olduðu belirtilmektedir. Hükümetin doðrudan ve dolaylý destekleri ile
bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn sayýsý bugün 2,8 milyonu aþmýþtýr. AKP hükümeti, geçtiðimiz ay
yapýlan yasa deðiþikliði ile bireysel emeklilik sistemine katýlanlara yüzde 25 devlet katkýsý ve
þirketlere yönelik çeþitli vergi kolaylýklarý getirerek, yasasýnda önemli deðiþiklikler yapmýþ ve bireysel
emeklilik sistemini her yönden destekleyeceðini ilan etmiþtir. 

Kamusal emekliliði tasfiye etmenin önemli adýmlarýndan birisi olan bireysel emeklilik sistemi,
muhtemel krizlere karþý sistemin esneklik kazanmasý açýsýndan kiþilerin bilinen anlamda emekli
olmasýndan çok, “yatýrým” ve “tasarruf” amaçlý olarak uygulandýðýndan, sistemi sosyal güvenlik
açýsýndan “emeklilik” olarak deðerlendirmek söz konusu deðildir. Yapýlan yasal düzenlemeler ve
teþviklerle asýl amaçlanan devlet desteði ile bireylerin tasarruf oranýný arttýrmak ve emeklilik
fonlarýnda biriken ciddi büyüklükteki paralarýn bireysel emeklilik þirketleri eliyle finansal iþlemler
üzerinden deðerlendirilmesidir. 

Önceleri kamusal emekliliði tamamlayýcý olarak gündeme getirilen, ancak zaman içinde kamusal
emeklilik sistemlerine karþý ciddi bir alternatif haline gelen bireysel emeklilik, kamusal emeklilik
sisteminin tasfiyesi açýsýndan önemli bir adým olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Esnek çalýþma ve emeklilik sistemi
Ulusal Ýstihdam Stratejisi’nin parça parça hayata geçirilmesi ile birlikte, son yýllarda giderek

yaygýnlaþan esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþma koþullarý sosyal güvenlik kapsamýndaki kiþi
sayýsýnýn olmasý gerekenin çok altýnda kalmasýna ve hükümetin de sýk sýk propaganda malzemesi
yaptýðý aktif-pasif oranýn (çalýþan/emekli oraný) düþmesine neden olmuþtur. 

Özellikle son 10 yýl içinde düzenli çalýþma koþullarý ve düzenli çalýþma sürelerinin yerini esnek
çalýþma biçimleri ve esnek çalýþma süreleri almaya baþladýðýndan, baþta iþçi ve emekçiler olmak
üzere, bir þekilde çalýþma yaþamýnýn içinde olan toplum kesimleri ve onlarýn aileleri yaþanan
deðiþikliklerden olumsuz etkilenmeye baþlamýþtýr. 

Dünyada ve Türkiye’de sosyal güvenlik ve saðlýk sistemlerinin krize girmesinin nedeni
“emeklilik yaþ sýnýrlarý” ya da “ödenen prim gün sayýsý”nýn azlýðý deðildir. Çünkü mevcut sosyal
güvenlik sistemleri; iþçi ve emekçilerin asgari olarak düzenli bir iþte sigortalý olarak (emeklilik ve
saðlýk sigortasý), 25-30 yýl çalýþarak emekli olmalarýný, bu süre içinde saðlýk sisteminde de her tür
saðlýk hizmetini parasýz olarak almalarý üstüne kurulmuþtur. Bu sistem, bugüne kadar tüm
eksikliklerine ve yetersizliklerine raðmen olumlu bir iþlev görmüþtür. 
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Esnek çalýþma biçimlerinin, üretim ve hizmet birimlerinde mevcut çalýþma iliþkileri sistemini
parçalayarak; düzenli ve belirli bir iþ günü, belirli bir iþ haftasý ve sigortalý çalýþma zorunluluðunu
(yasalarda bu zorunluluk olmasýna karþýn) ortadan kaldýrmýþ olmasý; bir bütün olarak sosyal güvenlik
sistemlerini asýl çöküþe götüren nedendir. Ortaya çýkan açýklarýn hazineden karþýlanmasý yerine
hükümetler; bunu giderek sayýsý ve prim ödeme imkanlarý azalan sigortalýlarýn üzerine yýkan
yöntemleri devreye sokmuþ ancak bütün müdahalelere raðmen, piyasa odaklý çözüm önerileri
sistemdeki çöküþü daha da derinleþtirmiþtir. 

Sosyal güvenlik ve sistemini tahrip eden temel faktör; çalýþma düzeninin esnekleþtirilerek,
çalýþma iliþkilerine kuralsýzlýðýn egemen olmasýdýr. Buna raðmen, siyasi iktidar esnek çalýþma
biçimlerinde ýsrar etmektedir.

“Aktif-pasif oranýný ve aktüeryal dengeyi iyileþtirmek amacýyla emekli aylýðý hesaplamalarýnda
kullanýlan parametreler, kiþilerin çalýþma hayatýnda daha uzun süre kalmasýný teþvik edecek þekilde
düzenlenecektir.” denilmektedir. Oysa ki;

1 Ekim 2008’de yürürlüðe giren 5510 Sayýlý SSGSS Kanunu’na göre emekli maaþlarý yýllýk
baðlanma oranlarýnýn kademeli olarak düþürülmesi hedeflenmiþtir. Buna göre örneðin Emekli
Sandýðý’na baðlý olarak çalýþan bir kamu emekçisinin 5510 sayýlý Kanun yasalaþmadan önce emekli
olduðunda emekli maaþý baðlama oraný yýllýk yüzde 3 iken, yasadan sonra 2016 yýlýna kadar yüzde
2,5 oranýna, 2016 sonrasýnda ise yüzde 2’ye düþmüþtür. Buna göre 5510 Sayýlý Kanun’un getirdiði
deðiþiklik nedeniyle kamu emekçilerinin emekli maaþlarýndaki düþüþ oraný yüzde 33’ü bulmaktadýr.
Yasal deðiþiklikten önce SSK ve Bað-Kur’dan emekli olanlarýn 1 Ekim 2008 öncesi emekli maaþý
baðlama oraný yýllýk yüzde 2,6 iken, yasadan sonra yüzde 2,5, 2016’dan sonrasý için ise yüzde 2
sýnýrýna çekilerek toplamda SSK ve Bað-Kur emekli maaþlarýnda yüzde 23 düþüþ gerçekleþtirilmiþtir. 

Hasip Kaplan Adil Zozani
Þýrnak Hakkari
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