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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının 
Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre ilişikte 
gönderilmiştir.
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	 Esas	No:	3/777

	 Karar	No:	12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3/777 esas numaralı “Onbirinci	 Kalkınma	 Planının	 (2019-2023)	 Sunulduğuna	 Dair	
Cumhurbaşkanlığı	 Tezkeresi” Komisyonumuzun 09/07/2019, 15/7/2019 ve 16/7/2019 tarihlerinde 
yaptığı 32 nci, 35 inci ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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.1- GİRİŞ
30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün 

Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanınca imzalanan ve 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 8/7/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen “Onbirinci Kalkınma Planının (2019-2023) 
Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi”, 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince 24 saat içinde gündeme alınmıştır. Komisyonumuzun 9/7/2019 tarihinde yaptığı 32 nci 
birleşiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından Komisyona sunulan 11. Kalkınma 
Planı, sunumun ardından verilen beş günlük arayı müteakiben 15/7/2019 tarihinde başlayıp, 16/7/2019 
tarihinde sona eren 35 ile 36 ncı birleşimlerinde iki bölüm halinde görüşülmüştür. Görüşmeler, 
yürütmeyi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY ile Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

2- CUMHURBAŞKANI     YARDIMCISININ     11.     KALKINMA PLANINI KOMİSYONA 
SUNUŞU

Komisyonumuzun 9/7/2019 tarihindeki 32 nci birleşiminde 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ile 
ilgili olarak Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yapılan sunuşta;

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 
11. Kalkınma Planının on beş yıllık perspektifle hazırlandığı ve başta Orta Vadeli Program olmak üzere 
ülkemizin diğer politika dokümanları ile stratejik planlarının hazırlanmasında temel dayanak olacağı,

- Planın, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinden çok 
sayıda katılımcının desteği ve işbirliği ile hazırlandığı, hazırlanma sürecinde 75 özel ihtisas komisyonu 
ve çalışma grubunun oluşturulduğu, yaklaşık 3 bin 500 kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin Planın hazırlanmasına katkı sunduğu, ayrıca görüş alışverişi 
kapsamında düzenlenen 267 çalıştayda 12 bin kişinin katkısının alındığı, bununla birlikte internet 
üzerinden de “vatandaş anketi” yoluyla yaklaşık 19 bin kişinin fikir ve önerilerinin alındığı,

- Günümüzde küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve siyasi güç dengelerinin hızlı 
bir şekilde değiştiği ve uluslararası işbirliklerinin çeşitlendiği göz önüne alındığında, tüm dünya 
ülkelerinin kalkınma ve ekonomik büyüme süreçlerinin çok daha stratejik bir yaklaşımla yönetilmesi 
gerekliliğinin ortaya çıktığı,

- Ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için temel 
bir yol haritası olan Kalkınma Planının, orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynaklarımızın 
artırılarak ortak bir anlayış çerçevesinde daha üretken alanlara yönlendirilmesinde yol gösterici olacağı,

- Kalkınma Planında, milli teknolojiye yoğunlaşılması yoluyla uluslararası düzeyde rekabet gücü 
kazanılması ve daha fazla katma değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine erişilmesinin 
öngörüldüğü,

- Planda, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi ile temel hak ve hürriyetlerin 
geliştirilmesinin yanı sıra ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, toplumsal refahın artışı ve adil 
paylaşımı ile süreklilik arz eden gelişmişlik yöneliminin öncelikli amaçlar olarak belirlendiği,

- Tüm dünyada demografik yapının hızla değişmesi, göç ve nüfus hareketlerinin artması, hızlı 
şehirleşmenin yaşanması ve nüfusun yaşlanmasının gözlendiği ve bunun sosyal güvenlik ve sağlık 
sorunları ile sosyal uyum problemlerini beraberinde getirdiği, bununla birlikte işgücü piyasaları ile 
sosyal yapılardaki hızlı dönüşümün beşeri sermayenin niteliğine yönelik sosyal altyapı yatırımlarını 
zorunlu hale getirdiği,
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- Dünya ekonomisinin, imalat sanayii üretiminde gözlenen yavaşlama ve küresel ticaret 
hacmindeki azalma sebebiyle ivme kaybettiği; yatırım, ticaret, verimlilik ve ücret artışlarındaki 
görünümün zayıflaması, borç oranlarının yükselmesi, gelir eşitsizliğinin artması ve Çin’deki büyümenin 
yavaşlamasının küresel iktisadi faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğu; bu gelişmeler neticesinde 2014-
2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 oranında büyüyen dünya ekonomisinin 2019 yılında bir 
miktar ivme kaybederek yüzde 3,3 oranında büyümesinin beklendiği,

- 2014-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,1 oranında büyüyen gelişmiş ekonomiler ile yüzde 
4,6 oranında büyüyen yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin, 2019 yılında bir miktar 
ivme kaybederek sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,4 oranında büyümelerinin beklendiği,

- Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının destekleyici politikaları neticesinde 2019-2023 
döneminde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin bir miktar toparlanma kaydederek 
yıllık ortalama yüzde 4,7 oranında büyümesinin öngörüldüğü, buna karşın aynı dönem için gelişmiş 
ekonomilerin iktisadi faaliyetindeki ivme kaybının devam ederek yüzde 1,7 oranında büyümesinin 
beklendiği,

- Özellikle ABD ve Çin arasında karşılıklı misillemelerle ilerleyen ticaret gerilimlerinin yanı sıra 
dünya genelinde zayıflayan yatırımlar ve üretim ile beraber önümüzdeki dönemde finansal krizden bu 
yana en düşük seviyelerde seyretmesi beklenen dünya ticaret hacminin 2019-2023 döneminde yıllık 
ortalama yüzde 3,8 oranında artmasının öngörüldüğü,

- Gelişmiş ekonomilerde küresel kriz sonrası uygulanan büyüme ve istihdamı artırma odaklı 
politikaların etkisiyle 2010-2013 döneminde ortalama yüzde 8,1 olan işsizlik oranlarının 2014-2018 
döneminde ortalama yüzde 6,2 seviyesine gerilediği, söz konusu oranın 2019 yılında yüzde 5 olarak 
gerçekleşeceği ve 2019-2023 döneminde dünya genelinde işsizlik oranının yüzde 5’ler seviyesindeki 
seyrini sürdüreceği,

- Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde son dönemde genel devlet brüt borç stoğunun 
büyük ölçüde arttığı, söz konusu ekonomilerde önümüzdeki dönemde de borçlanma eğiliminin devam 
etmesi ve 2023 yılında genel devlet brüt borç stokunun Gayri Safı Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) oranının 
yüzde 58,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği,

- 2018 yılı başında İran ve Venezuela’daki gelişmeler nedeniyle yaşanan arz sıkıntıları sonucu 
yükselen Brent türü ham petrol fiyatlarının, aynı yılın sonlarında küresel ekonomiye dair olumsuz 
beklentiler ve ABD petrol üretim ve stoklarının önemli ölçüde yükselmesi üzerine petrol fiyatlarının 
gerileme gösterdiği, 2019 yılı başından itibaren ise OPEC+ ülkelerinin petrol arzını azaltmaları ve ABD 
ile İran arasında artan gerginlik dolayısıyla petrol fiyatlarının yükseliş eğilimine girdiği, önümüzdeki 
dönemde petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki jeopolitik olaylar, ABD ile İran arasındaki gerilim, 
ABD’deki üretim miktarı, OPEC’in üretim kısıntıları, küresel talebi belirleyen ekonomik aktivite ve 
ticaret gerilimlerinin seyrine göre şekillenmesinin beklendiği,

- Önümüzdeki dönemde korumacı ticaret politikası eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, 
Brexit’e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun yarattığı finansal kırılganlıkların 
küresel ekonomik görünümü zayıflattığı, bu ortamda gelişmekte olan piyasalara sermaye girişlerinde 
düşüş yaşanmasının önümüzdeki dönem için önemli bir risk oluşturduğu,

- Küresel ekonominin zayıfladığı bu dönemde ülkelerin politika uyumunun sağlanması, maliye 
ve para politikalarının dengeli uygulanmasının, tasarruf ve verimlilik artışı odaklı yapısal reformlara 
öncelik verilmesinin küresel talebi ve büyümeyi canlandırmada, vatandaşların gelir, refah ve yaşam 
standartlarının artırılmasında önemli rol oynayacağı,
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- Kalkınma planının vizyonunun “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve 
müreffeh Türkiye” olarak belirlendiği, bu kapsamda Planda istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi 
üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile 
hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim olmak üzere beş temel gelişme eksenine yer verildiği,

- “İstikrarlı ve güçlü ekonomi” ekseni altında ekonomi, para, maliye ve gelir politikaları arasındaki 
uyumun güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının geliştirilerek piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve 
kurallı, tam rekabetçi serbest piyasanın gelişiminin desteklenmesinin öngörüldüğü,

- “Rekabetçi üretim ve verimlilik” ekseni altında ekonomide rekabetçilik ve verimlilik artışının 
sağlanarak üretimde hedeflenen yapısal dönüşüm ve refah artışına destek sağlayacak politikaların 
benimseneceği, ayrıca sanayileşmenin hızlandırılması ve özellikle imalat sanayii başta olmak üzere 
yerli üretimin artırılmasının öngörüldüğü,

- “Nitelikli insan ve güçlü toplum” ekseni altında, büyüme ve refahtan tüm toplum kesimlerinin adil 
bir şekilde faydalanması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik politikalara odaklanıldığı,

- “Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında çevrenin korunması, şehirlerde 
ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına 
yönelik hedef ve politikalara yer verildiği,

- “Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim” ekseni altında hukuk devleti ve 
demokratikleşme ilkelerinin güçlendirilmesi, kamu yönetiminde katılımcılık, şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin benimsendiği iyi yönetişim anlayışını destekleyen hedef ve politikaların ele alındığı,

ifade edilmiştir.
Kalkınma Planında belirlenen gelişme eksenleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

OKTAY tarafından;
İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi ekseni altında;
- Kalkınma planının ihracata dayalı istikrarlı büyüme modeli üzerine odaklandığı, ithalata daha az 

bağımlı bir üretim yapısının benimsendiği, bu amaçla sanayi sektöründe teknolojik dönüşümü sağlayarak 
verimliliğin yükseltilmesi ve katma değer artışının elde edilmesinin hedeflendiği, ayrıca yatırım 
teşvik  politikaları aracılığıyla özel sektörün yatırımlarının öncelikli sektörlere yönlendirilmesinin 
amaçlandığı,

- Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesinin, Plan 
dönemi sonunda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara ulaşmasının, Satınalma Gücü Paritesi (SAGP) 
cinsinden kişi başına milli gelirin 37 bin doları aşmasının hedeflendiği,

- Plan dönemi boyunca 4,3 milyon yeni istihdam sağlanmasının ve işsizlik oranının dönem sonunda 
yüzde 9,9’a gerilemesinin öngörüldüğü,

- Cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin olası şoklara daha dayanıklı hale gelmesine 
katkı sağlayacak olan yurt içi tasarrufların artırılmasının amaçlandığı, Plan dönemi sonunda yurt içi 
tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30’un üzerine çıkarılmasının hedeflendiği,

- Plan döneminde, uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226,6 milyar dolara, 
ithalatın 293,5 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü,

- Turizmde hedeflenen gelir artışı nedeniyle cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem 
sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü,

- Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı temel alan para politikasına devam edileceği, güçlendirilmiş 
politika koordinasyonu sonucu enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli bir şekilde yakınsamasının 
beklendiği, bu doğrultuda, bir yandan dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülürken, diğer yandan fiyat 
istikrarının sağlanması için diğer tüm araçların kararlılıkla kullanılmasına devam edileceği,
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- Finansal piyasaların reel sektörün finansman ihtiyacını düşük maliyetle karşılayacak ve farklı 
nitelikteki finansal araçları kullanıma sunacak bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği,

- Kamu mali disiplininin korunması ve harcama politikasının Plan hedefleri doğrultusunda 
uygulanmasının öngörüldüğü, bununla birlikte program bütçe sistemine geçileceği, vergi adaletini 
güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacağı, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin 
artırılacağı,

- Plan dönemi sonunda, milli gelire oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet 
açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının yüzde 2 olarak gerçekleşmesinin hedeflendiği,

- Ülkedeki aktüeryal denge gözetilerek bir yandan sosyal güvenlik sisteminin mali 
sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, diğer yandan emeklilik ve sağlık harcamalarının kamu maliyesi 
üzerindeki baskısının kontrol altına alınmasının amaçlandığı,

- Kamu işletmelerinde karlılık ve verimliliğin sağlanması amacıyla fiyat ve tarifelerin ticari 
esaslara göre belirlenmesinin ve ürün optimizasyonunun artırılmasının hedeflendiği,

Rekabetçi Üretim ve Verimlilik ekseni altında;
- Kalkınma Planında verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin hızlandırılması 

ve istikrarlı büyümenin dinamiği olarak değerlendirilen imalat sanayiinde yapısal dönüşümün 
sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yapıldığı, yapılan çalışmalar neticesinde kimya, 
ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları sektörlerinin 
öncelikli sektörler olarak belirlendiği,

- Türkiye’nin rekabetçi üretim yapısını güçlendirerek verimlilik kazanımı sağlayabilmesi için 
hızlandırıcı, ekosistemi iyileştirici ve sürdürülebilirlik sağlayıcı politikalar olmak üzere üç başlık 
altında yatay politika alanlarının belirlendiği, hızlandırıcı yatay politikalar ile güçlü fınansal yapının 
oluşturulması ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının, ekosistemi iyileştirici yatay politika ile iş ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesinin, sürdürülebilirlik sağlayıcı politikalar ile nitelikli insan kaynağının 
artırılması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği,

- Üretim ve verimliliğin artırılması için güçlü ve somut kamu politikalarıyla özel kesim ile yakın 
işbirliği ve üst düzey bir karar alma ve koordinasyon mekanizması oluşturulmasının tasarlandığı, yerli 
üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bağlayıcı ve yönlendirici karar almak üzere, 
Cumhurbaşkanı başkanlığında “Sanayileşme İcra Kurulu” oluşturulacağı, kurulun sekreteryasının 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüleceği,

- Sanayileşme İcra Kurulu tarafından kullanılacak gerekli bütçe kaynağı oluşturularak, Kalkınma 
ve Yatırım Bankasının öz sermayesinin 10 milyar TL, ihracat kredilerine yönelik olarak Eximbank’ın 
öz sermayesinin 10 milyar TL artırılacağı, banka kredilerinde imalat sanayiinin payının yükseltileceği, 
girişim sermayesi sisteminin büyütüleceği, yatırım teşvik sistemiyle ilave destekler sağlanacağı, Kredi 
Garanti Fonunun yüzde 50’sinin imalat sanayiine tahsis edileceği, KOSGEB desteklerinden imalat 
sanayiine ayrılan payın yüzde 75’e çıkarılacağı,

- Özel sektör yatımlarına ilişkin mevzuat hazırlıkları yapılarak kamu ile yatırımcı arasında yatırım 
ombudsmanlığı sistemi oluşturulacağı, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma 
sürelerinin önceden ilan edilmesinin sağlanacağı, Bakanlıklarda “Yatırım Koordinasyon Birimleri” 
oluşturulacağı, öncelikli sektörlerde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulanmaya 
başlanacağı, esnek ve öngörülebilir, hibe desteğini de içeren yatırım teşvik sistemine geçileceği, 
teşviklerin sadeleştirilerek öncelikli sektörlere ağırlık verileceği, ilave kaynaklarla toplam 64 OSB, 
31 KSS, 18 Endüstri Bölgesi tamamlanarak yatırım için araziye erişim imkanının kolaylaştırılacağı, 
mevcut OSB’lerin altyapılarının iyileştirilerek daha nitelikli hizmetler sunmasının temin edileceği,
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- Uluslararası yatırımların daha fazla çekilebilmesi için proje bazlı teşvik sisteminde stratejik ürün, 
yüksek teknoloji ve ihracata yönelik yeni yatırımlara öncelik verileceği, Yatırım Ofisinin tek durak ofis 
olarak yetkilendirileceği, Yatırım Ofisi bünyesinde ilgili kurumların izin, onay süreçlerine ilişkin bilgi 
girişi yapacağı yatırım süreçlerini hızlandıran Merkezi Yatırım Bilgi Sistemi kurulacağı,

- İmalat sanayiinde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması, 
mesleki eğitimin ve yüksek öğretimin iş dünyası ile entegre edilmesi, nitelikli insan kaynağı için istihdam 
teşviklerinin basitleştirilmesi ve bu teşviklerde öncelikli sektörlere ağırlık verilmesinin amaçlandığı, bu 
kapsamda mesleki beceri envanteri çıkarılarak meslek liselerinin ve MYO’ların öncelikli sektörlere göre 
ihtisaslaşmasının sağlanacağı, meslek liselerinin ve MYO’ların teknolojik donanımının yenileneceği, 
uygulamalı eğitim yapılması ve nitelikli eleman yetiştirilmesinin sağlanacağı, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu işgücü profiline göre müfredat güncellemesinin yapılacağı, nitelikli ve deneyimli yabancı 
işgücününün ülkemize gelişinin teşvik edileceği,

- Güçlü lojistik ve enerji altyapısı başlığı altındaki politika ve tedbirlerle imalat sanayiinin 
ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle sağlanacağı, karasal yük 
taşımacılığında demiryolunun payının yüzde 5,15’ten yüzde 10’a çıkarılacağı, 38 adet OSB, özel 
endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine 294 km uzunluğunda demiryolu iltisak 
hattı yapılacağı, yük taşımacılığına yönelik demiryolu projelerinin tamamlanacağı, demiryollarında 
2.657 km’lik elektrik ve 2.654 km’lik sinyal yatırımı yapılacağı, yük ağırlıklı İl Yolları projelerinin 
tamamlanacağı, Çandarlı ve Filyos Limanlarının tamamlanacağı, Doğu Akdeniz bölgesinde transit 
yük odaklı büyük ölçekli bir ana liman oluşturulacağı, İstanbul’un uluslararası hava kargo ve aktarma 
merkezi olmasının temin edileceği, gümrüklerde tek durak kontrol uygulamalarının yaygınlaştırılacağı, 
Çukurova Havalimanının tamamlanacağı,

- Kritik teknolojiler ile Ar-Ge ve yenilik yatay alanında yer alan politika ve tedbirlerle imalat 
sanayiinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılması 
yönünde Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulmasının 
sağlanacağı, Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının yüzde 57’den yüzde 67’ye yükseltilmesinin 
amaçlandığı, kritik teknolojilerde altyapı ve nitelikli insan kaynağının güçlendirileceği, imalatçı 
firmaların dijital dönüşüm projelerinin destekleneceği, Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek 
Programı uygulanarak 14 adet Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin kurulacağı, endüstriyel bulut 
için teknoloji tedarikçilerine finansal teşvik verileceği,

- Öncelikli sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla sadece bu sektörlere yönelik bazı 
tedbirlere yer verildiği, bu kapsamda Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde arazi tahsislerinin 
yapılacağı, Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesislerinin kurulacağı, ilaç ve tıbbi cihaz 
üretiminin yer alacağı, şehir hastaneleri ile ortak çalışabilecek birisi Ankara Sağlık Vadisi olmak 
üzere üç adet sağlık teknoloji geliştirme bölgesi oluşturulacağı, klinik araştırmaların Ar-Ge desteği 
kapsamına alınacağı, büyük ölçekli makine kümelenme programının uygulanacağı, yerli makine 
alımının ilave olarak destekleneceği, yerli marka otomobil projesinde seri üretim aşamasına geçileceği, 
5G baz istasyonu geliştirme çalışmalarının tamamlanacağı, raylı sistem araçlarının yerli imkânlarla 
üretilmesinin sağlanacağı,

- Öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayi sektörlerinin öncelikli gelişme 
alanları olarak belirlendiği, tarıma yönelik olarak 2 milyon hektar arazinin sulamaya açılmasının, 
tarla içi basınçlı sulama sisteminin kurulmasının, arazi bankacılığı sisteminin kurulmasının, arazi 
toplulaştırma ve sulama çalışmalarının eşgüdüm içinde yürütülmesinin, arazi toplulaştırma alanının 
3,6 milyon hektardan 6,2 milyon hektara yükseltilmesinin ve tarımsal desteklerin artırılmasının 
hedeflendiği,
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- Turizm sektörüne yönelik olarak 2023’te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine 
ulaşılmasının, kişi başına harcamanın 647 dolardan 867 dolara çıkarılmasının, 300 bin yeni yatak 
kapasitesi oluşturulmasının, konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılmasının, 
gastronomi, golf, alışveriş, kruvaziyer, inanç, kış, sağlık gibi türler başta olmak üzere turizmin 
çeşitlendirilmesi suretiyle 12 aya yayılmasının, yeni kaynak pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerine 
ağırlık verilmesinin amaçlandığı,

- Savunma sanayine yönelik olarak ihracatının 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılmasının, 
savunma sanayii yerlilik oranının yüzde 65’ten yüzde 75’e yükseltilmesinin, Altay Tankı, İnsansız Hava 
Aracı, askeri deniz platformunun envantere kazandırılmasının, yerli, yüksek irtifa hava savunma sistemi 
ile yerli, alçak veya orta irtifa hava savunma sisteminin envantere kazandırılmasının hedeflendiği,

- Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi için alternatif yöntemlerden biri olarak kullanılan Kamu 
Özel İşbirliği modeli ile bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin yanında önümüzdeki dönemde de 
inşası devam eden toplam 18.716 yataklı 11 adet şehir hastanesi ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, 
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri Kesimleri, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyolunun Malkara Çanakkale Kesimi, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, gibi otoyol 
projeleri ile İstanbul Havalimanı 2. Etabı, Çeşme Havalimanı, Salıpazarı Kruvaziyer Limanı, Haliç Yat 
Limanı ve Kompleksi Projelerinin tamamlanacağı,

- Etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosisteminin oluşturulması ve böylelikle bilgi üretme 
ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı, bu doğrultuda Ar-Ge harcamalarının GSYH 
oranının % 1,8’e yükseltilmesinin, tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısının 154 binden 300 bine 
çıkarılmasının hedeflendiği,

- Teknoloji odaklı girişimlerin tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek 
Paketinin hayata geçirileceği, hızlı büyüyen firmalara yönelik destek modeli geliştirileceği ve 
Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programının başlatılacağı,

- Enerji arzının sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve katlanılabilir maliyetlerle sağlanması 
amacıyla denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmalarının yoğunlaştırılacağı, 
elektrik iletim altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesinin sağlanacağı, Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin ilk ünitesi ile Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ve Kuzey Marmara Doğal 
Gaz Depolama Tevsii Projesinin tamamlanacağı, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 
artırılmasının sağlanacağı, kritik önemi haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik 
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacağı, Milli Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılacağı ve MTA’nın yurt dışında maden arama faaliyetlerinin geliştirileceği,

- Ulaştırma ve lojistik alanında Türkiye’nin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak 
denizyolu taşıma paylarının artırılması amacıyla Lojistik Master Planı ve Ulusal Ulaştırma Ana Planının 
tamamlanacağı, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hatlarının açılacağı, toplamda 4.382 
km Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hattının tamamlanacağı, otoyol dâhil 2.872 kilometre bölünmüş yol 
ve toplam 6.263 kilometre BSK kaplama yapılacağı, liman altyapısındaki dağınıklık ve verimsizliğin 
giderilmesinin sağlanacağı,

- Gümrük hizmetlerinde, bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılmasının, ticaretin ve seyahatin 
kolaylaştırılmasının, kaçakçılığın önlenmesinin sağlanacağı, işlemlerde şeffaflık ve öngörülebilirliğin 
esas alınacağı, gümrüklerde farklı kurumlarca tahsil edilen ücretlerin gözden geçirileceği ve 
bürokrasinin azaltılacağı, gümrüklerde görev alan tüm kurumlarda 7 gün 24 saat çalışma uygulamasına 
geçileceği, en önemli ticaret kanallarından biri olan e-Ticaret ile ihracatın artırılmasının sağlanacağı, 
e-Ticarette Güven Damgası Sisteminin yaygınlaştırılacağı,
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Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum ekseni altında;
- Kamu yatırımları içerisinde en fazla artışın eğitim sektöründe gerçekleşmesinin hedeflendiği, 

eğitim alanında yapılacak kapsamlı hamle ile tüm kademelerde tekli eğitime geçilmesinin ve okul 
öncesi eğitimde 5 yaşın zorunlu hale gelmesinin sağlanacağı,

- Yükseköğretim sisteminin ülke gelişimi için temel aktörlerden biri olmaya devam edeceği, bu 
amaçla dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e, en 
az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesinin hedeflendiği,

- Kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirileceği,
- Bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan iyilik halinde olmalarının sağlanması ile yaşam 

kalitesinin yükseltilerek ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin 
edilebilmesi için kaliteli sağlık hizmet sunumunun hedeflendiği, bu hedefe yönelik olarak aile 
hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle aile hekimi 
başına nüfusun 3.207’den 2.700’e düşürülmesinin sağlanacağı, üniversite hastaneleri ile hastane 
işletmeciliğinin ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkân 
verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulacağı,

- Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirileceği, Aile Sosyal Destek 
Programının teknik, hukuki ve kurumsal kapasitesinin artırılacağı, ASDEP bilişim sistemi ile Bütünleşik 
Sosyal Yardım Sistemi arasında gerçek zamanlı veri akışı sağlanacağı, sosyal hizmet faydalanıcılarının 
ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılacağı,

- Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla yer almalarını sağlamaya yönelik 
yönlendirici ve teşvik edici yöntemlerin geliştirileceği, gençlerin sosyal hayatta ve karar alma 
mekanizmalarında aktif rol almaları desteklenerek, hareketlilik programlarının özellikle dezavantajlı 
gençlerin taleplerine uygun biçimde genişletilip çeşitlendirileceği, eğitim kurumları ile kamuya ait spor 
tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ortak kullanıma ve vatandaşların erişimine 
açılacağı,

- Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi için sinema endüstrisinin gelişiminin 
sağlanarak uluslararası rekabet gücünün artırılmasını teminen, Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivinin 
kurulacağı, ülkemizi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek üzere ülkemizde çekimi yapılacak 
yabancı yapımların destekleneceği,

Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre ekseni altında;
- Hızla artan nüfus ile birlikte şehirleşme ve ekonomik faaliyetlerin çevre ve doğal kaynaklar 

üzerindeki baskıyı artırdığı, çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık gibi problemler 
nedeniyle insan yaşamının ve kalkınma sürecinin olumsuz etkilendiği, bu sebeple şehirlerimizde sağlıklı 
yaşam alanları oluşturmak ile kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için 81 
ilde toplam 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi yapılacağı, şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek 
üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için yerel yönetimlere 
yönelik destek programı geliştirileceği, kent ve mahalle kültürü ve estetik ölçütü olarak Medeniyetimizi 
Yaşatan Şehir Beratı ve Özgün Mahalle Sertifikası verileceği, Sıfır Atık Projesi uygulamaları ve atıkların 
ayrı toplama sisteminin yaygınlaştırılacağı, Katı Atık Programı uygulamasının genişletileceği,

- Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının arz-talep dengesi 
gözetilerek karşılanması için dar gelirlilere ve dezavantajlı gruplara yönelik 250 bin sosyal konut 
üretileceği,
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- Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent 
içi ulaşımda talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin 
kullanımının özendirileceği, toplu taşıma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek 
kart ödeme sisteminin hayata geçirileceği,

- Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik, görece geri kalmış 
bölgelerde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının uygulanmasına devam edileceği, KÖYDES 
ve KIRDES kapsamında 23 bin kilometre köy yolunun yapımının gerçekleştirileceği, KÖYDES 
kapsamında 5 bin köyün içme suyu tesisinin yapım ve yenilenmesinin sağlanacağı,

Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim ekseni altında;
- Kalkınmanın ancak hukukun üstünlüğüne dayanan, toplumsal düzene ve bireysel haklara saygıyı 

ilke kabul eden, Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren, 
hak ihlallerine karşı etkili bir şekilde mücadele eden bir yönetim anlayışı ile mümkün olabileceği, 
bu kapsamda idarenin her türlü genel düzenleyici işlemlerinin belirlilik, ölçülülük, nesnellik ve 
kazanılmış hakların korunması gibi hukukun temel ilkelerine uygun olarak oluşturulmasına yönelik 
mekanizmalar ve usuller geliştirileceği, idarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir 
şekilde izlenmesine yönelik mekanizmaların artırılacağı,

- Aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinin, karar alma süreçlerine STK’ların etkin katılımının 
sağlanmasının, sivil toplum-kamu-özel sektör işbirliğinin artırılmasının ve sosyal diyalog ortamının 
geliştirilmesinin, STK’ların kurumsal, beşeri ve finansal kapasitelerinin güçlendirilmesinin 
hedeflendiği,

- Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere yönelik gerçekleştirdiği Resmi Kalkınma Yardımlarının 
Onuncu Kalkınma Planı döneminde düzenli bir şekilde artarak 2018 yılı itibarıyla 8,6 milyar dolara 
ulaştığı, OECD Kalkınma Yardımları Komitesi üye ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin 2018 yılı 
toplam resmi kalkınma yardımları tutarı açısından altıncı sırada, resmi kalkınma yardımları-milli gelir 
oranı açısından birinci sırada yer aldığı,

- 11. Kalkınma Planının kamu kurumlarınca kararlı ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla 
Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için her yıl Cumhurbaşkanına rapor 
sunulacağı,

ifade edilmiştir.
3- KOMİSYONUMUZDA 11. KALKINMA PLANININ BÖLÜMLERİ ÜZERİNDE 

YAPILAN GÖRÜŞMELER
11. Kalkınma Planının bölümleri üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sanayi planlarıyla başlayan planlama anlayışının kalkınma 

planlarıyla devam ettirildiği, 1963 yılından bugüne kadar çok farklı perspektifler taşıyan 10 adet 
kalkınma planının hazırlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana uygulanan sanayi ve 
kalkınma planlarının ülke ekonomisinin ve gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi olması nedeniyle büyük 
önemi haiz belgeler olduğu,

- Kalkınma planlarının refahın toplumun tüm kesimlerine adaletli şekilde dağıtılması, beşeri 
sermayenin niteliğinin arttırılması ve kapsayıcı büyüme anlayışının hayata geçirilmesi amacıyla 
hazırlandığı, bu nedenle kalkınma planlarının katılımcı bir bakış açısı esas alınarak sivil toplum 
örgütleri ve toplumun her kesiminden temsilcilerle birlikte hazırlanması gerektiği, bu çerçevede 
katılımcı bir bakış açısı ve etkin müzakere yöntemleriyle sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin 
kalkınma planının hazırlık aşaması süreçlerinde plana ilişkin görüşlerinin alınmasının kalkınma 
planlarının etkinliğini artıracağı, ayrıca Planın hazırlık sürecinde yoğun şekilde çalışan özel ihtisas 
komisyonlarının hazırladığı raporların erişime açılması gerektiği,
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- Kalkınma planının süresinde yürürlüğe konulmaması nedeniyle Plandaki öncelikli politikalar 
ışığında hazırlanması gereken 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu doğrultuda 
hazırlanmadığı, 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması 
ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas 
komisyonlarının kendilerine havale edilen kanun teklifleri ile bu teklifler üzerinde verilen değişiklik 
önergelerini Kalkınma Planına uygunluk bakımından incelemesi gerektiği, Kalkınma Planının süresinde 
yürürlüğe konulmamış olmasının Kanunda öngörülmüş olan inceleme zorunluluğunu imkansız hale 
getirdiği,

- 1980 ila 2000 yıllarında yürürlüğe konulan planların hazırlanış sürecinde ülke kaynaklarının 
dikkate alınmadığı, bu nedenle planlarda yer alan hedeflere ulaşmak için kaynak oluşturulmaya 
çalışıldığı, diğer taraftan mali disiplinden uzaklaştırıcı kısa vadeli tedbirlere sıklıkla başvurulduğu, 
11. Kalkınma Planının geçmişte yapılan kalkınma planlarının söz konusu olumsuz taraflarına 
benzerlikler gösterdiği, diğer taraftan merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödeneklerin harcama sonrası 
denetimlerinin yetersiz kaldığı, varlık fonu başta olmak üzere bütçe dışı fonların artış gösterdiği ve 
bu fonların uhdesinde yer alan kaynakların kullanımının denetiminin zorlaştığı, bu bağlamda mali 
disiplinden uzaklaştırıcı adımların yatırım ortamında öngörülebilirliği azalttığı,

- 11.  Kalkınma Planının anayasal bir zemine dayandığı ve Anayasada yer alan hedefler doğrul-
tusunda kamu için emredici ve özel sektör için yol gösterici nitelik taşırken yıllar içerisinde planlama 
anlayışının da değişimiyle her iki sektör için de yol gösterici nitelik taşıyan bir yapı kazandığı, bu 
çerçevede son yıllarda yapılan kalkınma planlarının daha çok yol gösterici niteliğinin ön planda olduğu,

- Kalkınma planlarının sadece kişi başına düşen GSYH’yi artırmayı amaçlayan planlar olarak 
düşünülmemesi gerektiği, planın toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir bütün halinde 
gelişiminin ve refahının artırılmasını hedeflemesinin gerektiği, bu çerçevede gerçekçi ve disiplinli bir 
yaklaşım ile hazırlanacak planların plan süreci sonunda daha başarılı sonuçlar ortaya koyacağı,

- Kalkınma planları uzun vadeli hedeflere odaklanırken bütçe hedeflerinin daha yakın dönemleri 
kapsadığı, kalkınma planlarının uzun vadeli tahminler içerdiği ve bu tahminlerin belli varsayımlara 
dayandığı, tahminlerin yapılırken hangi varsayımlar ve metodolojinin kullanıldığının açıklanması 
gerektiği, tahminleri oluşturan karar alıcıların tahminlerinin gerçekleşmemesi durumunda hedeften 
sapmalara yönelik açıklamaların yapılması gerektiği, söz konusu sapmalara ilişkin bir sonraki plan 
belgesinde izahat içeren bölümlerin yer almasının daha faydalı olacağı, bu çerçevede hedeflere 
ulaşılamamasına yönelik açıklama yapılmamasının yaşanmakta olan ekonomik darboğazın görmezden 
gelindiği anlamını taşıdığı, bu nedenle Kalkınma Planında ekonomiye yönelik tedbirlere yer 
verilmediği,

- 11. Kalkınma Planında öngörülen hedeflerin halihazırda önceki yıllarda ulaşılmış hedefler olduğu, 
Planda geleceğe dönük olarak belirlenen perspektifin yeterli bulunmadığı, Plana bir bütün halinde 
bakıldığında gerçekleştirilmesi öngörülen hedefler ile uygulanacak politikalar arasındaki korelasyonun 
tam anlamıyla sağlanamadığı,

- Planda sanayi sektörüne öncelik verildiği, ülkemiz sanayisinin gelişiminde itici güç rolü 
üstlenecek olan başta imalat sanayi olmak üzere tarım, turizm ve savunma sanayi sektörlerine ilişkin 
öncelikli alanlar belirlendiği, söz konusu alanların destekleneceğine dair hedeflerin yer aldığı Planın 
ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacağı,

- Küresel ticaret hacminin daraldığı ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü dalgalı seyrettiği bir 
dönemde başta büyüme ve cari açık olmak üzere Planda belirlenen makroekonomik hedeflere ne 
şekilde ulaşılacağına dair bir yol haritasının bulunmadığı,
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- Küresel ekonomik ve politik gelişmelerin çok değişken olduğu bir dönemde 11. Kalkınma 
Planının çok büyük bir önem arz ettiği, 10. Kalkınma Planında ekonominin geneli üzerinden bir teşvik 
mekanizması öngörülmüşken 11. Kalkınma Planında teşviklerin sektörel bazda belirlendiği, sektörel 
teşvik mekanizmasının ekonominin çeşitli sektörlerinde farklı şekillerde destekleme anlamında daha 
etkili bir yaklaşım olarak değerlendirildiği, belirlenen sektörlerde verilecek teşviklere ilişkin yapılacak 
etki analizlerinin kaynak israfının önlenmesine ve kaynakların etkin kullanılmasına katkı sağlayacağı,

- Ülkemizin geçmiş yıllarda kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesi olduğu, ancak tarım 
sektörünün günümüzde ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığı, Planda yer alan tarım 
sektörüne yönelik politika ve hedeflerin beklentileri karşılamaktan uzak olduğu, Planda öngörülen 
hedeflerin ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve denetlenebilir olmadığı, öte yandan ülke ekonomisinin 
makroekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmaların tarım sektörünü de olumsuz etkilediği, 
ayrıca genel tarım sayımının 2001 yılından bu yana yapılmadığı, bu bağlamda tarım alanına ilişkin 
mevcut istatistiklerin sağlıksız veriler sunduğu, veri eksikliğinin tarım politikalarında hedeflere 
ulaşılamamasına yol açabileceği, planlamanın başarılı sonuçlar ortaya koyabilmesinin doğru verilerin 
analiz edilmesiyle mümkün olabileceği,

- Finansal alanda belirlenen politika ve hedeflerin yerinde olduğu, ancak kalkınmanın sadece 
büyümeden ibaret olmaması nedeniyle bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan tüm kesimlere ve sektörlere 
yönelik hedef ve politikaların önem arz ettiği,

- 10. Kalkınma Planına konulan hedeflerin 11. Kalkınma Planında revize edildiği, buna mukabil 
yapılan değişikliklerin sebeplerine bakıldığında tatmin edici açıklamaların bulunmadığı, kalkınma 
planlarının siyasi saiklerden uzak, üretim ve beşeri sermayenin geliştirilmesine odaklanan  tutarlı 
hedefler içeren belgeler olması gerektiği, bu kapsamda hedeflere ulaşmak için tercih edilen politikaların 
makro yerine mikro reformlar içermesinin daha isabetli olacağı,

- Ülkemizin önemli meselelerinden bir tanesinin gelir adaletsizliği olduğu, söz konusu adaletsizliğin 
giderilmesine yönelik olarak Planda daha etkili tedbirlere yer verilmesi gerektiği, ancak Planda 2023 
yılı için öngörülen hedefin yetersiz olarak değerlendirildiği,

- 11. Kalkınma Planında ekonomik verimliliğin teknolojik yenilik ile ilişkilendirildiği, ancak 
ekonomik verimliliğin nitelendirilmesinde ve geliştirilmesinde teknolojik yeniliğin tek başına yeterli 
bir kriter olamayacağı, bu çerçevede göz önünde tutulması gereken hususun rekabet ortamının 
geliştirilmesi olduğu,

- 11. Kalkınma Planında daha önceki planlarda yer almayan “Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve 
İyi Yönetişim” başlığının yer almasının olumlu olarak değerlendirildiği, ancak ülkede yaşanan olaylar 
ile hedefler arasında uygulamalar bakımından çelişkiler bulunduğu, hukukun üstünlüğü ve ekonomik 
politikalar arasında ilişki kurulmasının kalkınma açısından zaruri olduğu dikkate alındığında kalkınma 
planlarının niyet belgesi olmasından ziyade ulaşılması gereken hedefleri içeren bir belge olarak 
düşünülmesinin daha faydalı olacağı,

- Ülke ekonomisinin etkin aktörlerinden olan özerk kurumların daha serbest çalışması gerektiği, 
bu kurumların ilgili bakanlıkların denetimine açılmasının özerk yapılarını aşındırıcı etki oluşturduğu, 
Kalkınma Planının hedefleri arasında bulunan kuralların etkin olarak işlediği serbest piyasa 
mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin söz konusu özerk kurumların bağımsız hareket 
edebilmesine bağlı olduğu, diğer taraftan kamu kurumlarının etkinliğinin artırılarak kurumların köklü 
bir şekilde işlerliklerinin düzenlenmesi, kurumlar arası iletişimin artırılması, kurumlar arası denge ve 
denetimin kurulmasının kalkınma planında yer alan hedeflere ulaşılmasına ilişkin başarıyı artıracağı,
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- Kalkınma planında yer verilen hedeflerin gerçekleşmesinde ve dönüşümün izlenmesinde 
medyanın büyük bir öneme sahip olduğu, ancak hedeflere ulaşılmasına ve dönüşüme aracılık edecek 
güçlü bir medya anlayışının 11. Kalkınma Planında yer almadığı, yerel medyanın altyapısının ve 
bağımsızlığının temin edilmesine ilişkin bir politika hedefi olmadığı, buna mukabil uygulanması 
hedeflenen politikaların mevcut medya yapısında bozulmalara neden olabileceği,

- Kalkınma Planının oluşturulmasında küresel gelişmelerin yeterince tahlil edilmediği, ayrıca 
Avrupa Birliği sürecine yönelik tespit ve politikalara yeterince yer verilmediği,

- DOKAP, GAP gibi bölgesel kalkınma projelerine Kalkınma Planında yer verilmediği, bölgesel 
kalkınma planlarının gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin planda yer almamasının bölgesel 
kalkınma politikalarına ilişkin değerlendirme imkânını kısıtladığı,

- 11. Kalkınma Planının “Çocuk” başlığı altında yer verilen çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin 
belirlenen hedeflerin çocuk işçiliği ile mücadelede istenilen düzeyde etkinlik sağlayamayacağı ve 
çocuk işçiliği kavramının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, geçmiş dönemlerde de çocuk 
işçi sayısının azaltılmasına dair hedefler belirlendiği ancak söz konusu hedeflerin başarılı şekilde hayata 
geçirilmesinin sağlanamadığı,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına dair hedeflerin ve evde bakım 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik belirlenen politikaların faydalı olacağının değerlendirildiği,

- Beşeri sermayenin gelişiminin ülkemiz kalkınması açısından kritik önem taşıdığı ve beşeri 
sermayenin gelişimine ilişkin hedeflerin planda yer almasının memnuniyet verici olarak karşılandığı, 
Türkiye’nin nüfus projeksiyonu göze alındığında ilerleyen dönemlerde geriatri (yaşlılık) hizmetlerine 
olan ihtiyacın artacağı,

- Toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesinin 10. Kalkınma Planında yer almasına rağmen 11. Kalkınma 
Planında yer almadığı, bu konunun öncelikli görülen alanlar arasına girmediği, oysa müreffeh bir 
toplumsal düzen için kadının konumunun toplumsal olarak iyi anlaşılmasının ve toplumsal farkındalığın 
arttırılabilmesinin kalkınma planları gibi hayati önemdeki politika belgelerinde sıklıkla vurgulanması 
gerektiği,

ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda Yürütmeyi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından 

yapılan açıklamalarda;
- 11. Kalkınma Planının toplumun tüm kesimlerinin görüşünü içeren katılımcı bir yaklaşımla 

hazırlandığı, Planın hazırlanma aşamasında 214 adet sivil toplum kuruluşundan görüş alındığı, 75 adet 
özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubunun oluşturulduğu, 81 ilde toplam 267 adet toplantı ve çalıştay 
düzenlendiği, yerel düzeyde yaklaşık 12 bin kişinin katkısının alındığı, vatandaş anketi yoluyla 19 bin 
kişiyi aşkın katılımcıdan plan önceliklerine dair fikir ve önerilerin alındığı, bu kapsamda toplamda 35 
bin kişinin Plana katkı sunduğu, özel ihtisas komisyonları raporlarının geçmiş kalkınma planlarının 
görüşmelerinde olduğu gibi kalkınma planı yayınlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine 
iletileceği,

- 11. Kalkınma Planı çalışmalarının 2016 yılında başladığı ve 2018 yılının Nisan ayında plan 
taslağının hazır hâle getirildiği, ancak seçim kararının alınması ve yeni hükümet sistemine geçişle 
kamuda bazı kurumların teşkilatlanmasında birtakım değişikliklere gidilmesinden dolayı planın 
koordinasyonunu yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yapılanmasının 2018 
yılı sonu itibariyle tamamlanabildiği, bu nedenle kalkınma planı için yapılan hazırlıkların arada geçen 
sürede göz önüne alınarak güncellendiği,
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- 2019 yılının geçiş yılı ilan edilmesi suretiyle 2020-2023 dönemini kapsayan bir plan 
hazırlanmasının göstergeler bakımından daha pozitif sonuçları işaret edebileceği, fakat 2018 yılı 
Ağustos ayı itibarıyla ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerin performans göstergelerini negatif 
etkilediği, planın 2019 yılını da kapsayacak şekilde ele alınmasının plansız bir dönem oluşmaması ve 
2020 yılı bütçe sürecine katkı sağlaması açısından benimsendiği,

- 10. Kalkınma Planının hazırlandığı dönemde küresel ekonomiyle ilgili geleceğe yönelik 
beklentiler dikkate alınarak hedeflerin oluşturulduğu, ancak plan döneminde yaşanan küresel 
gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı ve küresel ekonomik göstergelerin tahminlerin altında performans 
gösterdiği, makroekonomik tahminlerdeki varsayımlarda meydana gelen sapmanın planda yer alan 
hedeflerin tutturulamamasına sebep olduğu,

- Türkiye’nin yurt dışı ticaret kapasitesinin orta ve uzun dönemde ticaret ortaklarının talebine 
daha fazla duyarlı hale geldiği, 2023 yılı hedeflerinin en önemlilerinden biri olan ihracat hedefine 
ulaşılamamasında küresel ticarette meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle Türkiye’nin ticaret 
ortaklarındaki talep zayıflığının etkin rol oynadığı, gelecek dönem için ihracatta her ne kadar artış 
beklense de baz yılındaki ihracatın geçmiş tahminlerin altında kalması ve gelecek döneme ilişkin 
küresel ekonomideki belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle 2023 yılı ihracat hedefinin aşağı 
çekildiği,

- 10. Kalkınma Planının açıklanması esnasında ve hemen sonrasında yaşanan 17-25 Aralık 
yargıda darbe girişimi, Gezi olayları, Rusya ile yaşanan diplomatik gerginlik, çeşitli terör odaklarının 
gerçekleştirdiği saldırılar, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, dış politikadaki gerginlikler, Orta Doğu’da 
devam eden istikrarsızlık, Suriye meselesi, FED’in uyguladığı politikalar ve hız kazanan korumacı 
ticaret politikaları nedeniyle 10. Kalkınma Planı hedeflerinin kur, sermaye hareketleri, finansman ve 
beklentiler gibi pek çok açıdan olumsuz yönde etkilendiği, 10. Kalkınma Planında yer alan cari gelir 
ve kişi başı gelir gibi döviz cinsinden hedeflerin tutturulamamasında söz konusu etkilerin önemli rol 
oynadığı,

- 11. Kalkınma Planındaki hedeflerin hem gerçekçi hem de geliştirme ve dönüştürme iddiasını 
içeren güçlü hedefler olduğu, eski kalkınma planlarında da yer alan daha çok üreten, gelirini daha adil 
paylaşan, daha müreffeh bir Türkiye vizyonunun korunduğu,

- 11. Kalkınma Planında 10. Kalkınma Planının değerlendirilmesine yer verildiği, ekonomik 
büyümenin kaynakları açısından 10. Kalkınma Planı dönemi gerçekleşmeleri ile 11. Kalkınma Planı 
hedeflerinin karşılaştırıldığı, 10. Kalkınma Planında ortaya konulmuş olan hedeflerden dolar bazlı 
göstergeler dışındaki göstergelerde önemli bir oranda hedeflere ulaşıldığı,

- Kalkınma Planında ortaya konulan politikaların on beş yıllık bir perspektifle hazırlandığı, 
hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi, hukuk devleti, 
demokratikleşme ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi ve kurumsallaştırılması, uluslararası iş 
birliklerinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi ve AB üyelik hedefinin sürdürülmesi, ekonomide 
istikrar ve sürdürülebilirlik, verimlilik temelli, sanayi ağırlıklı, ihracata dayalı nitelikli büyüme, aktif 
sanayi politikaları, imalat sanayinde yapısal dönüşüm ve sektörel odaklılık, tarım, turizm ve savunma 
sanayinin öncelikli gelişme alanı olması, beşerî ve sosyal yapının her bakımdan güçlendirilmesi, daha 
yeşil bir Türkiye ve medeniyet temelli şehirleşme, uluslararası ve çok taraflı kalkınma iş birliklerinin 
güçlendirilmesi gibi hedeflerin on beş yıllık perspektifin temellerinden bazılarını oluşturduğu,
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- 11. Kalkınma Planındaki verimlilik yaklaşımının sermayenin ve emeğin kullanımındaki etkinliğin 
artırılması olarak değerlendirildiği, teknoloji kullanımı, iş gücü becerileri, şirketlerin yönetim kalitesi, 
yatırım ortamı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen teşvikler, finansmana erişim kolaylığı gibi 
birçok farklı politika alanının verimlilik artışında belirleyici rol oynadığının göz önünde tutulduğu, 
kamunun bu alanlardaki rolü dikkate alınarak verimlilik kazanımları için kamunun uygulayacağı 
politikaların ön plana çıkarıldığı,

- 11. Kalkınma Planı dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının %30 düzeyini 
aşmasının hedeflendiği, planda yer alan tedbirler kapsamında kamu emeklilik sistemi dışındaki 
sistemlere katılımın teşvik edileceği, bu çerçevede bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısının, 
sistemde kalış süresinin ve fon tutarının artırılmasının hedeflendiği, öte yandan dayanıklı tüketim 
malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesapları kullanılarak 
tasarruflarda artış hedeflendiği, ayrıca finansal okuryazarlığın artırılması, finansal sistem dışındaki 
araçların çeşitlendirilmesi ve kamu kesimi gelir ve giderlerine yönelik tedbirlerin de tasarrufların 
artırılmasında önemli rol oynayacağı,

- Uluslararası doğrudan yatırımların daha fazla çekilebilmesi için proje bazlı teşvik sisteminde 
stratejik ürün, yüksek teknoloji ve ihracata yönelik yeni yatırımlara öncelik verileceği, yatırım ofisinin 
tek durak ofis olarak yetkilendirilmesinin sağlanacağı, yatırım süreçlerine ilişkin izin, onay ve lisans 
süreçlerine yönelik sektörel yatırım yol haritalarının hazırlanacağı, yatırım ofisi bünyesinde ilgili 
kurumların izin, onay süreçlerine ilişkin bilgi girişi yapacağı yatırım süreçlerini hızlandıran merkezî 
yatırım bilgi sisteminin kurulacağı, yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirilmesi sağlanarak 
iş birliklerinin geliştirileceği, teknoloji transferine dayalı yatırımların ilave olarak destekleneceği, 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 
yatırımların önünün açılacağı,

- Kamu-özel iş birliği uygulamalarında makroekonomik politikalara uyumun sağlanacağı, artan 
altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha 
yüksek olduğu durumlarda özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların sahip olduğu kaynakların altyapı 
finansmanına yönlendirilmesi için alternatif finansman yöntemlerinin oluşturulmaya devam edileceği, 
projelerde kamunun üstlendiği yükümlülükler ve bütçe dengeleri dikkate alınarak kamu ve özel kesim 
arasındaki risk paylaşımı hususunun en uygun şekilde planlanarak söz konusu modelin uygulanacağı,

- 11. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen istihdam hedefine ulaşılmasında 2020-2023 
döneminde sağlanacak ekonomik büyümenin olumlu etkilerinin yanı sıra iş gücü piyasasına yönelik 
yapısal reformlar yoluyla işsizlik oranının düşürülmesinin hedeflendiği, Plan döneminde sağlanacak 
artan verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyle birlikte iş gücü piyasasında esnekleşmeye yönelik adımlar 
atılarak yüksek istihdamın mümkün kılınacağı ve işsizlik oranının düşürülmesinin sağlanacağı,

- 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektörler belirlenirken Türkiye’nin teknolojik 
dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel 
önceliklendirme yaklaşımının benimsendiği, yapılan analizler sonucunda seçili odak sektörlerin yüksek 
teknolojik yapılarının yanı sıra, ekonomide katma değere, net ihracata ve diğer sanayi sektörlerine 
verebilecekleri potansiyel güçlü katkıları nedeniyle ön plana çıktığı,

- Kamu-özel iş birliğiyle ilgili yapılacak harcamalar dâhil olmak üzere Planda yer verilen bütün 
tedbirlerin ve projelerin, cari ve sabit sermaye maliyetlerinin ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde 
hesaplandığı ve bu maliyetlere bütçe dengesi çalışmalarında girdi olarak yer verildiği, bu çerçevede 
Plan ile bütçe ilişkisinin kurulduğu,



‒ 20 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 103)

- Planda rekabet gücünün ve verimliliğin en temel unsurları olan iş ve yatırım ortamı, güçlü 
finansman, nitelikli iş gücü, ulaştırma ve enerji altyapısı, kurumsallaşma ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
sanayi odaklı olarak ele alındığı, bu çerçevede somut politika ve tedbirler geliştirildiği,

- 11. Kalkınma Planında kamu bütçesinden Ar-Ge’ye ayrılan payın önemli şekilde artırılmasının 
öngörüldüğü, belirlenen öncelikli sektörler ve kritik teknolojilere yönelik yeni tasarlanan Ar-Ge ve 
yenilik destek programlarıyla özel sektörün Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği, bu 
kapsamda Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının artırılmasının hedeflendiği,

- Yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesiyle ilgili olarak kalkınma planında tüm 
bireylerin kaliteli eğitime ulaşmasını kolaylaştırmak ve iş gücü piyasalarında gerekli becerilerin elde 
edilmesi, düşük gelirli hanelerde yaşayan çocukların hizmetlere erişim imkânlarının artırılması, geliri 
düşük kesimin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmalarının kolaylaştırılması ve sosyal hayata aktif 
ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi, kırılgan kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarının artırılmasına yönelik sosyal destek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gelir düzeyi düşük 
olan kırsal nüfusun üretim faaliyetlerini geliştirici ve istihdam edilebilirliklerini artırıcı faaliyetlerin 
yürütülmesi, kent yoksulluğunun azaltılmasına ve kırdan kente göçün yoksulluk üzerindeki olumsuz 
etkilerinin giderilmesine yönelik politikalar uygulanmasına yönelik tedbirlerin bulunduğu,

- 11. Kalkınma Planı çerçevesinde aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan 
ihtiyaçlarının tespiti ve gerektiğinde eğitim, sağlık, istihdam gibi diğer kamu hizmetlerinden 
yararlanmalarının sağlanması amacıyla uygulanan Aile Sosyal Destek Programının teknik, hukuki 
ve kurumsal kapasitesinin artırılarak uygulamanın kapsamının sosyal yardımları içerecek şekilde 
genişletilmesinin hedeflendiği, diğer taraftan sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda 
olanların istihdama yönlendirilmesinin sağlanacağı,

- 11. Kalkınma Planında tarım sektörüne yönelik olarak ölçülebilir hedeflere yer verildiği, bu 
kapsamda Kalkınma Planının tarım sektörüne ayrılan bölümünde 12 adet göstergenin yer aldığı,

- Eğitime ilişkin politika hedeflerinin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde eğitimi bir 
ekosistem olarak gören ve sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı hedefleyen bir yöntem 
kullanılarak belirlendiği,

- Planda temel hakların korunarak geliştirilmesi, hak ihlalleriyle etkin mücadele edilmesi, 
yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi, güçler ayrılığı ilkesinin pekiştirilmesi, 
katılımcılığın sağlanması, saydamlık ve hesap verilebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi, 
politikacılar dâhil kamu görevlileri, meslek teşekkülü yöneticileri ile STK yöneticilerinin kamu kaynağı 
ve gücünü kullanan tüm kişilerin uyması gereken etik kurallara ilişkin düzenlemelerin yapılması, 
adalete erişimin kolaylaştırılması, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması, 
yargıda hedef süre uygulamasının tüm yönleriyle hayata geçirilerek makul sürede yargılanma hakkının 
güçlendirilmesi hedeflerinin yer aldığı, bu kapsamda vatandaşların hem adalet hizmetlerinden hem de 
Devlet tarafından sunulan tüm hizmetlerden memnuniyetinin artırılmasının hedeflendiği,

- 2002 yılından bu yana kişi başına millî gelirin arttığı, enflasyonun uzun yıllar sonra tek haneli 
rakamlara indirildiği ve sağlanan fiyat istikrarı politikası ile istihdamda olumlu gelişmeler yaşandığı, 
yaşanan olumlu gelişmelerin kadınların iş gücüne katılımını da artırdığı,

ifade	edilmiştir.
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4- KOMİSYONUN 11. KALKINMA PLANI HAKKINDAKİ KARARI
11. Kalkınma Planının bölümleri üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Planın tamamı 

Komisyonumuz tarafından aynen kabul edilmiştir.
5- ÖZEL SÖZCÜLER
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca 11. Kalkınma Planının Genel Kuruldaki görüşmelerinde 

Komisyonumuzu temsil etmek üzere;
- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,
- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,
- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,
- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,
- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,
- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,
- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,
- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,
- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,
- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,
- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,
- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,
- Trabzon Milletvekili Salih CORA,
- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ, 
özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Lütfi	Elvan	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer
 Mersin İstanbul Gaziantep
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Kâtip Üye Üye
	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
	 Durmuş	Yılmaz	 Cavit	Arı	 İbrahim	Aydın
 Ankara Antalya Antalya
 (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Necdet	İpekyüz	 İsmail	Tatlıoğlu
 Aydın Batman Bursa
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
	 Nilgün	Ök	 Garo	Paylan	 Ayşe	Keşir
 Denizli Diyarbakır Düzce
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye
	 İbrahim	Aydemir	 Cemal	Öztürk	 Mehmet	Bekaroğlu
 Erzurum Giresun İstanbul
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
	 Emine	Gülizar	Emecan	 Erol	Katırcıoğlu	 Yaşar	Kırkpınar
 İstanbul İstanbul İzmir
 (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Kamil	Okyay	Sındır	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Sami	Çakır
 İzmir Kayseri Kocaeli
 (Muhalefet şerhi vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Kalaycı	 Abdullatif	Şener	 Uğur	Aydemir
 Konya Konya Manisa
  (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Süleyman	Girgin	 Salih	Cora	 İsmail	Güneş
 Muğla Trabzon Uşak
 (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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