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GENEL BAKIŞ 

Türkiye yüksek potansiyele sahip bir ülkedir. 

 58. Hükümete yaptığımız öneriler, temelde yaratıcı enerjisini tam anlamıyla kullanarak, 
refah düzeyi daha yüksek, sosyal adaletin ve istikrarın hakim olduğu bir ülke vizyonu oluşturmayı 
hedeflemektedir.  Türk toplumu, yoğun olarak tarıma dayalı bir toplumun modernleşmeye başladığı 
1960’lardan bu yana çok yol almıştır.  Türkiye 1980’lerde dünya ekonomisine açılmış ve dinamik bir özel 
sektörün yer aldığı rekabete dayalı sanayi ekonomisine dönüşüm süreci başlatmıştır.  Ortalama ailenin 
yaşam standartlarında ve 
ebeveynler ile çocuklarının 
beklentilerinde çok büyük 
iyileşmeler gözlenmiştir.  Ancak 
bu kazanımlar 1990’lı yıllarda 
pekiştirilmemiş ve ardarda gelen 
güçlü olmayan koalisyon 
hükümetleri bu iyileştirmeleri 
kalıcı hale getirecek kurumsal 
yapıları oluşturmayı 
başaramamıştır.  1990’lı yıllarda 
Türkiye ekonomisindeki büyüme 
yavaşlamış, enflasyon artmıştır 
(Şekil 1).  Aynı dönemde 
ekonomik döngülerde büyük 
iniş-çıkışlar olmuş ve 
beraberinde ortalama yıllık büyüme oranı Türkiye potansiyelinin oldukça altına inmiş, enflasyon 
yükselmiş, borçlar artmış ve ekonomik istikrarsızlık belirmiştir.  Rüşvet yayılmış ve gelir artışı 
yavaşlayıp, temel hizmetlerde gözle görülür iyileşme olmayınca, sosyal huzursuzluk artmıştır. 

Şekil 1: Büyüme ve Enflasyon Oranları 
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Türkiye gerçek potansiyelini ortaya çıkaralabilirse, önümüzdeki on yıl 1990’lı yıllardan çok 

daha verimli olabilir.  Gelecek on yılın bu tür iniş çıkışlarla biçimlenmesi gerekmez.  Bunun yerine 
tutarlı icraatlerin yer aldığı, son on yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve istikrarsız reform 
uygulamalarının olmadığı, düşük enflasyonlu ve toplum kesimleri arasındaki gelir farkının büyümediği 
bir dönem olabilir. 

Bu vizyon için önceliklerde ve devlet ile piyasa ve vatandaşların etkileşim biçiminde önemli 
değişiklikler gerekmektedir. 

Bu da 
İlk ve ortaöğretimde, Türkiye’nin diğer orta gelirli ülkelerden bile çok geride olduğu sağlık hizmetleri 
alanında ve eşitsizliği azaltmak için sosyal koruma sisteminin iyileştirilmesinde daha büyük çaba 
harcanmasını, 

: 

: Mali disiplinin teşvik edilmesi ve bürokrasinin azaltılmasıyla üretkenliğin ve yatırımların (özellikle 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (FDI)) arttırılması ve böylece büyümenin hızlandırılmasını; 
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Avrupa’daki gelişmiş ülkeleri yakalamak için Türkiye’nin ihracata ve rekabete odaklanmasını 
gerektirmektedir. 
Devlet ile piyasa arasındaki ilişkinin menfaat gözeten ilişki olmaktan çıkarılarak, yatırımın ve 
rekabetin teşvik edildiği bir ortam yaratma ilişkisine dönüştürülmesi gereklidir.  Sürdürülebilir 
büyümenin itici gücü kamu sektöründeki harcamalar değil, özel sektördeki üretkenlik olmalıdır. 
Yukarıdan aşağı devlet güdümlü gelişim yaklaşımının yerini, aşağıdan yukarı yetkilendirme stratejisi 
alarak, herkesi kapsayan ve sosyal adaletin sağlandığı bir sistemle üretkenlik artırılmalı; ve 
Devlet, yasal yapının belirlenmesinde, aktif sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, merkezi bir rol 
üstlenmelidir.  Devletin farklı bir rol üstlenmesi, piyasaya ve sivil topluma daha fazla bağlı kalması, 
devletin rolünün azalması anlamına gelmez.    

 
Bu vizyonun gerçekleştirilmesi,  özellikle hükümetin göreve başladığı ilk dönemlerde alınacak acil 

önlemlerle yapılabilir.  Acil önlemlerden bazıları, ki bunlar arasında mali denge, bankacılık reformlarının 
tamamlanması, özelleştirmenin hızlandırılması sayılabilir, kısa vadeli kredibiliteyi korumak için 
gereklidir.  Kamu harcamaları, vergilendirme, sağlık, yerel yönetimler, ortaöğretim gibi konulara ilişkin 
reform önlemleri, yapısal özellikte olup daha çok orta vadelidir ancak bu alanlardaki sinyallerin piyasaya 
verilmesi açısından süreci başlatacak ilk girişimler yapılmalıdır. 
 

Burada sunulan politika notlarının odak noktası refah düzeyi daha yüksek, daha adil ve istikrarlı bir 
Türkiye vizyonunun başarılması ve devam ettirilmesi için çok önemli olan yapısal ve uzun vadeli 
reformlar ve programlardır.  Burada ayrıca kredibiliteyi sağlamak ve momentumu korumak için ilk olarak 
alınması gereken önlemler de belirtilmektedir.  Elbette ihtiyaçlar çok ve kaynaklar kıttır.  Yeni 
hükümetin uygulayacağı politikalara ve yapacağı yatırımlara ilişkin önceliklerini dikkatle 
belirlemesi ve bunları kendi mali politika hedefleri ile tutarlı olan uygun bir orta vadeli bütçe 
çerçevesine oturtması gerekecektir.     
 

Daha Refah Bir Türkiye’de büyüme hızlanacak ve vatandaşlar için üretken iş imkanları ortaya 
çıkacaktır. 

 
Türkiye makroekonomisini dengeleyip, kamu borçlarını azalttıkça, faiz oranlarını ve 
enflasyonu düşürdükçe ve enerji ve tarım dahil, yurtiçi piyasayı daha liberal hale getirip 
bürokrasiyi azalttıkça, yerli ve yabancı yatırımlar hızla artacaktır. 
Önemli orandaki devlet 
desteğine rağmen, son on yılda 
azalan tarımsal üretkenlik, 
arazi mülkiyeti ve tarla 
geliştirme, yararsız mahsul ve 
girdi yardımları yerine temel 
çiftçi hizmetlerinin temin 
edilmesi ve doğrudan gelir 
desteği ile güvenlik ağının 
sağlanması sonucu artacaktır. 

ay
sa

y

İhracat ve turizm alanındaki 
gelişme de dışa yönelik 
stratejide önemli bir rol 
oynayacaktır. 
Türkiye’nin, dünyada meydana 
gelen hızlı teknolojik 
değişimin gerisinde kalmaması 
için özel sektör-kamu sektörü işbirliğini çevreleyen bilgi ve teknoloji üzerinde özel olarak 
durulacaktır.   

Şekil 2: Türkiye'deki Adaletsizlik ve Diğer Ülkelerle 
Karşılaştırılması
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: 

Türkiye’nin sosyal bakımdan daha adil olması ve herkesi kucaklaması sonucu tüm vatandaşlar 
için eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri iyileşecek ve fırsatların daha eşit dağılımı 
sağlanacaktır.  Zenginin gelirinin yoksulunkinden 7 kat fazla olduğu Türkiye’de büyük eşitsizlikler 
vardır.  Türkiye’deki gelir dağılımı eşitsizliği oranı Latin Amerika’dan düşüktür ancak bu bölgedeki 
birkaç ülkeden ve diğer orta gelirli büyük ülkelerden daha fazladır (Şekil 2).  Türkiye’deki mutlak 
yoksul sayısı çok fazla değildir (günde 1 ABD dolarının altında kazanan nüfus sadece %2’dir) ancak 
nüfusun önemli bir bölümü (%15’ten fazla) yetersiz beslenmektedir veya ekonomik açıdan riskli grup 
olarak görülmektedir.  Bu sorunlar şöyle ele alınabilir: 

 
Daha iyi hedeflenmiş sosyal yardımlarla, yaygınlaştırılmış eğitim ve temel sağlık 
hizmetleriyle, azaltılan rüşvet ve daha etkin hale getirilen hukuk ve adalet sistemleriyle daha 
adil ve kapsayıcı bir toplum oluşturulabilir; 
Kamu hizmetlerinin ve kamu istihdamının sunumunda ve dağıtımında şeffaflık sağlanarak bu 
konudaki hedeflere menfaat gruplarından ziyade, vatandaşların çıkarlarını gözetmeye yönelik 
bir altyapı ile ulaştırılabilir.  Ulaşım, bankacılık, enerji ve telekomünikasyon gibi, 
özelleştirme ve erişimin menfaat gruplarınca istismar edilebileceği sektörlerde, güçlü ve 
bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturularak bu sorunlar ortadan kaldırılabilir ve  
Tarımsal üretkenlik arttırılarak ve Türkiye nüfusunun %35’inin yaşadığı kırsal kesim için 
daha kapsamlı bir kırsal kalkınma stratejisi uygulanarak eşitlik sağlanabilir.     

 
Türkiye’nin bugünkü kalkınmasına ait faturanın gelecek nesillere kesilmemesi için Daha İstikrarlı 
bir Türkiye gerekmektedir.  Türkiye’nin gelecek nesilleri hem gelişmeyi sürdürebilmeli hem de 
bozulmamış bir kültürel ve doğal mirastan yararlanabilmelidir.   

 
Etkin arazi yönetimi ve rehabilitasyonu, Türkiye’nin eşsiz ve değerli kıyı şeridine gösterilen 
özen ve su kaynaklarının yönetimi gibi konulara çok daha fazla önem verilmelidir. 
Sağlık sorunlarının azaltılabilmesi için, gaz şebekeleri genişletilerek ve ulaşım kirliliği 
azaltılarak havanın temizlenmesi gerekmektedir. 
Türkiye’deki zengin biyoçeşitlilik korunmalıdır. 
Çevreyle ilgili endişelerin yok edilmesinde sivil toplum daha etkili şekilde kullanılmalı ve 
karar verme yapısı da ademi merkeziyetçi hale getirilmelidir. 

Bu vizyon Avrupa Birliği’ne (AB) girme amacı ile uyumludur ve bu süreçle daha da 
güçlendirilmelidir.   

Türkiye’nin AB’ye girmeye çalıştığı şu günlerde, Türkiye’yi Avrupa’ya iten vizyon ve 
Türkiye’nin karşısındaki güçlükler, AB’ye girmeye çalışan diğer ülkelerinkine birçok bakımdan 
benzemektedir.  Genel ekonomik kalkınma düzeyi bakımından Türkiye, diğer AB adaylarının 
ortalamasına yakındır (Tablo 1) ve Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın AB’ye girdiği tarihteki 
seviyesinin de çok altında değildir (Tablo 2).  Bu ülkelerin AB’ye girmesi, ülkenin daha zengin, sosyal 
açıdan daha adil, daha kapsayıcı ve istikrarlı bir toplum olması yolunu nasıl açmışsa, aynı çaba 
Türkiye’nin vizyonunu başarma isteğini de hızlandırmaya yardımcı olacaktır.   

Dünya Bankası, Türkiye’yi vizyonuna ulaşma yolunda desteklemek istemektedir. 

Türkiye’nin geleceğe yönelik vizyonunun gerçekleştirilmesi için bir kalkınma stratejisi 
hazırlanmalıdır.  Bu strateji beş tema üzerinde şekillenebilir: 
 

Şeffaf ve etkin yönetim temeline oturan sağlam bir makroekonomi 
⇒  yaşam standartlarının herkesin anlayıp izleyebileceği şekilde yükseltilmesi  
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İnsani ve sosyal kalkınmada eşitlik : 

: 

: 

: 

⇒

⇒

⇒

⇒

 temel insan ihtiyaçlarının karşılanması, beşeri sermayenin oluşturulması, ekonomik açıdan 
riskli konumdaki insanların hem sosyal güvenlik kapsamına hem de büyüme sürecine dahil 
edilmesi  

Uygun iş ortamı ve global bilgiye erişim 
 Yasal altyapısı iyi oturtulmuş piyasaların küresel ekonomiyle entegre, üretken yatırımlar ve 
sürdürülebilir istihdam için fırsatlar doğurması  

Kapsamlı çevre yönetimi ve afet önleme  
 ulusal zenginliğin gelecek nesillere uzanabilmesi için doğal kaynakların korunması ve 
önlenebilir can ve mal kaybının engellenmesi  

Adaletin yaygınlaştırılması, kalkınmaya yönelik kararların ademi merkeziyetçi ve sivil toplum 
örgütlerini kapsayacak şekilde alınması   

 tüm paydaşları kapsayacak şekilde yerel düzeyde daha uygun seçimlerin yapılması  

Vizyon ile Kalkınma Temaları ve Sektör Politikaları Arasındaki İlişki 

  Vizyon 
Kalkınma temaları Politika alanları Gelir Eşitlik ve 

Sosyal Adalet 
Sürdürülebilirlik

1.    Makro Politikalar ● ● ● 
2.    Etkin Yönetim  ● ● ● 

I.  Sağlam makroekonomi ve 
etkin yönetim  

3.    Rüşvet ● ● ● 
4.    Sosyal Güvenlik   ● ● 
5.    Eğitim ● ●  

II.  Eşit insani ve sosyal 
kalkınma  

6.    Sağlık ● ●  
7.    Bankacılık ve Finans ● ●  
8.    Reel Sektör ●   
9.    KOBİ’lerde Kalkınma  ● ● ● 
10.  Özelleştirme     
11.  Doğrudan Yabancı 
Sermaye Yatırımları (FDI) 

● ● ● 

12.  Enerji ●  ● 
13.  Telekomünikasyon ●   
14.  Ulaşım ● ●  

III.  Çekici iş ortamı ve bilgi  

15.  Tarımsal/Kırsal Kalkınma ● ● ● 
16.  Çevre    IV.  Güçlü Çevre Yönetimi ve 

Afet Önleme  17.  Afet Yönetimi  ●  ● 
18.  Belediye Hizmetleri  ● ● 
19.  Yasal Reform  ●  

V.  Adaletin yaygınlaşması, 
merkezden dağılma ve katılım  

20.  Sivil Toplum  ● ● ● 
● Birincil etki  
● İkincil etki 
 

Burada sunulan politika notları Türkiye’nin kalkınma stratejisi ve bu stratejinin uygulanması için 
Dünya Bankası’nın verebileceği olası destek hakkında yeni hükümet ile Dünya Bankası arasındaki ilk 
görüşmelere zemin oluşturma amacını taşımaktır.  Politika notları bu stratejik temalarda sonuç almak için 
hükümetin harekete geçmesi gereken belli sektörlerde son dönemde yapılmış çalışmaları yansıtmaktadır.  
Burada, mevcut projeler kapsamında yapılmış politika taahhütleri ile analitik çalışmalar ve 
gelecekteki muhtemel projeler için yapılmış hazırlık çalışmalarının ortaya koyduğu politika 
seçenekleri ve önerileri birleştirilmektedir.  Her bölümdeki önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

 4



TÜRKİYE: POLİTİKA NOTLARI  GENEL BAKIŞ 
 
 
1. Makroekonomik istikrarın sürdürülebilir ve adil büyüme için bir ön şart olduğunu 
Türkiye artık öğrenmiştir.  İstikrar programını uygulamada bugüne kadar sağlanan başarılarla 
enflasyon %35 aralığına gerilemiş ve ekonomi tekrar büyümeye başlamıştır.  Ancak borç yükü 
hala yüksektir ve reform uygulamalarından vazgeçilmesi halinde, programın başarı şansı riske 
atılmış olur.  Kamu borç yükünün giderek azaltıldığı bir ortamda hem enflasyonu düşürmek hem 
de dengeli büyümeyi sağlamak için sıkı bir mali yönetim şarttır.   

2.   Mali istikrarsızlık durumunda makroekonomik dengenin kalıcı olabilmesi ve kamu 
hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için daha etkili bir hükümet şarttır.  Üç ayağı olan kapsamlı bir 
kamu sektörü reform programı başlatılmıştır: mali uyumu destekleyecek yapısal mali reformlar, kamu 
harcamaları yönetimini modernleştirecek yapısal ve kurumsal reformlar ile kamu yönetimini iyileştirecek 
kurumsal reformlar.  Ancak mali yönetim sorumluluğunun kurumsal olarak parçalanmış olması ve güçlü 
bir politik iradenin olmaması nedeniyle uygulamada gecikmeler olmuştur.  Kurumsal parçalanmanın 
azaltılması ve sosyal harcamaları korumaya alacak acil önlemlerin alınması, vergi reformunun 
yapılması ve kamu istihdamının rasyonelleştirilmesi, harcama yönetiminin iyileştirilmesi, rüşvetle 
mücadele edilmesi ve kamu kesimi hizmet reformunun başlatılması amacıyla program için daha 
fazla siyasi destek sağlandığında daha etkileyici sonuçlar elde edilecektir.    
 
3.   Piyasalara yardımcı olmak ve vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek için, hükümetin 
verimli hizmetler sunmasını ve piyasa kurallarını düzenleyici sistem kurmasını sağlamada rüşvetle 
mücadele hayati önem taşımaktadır.  Eski menfaat yaklaşımının yerini şeffaflığın ve güvenilirliğin 
aldığı yeni Türkiye vizyonu katılımcı bir toplumun anahtarıdır.   
 
4.   Türkiye’de, günde 1 ABD doları olarak tanımlanan aşırı yoksulluk oranı çok düşük 
olmakla beraber, kentlerdeki açlık ve ekonomik risk taşıyan gruplar sayısal olarak önemli düzeyde 
olup son dönemde artış göstermiştir.  Türkiye’nin güçlü bir sosyal koruma (social protection) sistemine 
ihtiyaç vardır.  Mevcut sistem yüksek maliyetli olup, en yoksul kesime yeterince hitap edememektedir.     
 
5.   Türkiye 1997 yılında başlatılan temel eğitim programında benzeri görülmemiş aşamalar 
kaydetmiştir.  Şimdi hem eğitime ayrılan gayri safi yurtiçi hasıla payını yavaş yavaş arttırmak hem 
de eğitimdeki bütün iyileştirmelerin aynı anda yapılamayacağını kabul etmek gibi iki güçlükle 
karşı karşıyadır.  Bilgileri ve becerileri, eğitimin ilk yıllardan başlayarak yüksek öğretime kadar 
iyileştirme arzusu doğrudur ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için sıkı bir kaynak yönetimine ihtiyaç 
vardır.   
 
6.   Türkiye sağlık göstergeleri bakımından orta gelirli ülkelerin pek çoğundan çok geri 
durumdadır.  Nüfusun sağlık durumunun iyileştirilebilmesi için sağlık hizmetlerinin 
finansmanında, organizasyonunda ve yönetiminde temel ve sistemli değişikliklerin yapılması 
gerekmektedir.  Böyle bir değişikliğin kararlaştırılması, kabul edilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını 
sağlamakta en önemli faktör, kapsamlı bir ulusal uzlaşma ve görüş birliği olacaktır. 
 
7.   Ekonomiyi canlandırmak ve rekabeti artırmak için mali sektöre sürekli olarak dikkat 
çekilmelidir.  Mali hizmet piyasaları, sığ ve dar olmaları nedeniyle şoklara duyarlı hale gelmiş, bunun 
sonucunda tekrarlayan krizler görülmüş, verimlilik azalmış ve özel sektördeki büyüme kısıtlanmıştır.  
Mevcut reform gündemi tamamlandığında dünya standartlarında bir bankacılık sektörü ortaya 
çıkacaktır.  Banka dışı mali aracılığın iyi düzenlenmesi özel sektördeki büyümeye katkıda bulunacaktır.   
 
8.   Reel sektör 2001 krizinden kötü etkilenmiştir ve şimdi büyüme belirtileri göstermekle 
beraber, rekabet edebilme kapasitesine sahip bir şekilde tamamen kendine gelebilmesi için seçici 
bir desteklemeye ihtiyaç duymaktadır.  Bankaların ve diğer kredi kurumlarının birleşerek, sıkıntıdaki 
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firmalara borçlarını yeniden düzenleme ve işlerini yeni rekabet kurallarına göre yeniden yapılandırma 
konusunda yardım etmesini içeren İstanbul Yaklaşımı (İY) gönüllü bir çözüm planıdır. 
 
9.   Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) üretken istihdam fırsatlarının yaratılmasında 
önderlik etmelidir.  Türkiye’deki KOBİ’lerin rekabet edebilmek için bilgiye ve teknolojiye ulaşma ve 
piyasa koşullarında kredi alma gibi adil fırsatlara ihtiyacı vardır.   
 
10.   Özelleştirmenin hızlandırılması, reform programının kredibilitesinin güçlendirilmesi ve 
özel sektördeki gelişmenin desteklenmesi bakımından önemlidir.  Özelleştirme uygulamaları 
beklentilerin altında olmuştur ve Türkiye’nin özel sektör liderliğindeki kalkınma modeline geçme 
hedefine ulaşabilmesi için daha kararlı bir siyasi irade gereklidir.  Planlı bir özelleştirme programı ve 
KOBİ’lerin gelişimini destekleyen kapsamlı bir strateji, özel sektörün kalkınmasındaki tamamlayıcı 
faktörlerdir.  Özelleştirme/yeniden yapılanma/tasfiye edilme süreci içinde küçülme de gerekiyorsa 
hareketli bir KOBİ sektörü etkili bir güvenlik ağının parçası olabilir.  Bunun tersine, finansal açıdan 
sorumlu devlet kurumlarının ve bankaların uğradığı zararlar KOBİ’lerin gelişimini engelleyen makro 
krizlere ve yüksek faiz oranlarına yol açabilir.   
 
11.   Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (FDI) ülkeye çekilmesi de Türkiye’nin krizden 
kurtulmasında ve özel sektörün gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.  Türkiye bir FDI stratejisi 
geliştirmeye başlamıştır ancak henüz potansiyel engellerin tamamı ele alınmamıştır.  Şimdi önemli olan, 
bir taraftan bugüne dek belirlenen önlemleri uygulamaya devam ederken, diğer taraftan yaklaşımı 
genişletip yatırım ortamındaki daha ciddi sorunları ele almaktır.  FDI’nın artmasıyla Türkiye, diğer orta 
gelirli ülkelere giren yabancı yatırımların paralelinde, daha az borç ve daha çok doğrudan yatırım yaparak 
dış finansmanını dengeleyecektir. 
 
12.   Türkiye’deki mevcut enerji fiyatları OECD ortalamalarının çok üzerindedir ve bu da 
ekonominin tümüne maliyet yüklemektedir.  Devlet tekellerine ve garantili al-veya-öde sözleşmelerine 
dayanan merkezileşmiş kalkınma modeliyle uygun fiyata enerji temin edilememektedir.  Elektrik ve gaz 
sektörlerinin, rekabete dayalı özel enerji piyasalarına dönüşmesiyle, özel sermayeyi çekmek için 
hükümetin karşılaştığı maliyetler ve riskler azalacaktır.    
 
13.   Telekomünikasyon Türkiye’de teknolojik değişimi ve ekonomik büyümeyi sağlayan itici güç 
olabilir.  Politika belirleyiciler, AB devletlerindeki ortalama telekomünikasyon gelişim düzeyini 
hedeflemelidirler.  Türk Telekom’un uygun bir şekilde yeniden yapılanması ve özelleştirilmesinin yanı 
sıra diğer düzenleyici iyileştirmeler de bu amaca hizmet edecektir. 
 
14.   Türkiye’deki ulaşım sektörünün verimliliğinin arttırılırması, ekonomik büyüme, çevresel 
sürdürülebilirlik ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunacaktır.  Ulaşım sektöründe, 
kullanıcıların ihtiyaçlarını ve uygun maliyetli olmayı ön planda tutan bir yaklaşım 
benimsenmelidir.  Bu da lojistik maliyetini düşürerek Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilir.  Ayrıca bu 
sayede kırsal ve kentsel nüfusun temel hizmetlere, piyasalara ve iş olanaklarına ulaşma imkanı artar ve 
trafik kazalarının yüksek olan insani ve ekonomik maliyeti düşmüş olur.  Bu çalışmalar için özel 
yatırımların ve yönetim know-how’ının seferber edilmesiyle sektörün bugünkü ağır açıkları azaltılabilir. 
 
15.   Son yıllarda tarım ve diğer kırsal ekonomik faaliyetler büyümeye, kırsal istihdama ve kırsal 
refaha tam anlamıyla katkıda bulunabilecek şekilde kullanılamamaktadır.  Piyasa dengelerini bozan 
yüksek maliyetli tarımsal destekleme politikaları sonucunda katma değerdeki büyüme oranları düşmeye 
başlamıştır.  Tarımda şu anda devam eden kapsamlı reform mali sübvansiyonları azaltmış ancak 
çiftçilerin %75’ine doğrudan gelir desteği ödenmesini sağlamıştır.  Hükümetin kırsal kalkınmayı 
sağlamada karşılaştığı önemli stratejik güçlüklerden biri de piyasanın gelişmesine verilen desteği 
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arttırmak ve sulama, ormancılık ve köy kooperatifleri alanlarındaki yatırım ve hizmetlerin 
yönetimini güçlendirirken diğer insiyatifleri özel sektöre bırakmaktır. 
 
16.   Türkiye’de önemli oranda biyoçeşitlilik ve geniş bir doğal kaynak zemini vardır.  Daha iyi 
bir yönetimle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında ve global çevre hedeflerine ulaşmada bu 
zenginliklerden daha iyi yararlanılabilir.   
 
17.   Türkiye, depremler ve seller başta olmak üzere, doğal afetlere açık bir ülkedir.  Alınacak 
tedbirler ve yapılacak hazırlıklarla, yüksek olan ekonomik ve sosyal maliyet riski önemli oranda 
azaltılabilir.  Son üç yılda, Türkiye’de afet sigortası, acil durum yönetimine yönelik bir kurumsal çerçeve 
ile planlı arazi kullanımı ve travma tedavisinde iyileşmeler olmuştur.  Ancak ulusal acil durum yönetim 
kurumu tam anlamıyla etkin hale getirilmezse, Ağustos 1999 tarihinde karşılaşılan sorunlar gelecekteki 
afetlerde de tekrarlanabilir. 
 
18.   Belediyelere daha fazla yetki verilerek, ademi merkeziyetçi yapılanmanın sağlanması, 
hizmetlerin iyileştirilmesi için gereklidir.  Belediyeler, işletimsel ve mali yönetim konularında 
zorluklarla karşılaşmakta ve bu da onların kaliteli su temini, atık su yönetimi, şehir ulaşımı, yol bakımı ve 
katı atık yönetimi gibi konularda sürekli hizmet vermesini sınırlamaktadır.  Yatırım ihtiyacı fazladır ancak 
özel sektörün oynadığı rol yetersizdir.  Mali yetersizlikler, mali disiplinin ve yerel sorumluluğun 
gelecekte şart olduğu anlamına gelmektedir.    
 
19.   Adli idarede reform yapılırsa adalette gecikme nedeniyle aksama olmaz.  Türkiye’nin 
ekonomik yasal altyapısında modernleştirmenin tamamlanması, adalet sisteminin düzene sokulması, 
mahkemelerdeki dava birikiminin azaltılması ve sistemin yaygınlaştırılması için yasal ve adli reformlar 
gerekmektedir.  Türkiye’deki vatandaşlar ve firmalar, birçok ankette en önemli endişeleri arasında yasal 
sistemle ilgili sorunlardan da söz etmiştir.   
 
20.   Kalkınma ile ilgili kararlara sivil toplum da dahil edilirse, programlar daha etkili uygulanır 
ve anlamlı sonuçlar elde edilir.  Sivil toplum örgütlerinin gelişmesi için, hükümetin daha katılımcı 
davranması ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin kurulmasına, çalışmasına ve finansmanına yönelik 
yasal çerçevenin iyileştirilmesi gerekmektedir.   

Bu vizyonun gerçekleştirilmesinde katılım, şeffaflık ve sonuçları ölçme kültürü önemlidir. 

Şeffaflık ve katılıma gösterilecek daha fazla önem, tutarlı ve her an erişilebilir bilgi ile 
desteklenmelidir.  Her tür kalkınma stratejisinde, sonuçların ölçülmesi ve izlenmesi sonucu sürekli 
iyileştirmeye yönelik bir geri bildirim halkası oluşur ve kamuoyunun politikaları ve yatırım programlarını 
anlaması ve bunlara bağlı kalması sağlanır.  Türkiye’de özgür basın şeffaflığının arttırılmasına yardımcı 
olmaktadır ama verilere ve bilgilere kolay ulaşılamaması ve halka duyuru yapılmaması gibi sorunlar 
henüz çözülmemiştir.    
 

Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH) giderek globalleşen bir dünyada Türkiye vizyonunun 
başarılması yönünde kaydedilen ilerlemeyi ölçmeye yarayan uluslararası bir çerçevedir.  MKH, BM 
Genel Kurulu tarafından 2000 yılında oy birliğiyle kabul edilen Milenyum Bildirgesinde belirtilen 
hedeflerin başarılmasına yönelik, ölçülebilir/izlenebilir hedeflerden oluşan bir yol haritasıdır.  MKH, 
yoksulluğun azaltılmasından sağlık sistemindeki iyileştirmelere ve eğitimden çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına kadar uzanan temel sosyal kalkınma hedeflerini kapsar.  Buna göre, MKH’lar burada 
belirtilen Türkiye vizyonuyla paralellik arzetmektedir.  BM ile işbirliği içinde, Dünya Bankası MKH’lar 
konusunda kaydedilen ilerlemenin izlenmesine yönelik bir mekanizma kurulmasında ülkelere yardımcı 
olmaktadır.  Türkiye için özellikle önemli olanlar, ülkenin benzer ülkelere oranla çok geride olduğu sağlık 
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alanındaki MKH’dir.  Sağlık alanındaki MKH’lar sağlıkla ilgili politika notunda detaylı olarak 
sunulmuştur. 

 
 

Banka bu notlarda yer alan herhangi bir konuda daha detaylı bilgi sunmaktan ve 
hükümetle birlikte çalışmaktan memnunluk duyacaktır.   
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Tablo 1: Türkiye’nin AB Kapısındaki Diğer Ülkelerle Karıştırılması - 2000 

GÖSTERGELER-2000  Türkiye  Bulgaristan Kıbrıs  Çek Cum. Estonya Macaristan Latvia Litvanya Malta Polonya Romanya Slovak Cum.  Slovenya 

Nüfus (bin)    65,293 8,167 757 10,273 1,369 10,022 2,373 3,695 390 38,650 22,435 5,401.8 1,988

Kırsal nüfus (toplam nüfusun %) 35 30.4 43.2 25.3 31,4 36 31 31.6 9.5 34.4 43.7 42.6 49.6 

Gayri Safi Milli Hasıla (milyar ABD Doları)    202.1 12.4 9 53.9 4.9 47.2 6.9 10.8 3.6 161.8 37.4 20 20

Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla- 2000 (ABD 
Doları) 

3,100   1.520 12,370 5,250 3,580 4,710 2.920 2,930 9,120 4,190 1,670 3,700 10,050

Brüt Sermaye oluşumu (GSYİH %)     23.8 16.6 .. 29.7 25.8 30.6 27.1 20.7 27.9 26.5 19.4 30.1 27.8

Yaşam beklentisi (yıl)    70 72 78 75 71 71 70 73 78 73 70 73 75

Doğurganlık oranı (kadın başına doğum)    2.4 1.3 1.9 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.8 1.4 1.3 1.3 1.2

Bebek ölüm oranı (1000 canlı doğumda)    34.5 13.3 6.1 4.1 8.4 9,2 9.9 8.6 6.1 8.6 18.7 8.3 4.6

Okuma yazma bilmeyen yetişkin oranı (15 ve 
üzeri yaş %) 

14.9   1.6 2.9 .. .. 0.7 0.2 0.4 8 0.3 1.9 .. 0.4

Telefon hattı (1000 kişide)    280 350 647 378 363 372 303 321 522 282 175 314 386

Elektrik enerjisi tüketimi (kişi başı kwh) 1999 1,396 2,899 3,671 4,682 3,435 2,874 1,851 1,769 3,763 2,388 1,511 4,216 5,218 

Internet hizmet sağlayıcılar (10000 kişi için)     17 19 100 134 261 129 66 39 34 67 13 59 ..

Yapılmış yollar (%) 1995-2000 34 94 57.7 100 7.1 43.4 38.4 91.3 87.5 68.3 49.5 86.7 99.9 

Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanı  

Tablo 2: Türkiye ile Avrupa Birliği’ne Girdikleri Zamanda Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın Karşılaştırılması 

 2000   1981 1986
GÖSTERGELER  Türkiye Yunanistan Portekiz  İspanya 

Nüfus (bin) 65.293 9,729 10,008 38,519
Kırsal nüfus (toplam nüfusun %) 35 42.2 60.9 25.6
Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla- (ABD Doları)  3,100 5,500 2,750 5,250
Kişi başına AB’ndeki GSMH ortalamasının % %13 %47 %127 %52
Brüt Sermaye oluşumu (GSYİH %) 23.8 21.1 22.7 21.1
Yaşam beklentisi (yıl) 70 73.4b74.4a 75.9h
Doğurganlık oranı (kadın başına doğum)  2.4 2.1 1,6 1.6
Bebek ölüm oranı (1000 canlı doğumda)  34.5 16.3 15.9 8.7
Okuma yazma bilmeyen yetişkin oranı (15 ve üzeri yaş %) 14.9 8.5 15.1 4.5
Telefon hattı (1000 kişide) 280 155.9246.7 253
Elektrik enerjisi tüketimi (kişi başı kwh) 1999 1,396 2,047 1,854 2,727

          Kaynak: Dünya kalkınma göstergeleri veri tabanı  
          (a: 1980 yılına ait veriler mevcuttur. b: 1985 yılına ait veriler mevcuttur) 
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR 

Makroekonomik istikrar sürdürülebilir büyümenin ön şartıdır.   

Son yirmi yılda sağlanan önemli başarılara 
rağmen, süregelen mali dengesizlikler, 
kronik yüksek enflasyon ve konjonktürdeki 
keskin dalgalanmalar nedeniyle, Türk 
ekonomisi sürekli olarak kaygan ve 
istikrarsız bir konumda olmuştur.  
Ekonomiyi dengelemek amacıyla daha 
önce gösterilen çabalar yetersiz kalmış ve 
yüksek büyüme oranları uzun vadede hiçbir 
zaman korunamamıştır.  1990’lı yıllarda 
enflasyon ortalama olarak 1980’lere göre 
daha yüksek ve büyüme yine ortalama 
olarak daha düşük kalmıştır. 

Şekil 1: Büyüme ve Enflasyon Oranları 
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Türkiye aşırı derecede makroekonomik 
istikrarsızlığa maruz kalmıştır.  Gelişmekte 
olan ülkelerin çoğu ya büyüme ya da reel 
döviz kuru bakımından büyük 
dalgalanmalara maruz kalmıştır ancak 
Türkiye’de her iki alanda da istikrarsızlık 
gözlenmiştir.  Büyümedeki istikrarsızlık 
1980’li yıllarla 1990’lı yıllar arasında, gayri 
safi yurt içi hasıla artışındaki standart 
sapmanın %2.7’den %5.5’e çıkmasıyla 
beraber iki kat artmıştır.  İnişli-çıkışlı 
döngü sonraki on yılda da devam etmiştir.   
2000 yılında %6 büyüme, 2001 yılında ise 
%9’un üzerinde rekor bir daralma 
yaşanmıştır.    
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…Türkiye’nin büyüme potansiyelini 
tam olarak kullanmasını önlemiştir. 

İstikrarsızlık yüzünden Türkiye’nin 
büyüme performansı, önde gelen 
gelişmekte olan ülkelerin ve AB’nin 
İspanya gibi  hızla büyüyen ülkelerinin 

Şekil 3: Kişi Başına Gelir Atlas Methodu (ABD Doları)
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Şekil 4: GSMH'daki Artış
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Bir yılın çeyreğinde önceki yılın çeyreğine göre görülen değişme. 

%

ardında kalmıştır.   

Ekonomi 2001 krizinden çıkmaya başlamıştır. 

Ekonomi 2002 yılının ilk yarısında önemli oranda 
iyileşmiştir ve göstergeler büyümenin 3.  çeyrekte de 
sürdüğüne işaret etmektedir.  Şubat 2001 krizinin 
ardından gelen devalüasyona hemen tepki veren 
ihracatta da olumlu gelişmeler gözlenmektedir.  Özel 
tüketim iyileşmeye başlamış ve özel yatırımlardaki 
düşüş hafiflemiştir.    

Enflasyon düşmektedir. Şekil 5: TÜFE Enflasyonu 
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Enflasyon 2001 yılındaki devalüasyondan sonra zirve 
yapmış ancak 2002 yılının ilk aylarından bu yana 
düşmektedir.   Ekim ayında yıllık TÜFE enflasyon 
oranı %33.4, TEFE ise %36.1 olarak gerçekleşmiştir.  
Enflasyon beklentileri artık %35’lik yıl sonu hedefi ile 
tamamen tutarlıdır.   

Dalgalı döviz kuruna geçiş, krizden kurtulmada 
önemli rol oynamıştır. 

İhracat, Şubat 2001 tarihinden sonra devalüasyona 
hemen tepki vermiş ve Lira’nın çıktığı maksimum 
değerden gerilemesiyle beraber, 2002 yılında bugüne 
kadar gerçekleşen reel döviz kurundaki değerlenme 
enflasyondaki düşüşü kolaylaştırmıştır.  Lira’nın 2002 
yılı ortalarında politik belirsizlik yüzünden değer 
kaybetmesinin, enflasyonu arttırmaması da ayrıca 
sevindiricidir. 

Canlanmanın devamı piyasadaki güvene 
duyarlıdır. 

Şekil 6: Reel Döviz Kuru
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Kamu borçlarının döndürülmesi ve reel faiz oranlarının 
düşürülmesi açısından piyasalardaki güven ortamının 
sağlanması çok önemlidir.  2002 yılı başlarında devlet 
tahvili faiz oranları siyasi belirsizlikle beraber Mayıs 
ayında tekrar artmıştır.  Reel faiz oranlarının yüksek 
seviyelerde kalması canlanmayı yavaşlatmış ve kamu 
borç yükünü arttırmıştır.  Faiz oranlarının seçim 
sonrasında düşmesi umut verici olmakla beraber, bu 
hareketin sürekli kılınması ve yatırımcıların güveninin 
artması için yeni hükümetin güvenilir politikalar 
uygulaması gereklidir. 

Şekil 7: İhalelerdeki Ağırlıklı  O rtalamaya Göre 
Hesaplanan Reel Faizler *
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* Kasım 2002 tahmini, 18 Kasım'daki ihale oranlarına göre yapılamıştır.

12 aylık tarihsel enflasyonun 
düşürüldüğü ihale oranı
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Yeni hükümet faiz oranlarına yansıyan risk faktörünü düşürmek için reformları 
uygulamada hızlı davranmak zorundadır.  Hızlı ekonomik kararlar güvenilirlik üzerinde 
olumlu etki yapabilir. 

Güvenilirliği Artıracak İlk Tedbirler 

Faiz dışı bütçe fazlası hedefini sağlamak borcun dengelenmesi bakımından önemlidir ve piyasa 
tarafından bir durum tahlili olarak görülmektedir.  Seçimlere kadar geçen süre içinde bütçe 
hedefinden sapmalar olmuştur.   Faiz dışı bütçe hedefinin sağlanması konusunda hükümetin 
planlarının kamuya hemen duyurulması, piyasalar tarafından çok olumlu karşılanacaktır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Özelleştirme, programın zayıf noktalardan biridir.  2003 yılı için hazırlanan hızlandırılmış 
özelleştirme programının açıklanması (Petkim ve Tüpraş ihalelerinin net olarak planlanması, Tekel 
ve Şeker fabrikaları için özelleştirme planlarının yapılması, elektriği özelleştirme stratejisi ve TZDAŞ 
gibi icraatı olmayan şirketlerin tasfiye edilmesi) hükümetin reform kararlılığını ortaya koyacaktır. 
Türkiye’nin dış finansman ihtiyaçlarını ve kaynaklarını gerçekçi şekilde değerlendiren 2003 yılı 
dış finansman planı piyasalara güven verecektir.   
Bankacılık reformu konusunda hükümetin düşünceleri, yatırımcılar tarafından dikkatle 
değerlendirilecektir.  Piyasalar, BDDK’nın bağımsızlığının devam edeceği ve bankacılık reformu 
programında beklemede olan hususlarda hızla harekete geçileceği ile ilgili olumlu sinyaller 
verilmesini beklemektedir. 
Reel sektör kriz sırasında biriken borç yükü altındadır ve ekonomiye duyulan güven henüz artmış 
değildir.  İstanbul Yaklaşımının uygulamasını hızlandırmaya yönelik atılımlar yapılması ve icra 
iflas yasasındaki reform çalışmaları konusunda hızla harekete geçilmesi halinde, kredi 
darboğazı aşılabilir ve reel sektördeki iyileşme hızlandırılabilir. 

Büyümenin sürekli olabilmesi için orta vadede güvenilir makroekonomik politikaların 
devamlı kılınması gerekir.  Önceden alınacak katı tedbirlerin büyüme oranı üzerinde uzun 
vadede olumlu etkileri olacaktır.   

Sürdürülebilir Büyüme için Temel Makro Politikalar:  

Kalıcı Mali Uyum 
Tek Haneli Enflasyon 
Güçlü Dış Piyasa Rekabeti 

Kalıcı mali uyum makroekonomik 
istikrarın anahtarıdır. 

Türkiye iç borcunu makul oranlara 
düşürebilmek için orta vadede, büyük oranda 
faiz dışı fazla sağlamalıdır.   Türkiye 
enflasyonu düşürme hedefine ulaşmak için 
sıkı mali politikalar uygulanmalıdır.   
Uluslararası deneyimler, harcama 
yönetiminde zayıflık, ancak doğması 
muhtemel yükümlülükler, kronik kamu 
kuruluşu zararları ve verimsiz destekleme programları gibi, yapısal sorunları düzeltmeye yönelik 
tedbirlere dayanan mali ayarlamaların kalıcı olabileceğini göstermiştir.   Mali uyumun uzun vadede kalıcı 

Tablo 1: Konsolide Kamu Sektöründe Mali Uyum,  
1999-2001 (GSMH %) 

 1999 2000 2001 Mali 
Uyum

Toplam harcamalar 40.5 41.0 48.7 
   Faiz dışılar 18.5 19.1 21.7 3.2
Toplam kamu geliri 26.2 28.6 32.3 6.1
KKBG 14.3 12.4 16.4 
Yarı mali harcamalar 10.4 7.2 4.8 -5.6
Ayarlanmış KKBG 24.7 19.6 21.2 
Net Faiz Ödemeleri 22.0 21.9 27.0 
Faiz dışı denge -2.7 2.3 5.8 8.5
Reel faiz ödemeleri 11.7 9.2 10.9 
Operasyonel denge -14.4 -6.9 -5.1
Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Dünya Bankası 
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olması Türkiye için önemli bir konudur.  1999 yılından bu yana yapılan ciddi ayarlamaların temelinde, 
büyük oranda gelir artışları ve kredi sübvansiyonları gibi yarı mali giderlerde yapılan kesintiler 
yatmaktadır.  Faiz dışı giderler 1999 yılından bu yana büyük ölçüde artmıştır! Sosyal güvenlik sisteminde 
yapılan daha derin yapısal reformlar, kamu istihdamının rasyonelleştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi, 
devlet garantileri için daha katı kuralların konması, tarım kredisi reformu, devlet kuruluşlarının yeniden 
yapılandırılması/özelleştirilmesi ve enerji reformu gibi tedbirler, faiz dışı harcamaların azaltılması için 
şarttır.   

Mali Uyumu Kalıcı Kılacak Tedbirler: 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Sosyal güvenlik sisteminde yapılacak diğer yapısal reformlar arasında şunlar sayılabilir: 
Meclis’te bekleyen prim toplama ve harcama yönetimini iyileştirecek, sağlık giderlerini 
kısıtlayacak, işsizlik sigortası fonunu destekleyecek ve 1999 yılında yürürlüğe giren ve 
emeklilik sisteminde parametrik reformlar yaparak, idari ve kurumsal reformları 
destekleyecek yasaların acil olarak geçirilmesi  
1999 yılındaki emeklilik reformunun, devlet memurlarına yönelik sosyal güvenlik fonu olan 
Emekli Sandığı’nı da içerecek şekilde genişletilmesi ve 
özellikle Emekli Sandığı’nda yeniden ortaya çıkan mali dengesizlikleri giderecek tedbirlerin 
alınması.   

Kamu sektörü reform programının uygulanmasıyla: 
vergi reformu stratejisinin sürdürülerek, vergi yapısının ve idaresinin iyileştirilmesi  
kamu istihdamının rasyonelleştirilmesi    
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Yasa tasarısının yürürlüğe konarak bütçe yönetiminin 
iyileştirilmesi  
Yeni Kamu İhale Yasası’yla kamu ihale sisteminin iyileştirilmesi ve 
Kamu Borç Yönetimi Yasası kapsamında hükümet garantileri için yeni katı kurallar konması. 

Kapsamlı teminat yerine, AB normlarına uygun sınırlı mevduat sigortasıyla bankacılık reformu 
programının devam ettirilmesi  
Verimsiz dolaylı sübvansiyonların yerine, yoksul çiftçiler için doğrudan gelir desteği tarımsal destek 
reformlarının tamamlanması  
Seçilmiş grupları ve kamu sektöründe aşırı istihdamı desteklemeye yönelik geleneksel mekanizmalar 
olan kamu bankalarının ve KİT’lerin özelleştirilmesi 
Pazarları tanıtacak ve enerji sektöründeki yarı mali yükümlülüklerin artışını sınırlayacak reformların 
derinleştirilmesi.   

Düşük enflasyon uzun vadede büyümeyi destekler.   Enflasyonsuz büyüme güvenilir 
politikalar ve göstergelerle başarılabilir.   

Türkiye orta vadede bir yandan enflasyonu düşürürken diğer yandan büyümeyi sağlayabilir.  Önemli olan, 
istikrar programının enflasyonu düşürmedeki güvenilirliğini sağlayarak ücret, fiyat ve faiz oranlarında 
geçmişe dönük endekslemeden kaçınmaktır. 

Enflasyonun Düşürülmesini Destekleyecek Politikalar:  

Güvenilir yapısal mali reformlarla desteklenen mali uyum  
Diğer OECD ülkelerinde ve piyasa ekonomilerinde görülen modellerle tutarlı, özel sektör liderliğinde 
bir kalkınma modelini benimseme konusunda Türkiye’nin ciddi olduğunu gösteren ve özellikle mali 
sektör ile kamu sektörü üzerinde duran yapısal reformlar  
AB’ye kabul edilme yolunda gösterilen kararlı ilerleme 
Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla desteklenen sıkı para politikası.   
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Dış rekabetin güçlü olması, ihracata dayalı büyüme için itici güçtür. 

Türkiye, son 20 yılda, dışa açıklık oranlarında son 
derece dinamik gelişmeler olmuştur.  1980 yılından 
bu yana, dış ticaretin GSMH’dan aldığı payda 
meydana gelen değişme (yaklaşık %53) Meksika 
ve Kore’nin performansına yakındır.  Türkiye, dışa 
açıklık düzeyi bakımından Avrupa Birliği’ne 
giderek yaklaşmaktadır.  Türkiye’nin dışa açıklık 
oranı (2000 yılında %66) %74’lük genel AB 
oranına yakındır.  Türkiye, Latin Amerika’nın 
(%42) oldukça ilerisinde ancak Doğu Asya’nın 
(tüm bölge %95) çok gerisindedir. 

Şekil 8: Dışa Açıklık
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Kaynak: Dünya Bankası verileri. Açıklık: İthalat artı ihracatın ve faktör dışı servislerin 
GSYİH’deki payı. Entegrasyon hızı:  Ticari büyüme eksi GSYİH artışı.

Dış Pazardaki Rekabeti Artıracak Diğer Tedbirler:  

Yabancı paralar için aktif bir vadeli piyasanın oluşturulması dahil dalgalı döviz kuru rejiminin devam 
ettirilmesi 

: 

: 

: 

: 

: 

OECD içindeki en sınırlayıcı yasal altyapı olan, işgücü piyasasına ilişkin kanunların iyileştirilmesi ve 
sosyal güvenlik ağının daha etkin hale getirilmesi 
Yapısal reformlar ile enerji fiyatlarının rekabet edebilir düzeye getirilmesi  
Yabancı sermayeyi çekecek ve rekabeti teşvik edecek aktif politikalar  
Eğitim, öğretim ve sağlık başta olmak üzere insan kaynaklarına daha fazla kamu yatırımı yapılması  

Dünya Bankası, Türkiye’nin yoksulluğu azaltma ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye 
yönelik ekonomik programını, kapsamlı bir ülke destek stratejisi (CAS) çerçevesinde 
sağlanan program ile proje kredileri ve teknik yardımlarla desteklemektedir.   

Dünya Bankası’nın desteği belirli şartlara bağlanmıştır ve bu sayede verilen desteğin 
anlamlı etkilerinin olması garanti edilmeye çalışılmaktadır.  Kapsamlı ülke stratejisinde, 
yerine getirilmesi gereken şartlar içinde IMF ile yapılan anlaşmanın devam etmesi de 
bulunmaktadır.   
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2.  ETKİN DEVLET İÇİN KAMU SEKTÖRÜ REFORMU 

Etkin bir devlet, özellikle sıkı maliye politikalarının uygulandığı zamanlarda, 
makroekonomik dengenin kalıcı olabilmesi ve kamu hizmetlerinin daha iyi 
sunulabilmesinde çok büyük önem taşımaktadır.   

2001 krizini tetikleyen faktör bankacılık sisteminin taşıdığı riskler olmakla beraber, bu krizin ve önceki 
krizlerin temelinde kamu finansmanında şeffaf olmayan, ciddi boyutlarda ve sürdürülemeyen 
dengesizliklerle kendini gösteren daha derin bir yönetişim problemi yatmaktadır.  Bu yapısal zaafiyetlerin 
düzetilmesi için, kamu maliyesinin yönetimine yönelik kurumsal düzenlemelerde, kamu kaynaklarının 
şeffaf bir şekilde tahsis edilmesini ve gerçek hesapverilebilirliği sağlayacak değişiklikler yapılmalıdır. 

Türkiye’de kamunun yönetimi OECD ülkelerine ve oluşan piyasa normlarına kıyasla kötü 
durumdadır. 

Yıllar süren zayıf mali disiplin ve 
kötü harcama yönetiminin etkisi, 
kamu harcamalarının bileşimine 
yansımaktadır.  Türkiye’de faiz 
ödemeleri ile ücret ve maaşların 
kamu harcaması içindeki payı, 
OECD ülkelerinin hemen hemen 
tamamından yüksektir.  Faiz 
ödemelerine ayrılan yüksek pay, 
kronik açık yaratan harcama 
politikalarını, maaş ödemelerine 
ayrılan yüksek pay ise, politika 
güdümlü kamu istihdamı 
uygulamalarını yansıtmaktadır.   

OECD'deki Merkezi Hükümet Giderleri
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Kamu sektörünün etkin yönetiminde Türkiye’nin karşılaştığı güçlükler üç boyutludur: 

: 

 

 

 

Genel Mali Yönetim önemli bir zayıflıktır. 
Vergi sisteminde vergi tabanının dar oluşu, aşırı karmaşık yapı ve güçlü olmayan idare gibi 
aksaklıklar vardır. 
Kamu sektöründeki aşırı istihdam önemli bir yapısal sorundur. 
Önemli oranda bir kaynak, resmi bütçe dışında harcanmakta ve mali riskler doğurmaktadır. 
⇒  ölçülemeyen şey yönetilemez.   
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: 

Stratejik Karar Verme mekanizması ihmal edilmekte ve politika ve planların bütçe ile bağlantısı 
kesilmektedir. 

Bütçe stratejik odak noktasından ve güvenilirlikten yoksundur.  
Bütçe uygulamaları üzerindeki Aşırı Kontrol, israf ve verimsizliği önleyememektedir.  

Harcama öncesi kontrollerin çok fazla olması nedeniyle, gerçek bir gözetim mekanizması 
olmamaktadır ve performans üzerinde durulmamaktadır.   

Önemli sorunlardan biri de, kamu giderleri yönetimine ait kurumsal sorumluluğun 
bölünmüşlüğüdür. 

Maliye Bakanlığı cari bütçeyi, Hazine transfer bütçesini ve DPT yatırım bütçesini yönetmektedir. 
Sayıştay, Türkiye’nin üst düzey denetim kurumudur ama konsolide bütçe kurumlarının bile tümünü 
denetlememektedir ve genel devlet kurumlarını denetleyen başka kurumlar da vardır. 
Yakın zamana kadar, merkezi hükümette belirgin ve tek bir borçlanma otoritesi yoktu ve bazı bütçe 
dışı fonlar ve özerk kurumlar borçlanma yetkisine sahipti.   

Kapsamlı bir Kamu Kesimi Reformu (KKR) başlatılmıştır ama uygulamada hala sorunlar 
vardır.  Bu program üç temel üzerine oturmaktadır:  

Vergi ve kamu istihdamı politikalarında yapısal iyileştirmeler;  
Vergi reformları eşitliği sağlama, aksaklıkları azaltma ve marjinal oranları  düşürecek şekilde 
vergi tabanını genişletme amaçlarına yöneliktir. 
Kamu istihdamı politikaları aşırı istihdamı düzeltme ve verimliliği artırma amaçlarına 
yöneliktir. 

Kamu giderlerinin yönetiminde şeffaflığı ve verimliliği iyileştirmeye yönelik politika ve kurumsal 
reformlar: 

Bütçe hazırlanmasında ve uygulanmasında, politika oluşturulmasında ve kamu kurumlarının 
işletme performansında iyileştirmelerin sağlanması,  
Kamu muhasebesi, ihale ve denetim standartlarının yükseltilerek mali sorumluluğun 
sağlanması,  
Sağduyulu bir kamu yükümlülüğü yönetiminin sağlanmasını kapsar.  

Kamu idaresinde, kamusal yönetiminin kalitesini iyileştirecek geniş zeminli kurumsal reformlar. 

Kamu Kesimi Reformu’nun stratejisi önemli ölçüde oturmuştur.    

Vergi sistemini iyileştirmeye yönelik üç yıllık bir strateji hükümet tarafından Ocak 2001 tarihinde 
benimsenmiştir. 
Kamu harcamalarının yönetimi stratejisi, hükümet tarafından Temmuz 2001 tarihinde Banka’ya 
sunulan Kamu Harcamalarının Yönetimi Reformuna ait Stratejik Çerçevede belirtilmiştir. 
Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Eylem Planı, hükümet tarafından Ocak 2002 tarihinde aşağıdaki 
sloganla benimsenmiştir: Şeffaf ve Temiz Türkiye: Birlikte El Ele.    

Kamu Kesimi Reform programını destekleyecek yasal çerçevenin büyük bölümü yürürlüğe 
girmiştir. 

Kamu Yatırım Programının Rasyonelleştirilmesi ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı Haziran 
2001 tarihinde yayınlanmıştır.  2002 yılına ait yatırım programında, tahmini ortalama tamamlanma 
süresi %2 azaltılarak, 8,5 yıla indirilmiştir.  Genel olarak, 353 bireysel proje ve 649 alt proje iptal 
edilmiş ve rasyonelleştirme sayesinde yatırım programının toplam maliyeti 36,9 katrilyon TL’ye 
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kadar düşürülmüştür.  Kamu yatırımlarının rasyonelleştirmesi, Kamu Sektörü Reform 
programında bugüne kadar elde edilen en somut sonuçlardan biridir. 
Ocak 2002 tarihinde yeni bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girmiştir.  Yeni yasa UNCITRAL 
modelini zemin alıp, Türkiye’yi AB şartlarına uygunluğa taşımaktadır.  Bu yasa kapsamında kurulan 
bağımsız Kamu İhale Kurumu, personeli ve sermayesiyle işler durumdadır.  İhale reformunun 
güvenilirliğini sağlamak için, yeni yasanın planlandığı gibi 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe 
girmesi oldukça önemlidir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Kamu Maliyesi ve Borç Yönetimi Yasası Mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu yasa kapsamlı 
bir risk yönetimi için gerekli zemini hazırlamıştır.  Yeni yasada Hazine Müsteşarlığı, merkezi 
hükümetin tek borçlanma yetkilisi olarak teyit edilmektedir.  Bu yasa kapsamında devlet 
garantilerinin verilmesine daha katı kurallar getirilmiş ve Hazine, borç ve risk yönetimi için yeni bir 
ofis (“orta ofis”) kurmuştur.  Yeni yasa ile ayrıca 2003 yılından itibaren başlamak ve istenen 
teminatların tahmini maliyetini kapsamak üzere bütçede bir risk hesabı oluşturulmuştur. 
Haziran 2002 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile beraber, strateji kapsamında 
dolaylı vergiler basitleştirilmiştir.  ÖTV, çeşitli satış vergilerinden oluşan karmaşık harç ve diğer 
dolaylı vergiler sistemini bir çatı altında toplamakta ve en yüksek iki KDV oranını tek bir oran haline 
getirmektedir. 

Ancak Kamu Kesimi Reform programının uygulanmasında birtakım gecikmeler olmuştur 
ve beklemedeki bazı tedbirler acil önem arzetmektedir.  Önemli sorunlardan biri, 
reformun bütünündeki politik koordinasyon eksikliğinin, kamu harcama yönetimine ait 
kurumsal sorumluluktaki bölünmüşlükle birleşmesinden doğmaktadır.  Bu program 
kapsamında kurulmuş olan bakanlar düzeyinde veya diğer üst düzey komitelerin hiçbiri 
işlerlik kazanmamıştır. 

Önlem Alınması Gereken Acil Öncelikler şunlardır: 

Sosyal Harcamalar 

2003 bütçesine yeterli sosyal harcama ödeneği konarak programın sosyal boyutu güçlendirilmelidir.  
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun ve Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 
programının sosyal harcamaları 2002 yılı için kararlaştırılan hedeflerin oldukça gerisinde kalacak gibi 
görünmektedir.  Ancak genel sosyal harcamalar, sosyal güvenliğe ilişkin harcamaların tahminlerin 
üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, GSMH’nın %14,5’u olarak belirlenen hedefin üzerinde olacaktır.   

 

Vergi Politikası 

Ağustos 2002 tarihinde çıkarılması beklenen ve ÖTV gelirlerinin belli bir amaca tahsis edilmesini 
ortadan kaldıran hükümet kararının yayınlanması. 
Ekim 2002’de Meclis’e sunulması planlanan doğrudan vergi reformu paketinin yürürlüğe konması.  
Buradaki hedefler şunlardır: (i) yatırım gelirlerinden alınan vergileri uyumlu hale getirmek; (ii) vergi 
sistemindeki özel enflasyon ayarlamalarını rasyonelleştirmek ve nominal faiz gelirinin 
vergilendirilmesiyle ilgili bozuklukları azaltmak; (iii) yatırım teşvik sistemini modernleştirmek ve 
(iv) gelir vergisinden yapılan muafiyetleri yeniden düzenlemek. 
Haziran 2002 tarihinde yapılması planlanan, vergi idaresindeki işlevsel organizasyon yapısına ilişkin 
düzenlemenin uygulanmasına yönelik bir genelgenin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanması.  
İşlevsel organizasyon yapısı sayesinde, Gelirler Genel Müdürlüğü vergi türlerine dayalı organizasyon 
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yapısından çıkarılarak, mükellef tescili, mükellef hizmetleri, vergi tahsilatı, denetim, hukuk, bilgi 
teknolojisi ve insan kaynakları gibi vergi idaresinin temel işlevlerine dayalı bir yapı kazanacaktır.  İç 
denetim, vergi denetimi koordinasyonu ve vergi politikası birimi alanlarını da kapsayan işlevsel 
organizasyon yapısı ile ilgili endişeler, genelge yayınlanmadan önce giderilmelidir.  Hükümet 
gelecekte, OECD ve AB normları paralelinde ayrı bir gelirler müsteşarlığının kurulması 
hususunu düşünmelidir. 
Vergi idaresinin geliştirilmesiyle ilgili diğer hususlar şunlardır: (i) yıllar önce meclisten geçen ancak 
uygulamada sürekli ertelenen “mali milat” yasasının uygulamaya geçirilmesi ve (ii) Türkiye’de hoş 
olmayan bir gelenek haline gelen seçim sonrası genel vergi affının kaldırılması.   

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Kamu İstihdamı  

Kamu kuruluşlarındaki ihtiyaç fazlası istihdamda kısıntıya gidilmesi, reform programının temel 
unsurlarından biridir.  Türkiye, kamu kuruluşlarında tespit edilen 46.000 ihtiyaç fazlası 
pozisyonun tamamını, Haziran 2003 tarihine kadar ortadan kaldırmayı planlamaktadır.  Bu 
fazlalığın üçte iki oranında azaltılmasına yönelik Ekim sonu çizelgesine uyulamamıştır.  Diğer atıl 
istihdamı belirleme çalışmaları devam etmelidir. 
Kamu istihdamını (merkezi hükümet, KİTler ve belediyeler) üç aylık raporlarla takip eden kapsamlı 
bir izleme sisteminin kurulması.  Hükümetin kamu istihdamı ile ilgili politikalarının, tüm kamu 
sektöründe uygulanıp uygulanmadığının görülmesi bakımından bu tür bir izleme sistemi gereklidir.   

Kamu Harcama Yönetimi  

Bütçe yönetiminin tek bir çatı altında birleştirilmesi için acil kurumsal reformlar gereklidir.  Kamu 
harcama yönetimine yönelik sorumluluk genel mantık kuralları çerçevesinde şöyle paylaştırılabilir: 
Maliye Bakanlığı – bütçe yönetimi, Hazine – kamu yükümlülükleri ve nakit yönetimi, DPT – politika 
belirleme.  Sayıştay gerçek bir üst düzey denetim kurumu haline gelmelidir. 
Türkiye’deki bütçe yönetiminin iyileştirilmesini sağlayacak temeli oluşturmak için, Kamu Mali 
Yönetimi ve Mali Kontrol Yasası’nın bir an evvel yürürlüğe girmesi şarttır.  Sözkonusu yasa, Ağustos 
2002 tarihinde Meclis’e sunulmuştur.  Bu yasa, genel devlet kapsamındaki bütçe uygulamalarını 
uyumlu ve modern hale getirecek, bölünmüşlüğü azaltıp bütçenin kapsamlı şekilde sunulmasını 
sağlayacak, mali kontrolü merkezden dağıtarak harcamacı kuruluşlara yayacak ve dış denetimleri 
Sayıştay’ın himayesi altında toplayacaktır.  Yasanın etkili şekilde uygulanabilmesi için yasayla 
ilgili endişeler yürürlüğe girmeden ortadan kaldırılmalıdır.  Bu endişeler şöyle sıralanabilir: (i) iç 
denetimin çerçevesi, (ii) bütçenin hazırlanmasında Maliye Bakanlığı’nın, Hazine’nin ve DPT’nin 
görevleri, (iii) tek borçlanma yetkilisi olarak Hazine’nin tanınması, (iv) Sayıştay’da yapılacak 
kurumsal reformlarla, Sayıştay denetimlerinin tüm genel devlet kurumlarına aşamalı olarak yayılması 
gereği ve (v) devlet muhasebe standartları kurulunun oluşturulması.  İlgili yasada, Maliye 
Bakanlığı’na verilen vize yetkisi, taahhüt/sözleşmeye konu olan tutarın bütçede mevcut olduğundan 
emin olunması ile sınırlanmalı, böylece Kamu İhale Kurumu’nun sorumluluklarıyla çakışması 
önlenmelidir. 
Kapatılan bütçe içi ve dışı fonlardan kalan belli bir amaca tahsis edilmiş hesaplar (“özel hesaplar”) 
kapatılmalı ve bununla ilgili gelirler, vergi dışı diğer gelirler olarak işlem görmelidir.  Bu hesaplar 
devam ettiği için, fonların kapanması bütçe şeffaflığında istenen iyileşmeye yol açamamıştır.  
Daha genel olarak, bütçe yönetiminde belli bir amaca tahsis edilmiş gelir uygulamasının yaygın 
şekilde kullanılmasına son verilmelidir. 
Plan, politika ve bütçeler arasında etkili bağlantılar kurmak için stratejik planlama kılavuzlarının 
hazırlanması ve merkezi hükümette aşamalı olarak uygulanması. 
Kamu Yatırımı Programı’nda yeni iyileştirmelerin yapılmasını sağlayacak çok yıllı bir eylem planı 
DPT tarafından benimsenmiştir.  2003 yılına ait yatırım programında projelerin ortalama 
tamamlanma süresi daha da kısaltılmalıdır.   
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Yeni Analitik (GFS) bütçe sınıflandırmasını belli bir zaman çizelgesi dahilinde genel devletin 
tamamına yayacak bir Maliye Bakanlığı genelgesinin yayınlanması, bütçenin daha kapsamlı olması 
açısından oldukça önemlidir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Genel devlet için GFS standartlarıyla uyumlu, genel muhasebe standartlarını ve hesap planını 
belirleyen bir hükümet kararının yayınlanması.  Hükümet bu standartların ve hesap planının zaman 
içinde ve uluslararası uygulamalar paralelinde, gelişmiş muhasebe standartlarına dönüştürülmesinden 
sorumlu bir Devlet Muhasebe Standartları Kurulu oluşturmalıdır.  Bu kurulu oluşturmak için şu an 
Meclis’te bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol yasa taslağına bir madde eklenmesi yeterli 
olacaktır. 
Orta ofisle ilgili Hazine yönetmeliğinin, risk kontrol işlevinin önemini vurgulayacak şekilde yeniden 
yayınlanması gerekmektedir.   

Kamu Yönetimi  

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Stratejisi’ne işlerlik kazandırılmalıdır.  İdare içindeki bürokratik 
yetki kargaşası yüzünden bu strateji kağıt üzerinde kalmıştır. 
Kamu Personel Rejimi reform stratejisi için hazırlıklara başlanmalıdır.  Kamunun fonksiyonel gözden 
geçirilmesine ait referans şartları hazırlanmış ancak onaylanmamıştır.  Devlet Personel 
Başkanlığı’nın bu çalışmalara önderlik etme yeterliliğinin olup olmadığı kesin değildir. 

Dünya Bankası’nın Kamu Sektörü Reformuna vereceği destek hükümetin bu konudaki 
taahhüdüne bağlıdır. 

Bu alandaki reforma bütçe desteği 1,35 milyar dolarlık İkinci Program Amaçlı Mali Sektör ve 
Kamu Sektörü Uyum Kredisi (PFPSAL II) kapsamında verilmektedir.  PFPSAL II’nin ikinci ve 
üçüncü dilimlerinin verilmesi, yukarıda belirtilen acil öncelikler de dahil olmak üzere, programın 
etkili şekilde uygulanmasına bağlıdır.  Kamu Sektörü Reform Programının tüm temel unsurları ile 
ilgili politika reformu tavsiyeleri verilmektedir. 
Kamu İhale Kurumu’na, 350.000 ABD doları tutarındaki teknik destek IDF Hibesi kapsamında 
verilmektedir.  Bu teknik destek ikincil mevzuatın hazırlanmasında kullanılmaktadır. 
Bütçe ve borç yönetimine ilişkin Bilgi Teknolojisi (IT) sistemleri konusunda, Kamu Mali Yönetimi 
Projesi (PFMP) kapsamında teknik destek sunulmaktadır.  Bu teknik destek, Hazine’de borç ve risk 
yönetiminden sorumlu olan orta ofis için verilecek desteği de kapsamaktadır.   
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3. ETKİN YÖNETİM İÇİN SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

Etkin yönetim sayesinde kalkınma konusunda büyük avantajlar sağlanabilir. 

Yolsuzluk, küçük 
ölçekli 
işletmelere ve 
yoksullara 
orantısızca yük 
bindiren keyfi ve 
çoğu zaman çok 
yüksek bir 
vergidir.  Sayısız 
anketler ve deney 
amaçlı 
araştırmalarla 
yolsuzluğun 
olumsuz etkileri 
kanıtlanmıştır.  
Son on yıl içinde 
yolsuzlukla 
mücadele global 
bir hareket haline 
gelmiş ve 
kullanılan başlıca 
yöntemler 
arasında, bir tarafta 
yönetimi iyileştirmeye 
ve ekonomi yönetimini 
siyasetten ayırmaya 
yönelik reformlar ile 
diğer tarafta halkı 
bilinçlendirme 
kampanyaları sayılabilir.  
Dünya Bankası’nın son 
yıllarda yaptığı analiz 
çalışmaları, etkin 
yönetim ile pozitif 
kalkınma sonuçları 
arasında güçlü 
korelasyonlar olduğunu 
göstermiştir. 
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Türkiye yönetim konusunda büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. 

Türkiye’de etkin yönetimin iyileştirilmesi gerektiği anketlerde sürekli olarak ortaya konmaktadır.  
Türkiye yönetim sorunu olan tek ülke olmamakla beraber, bu konuda diğer OECD ülkelerinin ve 
gelişmekte olan ülkelerin çoğunun sürekli olarak gerisinde kalmaktadır.    

Türkiye’de etkin yönetimin geliştirilmesi yolunda ilerleme kaydedilmektedir. 

Yönetim İnisiyatifleri:  

Ekonomi yönetimini iyileştirmek amacıyla yapılan yapısal reform sonucu bankacılık, 
telekomünikasyon, enerji ve kamu ihaleleri alanında bağımsız düzenleyici kurumlar kurulmuş ve 
Merkez Bankası’na tam bağımsızlık kazandırılmıştır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

TESEV tarafından Türkiye’deki yolsuzlukla ilgili olarak hanehalkı ve iş dünyasını kapsayan teşhis 
amaçlı anketler yapılmıştır.  Devlet memurları anketi ise hazır olup, hükümetin onayını 
beklemektedir. 
Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı Ocak 
2002 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanmıştır. 
Hükümet, PFPSAL programı kapsamında kamu istihdamının rasyonalizasyonu reform stratejisi 
oluşturmaya karar vermiştir. 

TESEV’in teşhis amaçlı anketleri bilgilendirmeye ve yetkilendirmeye yardımcı olmaktadır. 

Hanehalkı ve Şirketler Anketlerine göre: 

Yolsuzluk Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir.  Hanehalkı, rüşvet ve yolsuzluğun, 
enflasyon ve işsizlikten sonra en önemli üçüncü sorun olduğuna inanmaktadır.  İş dünyası ise rüşvet 
ve yolsuzluğu enflasyondan sonra en önemli ikinci sorun olarak bildirmiştir. 
Kamu hizmetlerinden memnuniyet ve kamu kurumlarına güven oranı çok düşüktür.  Hanehalkı 
sadece ilk ve ortaöğretim sistemi ile silahlı kuvvetler konularında yüksek düzeyde memnuniyet 
belirtmiştir, iş dünyası ise sadece mahkemelerden ve hukuk sisteminden, üniversitelerden ve silahlı 
kuvvetlerden memnundur. 
Pek çok kurumda yolsuzluk olduğu düşünülmektedir.  Sorun olduğu düşünülen kurumlar arasında 
gümrük idareleri, trafik polisleri ve tapu daireleri sayılabilir. 
Siyasi bağlantılar iş dünyası için önemli bir faktör olarak görülmektedir.  İş dünyasından ankete 
katılanların %65’inden fazlası, kendi alanlarında iş yapabilmek için siyasi bağlantıların çok etkili 
olduğuna inanmaktadır ki, bu da Türkiye’de kamunun kural koyma erkine müdahale probleminin 
(state capture) çok fazla olduğunu gösterir.    

Kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele ulusal eylem planı oluşturulmuştur. 

Ulusal eylem planı, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun başkanlığında, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı 
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 
bir yönlendirme komitesi tarafından hazırlanmıştır.  Bu eylem planının hedefi, etkin yönetimin 
geliştirilmesi ve öncelikleri belirleyen ekonomik sistem üzerindeki siyasi etkinin azaltılması için bir 
altyapı oluşturmak ve yolsuzlukla mücadele için kamuoyunu yetkilendirmek ve harekete geçirmektir.  Bu 
eylem planı beş temel alanı kapsamaktadır: kamu yönetimi, adalet sistemi, siyasi sistem, sivil toplum ve 
rekabete dayalı özel sektör. 
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Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planındaki Öncelikler:  

Kamu idaresi reformu çerçevesinde, kurumsal iyileştirme ve mali yönetim konularında süregelen 
çalışmaların hızla tamamlanması. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nda değişiklik 
yapılarak, mal beyanlarının doldurulması ile üst düzey yöneticilerin mal beyanlarının kamuya 
açıklanması. 
Seçim kampanyaları finansman kaynaklarının denetlenmesinin sağlanması, siyasi parti ve adayların 
gelir ve giderlerinin kamuya açıklanmasını sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi.  Mevcut Siyasi 
Partiler Yasası’nın değiştirilerek; siyasi partiler ve adaylara, gerçek kişi ve kuruluşlar tarafından 
belirli bir tutarın üzerinde yapılan bağışların kamuya açıklanması zorunluluğunun getirilmesi.  
Yüksek Seçim Kurulu’nun bu bilgilerin yayınlanmasından ve denetlenmesinden sorumlu olması. 
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ile ilgili yasada değişiklikler yapılarak haksız 
kazanç getiren, suç kapsamındaki faaliyet listesinin genişletilerek, MASAK’ın yeniden 
yapılandırılması ve MASAK uzmanlarına belli alanlarda araştırma yetkisi verilmesi. 
Teftiş ve Denetim Hizmetleri Sınıfının oluşturulması ve Denetim Yasasını yürürlüğe koyarak denetim 
standartlarının getirilmesi, tüm denetim birimlerinin yeniden yapılanması ve başkanların belli 
sürelerle görevlendirilmesi için tayin prosedürlerinde değişiklik yapılması.   657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun değiştirilerek, denetim hizmetleri için özel bir istihdam kategorisi 
oluşturulması. 
Yolsuzluk davalarının hızla sonuçlandırılabilmesi için uzman mahkemeler kurulması. 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözetim ve denetiminde, yolsuzluk davalarını soruşturmak üzere, 
güvenlik güçleri içerisinde uzmanlaşan birimlerin oluşturulması. 
Etik anlaşmaların Türkiye’de uygulanması. 

Yolsuzlukla mücadele ulusal eylem planı henüz uygulamaya geçirilmemiştir ve acil önem 
azretmektedir.  Bu eylem planının uygulanması amacıyla üst düzey bir komite 
oluşturulmuş ancak komite toplanamamıştır. 

Önlem Alınması Gereken Öncelikler: 

Ekonomi Yönetimi için Yapısal Reform – yeni oluşturulan düzenleyici kurumların bağımsızlığının 
arttırılması.   
Devlet Memurları Yolsuzluk Teşhis Anketi – Devlet memurları anketinin yapılabilmesi için 
TESEV’e yetki verilmesi. 
Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı – Uygulamayı denetlemek üzere Yönlendirme Komitesi’nin 
canlandırılarak planın hayata geçirilmesi.  İdari yapı içindeki bürokratik sorunlar yüzünden bu 
eylem planı kağıt üzerinde kalmıştır.  Yolsuzlukla Mücadele Yönlendirme Komitesi Kamu 
Kesimi Reform programının genel koordinasyonundan sorumlu, bakanlık düzeyindeki ve 
bürokratik düzeydeki yapılarla entegre olmalıdır.  Bu plan kapsamında önerilen gerçekleştirme 
tarihleri hızla yaklaşmaktadır.   Bunlar arasında 2002 yılı sonuna kadar yapılması planlanan devlet 
memurlarının etik davranış kurallarını belirleyen yasanın hazırlanması ve Bilgi Edinme Özgürlüğü 
Yasa taslağının hazırlanması sayılabilir. 
Kamu İstihdamının Rasyonalizasyonu (Civil Service Reform) – Kamu istihdamının rasyonalizasyonu 
stratejisinin hazırlığına aktif olarak başlanması.  Kamunun fonksiyonel gözden geçirilmesi için 
gereken iş tanımı hazırlanmıştır ancak Temmuz ayından bu yana onaylanma aşamasındadır. 
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Dünya Bankası, etkin yönetimin iyileştirilmesi konusunda Türkiye’nin sarf ettiği çabaları 
ciddi bir şekilde desteklemektedir. 

: 

 

: 

Yapısal reformlar, yolsuzlukla mücadele ulusal eylem planı ve kamu kesimi hizmet reformuna 
yönelik politika desteği 760 milyon dolarlık Ekonomik Reform Kredisi (ERL) ve 1,35 milyar 
dolarlık İkinci Program Amaçlı Mali Sektör ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi (PFPSAL II) 
kapsamında sunulmaktadır. 

PFPSAL II’nin 450 milyon dolarlık ikinci diliminin serbest bırakılmasının koşullarından biri 
yolsuzlukla mücadele eylem planının uygulanması, üçüncü diliminin serbest bırakılma koşulu 
ise kamu istihdamının rasyonalizasyonu eylem planının hazırlığında ilerleme 
kaydedilmesidir. 

Devlet memurları anketinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere, tüm 
yolsuzlukla mücadele anketleri için TESEV’e hibeye dayalı teknik destek verilmiştir. 
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4. MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KURUMSAL REFORM VE ETKİN HEDEFLEME YOLUYLA 
SOSYAL KORUMAYI ARTTIRMA 

Yoksulluğun ve ekonomik risk teşkil eden grupların azaltılması için Türkiye’nin güçlü bir 
sosyal koruma sistemine ihtiyacı vardır. 

1/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce gerçekleştirilen hanehalkı anketinden alınan gösterge 
niteliğindeki sonuçlar.

Kentlerdeki Ekonomik Risk ve Gıda Yoksulluğu
(2001) 1/
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Türkiye’de nüfusun %2’sinden az bir kesiminde 
görülen aşırı yoksulluk (günde 1 ABD doları) 
oranı uluslararası standartlara göre oldukça 
düşüktür.  Ancak, hem kentlerdeki gıda 
yoksulluğu (gıda tüketim sepeti bazında) hem de 
ekonomik risk sınırı (gıda sepetinin iki katından 
az miktarda tüketim olarak tanımlanır) önemli 
boyuttadır.  Ekonomik risk büyük ihtimalle kırsal 
kesimlerde daha da büyüktür.  Aileler büyüdükçe 
gıda yoksulluğu ve ekonomik risk de artmakta ve 
bu da en yoksul ailelere ve çocuklara yönelik 
etkin hedeflemenin önemini vurgulamaktadır. 

Türkiye modern bir sosyal koruma sisteminin temel unsurlarına sahiptir ancak bu sistem 
yoksulluğun azaltılması için idari bakımdan daha verimli, mali açıdan sürdürülebilir ve 
daha etkin olmalıdır. 

Ele Alınacak Önemli Sorunlar: 

Sosyal güvenlik ağının kurumsal yapısının zayıf olması ve yeterli mali kaynakların olmaması  : 

: 

: 

: 

: 

: 

Mali sürdürülebilirliği olmayan bir sosyal güvenlik sistemi ve giderek daha fazla sayıda kişinin 
kapsam dışı olması   
Yeni işsizlik sigortası programının yeterince etkin olmaması  
Sağlık finansmanı sisteminin bölünmüşlüğü  
Yoksulluğu azaltma politikasının oluşturulmasında kurumsal sorumluluğun net olmaması  
Yoksulluğun, sosyal kapsayıcılığın ve ekonomik risk ihtiva eden grupların yeterince izlenmemesi  
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Sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik ağı yapıları tam olarak kurumlaşmış değildir ve 
uygulamada ani değişikliklere, hatta belki de kötüye kullanıma maruzdur. 

Sosyal Güvenlik Ağındaki Zayıf Noktalar:  

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

: 

Sosyal yardım ve sosyal güvenlik ağı şu anda, bütçede yer almayan 931 il ve ilçede kurulu bulunan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) tarafından yönetilmektedir.  Organizasyon yapısındaki 
esnekliğin bazı avantajları olmakla beraber, personel görevlendirilmelerindeki çabukluk ciddi bir risk 
oluşturmaktadır.  SYDTF’nin bütün personeli geçici görevle atanmış olup, her an geri çekilebilir ve 
SYDV’lerin personeli ise sık sık başka görevlere yönlendirilebilir. 
SYDTF ve SYDV’ler yoluyla yapılan finansman güvenilir ve yeterli değildir, ekonomik döngülerle 
aynı yönde haraket etme eğilimlidir ve bu da en muhtaç kişilere doğru zamanda ulaşabilmeyi 
güçleştirmektedir.  SYDTF’nin başlıca finansman kaynağı, kendine ait bütçe dışı fondur ama bu 
fonlarla ekonomik büyüme arasında çevrimsel bağlantı vardır.  Ekonomik daralmalarda sosyal 
güvenlik ağlarına daha fazla yatırım yapmak gerekir. 
SYDTF’nin harcamaları son 5 yıl içinde GSMH’nın %0,19’u ile %0,30’u arasında gidip gelmiştir.  
2002 yılındaki harcamaların, GSMH’nın %0,3’ü olarak belirlenen hedefin çok gerisinde kalması 
beklenmektedir.  Bu harcamaların GSMH’nın %1’ine kadar ulaştığı Batı Avrupa’ya ve hatta 
GSMH’nin %0,7’si civarında dolaştığı Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla, 
bu oran çok düşüktür.   
Bazı SYDTF programları etkin olarak en yoksul kesime odaklanmış değildir.  Yakın zamana kadar, 
en yoksul kesimin belirlenmesinde kullanılan kriterler yeterli değildi ve sonuçta yoksul olmayanların 
programa dahil edilmesi gibi bazı kapsama hataları ve yoksulların program dışı kalması gibi bazı 
hariç tutma hataları ortaya çıkıyordu.  Bütçenin kısıtlı olduğu düşünülürse, herhangi bir programın, 
ekonomik risk gruplarını ve yoksulluğu azaltıcı etkisinden en üst düzeyde yararlanmak çok önemlidir. 

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemindeki boşluklar giderilmeye başlanmıştır ancak Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nda yapılacak kurumsal reform başta olmak 
üzere, daha kararlı bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.     

Sosyal güvenlik ağının kurumsal yapısında reform yapabilmek için aşağıdakileri içeren yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır: 

Krizlerle mücadele etmesine yardımcı olan mali esnekliğini ve müşteriyle dost sosyal 
güvenlik ağını koruyacak özel hükümler konarak, SYDTF’nin genel müdürlük haline 
getirilmesi 
SYDV’lerin yapısının modernleştirilerek, personelin mesleki pozisyonlar ve statü itibariyle 
yasal olarak tanınması ve gereken mali hesapverilebilirliğin sağlanması 
SYDTF’nin finansmanının yeterli miktarda olması garanti edilerek, tamamen bütçeden 
karşılanmasının sağlanması.  Bütçeden ayrılan tutar GSMH’nin en az %0.35’ine eşit 
olmalıdır. 
SYDTF’de kısmi reform yapacak yasa 2001 yılında Meclise sunulmuş ancak kabul 
edilmemiştir.  Tamamen yeni ve daha kapsamlı bir yasa taslağı hazırlanmalıdır.    

Yakın zamanda uygulamaya geçen Koşullu Nakit Transferleri sistemi ile SYDV’lerin, insanları en 
yoksuldan en zengine doğru derecelendirerek, en düşük gelirli olup okul yaşındaki çocuklarını okula 
gönderen ve daha küçük yaştaki çocuklarını sağlık kliniğine götüren ailelere ödeme yapılmasını 
sağlayan, sağlam ama basit bir puanlama sistemi oluşturulmuştur.  Aynı sistem yoksulların 
yoksulluktan tamamen kurtulmasını amaçlayan Yerel İnisiyatifler programının faydalanıcılarını 
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belirlemede de kullanılmaktadır.  Bu iyileştirilmiş hedefleme mekanizması, gıda ve yakacak yardımı 
gibi imtiyazlar için de kullanılabilir. 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

Yeni Doğrudan Gelir Desteği (DGD) sistemi ile çiftçilerin gelirleri dengelenmektedir.  DGD 
sisteminin orta vadede ve yeterli fonla devam ettirilmesi ve yoksul çiftçilere ulaşmanın daha iyi 
hedeflenmesi için net bir taahhüt gerekmektedir. 

Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformlar yarım kalmıştır.  Acil önem 
gerektiren konular arasında mali sürdürülebilirlik, kurumsal bölünmüşlük ve sınırlı 
kapsayıcılık sayılabilir.    

1999 yılında yapılan parametrik reformlara rağmen, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği 
hala tartışılmaktadır. 

 
1999 yılında yapılan ve prim oranının %24’ten %30’a çıkarılmasını, prim tabanının artırılmasını ve sağlık 
sigortasına hak kazanmak için en az 3 ay süreyle prim ödeme şartının getirilmesini içeren reformlar 2000 
yılında 1999 yılına kıyasla GSMH’nın %1.2’sine eşdeğer oranda bir mali tasarruf getirmiştir.  Bununla 
beraber, sosyal güvenlik sisteminin mali konumu 2001 yılında kötüleşmiş ve açıklar GSMH’nın 
%3’ünden fazla bir seviyeye çıkmıştır ve bu düzeyin 2002 yılında da devam edeceği tahmin edilmektedir.   
 

Zaman içinde, işgücü piyasasının farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik ayrı ayrı sosyal güvenlik 
fonları oluştukça, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi parçalanmıştır. 

 
Üç ayrı sosyal güvenlik sisteminin acilen 
modernleştirilmesi ve idari anlamda 
bütünleştirilmesi gerekmektedir.  Her 
sosyal güvenlik fonu kendi sektörüne 
odaklanmakta ve hiçbiri kayıt dışında kalan 
kişiler için sorumluluk kabul etmemektedir.  
İşverenler ve bireyler bu üç sistem arasında 
kalan boşluklardan yararlanmakta ve bu da 
gelirlerin azalmasına ve uzun vadede 
emeklilik hakkı olmayan birey sayısının 
giderek artmasına yol açmaktadır.  Bu üç 
fon şunlardır: 

Sosyal Güvenliğe Yapılan Bütçe Transferleri (GSMH %)
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Maliye Bakanlığı’na bağlı ve devlet memurlarına yönelik Emekli Sandığı (ES),  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) bağlı serbest meslek sahiplerine yönelik 
Bağ-Kur (BK),  
ÇSGB’ye bağlı ve özel sektör ya da KİT’lerde çalışan işçilere yönelik Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK).   

 
Sosyal güvenlik sistemindeki kurumsal reformlarla ilgili en ilginç husus yasal bir zeminin 
olmamasıdır.   

 
Kurumsal reformu destekleyecek yasalar, bu yasaları kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe sokma 
konusunda hükümetin önceki çalışmalarını iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin verdiği sürenin dolmasının 
ardından Meclis’te takılmıştır.  SSK’yı, Bağ-Kur’u, İŞKUR’u ve ÇSGB içindeki Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı’nı kapsayan yasaların geçirilmesi, idari reformun güvenilirliğinin ve momentumunun 
korunması bakımından acil öncelik kazanmıştır.    
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Sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı nüfus, bu fonların kayıtlı sigortalılardan toplaması gereken 
primleri toplayamaması ve ödeme yapmayanların belirlenerek alacakların tahsil edilememesi 
nedeniyle sınırlı kalmaktadır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 
İdarenin güçlendirilmesi için, fona prim ödemesi gereken bireylerin doğru olarak belirlenebilmesi ve prim 
ödemelerinin eksiksiz ve zamanında ödenmesinin sağlanması amacıyla, çalışma sistemi değiştirilmeli ve 
bilgi teknolojisi genişletilmelidir.  Böylece emekli maaşı, işsizlik sigortası ve hizmetleri için sağlanan 
gelirler artacak ve nüfusun mümkün olan en geniş kesimi emeklilik olanaklarından yararlanabilecektir.    
 

Sosyal güvenlik sisteminin karşı karşıya olduğu ciddi sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf 
edilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Reformundaki Öncelikler: 

Özellikle Emekli Sandığı’nda yeniden beliren mali dengesizliklerin çözülebilmesi için gerekenin 
yapılması ve 1999 emeklilik reformunun Emekli Sandığı’nı da kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
örneğin, emekli maaş hesapları formülünün revize edilmesi ve emekli maaşlarının TÜFE 
enflasyonuna endekslenmesi. 
Kurumsal ve idari reformları desteklemek üzere beklemede olan yasaların hemen geçirilmesi  
SSK ve Bağ-Kur’un harekete geçerek bir yıldan uzun süredir prim ödemeyen tüm sigortalıları 
belirlemesi ve (a) bunları izleyerek tahsilat yapması, veya (b) bunların artık yasal sigortalı 
olmadıklarının beyan edilerek sistem dışında tutulması 
Yönetim bilgi sistemleri dahil idari reformun uygulanmasına uygun maliyetli bir yaklaşım getirilmesi.   

1999 yılındaki reform kapsamında oluşturulan işsizlik sigortası fonu iyi bir başlangıç 
yapmış ancak yasal çerçevenin yetersizliği, yüksek kıdem tazminatı şartları ve kayıtdışı 
işgücü uygulamalarının hakim olması nedeniyle engellenmiştir.   

İŞKUR Mart 2002 tarihinden itibaren işsizlik sigortası ödemelerini başlatmıştır ama idari sorunlar 
hala çözülmüş değildir.  Yasal düzenlemelerdeki gecikmeler nedeniyle İŞKUR halen yasal statü 
sahibi değildir ve gelen işsizlik sigortası taleplerinin incelenmesi için gereken yeni personel istihdamı 
sınırlı olarak yürütebilmektedir.  İşverenler, kayıtdışı işgücü istihdam etmeyi ve kanunen zorunlu olan 
yüksek kıdem tazminatını ödemek yerine işçilere süresiz izin vermeyi (bir istihdam yılında bir ay) 
tercih ettiği için, toplam talep, beklentilerin altında kalmıştır.  İşçilerin resmen işten çıkarıldığı 
hallerde ise uzun süreli kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası olanakları iş aramayı caydırıcı nitelikte 
olabilmektedir. 

⇒  İŞKUR yasasının yürürlüğe girmesine ek olarak, işsizlik sigortası programının işgücünün 
yeniden yerleştirilmesinde başlıca destek sistemi olması için, kıdem tazminatı sistemi 
özünde yeniden yapılandırılmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığı da parçalanmış ve farklı kurumlar arasında 
bölünmüştür.  Sağlık finansmanı, sosyal sigorta ve güvenlik ağı sistemlerinden 
ayrılmalıdır.   

Sistemin parçalı olması nedeniyle maliyetler katlamakta, genel kontrol engellenmekte ve kapsam içi 
nüfustaki dengesizlik nedeniyle çok sayıda insan sistem dışı kalarak, Yeşil Kart’a bağımlı hale 
gelmektedir. 
Sağlık hizmetlerinin ve sağlık finansmanının yönetimi nedeniyle SSK, Bağ-Kur ve ES, emeklilik 
fonlarını daha etkin yönetememekte ve SYDTF fonları da yüksek öncelikli güvenlik ağı 
programlarında kullanılamamaktadır. 
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⇒  SSK, Bağ-Kur, ES ve SYDTF sağlık finansmanı sistemleri zorunlu, kapsamlı ve 
profesyonelce yönetilen tek sağlık sigortası fonu haline getirilebilir.   

Yoksulluğun azaltılması ve sosyal kapsayıcılık sorumluluğunun birçok kuruma dağıtılmış 
olması, ekonomik risk gruplarını ortadan kaldıracak politikaların yetersiz kalmasına sebep 
olmaktadır. 

AB’ye girmek isteyen bütün ülkelerin yoksulluğun azaltılması ve sosyal kapsayıcılık konularında 
izlenebilir stratejiler belirlemesi gerekmektedir.  Bu sorunlar için kurumsal bir odak noktası 
belirlenmeli ve bu yapılırken mevcut kapasite ve sorumluluklar dikkate alınmalıdır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Düzenli ve sağlam bir yoksulluk izleme sistemi getirilmektedir ve bu sistemin devam 
ettirilerek sonuçlarının kamuya duyurulması çok önemlidir.   

2002 yılında başlamak üzere, en az müteakip 4 yıl boyunca DİE yılda bir kez Hanehalkı Gelir ve 
Tüketim Harcamaları Anketi yapacaktır.  Ayrıca güçlü veri analizi, yoksulluk haritası (nüfus sayımı 
verilerine de bakılarak) ve zaman içinde yoksulluğun izlenmesini sağlayan panel veriler de 
gerekmektedir. 

Dünya Bankası, Türkiye’nin sosyal koruma sisteminin güçlendirilmesine destek vermeyi 
taahhüt etmektedir.   

Koşullu Nakit Transferi ve Yerel İnsiyatif programları dahil, SYDTF için destek 500 milyon dolarlık 
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRMP) kapsamında sağlanmaktadır.  SRMP ödemelerinin devam 
etmesi için SYDTF’ye yönelik reformun hemen hayata geçirilmesi gerekmektedir.   
DGD programı için 600 milyon dolarlık destek Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) 
kapsamında sağlanmaktadır.   
Özelleştirme programı kapsamında işten çıkarılan ya da emekliye ayrılan işçilerin kıdem tazminatı ve 
eğitim/yeniden işe yerleştirme programı 250 milyon dolarlık Özelleştirme Sosyal Destek Projesi 
kapsamında desteklenmektedir. 
Sosyal güvenlik reformu için politika desteği 760 milyon dolarlık Ekonomik Reform Kredisi (ERL) 
kapsamında sağlanmaktadır.  ERL’nin 375 milyon dolarlık ikinci diliminin ödenmesi için, sosyal 
güvenlik sisteminde yapılacak kurumsal reformu destekleyen yasaların geçirilmesi şarttır. 
Sosyal güvenlik sisteminde yapılacak kurumsal ve idari reformlara yönelik desteğin verilmesi için 
hükümetin en düşük maliyetli yaklaşımın uygulanacağını açıkça taahhüt etmesi gerekir. 
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5. TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Türkiye nüfusunun eğitim niteliğinin yükseltilmesi, ülkenin global ekonomi içindeki 
rekabet gücünün artması ve AB’ye girme hedefinin gerçekleştirilmesi bakımından çok 
önemlidir.  Nüfusun bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi işgücünün üretkenliğini 
arttıracak, istihdamın büyümesini destekleyecek ve tüm vatandaşların genişleyen 
ekonomiye katılmalarına yardımcı olacaktır.    

Türkiye global bilgi ekonomisiyle bütünleşmeye doğru giderken işgücü talebinin doğasında da 
kaymalar olmaktadır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

1990 ile 2001 yılları arasında anahtar sektörlerdeki istihdamda kayma olmuştur.  Tarımın toplam 
istihdamdaki payı %47’den %35’e düşerken, hizmetlerin payı %33’ten %41’e, endüstrinin payı ise 
%15’ten %18’e çıkmıştır.   
Sonuçta gerekli becerilere sahip olmayan bireylerin işsizlik oranı yükselmiştir.  2001 yılında sadece 
ilkokul eğitimi almış işçiler toplam işsizlerin %45’ini, buna karşılık ortaokul mezunları %13’ünü, lise 
mezunları %17’sini, meslek yüksekokulu mezunları %11’ini ve yüksek öğretim mezunları %8’ini 
oluşturuyordu. 

Türkiye, nüfusunun bilgi ve beceri düzeyini iyileştirme amacıyla ilköğretimden başlayarak 
yüksek öğretime kadar uzanan ulus çapında bir seferberliğin tam ortasındadır. 

Bu seferberlik mevcut kaynakların giderek daha verimli kullanılmasını ve eğitim alanındaki kamu 
giderlerinin şu anki GSMH’nın %4’ü seviyesinden %5’lik OECD ortalamasına çıkarılmasını 
gerektirmektedir. 
Fonlar artırılsa bile, eğitimde gerekli tüm iyileştirmeler aynı anda yapılamayacağından, hükümet 
öncelikler ve aşamalandırma konusunda zor seçimlerle karşı karşıya kalacaktır.   

Temel ve Okul Öncesi Eğitim:  

Türkiye 1997 yılında başlatılan temel eğitim reformu kapsamında büyük ilerleme 
kaydetmiştir… 

İlköğretim, 2001 yılındaki net %95’lik kayıt oranıyla neredeyse çağ nüfusunun tümünü kapsar hale 
gelmiştir.  1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı yasa ile zorunlu temel eğitim beş yıldan sekiz yıla 
çıkarılmıştır ve eğitimin altyapısının genişletilebilmesi için yeni gelir kaynakları bulunmuştur.  Bu 
insiyatif ilköğretime kayıt oranını çarpıcı şekilde etkilemiştir. 
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… ama hala üç zorlukla karşı karşıyadır: (a) okulların nitelik ve etkinliğinin iyileştirilmesi, 
(b) kırsal kesimde yaşayan çocukların ve yoksul çocukların ilköğretime kayıt oranlarının 
yükseltilmesi ve (c) okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması.   

Eğitimin niteliğinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi.  Türk çocukların uluslararası testlerdeki 
performansı düşüktür ve ülkenin bazı yerlerinde sınıfta kalma oranları hala yüksektir.  Genel eğitim 
niteliğinin artırılması uzun vadeli bir problemdir ve öğretmenlerin desteği, eğitim materyallerinin 
iyileştirilmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)’in kullanılması gibi alternatif eğitim metotlarını ve 
etkin okullaşma uygulamalarını desteklemek üzere illerdeki eğitim birimlerinin teşvikini 
gerektirmektedir.  Bir taraftan eğitimin niteliğini koruyup geliştirirken, diğer taraftan okullar 
arasındaki eşitliği bozmayacak şekilde eğitimin yaygınlaştırılması kolay değildir.  Hükümet okullar 
için birtakım nitelik standartları belirleyebilir, bu standartlar kullanılarak okullar arasındaki eşitlik 
değerlendirilip iyileştirilebilir ve standardın altında kalan okullara ilave sermaye harcamaları yapılıp 
mesleki eğitim verilebilir. 

: 

: 

: 

Kırsal kesimdeki çocukların ve yoksul çocukların ilköğretime kayıt oranlarını yükseltme.  
İlköğretime kaydolma oranları önemli ölçüde artmakla beraber, bu yaş aralığındaki yaklaşık yarım 
milyon çocuk (yaklaşık %5) hala temel eğitime kayıtlı değildir.  Bu çocukların büyük bölümü Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerindeki kırsal kesimdeki yoksul ailelerden ya da büyük şehirlerin gecekondu 
mahallelerinden gelmektedir.  Ayrıca, ilköğretimdeki kızların sayısı erkeklerinkinden oldukça düşük 
olduğundan, cinsiyetler arasındaki fark da sorun olmaktan çıkmamıştır.  Hükümet yerel örgütlerle ve 
ebeveynlerle işbirliği yaparak engelleri tespit etmek üzere mekanizmalar geliştirmelidir.  Köylerdeki 
ilköğretim okullarının çoğuna yatırım yapılarak tesislerin standardının yükseltilmesi, daha iyi eğitim 
materyallerinin temin edilmesi ve öğretmenlerin daha iyi eğitilmesi gerekmektedir.  Kentlerdeki bazı 
okullar ve köy okulları çok kalabalıktır ve kapasitenin genişletilmesi için yatırımlar yapılmalıdır. 
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması.  Türk hükümeti erken yaştaki çocuk gelişiminin sosyal ve 
ekonomik yararlarının farkındadır.  8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda okul öncesi eğitime kayıt 
oranının bugünkü %10 düzeyinden, 2005 yılında %25’e çıkarılması hedeflenmektedir.  Ancak, 
özellikle yoksul ailelerin çocukları için daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir.  Orta gelirli 
ülkelerde yapılan araştırmalarda dört ile altı yaş arasındaki çocukların okula erken başlaması halinde 
sınıfta kalma oranlarının düşeceği, yüksek seviyelere kadar eğitim alma olasılığının artacağı, sosyal 
dışlanmışlık riskinin azalacağı ve daha fazla gelir sağlanacağı ortaya çıkmıştır.  Yatırımlardan 
sağlanacak ekonomik karın %12-15 civarında olduğu tahmin edilmektedir.  Dünya Bankası 
Göstergelerine göre gelişmiş ülkelerde  okul öncesi eğitim oranı %25’tir.   

Ortaöğretim:  

Modern bilgi ekonomisinde ortaokulların görevinin, gençliği ileri düzey ihtisas eğitimi ve 
yaşam boyu öğrenme gibi çeşitli geçişlere hazırlama yönünde değiştiği gerçeği Türkiye’de 
kabul edilmektedir.   

Ortaöğretim ve yüksek öğretimdeki beceri yetersizliği giderek artmaktadır.  Bu gelişmeler sonucunda, 
gençleri ortaöğretimi bitirmeye teşvik eden ve öğrencilerin ortaöğretimden, ortaöğretim sonrası eğitim ve 
öğretime (iki yıllık meslek yüksekokulları dahil) geçişinin önündeki engelleri azaltan 4702 sayılı yasa 
yürürlüğe sokulmuştur.  8.  Beş Yıllık Kalkınma Planı zorunlu eğitimin 2005 yılına kadar sekiz yıldan on 
iki yıla çıkarılmasını hedeflemektedir. 
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Ortaöğretimin geliştirilmesi konusunda Türkiye’nin önünde başlıca üç sorun vardır: (a) 
ortaöğretim programlarının içeriğini değiştirmek, (b) niteliği ve değerlendirmeyi 
iyileştirmek, ve (c) kaynakları genişletmek.   

Ortaöğretim programlarının içeriğinin değiştirilmesi.  Teknik bilgi ve beceriler konusunda 
giderek artan talebin karşılanması için müfredatta önemli değişiklikler yapılmalıdır.  Bilgi 
ekonomisinde gereken başlıca uzmanlıklar hakkında OECD tarafından yapılan araştırmaya göre 
bireyler bilgiyi değerlendirebilmeli, bağımsız kararlar verebilmeli ve sosyal bakımdan heterojen 
gruplar içinde çalışabilmelidir.  Gereken genel bilgi ve becerilerin yerine, 100 civarında uzmanlığın 
öğretildiği ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitimin yeniden tanımlanması özellikle gereklidir.  
Ayrıca, gençlerin meslek seçimlerini bilinçli yapabilmeleri için mesleki rehberlik ve danışmanlığa 
ihtiyacı vardır.   

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Niteliğin ve değerlendirmenin iyileştirilmesi.  Eğitim niteliğindeki iyileşmeler miktardaki artışın 
paralelinde gitmelidir.  Türkiye mevcut iç değerlendirmelerini iyileştirirken aynı zamanda daha geniş 
bir dizi uluslararası kıyaslama değerlendirmelerine (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
(PISA) ve Yetişkinlerin Yaşam Becerileri ve Okuryazarlık Çalışması (ALL)) ve Matematik ve Fen 
Çalışmalarına (TIMSS) katılmalıdır.  Mesleki eğitimde, ortaöğretim programları için birbirini çapraz 
kesen becerilerin belirlenmesi ve genel ortaöğretim ile özel yüksek öğretim ve yaygın eğitim 
arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması ve tüm alanlardaki programların nitelikli olması amacıyla 
meslek standartları ve değerlendirmelerinin geliştirilmesine devam etmek gerekmektedir.   
Kaynakların genişletilmesi.  Daha fazla yatırıma ve cari fonlara ihtiyaç vardır.  Brüt kayıt oranının 
%60’tan 2005 yılında %100’e çıkması maliyet olarak büyük kaynak gerektirmektedir.  Ortaöğretim 
programlarında yapılan değişiklikler öğretmen eğitimi için de paralel yatırımların yapılmasını 
gerektirmektedir.  Ortaöğretimde tahminen 3 milyon kişiye yer açmak için 12 milyar dolarlık yatırım 
ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık cari masraf gerekmektedir.  Verimlilikten sağlanacak olası 
kazançlarla bu maliyet bir derece azalabilir (örneğin meslek okullarında öğrenci-öğretmen oranı 
düşük olup 12/1’dir).   

Yüksek Öğretim: Türkiye bilgi ekonomisine geçiş yolunda ilerleme kaydettikçe yüksek 
öğretimin önemi de giderek artmaktadır. 

Türkiye’de 25-64 yaş arası işgücünün sadece %18’i ortaöğretim mezunu ve sadece %8‘i yüksek 
öğretim mezunudur.  Modern bilgi ekonomilerinde ise, vatandaşların üçte ikisi bir çeşit ortaöğretim 
sonrası eğitim almıştır.  Türkiye’deki yetişkin işgücünün ortalama eğitim düzeyi 5 yılın biraz 
üzerindeyken, bu oran yüksek gelirli OECD ülkelerinde 10 yıldır. 

Yüksek öğretimle ilgili temel güçlükler arasında şunlar sayılabilir: (a) eğitimin 
yaygınlaştırılması, ve (b) bilgi ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
programların çeşitlendirilmesi.    

Eğitimin yaygınlaştırılması.  Türkiye’de yüksek öğretimdeki brüt kayıt oranı, 2001-02 döneminde 
açık öğretim öğrencileri dahil, %29 iken bu oran OECD ülkelerinde %64 idi.  Bunu yaygınlaştırmak 
için uygulanacak alternatifler arasında şunlar sayılabilir: (a) açık öğretimin daha yaygın 
kullanılmasını sağlamak; (b) özel sektörün yüksek eğitimdeki rolünü artırmak, ve (c) eğitime hak 
kazanan düşük gelirli vatandaşların okumasını önlemeyecek şekilde yüksek eğitime kaynak bulma 
yollarını çeşitlendirmek. 
Programları çeşitlendirmek.  Yüksek öğretimin içeriğini ve sunulma biçimini değişen işgücü 
piyasasına cevap verecek şekilde çeşitlendirmek gerekmektedir.  Yüksek öğretim sistemi şu an 
üniversitelerin kontrolü altında olan ve iki yıllık ön lisans eğitimin yanı sıra, lisans ve lisansüstü 
programları da içeren tek bir “birleştirilmiş“ sistemdir.  İşgücü piyasasına yönelik daha esnek ve daha 
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kısa süreli programların hazırlanması ve, 4702 nolu yasada öngörüldüğü gibi ortaöğretim de dahil 
olmak üzere, önceki öğrenilenlerin ve yaygın eğitimin kabul gördüğü mekanizmaların oluşturulması 
gerektiği de bilinmektedir.  Ayrıca lisansüstü programlar yaygınlaştırılıp araştırmaya yapılan 
yatırımlar artırılmalıdır çünkü Türkiye’de 34.000 kişi başına yılda sadece bir kişi doktora eğitimi 
alırken bu oran OECD’de 5000 kişi başına bir kişidir. 

Eğitimin ve öğretimin gelişmesine verilen destek, Dünya Bankası’nın Türkiye’ye yardım 
programının mihenktaşıdır.   

Dünya Bankası Türkiye’nin temel eğitim reformunu 300 milyon dolarlık ikinci kredi diliminin 2002 
yılı ortalarında onaylandığı 600 milyon dolarlık Temel Eğitim Uyarlanabilir Program Kredisi ile 
desteklemektedir. 

: 

: 

: 

Ortaöğretim Projesi için hazırlıklar devam etmektedir. 
Banka, yüksek öğretimde analitik çalışma konusunu tartışmaya hazırdır.    
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6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ERİŞİM VE ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK İÇİN REFORM 

Türkiye, her ne kadar sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmede ve temel sağlık 
göstergelerinin iyileştirilmesinde ilerlemeler kaydetmişse de, sağlık hizmetlerinin statüsü 
bakımından, orta gelirli ülkelerin birçoğundan geride  bulunmaktadır.   

Halbuki, Türkiye, dünyada 
sanayileşmiş ülkeler sıralamasında 
17.  sırada olmasına rağmen, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) insani 
kalkınma endeksinde, ancak  85.  
sırada yer almaktadır.   Hayatta 
kalma beklentisi, Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği (OECD) 
ortalamasının on yıl altındadır ve 
anne çocuk ölüm oranları 
bakımından da orta gelirli ülkeler 
arasında en yüksekseklerdedir.   
Türkiye’de sağlık sektörü, birçok 
bakımdan, sağlıklı sonuçlara 
ulaşmada, düşük performans 
göstermektedir. 
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Şekil 1: Bazı Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Anne Ölüm Oranları, 1998
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üksek olabilir.
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İnsanlarının sağlık durumlarını iyileştirme hedefine ulaşabilmek ve Milenyum Kalkınma 
Hedeflerinin (MKH) sağlık konusundakilerine ulaşmak için ülkenin önümüzdeki yıllarda 
daha da yoğun ve kesintisiz çaba sarfetmesi gerekmektedir.   

 
Türkiye’nin Üstesinden Gelmesi Gereken Zorluklar: Üreme ve Çocuk Sağlığı ile ilgili Milenyum 
Kalkınma Hedefleri  
 
Amaç: Çocuk Ölüm Oranını düşürmek  
Hedef: Beş yaş altı ölüm oranının 1990 ile 2015 yılları arasında üçte iki oranında düşürülmesi  
Göstergeler:  (i) Beş yaş altı ölüm oranı (1990 yılında 67/1000’den 2015 yılında 22/1000’e) 
 (ii) Bebek ölüm oranı (1990 yılında 58/1000’den 2015 yılında 19/1000’e) 
 (iii) 1 yaşında çocuklarda kızamığa karşı aşılanma oranı 
 (iv) Çocuklarda DPT3 ve OPV3’e karşı aşılanma oranı  
 
Amaç: Ana Sağlığını İyileştirmek  
Hedef: Anne ölüm oranının 1990 ile 2015 yılları arasında dörtte üç oranında düşürülmesi  
Göstergeler:  (i) Anne ölüm oranı (1995 yılında 55/100K’dan 2015 yılında 14/100K’ya) 
 (ii) Eğitimli sağlık personelinin gözetiminde yapılan doğumların oranı  
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Türk nüfusunun sağlık trendlerini incelemek ve ülkenin sağlık sisteminin üretim yapısını, 
maliyetini, hizmet sunusunu ve teşkilatını değerlendirmek amacı ile, geçen yıl, Banka ve 
Türk uzmanlar tarafından detaylı ön çalışmalar yapılmış, sağlanan bulgular, Banka’nın 
son Sağlık Reformu Çalışması’nda özetlenmiştir. 

Sağlıkla ilgili Temel Hususlar: 

Türk nüfusunun sağlık durumu, hem mutlak, hem de aynı gelir seviyesine sahip başka ülkelerle 
kıyaslandığında kötüdür, bilhassa, anne çocuk ölüm ve hastalık oranları çok yüksektir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Hemen hemen bütün sağlık göstergelerinde, kırsal ve kentsel nüfus arasında büyük farklılıklar 
görülmekte olup, bölgeler arası  farklılıklar da mevcuttur. 
Hastalanan herkes, tedavi imkanlarına kavuşamamaktadır; bilhassa, fakir insanların tedavi 
olamama ihtimali, fakir olmayanlara nazaran daha yüksektir. 
Önleyici sağlık ve anne çocuk sağlığına çok az para harcanmaktadır; aslında önleyici sağlık 
hizmetlerine ayrılan kişi başına miktar, reel olarak son beş yılda azalmış bulunmaktadır. 
Temel sağlık hizmetleri sistemi yeterli maddi imkana sahip olmayıp etkin değildir; çoğu kişi, 
kamunun temel sağlık hizmetleri tesislerine gitmemekte, ya hastenelerde doğrudan ayakta tedavi 
görmekte veya imkanları var ise, özel sektörde tedavi görmektedir. 
Sağlık ocaklarının büyük bir bölümünde, yeterli personel bulunmamaktadır, hatta birçoğunda tek 
bir hekim bile yoktur; personel (ebe) yokluğu nedeni ile sağlık evlerinin büyük bir kısmının kapalı 
olduğu kırsal kesimde ve özellikle ülkenin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde durum daha da 
vahimdir. 
Hastanelerin çoğu verimsiz işletilmekte olup, kaynakların israfına sebep olunmaktadır. 
Sağlık personelinin şehirlere ve bölgelere dağıtımında büyük farklılıklar olup, özellikle büyük 
şehirlerde ve kasabalarda doktorlar daha yoğun olarak bulunurken, kırsal kesimde önemli ölçüde 
sağlık personeli eksikliği vardır. 
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin finansman ve tedarikinin büyük bölümünden sorumlu olan Sağlık 
Bakanlığı (SB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) arasında kayda değer bir 
işbirliği olmamasının yanısıra, her iki bakanlığın sunduğu birçok hizmet alanında çakışmalar 
olmakta, her iki bakanlığın aynı il ve ilçede tesisleri olmakla birlikte, aralarında çok az ortak kaynak 
kullanımı olup, hemen her seviyede  iki bakanlık arasında birbirini tamamlayıcı planlama ve işbirliği 
hemen hemen yok gibidir. 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı çok sayıda çok küçük hastane olması da hastane sisteminin işletilmesindeki 
verimsizliği arttırmaktadır; bu hastaneler özellikle işgücü yetersizliği ve eskimiş ya da düzgün 
çalışmayan ekipman nedeniyle sıkıntı çekmektedir.  Sonuçta insanlar, daha uzakta olsa bile daha 
büyük tesisleri tercih etmektedir ve küçük hastanelerdeki yatak doluluk oranı çok düşüktür. 
Nüfusun büyük bir bölümünün yeterli sağlık sigortası olmayıp, benzeri maddi bir koruması da 
yoktur, özellikle, 50’den fazla ilde, nüfusun en az yüzde 10’u hiçbir sigorta veya Yeşil Kart 
programına tabi değildir. 
Kamu sağlık harcamalarında hakkaniyet yoktur; zengin bölgelerdeki kişi başına kamu sağlık 
harcamaları, fakir bölgelere kıyasla daha fazladır. 

Nüfusun,  sağlık durumunun iyileştirilmesi hususundaki nihai hedefe ulaşmak için, sağlık 
hizmetlerinin finansmanında, sunulmasında, düzenlenmesinde, ve idare edilmesinde temel 
ve sistemli değişikliklere ihtiyaç vardır.    

Sağlık sisteminde bölük pörçük değişikliklerle reform yapılamaz.  Sağlık sektörünün sorunlarını ele 
almayı hedefleyen reform stratejisi, en az altı alanda oluşturulmalıdır: 
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finansman ve tedarik işlevlerinin ayrılması : 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

kaynak seferberliği ve tahsisatın iyileştirilmesi 
sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi 
sağlık hizmetlerine olan talebin ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılması 
sağlık hizmetlerinin üretim ve sunumunda etkinliğin arttırılması 
sağlık hizmetlerinin klinik etkinliğinin iyileştirilmesi. 

Bankanın yakın geçmişde yapmış olduğu bir çalışma çerçevesinde, aşağıdaki tedbirler 
vasıtası ile, bu zorlukların üstesinden gelinebileceği, bir sağlık reformu stratejisi 
anlatılmaktadır.   

Zorunlu, evrensel sosyal sağlık sigortası ve isteğe bağlı tamamlayıcı özel sigorta 
 
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ–Kur ve Emekli Sandığı’nın sunduğu çeşitli sağlık sigortaları ile 
devlet memurlarına sunulan hizmetler, ve Yeşil Kart’tan yararlananların programları birleştirilerek, tek ve 
zorunlu ulusal sosyal sağlık sigortası sistemi, profesyonelce idare edilen bir Sağlık Fonu haline 
getirilebilir.  Böylelikle, mevcut örtüşmeler ve  kapsam boşlukları da rasyonelleştirilmiş olur. 
 

Temel hizmetler paketi hazırlama ve kamu harcamalarını hedef alma 
 
Kişisel düzeyde, sağlığı etkileyen fakörler sadece sağlık hizmetleri, genetik ve yaşam tarzı ile sınırlı 
değildir.   Sağlıksız beslenme, su kalitesinin kötü oluşu, hijyen ve şahsi temizlik ile tütün kullanımı da 
başlıca risk faktörleridir.  Anne çocuk ölüm oranını düşürmek, ve bunun yanısıra, sağlık hızmetlerı, 
kisinin nerede yaşıyor ve hangi sigortadan yararlanıyor olduğuna bakılmaksızın, tüm nüfusun 
erişebileceği bir temel hizmetler paketi çervesinde sunulmalıdır.  Bu hizmetler paketi, zamanında aşılama, 
sağlık eğitimi, doğum öncesi bakım, doğum bakımı, ve doğum sonrası bakım, çocuk hastalıklarının 
entegre yönetimi (IMCI) gibi bulgulara dayalı, uygun maliyetli, tıbbi mudahelelerin yanısıra, temiz içme 
suyu, ve temel ev temizliği gibi sağlık sektörünün dışında kalmakla beraber, sağlık sonuçları üzerinde 
güçlü etkisi olan bir dizi önlemleri içermelidir.   Yenilikçi, yönetsel hizmet sunma biçimleri de denenip 
ölçeklendirilerek, bu temel hizmetlerin mahrumiyet bölgelerindeki zayıf ve az hizmet alan halka 
ulaştırılması sağlanabilir.   
 

Devlet hastanelerinin yeniden düzenlenmesi ve daha fazla özerklik verilmesi 
 

Hastanelerin ve verilen hizmetlerin etkinliğini arttırmak için SB ve SSK hastanelerine, insan kaynakları 
yönetimi ve gerekli satınalma girdilerinin tedarik edilmesi gibi konularda  tedrici olarak  idari ve mali 
özerklik tanınmalıdır.   Bu uygulama, hastenelere, çalıştıkları ortamda, kendilerinin hizmet grubunu 
tanımlayacağı gibi, daha ucuza mal olacak tıbbi ve yemek hizmetlerini dışarıdan temin edilebilmesi gibi, 
çeşitli hizmet sunucuları ve tedarikçilerle de aranjmanlar yaparak daha çok verimli olmalarını da sağlar. 
 

Kurumsal sorumlulukların birleştirilmesi ve yeniden tanımlanması 
 

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık sektöründe yapmış oldukları mevcut 
yatırımlar sayesinde, ülkenin sağlık hizmetlerinde önemli rol oynamaktadırlar.   Bu iki Bakanlık 
arasındaki ilişki açığa kavuşturularak yeniden tanımlanmalı ve böylelikle, iki Bakanlık ortak değerler ve 
ortak amaçlar doğrultusunda düzenleyici bir çerçevede çalışabilmeli,  hizmet sunumu ve hasta sevkiyatı 
gibi alanlarda birbirini tamamlayan bir işbirliği içinde olabilmelidir.  Sözkonusu işbölümü, kullanıcıları 
değil, sağlık hizmeti işlevlerini dikkate almalı ve SB daha çok politika hazırlama, düzenleyici denetim ile 
meşgul olurken, ÇSGB sağlık sigortası üzerinde durmalıdır.   
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Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi : 

: 

: 

: 

: 

: 

 
Temel sağlık hizmetlerinin sunulmasında yapılacak reformlar hem tıp camiasında hem de tıp camiasının 
müşterilerinde, temel sağlık hizmetini sağlayan kişilerin algılanma biçimini iyileştirmek olmalıdır.  Bu 
uzmanlara, hem ev ortamında hem de hastane ortamında, hasta tedavisini yönlendirmek için gerekli 
araçlar verilmeli, dolayısıyla çeşitli sağlık hizmeti sektörlerinin bütünleşmasi sağlanmalıdır.  Doktorların, 
bütün aileye kapsamlı ve kesintisiz hizmet sunduğu ve temel düzeyde klinik bakım imkanı sunarak bir 
nevi bekçilik görevi yapan “aile hekimliği” uygulaması da teşvik edilmelidir. 

Reformların zamanlama ve sıralaması, sistemin değişikliklerin üstesinden gelebilmesi için 
çok önemlidir.   

Tavsiye edilen yaklaşım iki aşamalı bir uygulamadır: birinci aşama üç ile beş sene sürer, ikinci aşama ise, 
birinci aşama bitiminden itibaren üç ile beş sene daha devam eder.  Aşağıda sayılan adımlarla ilk 100 
günde kapsamlı bir reformun tanımlanması ve uygulanması için sağlam bir temel oluşturulmuş olur: 
 

Reform gündeminin belirlenmesi ve sindirilmesi için sağlık sektöründeki temel paydasları (devlete 
bağlı olan ve olmayan) bir araya getirmeyi amaçlayan ulusal bir konferans aracılığıyla reform 
gündemi üzerinde fikir birliği alışverişinin yapılması. 
Reform gündeminin uygulanmasının koordinasyonundan sorumlu, yüksek düzeyli, bakanlıklar arası 
(muhtemelen Başbakanlığa bağlı) bir komite kurulması. 
Hükümetin taahütünü alarak, kırsal kesimde bir pilot program başlatıp anne ve çocuk ölüm oranlarını 
diğer orta gelirli ülkelerin seviyesine getirmek 

Banka, Türkiye’nin sağlık reformunu, hem devamlı danışmanlık hizmetleri ile hem de 
muhtemel yeni kredilerle  kapsamlı olarak desteklemeye hazırdır.   

Banka, yakında kapanacak Sağlık II Projesi’ni, 150 milyon dolarlık kredi ile desteklemektedir.   Bu 
proje, Türkiye’nin anne çocuk ölüm oranları ile ilgili MKH”ne ulaşmasını sağlayacak önemli 
tedbirlerin alınması ve uygulanmasının yanısıra, klinik hizmetlerin etkinliğinin iyileştirilmesi ve 
hizmetlere olan talebin arttırılmasını içermektedir. 
Banka, Türkiye’deki sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı zorlukları tetkik etmek ve reform 
seçeneklerini belirlemek amacı ile bir Sağlık Reformu Çalışması yapmıştır.    
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7. MALİ SEKTÖRÜN GELİŞMESİ VE BÜYÜMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Türkiye’deki finansal hizmetler sektörü henüz gelişmeye başlamıştır ve kredi piyasalarına 
bankalar (mali sistem varlıklarının %85’ten fazlasına karşılık gelmektedir), sermaye 
piyasalarına ise devlet tahvilleri hakimdir (alım satımın %90’dan fazlası).   

Sigorta şirketleri, özel emeklilik fonları, finansal kiralama, borç verme ve risk sermayesi firmaları 
gibi banka dışı finans kurumları (BDFK’lar) finans sistemindeki varlıkların %15’ten az bölümünü ve 
GSMH’nın %15’ten az bölümünü oluşturmaktadır.  Sermaye piyasası son yıllarda daralmıştır ve 
piyasa kapitalizasyonu GSMH’nın sadece %30’una karşılık gelmektedir.  Şirketlerin borçlanabileceği 
piyasalar yoktur ve organize türev piyasaları da hala emekleme çağını yaşamaktadır. 

: 

: 

: 

: 

: 

Finansal hizmetler sektörü, sığ ve dar olması nedeniyle şoklara maruz kalmış, bunun 
sonucunda krizlerin tekrarlandığı görülmüş, sektörün aracılık etme verimliliği azalmış ve 
özel sektörün büyümesini olumsuz etkilemiştir.   

Bankacılık Sistemi 

Finansal hizmetler sektöründe son yirmi yıldır bankacılık sistemi hakimdir ve sistemdeki 
zayıflıklar son yıllarda ekonomide görülen genel problemleri arttırmıştır.   

Son üç yıldır reformların ve kalkınmanın başlıca odak noktası, gelişmiş bir finansal 
hizmetler sektörünün temelini oluşturan bankacılık sisteminin güçlendirilmesi ve 
dengelenmesi olmuştur.  Bankacılık sistemiyle ilgili önemli sorunların çözülmesinde önemli 
mesafeler kaydedilmiştir.   

Bankacılık Reformunda Temel Dönüm Noktaları:  

Bankacılık yasasının, yönetmeliklerinin ve muhasebe standartlarının uluslararası en iyi uygulama 
standartları seviyesine çıkarılması  
Yeni ve bağımsız bir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kurulup işler hale 
getirilmesi  
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun (TMSF) 20’den fazla iflas etmiş özel bankaya müdahale 
etmesi ve bu bankaların 4’ü dışında tümünün feshedilmesi  
Özel mevduat bankaları için bir Rekapitalizasyon Programının uygulanması. Bankaların kredi 
portföylerinin analizi ve IAS 29’a (hiper enflasyona göre değerleme) göre düzenlenmiş bilanço 
üzerinden sermaye yeterliliği oranlarının tespitini öngören 3 aşamalı denetim süreci Haziran 2002’de 
tamamlanmıştır. 
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: 
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: 

: 

Devlete ait Ziraat ve Halk Bankalarının mali ve işletimsel olarak yeniden yapılanmasının ve Emlak 
Bankası’nın kapatılmasının tamamlanması.   

Bu başarılara rağmen, bankacılık sistemi reformu gündeminde, BDDK’nın ve TMSF’nin 
kurumsal gelişiminden TMSF’nin müdahale ettiği diğer bankaların feshedilmesine ve 
devlet bankalarının yeniden yapılandırılmasına/ özelleştirilmesine kadar uzanan çok 
sayıda gerçekleştirilememiş madde vardır.   

Ele Alınacak Bankacılık Reformu Hususları:  

BDDK’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi.  BDDK kurulduğundan bu yana kurumsal 
kapasitesinin arttırılma yolunda ilerleme kaydedilmiştir ancak bir banka düzenleyici otorite olarak 
etkinliğinin daha da artırılması için yapılması gereken başka şeyler de vardır.  Özellikle: 

Tüm BDDK departmanlarının kullanacağı ortak bir veri tabanının hazırlanması ve 
bankalardan detaylı bilgilerin zamanında alınması gibi banka dışı analiz kapasitesinin 
önemli oranda güçlendirilmesi  
Yeminli Banka Murakıplarının genel BDDK personeli ile daha da bütünleştirilmesi  
Risk bazlı gözetimin geliştirilmesi  
Ek BDDK yönetmelikleriyle de desteklenecek olan bir Müdahale Klavuzunun hazırlanarak, 
hangi durumlarda müdahalenin gündeme geleceğinin ve neler yapılacağının belirlenmesi   
BDDK personelinin dondurulan maaşlarının serbest bırakılması BDDK’nın kendi 
personeline piyasa ile uyumlu maaşlar ödeyebileceğinin ve nitelikli personelin BBDK’dan 
ayrılmasını önleyebileceğinin gösterilmesi gerekir 

TMSF için uzun vadeli stratejik plan hazırlanması.  Bankacılık sistemindeki yeniden 
yapılanmanın sonuna yaklaşılırken hükümetin daha genel bir yaklaşımla, TMSF’nin kurumsal yapısı 
ve mevduat sigorta politikası sorunları üzerinde düşünmeye başlaması gerekir.  Bunlar arasında 
aşağıdakiler sayılabilir:    

Şüpheli Kredi Alacakları (ŞKA) portföyünün (defter değeri bazında) ve neredeyse 10 milyar 
dolara yaklaşan gayri menkul varlıklarının etkili bir şekilde çözümlenmesi  
Tam mevduat garantisinin kaldırılması kararı ve daha sonra sağlanacak kısıtlı kapsamın 
düzeyi  
TMSF’nin Yeri ve Yönetim Yapısı ile ilgili Karar – gelecekte TMSF (müdahale ettiği 
bankaların sahibi olarak) ile BDDK (kendi yan kuruluşlarının sahip olduğu bankaların 
denetlenmesinden sorumlu kuruluş olarak) arasında çıkabilecek menfaat çatışmalarından 
kaçınmak için, TMSF’nin BDDK’dan bağımsız hale mi getirileceği sorusu üzerinde 
düşünülmelidir.  Ayrıca TSMF’nin Ankara yerine İstanbul’da olmasının daha uygun olup 
olmayacağı da belirlenmelidir. 

Mevcut bankaların TMSF kapsamındaki fesih işlemlerinin tamamlanması.  Hala TMSF ile 
feshin farklı aşamalarında bulunan bazı bankalar vardır.  Bunlar arasında Türk Ticaret Bankası 
(tasfiye halinde), Tarişbank (Denizbank’a satılmakta), Toprakbank (Bayındır ile evliliğin ardından 
tasfiye halinde), Pamukbank (yasal süreç devam etmekte) ve Bayındırbank (batık bankaların büyük 
borçları için TMSF’nin geciş döneminde mal varlıkları dağıtılan yan kuruluşu olarak kullanılıyor ve 
bu borçların yeniden ödenmesiyle çöküş devri yaşıyor) sayılabilir.  Bu bankaların tümünün gelecek 
üç ile altı ay içinde tamamen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.   
Yapı Kredi’nin Mülkiyet Sorunun Çözülmesi.  Pamukbank ve Yapı Kredi Bankası arasındaki 
karmaşık ilişkiler nedeniyle TMSF, daha önce Pamukbank’a müdahale edildiği zamanlarda banka 
sahibi olamayacağı beyan edilen Çukurova grubuna ait şirketlerin elinde bulunan Yapı Kredi 
hisselerinin büyük bölümüne sahiptir.  Durumu çözüme kavuşturmak için TMSF ile Çukurova grubu 
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arasında görüşmeler devam etmektedir.  Yapı Kredinin sistem açısından önemi düşünülürse bu 
sorunun bir an once çözülmesi ve bankaya yeterli sermaye sağlanması çok önemlidir. 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

TMSF kapsamında ŞKA’ların paket satışının tamamlanması.  TMSF’nin tahsilat bölümü 
ŞKA’ların piyasaya paket satışını planlamaktadır, böylece bunlar da birkaç ay içinde çözümlenmiş 
olacaktır.  Yukarıdaki eylemlerin birçoğu BDDK/TMSF açısından büyük hamlelerdir ve hükümetin 
aktif desteğini gerektirmektedir. 
İcra ve İflas Yasasının ve mahkeme altyapısının güçlendirilmesi.  Türkiye’deki maddi teminat ve 
iflas yasasının ve bunu destekleyen hukuki altyapının gözden geçirilerek, ‘İstanbul Yaklaşımı’nın da 
yardımıyla, bankacılık sisteminin ve TMSF’nin elinde bulunan ŞKA’ların başarıyla çözümlenmesi ve 
bankaların krediye teşvik edilmesi gerekmektedir.  Geçerli yasalarda yapılacak değişikliklerle ilgili 
ilk taslak hazırlanmıştır.  Hükümet, Banka’nın Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırladığı, İflasın 
Yerine Getirilmesi ve Alacaklı Hakları ile ilgili Raporda belirtilen en iyi uygulama standartları 
paralelinde, İcra ve İflas Yasası’nı gözden geçirmenin en kısa zamanda tamamlanmasını sağlamalıdır. 
Vakıfbank’ın acil olarak yeniden yapılanması ve özelleştirilmesi.  Vakıfbank, Haziran 2002 sonu 
itibarıyla 9 katrilyon liralık aktif büyüklüğü itibariyle, bankacılık sistemindeki mal varlıklarının 
%7’sini temsil eden büyük bir bankadır ve bu nedenle mali durumunun bozulması halinde bankacılık 
sisteminde istikrarsızlığa yol açabilir.  Özelleştirmenin başarısız olması bankanın aşağıdaki nedenlerle 
satılamayacağını göstermiştir: 

Tüm kredi alacaklarının %47’sine denk gelen çok yüksek şüpheli kradi alacakları 
Bilançosunda temel bankacılık işiyle uyum içinde olmayan, aşırı miktarda bankacılık dışı 
mal varlığının olması (örneğin gayrimenkul yatırımları ve öz sermaye ortaklıkları)  
Mülkiyetin ve şirket yönetim yapısının net olarak belirlenmiş olmaması  

⇒  Bu nedenle hükümet Vakıfbank konusunda ne yapılacağı ile ilgili acil karara 
varmalıdır.  Alıcıların bankaya ilgi gösterdiği açıktır, ancak yukarıda anılan üç 
sorun bilançonun ve mülkiyetin yeniden yapılandırılması yoluyla çözülmedikçe 
bu banka satılamaz.   

Halk Bankası için bir özelleştirme öncesi planın uygulanması.  Halk Bankası’nın satılabilmesi için 
net ve güvenilir bir özelleştirme öncesi planı hazırlanmalıdır.  KOBİ’ler genellikle kredi desteği için 
Halk Bankası’nı, ancak bu bankanın hizmetlerindeki kalitesizlik nedeniyle, diğer bankacılık işlemleri 
için büyük özel bankaları tercih ettiğinden Halk Bankası’nın müşteri tabanı zayıftır.  Halk Bankası 
ayrıca, kırsal kesimde bulunan KOBİ’lerin de katkısıyla, Ziraat Bankası’yla giderek artan rekabet 
içinde olacaktır çünkü Ziraat Bankası stratejik danışmanların önerileri doğrultusunda çok yönlü 
hizmet sunan bir banka haline gelmektedir.  Halk Bankasının bağımsız bir banka olarak geleceğinin 
olup olmadığı sorusu çözüme kavuşturulmalı ve onu başka bir banka ile birleştirme seçeneği 
düşünülmelidir. 
Ziraat Bankası’nın özelleştirmeye hazırlanması.  Ziraat Bankası’nın, Hollanda’daki RABO 
Bank’ın da desteğiyle, Türkiye’de tarımın finansmanı üzerine yaptığı stratejik çalışma, Ziraat 
Bankası’nın sadece temel tarımı finanse ederek ayakta kalamayacağını ve uzun vadede kar sağlaması 
için çok yönlü hizmet veren bir kırsal kesim bankası olması gerektiğini göstermiştir.  Ziraat Bankası 
için özelleştirme öncesinde bilançonun yeniden yapılandırılması gerekebilir çünkü devlet tahvillerinin 
hakim olduğu geniş bilançosu yüzünden özel yatırımcılar için çekici olmayabilir.  Olası yeniden 
yapılanma seçenekleri karmaşık ve büyük boyutlu olduğundan ve mali sonuçlar doğurduğundan 
hükümetin acil dikkatini gerektirmektedir. 
Bankacılık sisteminin devlet tahvillerine bağımlılığın azaltılması.  Devlet tahvillerinin, bankaların 
varlıkları içindeki payı giderek artmakta ve bu da bankacılık sistemini iktidar yokluğundan 
kaynaklanacak algılanan ya da gerçek risklere karşı hassas durumda bırakmaktadır.  Hükümet kendi 
tahvilleri için başka satış yolları aramalı ve bankaların elindeki devlet tahvillerinin yavaş yavaş 
azalmasını ve fonların reel sektör borçlarına aktarılmasını sağlamalıdır.  Devlet tahvillerini emecek 
bir kurumsal yatırımcı zemininin oluşturulması temel önceliklerden biridir.  Banka’nın yaptığı Banka 
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Dışı Finans Kurumları ve Sermaye Piyasaları çalışmasında bu amaca yönelik bir strateji belirlemede 
hükümete yardımcı olacak bazı öneriler vardır. 

Banka Dışı Finans Kurumları (BDFK) ve Sermaye Piyasalarının Öncelikleri      

Finansal kiralama, faktoring ve risk sermayesi gibi bankacılık dışı finans hizmetleri ile 
sermaye piyasaları (öz sermaye/şirket sermayesi, borç/türev piyasaları) yakın gelecekte 
hızla gelişecektir. 

Uzun süreli makroekonomik istikrarsızlık ve hiperenflasyon nedeniyle finansal varlıklara yapılan 
yatırımlarda çekingenlik meydana gelmiş ve Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi (KKBG)’nin 
sürekli olarak yüksek olması özel sektöre yönelecek fonlara yer bırakmamıştır.  Hükümetin devam 
eden istikrar ve yapısal reform çabaları, finans hizmetleri sektörünün şu anki düşük seviyesinden 
hızla yukarılara çıkması beklentilerini desteklemektedir. 

: 

: 

: 

: 

Bu tür hızlı bir büyüme, ekonominin canlanması ve özel sektörün kalkınması bakımından 
çok yararlı olmakla beraber, yeni hassasiyetler de doğurabilir, bu nedenle etkin şekilde 
teşvik edilip yönetilmesi için önlemler alınmalıdır. 

Bu fırsattan yararlanmak ve finans sistemindeki bazı bölümlerin hızla büyümesinin yeni 
kırılganlıklar oluşturmasını önlemek için bazı temel politika hususları ele alınmalıdır. 

BDFK’ya ait Konular ve Politika Önerileri:  

Uzun vadeli tasarrufları harekete geçirmek için vergi teşviklerinin ve düzenleyici teşviklerin 
getirilmesi.  Şu an mali sistemin dışında tutulan büyük tasarruflar finans sistemine kazandırılarak, 
finans sektöründeki kalkınma başlatılabilir/hızlandırılabilir.  Bunu yapmanın ve finans sektöründe 
hızlı ancak dengeli büyümeyi başarmanın yolu, finans ürünleri/hizmetleri ve kurumlarında bir araç ya 
da kurum tipini diğerine yeğ tutan mevcut bozuklukları ortadan kaldırıp, tasarrufların öz 
sermaye/girişim sermayesi ve emeklilik/hayat sigortası ürünleri gibi risk bazlı ve daha uzun vadeli 
yatırımlara yönetilmesi için iyi düşünülmüş teşvikler getiren bir vergi politikası hazırlamaktır. 
Kurumsal yatırımcı zemininin gelişimini teşvik etmek.  Büyük tasarrufların etkili şekilde 
kullanılması için kurumsal bir yatırımcı zemininin (özel emeklilik fonları/sigorta şirketleri/alışveriş 
fonları) gelişimi teşvik edilmelidir.  Özel emeklilikte bunun başarılması için kamu şemsiyesi altındaki 
sosyal güvenlik sisteminde başka reformlar yapılmalı, mevcut ve yeni özel emeklilik programlarının 
düzenlenmesi / denetlenmesi güncelleştirilip merkezileştirilmeli ve bunların vergi işlemleri uyumlu 
hale getirilmelidir.  Sigortada bunun başarılması için geçerli yasa ve yönetmelikler güncellenmeli ve 
sigorta denetimi nitelikli ve bağımsız olmalıdır.  Yatırım fonlarında bunun başarılması için ise 
yönetmelikler AB UCITS Direktifi ile uyumlaştırılmalı, sektörde konsolidasyon olmalı ve fonlar için 
aracılık bir vergi rejimine tabi olmalıdır. 
Sermaye piyasaları altyapısının verimliliğini artırmak.  Mevcut verimsizlikler ele alınmalıdır, 
örneğin İMKB’nin özelleştirilmesi, piyasadaki altyapı firmalarının Takasbank’ın bir kısmına sahip 
olan İMKB’nin bağlarından kaynaklanan potansiyel menfaat çatışmalarının ortadan kaldırılması, 
menkul kıymetlerin satışının hızlandırılması, Devlet tahvilleri için elektronik ticaret platformunun 
benimsenmesi. 
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Finansal kiralama, faktoring ve risk sermayesi fonlarının gelişiminin teşvik edilip 
hızlandırılması.  Finansal kiralama ve faktoring yasaları ve yönetmelikleri modernleştirilmeli ve risk 
sermayesi gelişimini harekete geçirmenin yolları araştırılmalıdır. 

: 

: 

: 

: 

: 

Azınlık hisse hakları ve mali tabloların şeffaflığı güçlendirilmeli ve mali piyasaları düzenleyici 
denetim etkinleştirilmelidir.  Şirket yönetimi güçlendirilerek, tüm finans kurumları ve halka açık 
şirketlere özgü raporlama uygulamarıyla desteklenen bir Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 
platformu oluşturulmalıdır.  Denetim etkinleştirilerek, mali sektörü düzenleyici kurumlar 
güçlendirilmeli ve mali ve mali-endüstriyel holdinglerin konsolide denetimi geliştirilmelidir. 

Dünya Bankası’nın Finans Sektöründeki Faaliyetleri 

Banka, son dört yıldır kredi, hibe ve teknik destek faaliyetleriyle Türkiye’deki finans 
sektörünü kapsamlı ve detaylı bir şekilde desteklemektedir.  Banka’nın aşağıdaki 
faaliyetleri halen devam etmektedir: 

İhracat Finansmanına Aracılık Kredisi (EFIL, 252 milyon dolar).  Eylül 1999 tarihinde başlayıp 
halen devam eden ve Türk Exim Bank aracılığıyla sağlanan İhracat Finansmanına Aracılık Kredisi 
aralarında tekstil, gıda işleme, metal işleri, otomobil parçaları ve mobilyanın da bulunduğu 
ekonominin çeşitli imalat sektörlerine ihracat finansmanı sağlamada oldukça başarılı olmuştur.  
Ayrıca doğrudan piyasa katılımcılarıyla girdiği aşağıdan yukarı diyalog yoluyla kredi ve risk 
yönetimi fonksiyonlarını da geliştirerek önde gelen özel bankalardaki finansal arabuluculuğu 
güçlendirmiştir. 
Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi II (PFPSAL II, 1,35 milyar dolar).  Şu 
an uygulanmakta olan Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi finans ve kamu 
sektöründeki politika reformlarını ve kurumsal reformları destekleyen bir dizi uyum kredisinin 
üçüncüsüdür (diğer ikisi Aralık 2000 tarihinde verilen 778 milyon dolarlık Finans Sektörü Uyum 
Kredisi ve Temmuz 2001 tarihinde verilen 1,1 milyar dolarlık PFPSAL I idi).  PFPSAL II’nin odak 
noktası bankacılık sektöründeki yönetmeliklerin uygulanması, BDDK ve TMSF’nin kurumsal 
gelişimi ve TMSF bankalarının ve onlara ait varlıkların çözümlenmesi, İcra ve İflas Yasasında ve 
mahkeme altyapısında yapılacak reformlar, Vakıfbank’ın özelleştirilmesi ve Ziraat ve Halk 
Bankalarının işletimsel olarak yeniden yapılanması ile gelecekteki rollerinin stratejik açıdan 
değerlendirilmesidir. 
Banka Dışı Finans Kurumları (BDFK) Çalışması.  Banka’nın finans sektörü ekibi Sermaye 
Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı’ndaki Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Finansal 
Kiralama/Faktoring Dairesi, BDDK, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sigorta ve Menkul 
Kıymetler Piyasaları Birliği ve çok sayıda emeklilik fonu ile işbirliği içinde Türkiye’de Banka Dışı 
Finans Kurumlarının ve sermaye piyasalarının büyümesi ile ilgili sorunlar hakkında kapsamlı bir 
çalışma yapmıştır.  Bu çalışmada ayrıca BDFK sektöründeki büyümenin sürekli olması için 
uygulanması gereken politikalar ve kurumsal reformlar detaylı olarak anlatılmaktadır.  Çalışma 
Aralık 2002 tarihinde tamamlanacaktır.  BDFK çalışmasında yer alan öneriler Banka’nın gelecekte 
finans sektörüne vereceği destekle ilgili görüşmelerin zeminini oluşturacaktır. 
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8. KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN REEL SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİ 

İş dünyası 2001 yılındaki krizden oldukça olumsuz yönde etkilenmiştir.   

Kriz sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler dahil, 
bütün sektörleri etkilemiştir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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Özel sektörde kapasite kullanımı 2001 yılının 
ilk yarısında ortalama %65 iken, dördüncü 
çeyrekte %68’e çıkmıştır.  Kapasite kullanım 
oranı birçok firmanın başabaş düzeyinin çok 
altında kalmıştır.   
Yerel talebin düşük olması otomobil, inşaat, 
medya ve toptan dağıtım ve perakende gibi iç 
pazara odaklanan birçok sektörü olumsuz 
etkilemiştir.  Turizm 2001 yılında gelen 11 
milyon yabancı turist ile gücünü korumuştur. 
Türk Lirası’nın devalüasyonu ihracat yapan 
birçok firmaya yardımcı olmuş ve krizin 
etkisini biraz azaltmıştır, ama ihracatçı firmalar 
dahi 2001 yılında kar sağlayamamıştır. 
Birçok firma, reel faiz oranlarından 
kaynaklanan yüksek finansman maliyeti, dış 
kaynaklı borç ödeme yükü ve buna bağlı döviz 
kuru kayıplarından, olumsuz olarak 
etkilenmiştir. 

20

25

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
(İMKB) yer alan firmalar 2001 yılının ilk 
çeyreğinde toplam 1 milyar dolar zarar 
ederken, aynı firmalar 2000 yılının aynı 
döneminde ise 1,6 milyar dolar kar etmişlerdir.  
Karlılıkta umulan gelişme yılın son yarısında 
görülmemiş ve İMKB firmalarının net 
kazançları 2001 yılının tümünde %80 azalma 
göstermiştir. 
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Özel yatırımlar 2001 yılında %33 civarında 
azalmıştır. 
Bu düşüş birçok firmayı 2001 yılı boyunca 
personel azaltma, çalışma saatlerini kısaltma, 
tesiste uzun süreli bakım yapma ve izinleri 
uzatma gibi çeşitli önlemlerle işgücünü 
kısıtlamaya zorlamış, işçiler ve aileleri krizden 
çok kötü etkilenmiştir.  2001 yılının sonunda, 
işgücünün yaklaşık %10,6’sı işsiz ve %6’lık 
kesimi de kapasitesinin altında çalışmaktaydı. 
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2001 yılında birçok firma batmış, kriz özellikle küçük ve orta boy işletmeleri derinden 
etkilemiştir.  Bununla beraber orta boy ve büyük firmalar da halen krizin etkilerini 
taşımaktadır. 

Büyüme 2002 yılında yeniden başlamıştır, ancak bu iyileşme sürekli olmayabilir.   

Büyüme ve Yenilenme İşaretleri: 

GSMH, 2002 yılının ilk yarısında %4,7 
artmıştır 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

İhracatta ilk altı ayda gerileme olmamış 
ve 2001 yılının aynı dönemine nazaran 
%3,3 büyüme görülmüştür.   
Sanayi üretimi 2002’nin ilk yarısında %8 
artarken (imalatta %9,3), 2001 yılının 
aynı döneminde %7 gerileme olmuştur. 
Özel sektöre ait fabrikalarda kapasite 
kullanımı yılın ilk yarısında ortalama 
%71 iken, bu oran 2001 yılında %65’ler 
seviyesinde kalmıştır. 
İşsizlik ilk çeyrekte artmaya devam etmiş 
ve işgücünün %11,8’ine (ya da 2,5 
milyon işsize) kadar yükselmiş ama 
ikinci çeyrekte işsizlik azalarak 
işgücünün %9,6’sına (ya da 2,2 milyon işsize) düşmüştür.  Ayrıca özel sektördeki çalışma saatleri ilk 
altı ay içinde %5,3 kadar artmıştır.   

Problemli Şirketler, 1998-2001 1. Dönem
(İMKB'de Kayıtlı)
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Muhtemel Riskler: 

Üretimdeki artışın yoğun talep nedeniyle meydana geldiği henüz kesin değildir; firmaların çoğu 
tükenen stoklarını yenileme çabası içindedir.  Ayrıca, bütün sektörlerde iyileşme görülmüş değildir; 
inşaat sanayisindeki üretim 2002 yılının ilk altı ayında %5 oranında azalmıştır. 
Reel faiz oranları yüksek seviyelerini korumaktadır ve firmalar kriz sonrası kredilerdeki düşüş 
nedeniyle finansman bulma konusunda zorlanmaktadır.  Sağlanan finansman ise genellikle kısa vadeli 
olup altı ay ya da daha kısa sürelidir. 
Firma kapanışları 2002 yılında da artarak devam etmiştir.  Ağustos ayı içinde 11.377 adet küçük ve 
orta boy işletme kapanmıştır ve bu sayı 2001 yılına göre %15,5 fazladır.  Kapanma oranı büyük 
kuruluşlarda ve kooperatiflerde bile %23,5 oranında artmıştır (2.025 firma).  Bu da firmaların halen 
tam olarak toparlanamadığına ve ayrıca yasal kapanma sürecinde de gecikme olabileceğine işaret 
etmektedir. 
Ekonomi halen dışsal şartlardan, özellikle de Avrupa’daki ekonomik yavaşlama ve bunun ihracattaki 
büyümeye olan etkisinden, bölgedeki çatışma olasılığı ve bunun turizme, petrol fiyatlarına ve 
Türkiye’nin, Irak başta olmak üzere, komşularıyla ticaretine olan etkisinden zarar görebilecek 
durumdadır.   
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İstanbul Yaklaşımı (İY) firmaların krizden çıkmalarına yardımcı olmak üzere 
geliştirilmiştir. 

Dünya Bankası Doğu Asya’daki diğer kriz ülkelerinin ve Meksika’nın deneyimlerine dayanan bir 
şirket çözüm stratejisi geliştirme konusunda hükümete, bankalara ve endüstriye danışmanlık hizmeti 
yapmıştır.  Bunun sonucunda, bankaların ve diğer alacaklıların birleşerek sıkıntıdaki firmalara 
borçlarını yeniden düzenleme ve yeniden yapılanma konusunda yardım ettiği gönüllü bir çözüm planı 
olan İstanbul Yaklaşımı (İY) Haziran 2002 tarihinde benimsenmiştir.  İstanbul Yaklaşımı 
uygulanırken icra ve iflas yasası da gözden geçirilmektedir, böylece İY’na katılma teşvik edilecek ve 
Türkiye’de orta vadeli kaynak aktarımı iyileştirilecektir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

İstanbul Yaklaşımı’nın dayandığı Uygulama Prensipleri, şirket çözümleri konusundaki 
uluslararası deneyimlerden alınan  derslerden yola çıkılarak, Türkiye ortamına göre 
uyarlanmıştır.   

İstanbul Yaklaşımının Uygulama Prensipleri: 

Alacaklılar borçlu firmanın kredi sorunlarının çözümünde iflas ve haciz gibi resmi prosedürü izlemek 
yerine mahkeme dışı yollardan çözülmesine razı olduklarını belirtmişlerdir. 

Mahkeme dışı çözüm süreci her olay 
için ayrıca işlemekte, başka bir deyişle, 
sürece katılan her büyük borçlu firma 
ayrı bir Alacaklılar Komitesi tarafından 
ele alınmaktadır.  Devlet bankaları ve 
TSMF de dahil, 40 kadar  banka ve 
banka dışı finans kurumu tarafından 
alacaklılar arası anlaşma imzalanmıştır, 
kredi alacaklıları gibi diğer alacaklılar 
da Alacaklılar Komitesi aracılığıyla bu 
çözüm sürecine katılabilir.   

İstanbul Yaklaşımı Süreci 

Alacaklılar 
Arası Anlaşma 

Firmaların 
Seçilmesi 

Alacaklı 
Komitesinin 
Kurulması

Durum  
Tespiti 

Kalitenin 
Gözden 

Geçirilmesi 

Çözüm 
Anlaşması 
alacaklılar/ 

borçlu 

Hakem 
Komitesi %50-79 

Kesin 
Anlaşma 

>%75 
İY’nda çözüm zamana bağlıdır.  
Alacaklılar Komitesi’nin karara 
varmak ve kredi borçlusu ile bir çözüm 
üzerinde anlaşmak için en çok 180 
günü vardır. 

Döner 
Sermaye

Alacaklıların %75’ten az, ancak toplam alacakların değer olarak %55’ini oluşturan alacaklılar, bir 
planı onaylarsa, bu plan onay verme yetkisi olan bir hakem komitesine sunulur.  180 gün sonra 
alacaklıların ancak %55’ten az bölümünün planı onaylaması sonucunda ise, önerilen plan 
uygulamaya konmaz ve her alacaklı kendi alacaklarının peşine düşmekte serbest olur. 
Alacaklılar her borçlu firmanın uzun vadede ayakta kalma imkanını da dikkatle gözden geçirir. 
Gözden geçirme ve görüşmeler sırasında alacaklılar işlemlerin durdurulmasına karar verir.  Başka bir 
deyişle, alacaklıların her biri kendi kredisini açık tutmayı ve diğer alacaklıların zararına olacak 
şekilde alacağını tazmin etmemeyi kabul eder. 
Tüm borç verenler tarafından, öncelik düzenlemeleriyle birlikte belirli borç verenler tarafından ya da 
önceliklerin dikkate alınması şartıyla varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan gelirle orantılı olarak 
yeni para temin edilebilir.  Bu tür finans desteğinin altında yatan diğer prensipler arasında, mevcut 
taleplerin önceliğinin kabul edilmesi ve zararların aynı kategorideki alacaklılar arasında eşit 
paylaşılması sayılabilir. 
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Alacaklılar bir firmanın uzun vadede ayakta kalabileceğine karar verirse, bir yeniden yapılanma 
programı hazırlanmalıdır, örneğin faizden muaf dönem, faizin bakiyelerle sermayeye katılması, borç 
vadelerinin uzatılması, yeni borç verilmesi ya da borcun öz sermayeye dönüştürülmesi gibi. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

İstanbul Yaklaşımının Kurumsal Yapısı 

Koordinasyon 
Komitesi BDDK 

TSKB  
Koordinasyon / Arabulucuk 

Takhim 
Paneli 

Bu uzun vadeli finansal değişiklikler, firmanın bu çözüm süreci boyunca yeniden yapılanmasını 
gerektirecek bir iş planının 
uygulanması şartına bağlıdır.  
Yeniden yapılanma kapsamında 
yönetim değişiklikleri, sermaye 
eklenmesi, varlıkların ya da bazı 
şirket bölümlerinin satılması, şirket 
evlilikleri ve hatta firmaların yeni 
sahipleri tarafından devralınması 
sayılabilir. 
Bir çözüme karar verildikten sonra, 
alacaklılar ve borçlu (firma) 
çözümün şartlarını belirleyen, 
borçlunun yapması gerekenleri ve 
anlaşmanın gözden geçirilmesini 
gerektirecek olayları bildiren bir 
anlaşma imzalar. 

Alacaklı 
Komitesi 

Alacaklı 
Komitesi 

Alacaklı 
Komitesi 

1.  Dava 2.  Dava 3.  Dava 

İY borçlu firmanın hayatta kalacağının teminatı değildir.  Yetkili düzenleyici kurumların müdahale 
etmemesi ve gönüllü olarak başlatılan bir süreç olması nedeniyle İY ancak bu sürece katılan bankalar 
ve şirketler tarafından desteklenirse etkili olabilir. 

Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası’nın (TSKB) yönetimi altındaki Koordinasyon 
Sekreteryası İstanbul Yaklaşımını denetleyerek bu sürecin lojistik ve zamanlama açısından 
etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.   

Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu tarafından tayin edilip TSKB’nin yönetimi altında çalışan üç 
kişilik Hakem Komitesi, toplam alacakların değer olarak %55-75’inin temsil edildiği bir çözüm 
planını onaylaması halinde çözüm ile ilgili karara varır. 

Ekim 2002 itibarıyla 2,7 milyar dolar borcu olan 189 firma İstanbul Yaklaşımı’ndan 
yararlanmıştır. 

134 tanesi büyük, 55 tanesi ise KOBİ olan bu firmalarda 20.000 işçi istihdam edilmekte, 1 milyar 
dolarlık satış ve 429 milyon dolarlık ihracat yapılmaktadır.  İY’nın birinci aşamasının 2003 yılının ilk 
çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. 

İstanbul Yaklaşımı’nın uygulanmasında bugüne kadar makul bir ilerleme kaydedilmiştir 
ama engel oluşturabilecek birkaç husus da ortaya çıkmıştır. 

Hazine, Merkez Bankası, BDDK, bankalar, TOBB ve TÜSİAD’ın katılımıyla kurulan, ancak 
kuruluşundan bu yana aktif olmayan Danışma Kurulunun aktif hale getirilimesi gerekmektedir.  
Danışma Kurulu, İY sürecini gözden geçirmeli ve gerekiyorsa yasada ve/veya süreçte değişiklikler 
önermelidir.   
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Dünya Bankası reel sektörün yaşadığı kriz ve olası çözüm stratejileri konusunda 
Türkiye’ye çeşitli şekillerde destek vermiştir.    

2001 yılında Banka kriz ve krizin reel sektör üzerindeki etkisi hakkında çeşitli değerlendirmeler 
yapmıştır.  Bunlar çeşitli brifing notları ve bir de Krizin Reel Sektöre Etkilerini Değerlendirme 
raporu haline getirilmiştir.  Hazine’nin öncülüğünde, Merkez Bankası, BDDK, devlet bankaları, 
TMSF, ticari bankalar ile reel sektör adına TOBB ve TÜSİAD’ın temsilcilerinin katılımıyla bu raporu 
tartışmak amacıyla bir de seminer düzenlemiştir.   

: 

: 

: 

Dünya Bankası, Londra Yaklaşımı’na dayanan gönüllü çözüm programları gibi olası çözüm 
stratejileri ve Kore başta olmak üzere Doğu Asya’da benzer programların uygulanmasından elde 
edilen deneyimlere dayanan çözüm stratejileri hakkında hükümete, bankacılık sektörüne ve 
endüstriye önerilerde bulunmuştur.  Bunun sonucunda İstanbul Yaklaşımı tasarlanmış ve 
uygulanmaya başlanmıştır.  İstanbul Yaklaşımı’na tamamlayıcı olmak üzere, Banka hazırlanmakta 
olan yeni bir icra ve iflas yasası hakkında da hükümete ayrıca önerilerde bulunmaktadır. 
İstanbul Yaklaşımına tabi olan firmalara, yeniden yapılanan orta büyüklükteki firmalara ve 
KOBİ’lere orta vadeli finansman sağlama amaçlı Şirket Rehabilitasyon Kredisi ise hazırlık 
aşamasındadır.  Uygulama prensiplerinde anlaşma sağlanması halinde, 500 milyon dolar tutarında bir 
Uyarlanabilen Program Kredisi olan bu kredi, 150 milyon dolarlık birinci dilim ve 350 milyon 
dolarlık ikinci dilim olmak üzere, iki dilim halinde temin edilecektir. 
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9. KOBİ GELİŞİMİ VE TEKNOLOJİ 

2001 yılındaki ekonomik kriz ve Türk bankacılık sektörünün yeniden düzenlenmesi Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri, büyük firmalara oranla, hem daha erken hem de daha 
olumsuz etkiledi. 

KOBİ’ler krizden daha çok etkilenmiştir.  KOBİ’lerin 2001 yılındaki şirket performansını ve 
gelecekten beklentilerini değerlendirmek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
10.000’den fazla firmaya anket uygulanmıştır.  TOBB, ATO ve İSO tarafından uygulanan anket ve 
mülakatların sonuçlarına göre küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin %70’inde işler 2001 yılının ilk 
yarısında azalmış ve %60’tan fazlası personel çıkarmak zorunda kalmıştır.  Bu firmaların büyük 
bölümü yılın geri kalanında koşulların iyileşeceğini ya da banka finansmanı temin edebileceklerini 
ummaktadır.  En büyük sıkıntıyı Güneydoğu bölgesi ve Karadeniz kıyısı gibi daha yoksul 
kesimlerdeki teşebbüsler çekmiştir ve bu da yoksulluğun bu bölgelerde daha da artmış olabileceğini 
göstermektedir. 

: 

: 

: 

KOBİ’lerde önemli iş kayıpları meydana gelmiştir.  Mülakatlar ve anketler, iş kayıplarının büyük 
imalatçılara nazaran KOBİ’lerde daha fazla olduğunu göstermektedir.  Küçük firmalarda 2001 yılının 
ilk yarısında ortalama %19 iş kaybı olmuştur ve bu kayıplar ulaşım, orman ürünleri ve mobilya 
imalatı sektörlerinde daha da büyük olmuştur.  Orta büyüklükteki işletmelerde ise iş kayıpları %10-22 
arasında değişmektedir. 
2002 yılının 3.  çeyreğine ait sonuçlarda ve KOBİ’lerin 4.  çeyreğe ait beklentilerinde büyüme 
belirtileri görülse bile KOBİ’ler hala risk grubu oluşturmaktadır.  En son yapılan TOBB ve İSO 
anketleri küçük işletmelerde üretimin azalmaya devam ettiğini göstermektedir ve işletmelerin %42’si 
iç satışların ve yeni siparişlerin azaldığını belirtmiştir.  Ancak 2001 yılı ile karşılaştırıldığında, küçük 
firmaların %57’si yatırımların seviyesini koruduğunu ve bunun böyle devam edeceğini belirtmiştir.   

 
Küçük Firmalar, Büyük Kayıplar 

 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı firmaların 1998-2001 yıllarına ait finansal sonuçları (dördüncü 
çeyrek), Reel Sektörde Krizin Etkilerini Değerlendirme Raporu kapsamında incelenmiştir.  Firmaların 
büyüklüklerine göre yapılan analiz küçük firmaların daha büyük kayıplara uğradığını göstermiştir.    
 
İMKB’ye kayıtlı küçük firmalar, orta büyüklükteki ve büyük firmalara göre krizden daha fazla etkilenmiştir.  
2001 yılının ilk çeyreğinde bunların karı %20 azalmıştır (orta büyüklükteki ve büyük işletmelerde bu oran 
%5’tir).  Bunların finansal giderlerinin yükü satışların %30’una ulaşmış (büyük işletmelerde bu oran %20’dir) 
ve faiz yükleri de borçlarını ödeyemeyecekleri seviyelere çıkmıştır. 
 
2001 yılının kalan bölümünde küçük işletmelerin zararları azalmış ve dördüncü çeyrekte ortalama olarak 
satışların %5’i seviyesine gelmiştir.  Bu dönemde küçük işletmeler maliyetlerini azaltabilmiş ve muhtemelen 
borçlarını ödemeyi de aksatmışlardır. 
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KOBİ’ler Türk ekonomisinin temel taşlarıdır.   

KOBİ’ler Türkiye’deki tüm girişimlerin %95’ten fazlasını oluşturmaktadır.  İşgücünün %40’ından 
fazlası buralarda istihdam edilmekte, yatırımların yarısı buralarda yapılmakta ve toplam ihracatın 
%30-40’ı da bunlar tarafından yapılmaktadır.  Son yirmi yılda KOBİ’lerin sayısı sürekli olarak 
artmıştır.  Kayıt dışı sektörde özellikle kadınlar tarafından yeni açılan işletmelerin sayısı hızla 
artmıştır.  Ama KOBİ’lerin sermayesi yeterli değildir ve daha yüksek kar marjlarına kavuşmalarını 
sağlayacak kadar üretim yapamamaktadırlar. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

KOBİ’lere Kredi Sağlayanlar.  Birçok KOBİ’nin başlıca gelir kaynağı iç finansmandır.  Özel 
bankalar KOBİ’lere hatta daha geniş ölçekli olanlara bile, büyük krediler verme konusunda daima 
isteksiz olmuştur.  Ancak krizin ardından bazı özel bankalar, KOBİ sektöründen karlı yeni 
müşterilerin çıkabileceğini fark etmiştir.  Bankacılık sektöründe sağlanan başlıca kaynaklar Halk, 
Ziraat ve Vakıflar Bankası’ndan sağlanan özel kredilerdir.  Bugüne kadar bu sahada en önemli 
finansman kaynağı, kooperatifler yoluyla geniş bir mikro-kredi programını yürüten  Halk Bankası’dır 
(160.000 aktif borçluya ulaşan 379 kooperatif).  Ama 2001 yılındaki mali ve ekonomik krizin etkileri 
kooperatif kredisi programını derinden sarsmıştır.  Ticari bankaların maddi teminat şartlarını 
sağlayamayacak durumdaki KOBİ’lere teminat veren bankacılık sisteminin dışında bazı kredi teminat 
fonları mevcuttur.  Ayrıca bazı esnaf ve sanatkar kooperatifleri de üyelerine özel krediler 
sağlamaktadır.  KOBİ’lerin üst örgütü olan KOSGEB sektördekilere danışmanlık hizmeti ve teknik 
destek vermektedir.  Bunun dışında, mali yardım sağlayan çok az sayıda sivil toplum örgütü ve 
kuruluş mevcuttur.   

KOBİ’lerin büyümelerinin önünde ciddi engeller vardır. 

Başlıca Engeller:  

Hem çalışma sermayesi hem de orta ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçları için, özellikle başlangıçta 
finansman kaynağı mevcut değildir. 
Başlangıç finansmanı için hazır kaynak yoktur ve KOBİ’lerin iyileştirilmesi ve genişletilmesi için, iş 
geliştirme hizmetleri verilmemektedir. 
Ticari bankaların şartlarını sağlamaya yetecek maddi teminatın olmaması: bankaların küçük ve mikro 
işletmelere yönelik kredi kararlarında, maddi teminat belirleyici faktör olmamalıdır. 
Yüksek enflasyon oranları ve döviz kurundaki dengesizlik, KOBİ’lerin sermayesini sürekli olarak 
eritmektedir.  Küçük girişimcilerin elinde, enflasyonun etkisini dengelemelerini sağlayacak çok az 
alternatif vardır çünkü onlar sabit varlıklarını arttıracak imkana sahip olmadıkları gibi bankalardan ya 
da başka kaynaklardan negatif reel faiz oranlarıyla çok miktarda borç da alamazlar.  Ayrıca, küçük 
girişimcilerin temel dayanağı olan bu iç finansman, enflasyon nedeniyle tehlikeye düşmektedir. 
Aşırı bürokrasi, vergi yasalarının karışık olması ve yolsuzluk, KOBİ’lere ağır mali yük getirmekte ve 
son dönemde yapılan bir DPT çalışmasına göre 1968-2001 döneminde resmi ekonominin ortalama 
%45’i boyutunda olan KOBİ’leri kayıt dışı ekonomiye doğru sürüklemektedir.    

KOBİ’ler finansal ve finansal olmayan hizmetlerden daha çok yararlanabilirse istihdam 
yaratılır, bölgesel gelir dengesizlikleri ve nihayetinde Türkiye’deki yoksulluk azalır.   

Temel Öneriler: 

Aşağıdaki yöntemlerle, bankaları KOBİ’lere kredi vermeye teşvik ederek finansman imkanlarını 
iyileştirmek: kredi prosedürlerini ve maddi teminat şartlarını basitleştirerek, başvurunun hazırlanması 
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ve değerlendirilmesi için teknik destek ve eğitim vererek, banka işlem maliyetlerinin azaltılması.  
Ancak KOBİ’ler için fonlama maliyeti piyasa tarafından belirlenmelidir. 
KOBİ’ler çoğu zaman kur riskini taşıyacak ve buna karşı önlem alacak durumda olmadığından 
KOBİ’lere Türk Lirası ile kredi verilmesini kolaylaştıracak mekanizmalar tasarlanmalıdır.     

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Azınlık ortak hisselerinin haklarını güçlendirme, çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırma gibi gerekli 
politika ve yasal çerçevenin oturtularak risk sermayesi ve öz sermaye fonları teşvik edilmelidir.   
Zaman içinde, alacaklar ve stok karşılığı finansmanı sağlayacak bir teminat sistemi geliştirilmelidir. 
Kredilendirmede maddi teminat sorununun çözümlenmesi için finansal kiralamanın, likidite ve 
işletme sermayesi problemlerinin hafifletilmesi için ise faktoring uygulamalarının geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 
İş ortamı, tescil, denetim, vergilendirme, iş planı hazırlama, pazar belirleme ve teknoloji yardımı gibi 
finansal olmayan hizmetleri de iyileştirerek, bu şirketlerin ayakta kalabilme oranı ve verimliliklerinin 
arttırılması sağlanmalıdır. 
Ayakta kalabilen ama nakit imkanı olmayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin acil likidite 
sorunlarını çözmek için sistemli bir çözüm sürecinin  gelişmesini desteklemek gereklidir.  Bu süreç 
faiz borçlarının sermayeye sayılmasını, anaparanın geri ödemlerinin belli bir müddet sonra 
başlamasını ve borç vadelerinin uzatılmasını gerektirebilir.  Bu sistemli yaklaşım hem küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelere yardımcı olacak hem de iflas oranını düşürebildiği oranda, bankaların 
zararlarını da azaltacaktır. 
KOBİ’lere çekici gelecek ve onlara doğrudan pazarlanabilecek yeni finansal ürünlerden oluşan geniş 
bir yelpaze tasarlanmalıdır.  Yeni ürünler bir ya da iki dalda test edilmelidir.  Devlet bankaları 
özellikle bilgi teknolojisi ve yönetim bilişim sistemlerine uyum sağlayabilmek için teknik destek 
almalı, aracılık masrafları azaltılmalı, ürünlerin çapraz satışı fırsat yaratılmalı, mikro ve küçük 
işletmelere borç vermede banka yetkilileri eğitilmelidir.   
Mikro finans kurumları teşvik edilmelidir. 
Mikro ve küçük işletmelere borç vermede hedef gruba yönelik kredi teknolojisi geliştirilmelidir.  
Hedef grubun karşı karşıya kaldığı sorunlar ve fırsatlar, içinde bulunulan ortam bağlamında analiz 
edilip anlaşılmalıdır. 
KOBİ’lere finansal olmayan danışmanlık hizmetleri vererek rekabetin artırılması, daha iyi 
teknolojilerin benimsenmesi, bilgi teknolojisi ve otomasyonun daha fazla kullanılması ve maddi 
kaynaklara ve piyasalara daha kolay ulaşılması teşvik edilmelidir. 
Uygulamalı araştırma ve geliştirmeyi ve araştırma merkezleri ile Türk sanayisi arasındaki birliktelik 
teşvik edilmelidir. 
Belirli sektörler için ya da pilot bölge bazında, ekonomik faaliyetlerin toplumun özel kesimleri ya da 
özel bölgelerine yöneltildiği yeni programlar tasarlanmalıdır.  Uygulayıcı kurum bir sivil toplum 
örgütü, kredi birliği, devlet bankası ya da ticari banka veya finansal olmayan bir kurum olabilir.   

Dünya Bankası, Türkiye’de KOBİ’lerin kalkınmasını aktif olarak desteklemektedir. 

Dünya Bankası’nın finanse ettiği 155 milyon dolarlık İkinci Endüstriyel Teknoloji Kalkınma 
Projesi şunları desteklemektedir: fikri mülkiyet rejiminin modernleştirilmesi gibi işletme altyapısının 
güçlendirilmesi, meteoroloji ve ölçüm hizmetlerinin çoğaltılması ve AB ile uyumlu hale getirilmesi, 
AR&GE kuruluşlarının yeniden yapılanması ve KOBİ’ler için AR&GE finansmanı ve risk sermayesi 
fonlarının, teknoloji parkının ve yenilik sistemlerinin teşvik edilmesi. 
Şu an hazırlanmakta olan Şirket Rehabilitasyon Projesi Uyarlanabilen Program Kredisi önerisi 
İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde çözüm arayan firmalara, yeniden yapılanan orta büyüklükteki 
firmalara ve KOBİ’lere orta vadeli finansman sağlayacaktır.   
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10. REFORMUN GÜVENİLİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİ 
DESTEKLEMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRMENİN HIZLANDIRILMASI 

Türkiye’de özelleştirme Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa’daki gelişmekte olan diğer 
ülkelere göre çok daha yavaş ilerlemektedir.   

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başbakanın başkanlığında bir grup bakandan oluşan 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun yetkisi altında özelleştirme programının yürütülmesinden 
sorumludur. 

: 

: 

: 

: 

: 

Özelleştirme gelirleri sürekli olarak beklentilerin altında kalmış ve POAŞ’ın (petrol dağıtım firması) 
çoğunluk hisselerinin ve üçüncü GSM lisansının satışıyla 5 milyar doların üzerinde gerçekleşen 2000 
yılı hariç, yılda 1 milyar doları aşamamıştır. 
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin çoğunda ve birçok OECD ülkesinde, özelleştirme yabancı 
sermayenin en önemli itici güçlerinden biri olmuştur.  Türkiye’nin özelleştirme performansının 
beklenen düzeyi yakalayamaması, önemli düzeyde yabancı sermayeyi çekebilmesini önleyen 
faktörlerden biri olabilir.     

 
Türkiye: ÖİB Portföyündeki Özelleştirme Uygulamaları 

ve GSM Lisansı Satışları (milyon dolar)
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Özelleştirme İdaresi yöneticilerinin bu konudaki uzmanlığına ve geniş deneyimine rağmen, 
programda bir takım eksiklikler sözkonusudur.  Özelleştirme uygulamasında meydana 
gelen gecikmeler reform programının güvenilirliğine zarar vermiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun büyüklüğü ne olursa olsun bütün işlemleri onaylaması zorunluluğu, 
gecikmelere ve bazen işlemlerin birkaç kez gidip gelmesine neden olmakta, böylece firma 
değerlerinin düşmesine ve şeffaflığın azalmasına yol açmaktadır. 
ÖİB portföyündeki kar eden firmalarla zarar edenler arasında mevcut olan çapraz sübvansiyon 
mekanizması, zarar eden firmaların yöneticilerinin bu firmaları yeniden yapılandırma ve işletme 
performansını iyileştirme isteğini yok etmektedir.  Sonuç olarak, birçok firma ÖİB’ye aktarılmış ve 
yıllarca portföyde kalmıştır.  Mevcut yapısıyla ÖİB, büyük bir kamu holdingi görünümü arzetmekte 
olup, bu görevi yürütebilecek donanıma sahip değildir. 
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Özelleştirmenin en önemli hedefi olan Türk sanayisinin daha verimli ve daha iyi rekabet eder hale 
getirilmesi, mümkün olan en yüksek geliri sağlayarak mali sorunların üstesinden gelme çabalarını ve 
kamu istihdamıyla ilgili siyasi endişelerin gerisine düşmüştür. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Telekomünikasyon ve devlet bankaları gibi büyük holdinglerin özelleştirilmesi, halen harcamacı 
bakanlıklar ile devlet bakanlıklarının sorumluluğundadır.  Diğer ülkelerde olduğu gibi bu yaklaşım 
gecikmelere, devlet kuruluşlarının sermayesiz kalmasına ve özelleştirmeye karşı, açık olmasa bile, 
gizli direnç gösterilmesine neden olmuştur. 
Özelleştirmede gecikme olması yapısal reformlarda geri dönüşün olmadığı konusundaki belirsizliği 
arttırmıştır, çünkü kamu teşebbüsleri ve kamu bankaları gibi, ekonomide yer alan devlete ait 
geleneksel araçlar büyük oranda değişmeksizin kalmıştır.   

Özelleştirme sürecinin iyileştirilip siyasetten arındırılması konusunda kararlı olunursa, 
yeni hükümetin reformlarına duyulan güven artacaktır. 

İlk adım olarak, ÖİB’nin yetki alanı genişletilerek portföyündeki stratejik olmayan şirketler için hızlı 
bir özelleştirme süreci belirlenmelidir.  Bunun paralelinde şeffaflığı ve işletme performansını 
iyileştirmek için çapraz sübvansiyon mekanizması feshedilmelidir.   
ÖİB, zarar eden firmaları birleştirme ve tasfiyeler yoluyla portföyünden temizlenmelidir. 
Mevcut çapraz sübvansiyon sistemi ortadan kaldırılarak, ÖİB gelirlerinin şeffaflığı artırılmalıdır.  
ÖİB portföyündeki şirketlerden sağlanan özelleştirme gelirleri ve kar payları Hazine’ye aktarılmalı ve 
bütçeye gelir kaydedilmelidir.  ÖİB portföyündeki, zarar eden kuruluşların finansmanı ile kıdem 
tazminatları ve özelleştirme sonucu işten çıkarılan ya da emekli edilen işçilere yapılan diğer 
ödemelerin maliyetleri, bütçeden sağlanmalıdır. 
Son olarak, yetkililerin deneyiminden ve teknik birikiminden yararlanabilmek için gelecekteki 
özelleştirmeler, harcamacı bakanlıklar tarafından değil, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
yapılmalıdır. 
Elbette, hızlı özelleştirmenin sosyal sonuçları da olacaktır ve hükümet tüm kıdem tazminatlarının ve 
özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilere verilecek diğer ödemelerin yapılabilmesi için yeterli 
kaynak ayırmalıdır.  Yeniden eğitme ve yeniden işe yerleştirme gibi aktif işgücü piyasası 
programlarıyla bu işçilere destek olunabilir.  Zarar eden kuruluşlara yapılan yardımlardan kesintilerle 
sağlanan tasarruf kullanılarak kıdem tazminatları ödenebilir ve yeniden eğitim için kaynak 
oluşturulabilir. 

2003 yılı için tutarlı ve güçlü bir özelleştirme programı açıklanmalı ve gayretle 
uygulanarak en kısa zamanda sonuç alınmalıdır.    

Özelleştirme Öncelikleri: 

Telekomünikasyon yasasında gereken değişiklikler yürürlüğe sokulduktan sonar, Türk Telekom için 
şirketin yeni holding yapısıyla tutarlı bir özelleştirme planı benimsenmelidir.  Bu, başlangıçta Kasım 
2002 tarihi için öngörülmüştür. 
Tarım sektöründeki büyük kamu teşebbüslerinin karmaşık finansal ve sosyal gerçeklerini tam olarak 
yansıtan TEKEL ve ŞEKER fabrikaları için özelleştirme planları benimsenmelidir.  Bu planlar 
aşağıdakilere yönelik önlemleri kapsamalıdır: (i) tütün ve şekere ait destek alımlarının 
sonlandırılmasının, firmaların operasyonlarına etkisinin ele alınması, (ii) Hazine ile çapraz 
bakiyelerin (cross arrears) çözüme kavuşturulması (özellikle TEKEL için önemli), (iii) şirketlerdeki 
geniş ölçekli aşırı istihdamın ele alınması ve (iv) TEKEL tarafından gerçekleştirilen harç ve diğer 
dolaylı vergi tahsilatı için geleceğe yönelik idari düzenlemeler yapılması 

 51



TÜRKİYE: POLİTİKA NOTLARI  ÖZELLEŞTİRME 
 
 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

Elektriğin özelleştirilmesi için net bir strateji açıklanmalı ve özelleştirme kapsamına giren elektrik 
dağıtım şirketlerinin satışı için ön yeterlilik değelendirmesi yapılmalıdır. 
ÖİB portföyündeki TÜPRAŞ, PETKİM ve THY gibi büyük firmaların çoğunluk hisselerine ait 
ihaleler için net bir takvim duyurulmalıdır.  Devletin ERDEMİR’deki kalan hisseleri de satışa 
çıkarılmalıdır. 
ÖİB portföyünde bulunan orta büyüklükteki firmaların devam eden ihalelerinin tamamlanması 
gereklidir.  Bu firmalardan bazıları: TDI (denizcilik), TAKSAN (makineler), GERKONSAN (demir 
ve çelik), İGSAŞ (gübre), TZDAŞ’nin bir fabrikası (zirai ekipman), ve SEKA (kağıt ve kağıt 
hamuru).  Ayrıca bazı kuruluşlara ait devir işlemleri devam etmektedir: DETAŞ’ın (denizcilik) 
TÜPRAŞ’a; ve TURBAN turizm, TUMOSAN, TZDAŞ ile ET BALIK’ın SÜMER HOLDİNG’e 
devri biran once tamamlanmalıdır. 
Zirai ekipman imalatçısı TZDAŞ’ın mevcut ihale kapandıktan sonra geriye kalan mal varlıkları da 
dahil olmak üzere, ÖİB portföyünde bulunan düşük performanslı firmaların tasfiye edilmesi 
gereklidir.  Bu tasfiyeler, yukarıda söz edilen devirler yoluyla yapılabilir. 
Vakıfbank’ın yeniden yapılandırılıp özelleştirilmesi ve TMSF kapsamındaki bankaların tamamen 
satılması gereklidir.    

Özelleştirme programında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve diğer yapısal reformlarla eş 
zamanlılık sağlanmalıdır. 

Yurtiçi sermaye piyasalarındaki toparlanma, özelleştirme için, özellikle de ÖİB portföyünde bulunan 
ve potansiyel yatırımcı zemini neredeyse tamamen Türklerden oluşan orta ve küçük ölçekli firmalar 
için önemli bir fırsattır. 
Türkiye’nin hem uluslararası hem de yerli yatırımcıların dikkatini çekmeye çalıştığı en büyük kamu 
kuruluşlarının özelleştirmesinde metot ve zamanlama bakımından, uluslararası sermaye 
piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınmalıdır.  Türkiye, ne yazık ki sermaye piyasası koşullarının en 
uygun olduğu 1990’lı yıllardan yararlanamamıştır.  Türk Telekom için uygulanan metot, uluslararası 
piyasalardaki yeni kriterlere uyarlanmaktadır ve özelleştirme programının diğer unsurları da benzer 
şekilde uyarlanabilir.  Olası yatırımcılarla önceden ve düzenli görüş alışverişlerinin yapılması çok 
önemlidir. 
Enerji sektörü gibi, şirketlerin piyasa gücünü bir dereceye kadar elinde tuttuğu, sektörlerdeki 
özelleştirme, yapısal reformlarla birlikte dikkatle sıralanmalı ve rekabet ortamının devamı ve 
tüketicinin korunması sağlanmalıdır.  Türkiye, özelleştirmenin başarılı olması için güçlü piyasa 
düzenlemesine ihtiyaç duyulan bankacılık, enerji ve telekomünikasyon gibi sektörlerde bağımsız 
düzenleyici kurumlar oluşturarak önemli bir adım atmıştır. 

Dünya Bankası sosyal etkiyi ele almayı amaçlayan birtakım program amaçlı uyum 
kredileri ve yatırım projeleriyle Türkiye’deki özelleştirmeyi desteklemektedir.   

Özelleştirme politikaları için sunulan destek 1,35 milyar dolarlık İkinci Program Amaçlı Mali ve 
Kamu Sektörü Uyum Kredisi (PFPSAL II) ve 760 milyon dolarlık Ekonomik Reform Kredisi 
(ERL) ile sağlanmaktadır. 

PFPSAL II’nin 450 milyon dolarlık ikinci diliminin verilmesi için Vakıfbank’ın özelleştirme 
öncesi yeniden yapılanmasının tamamlanması ve 450 milyon dolarlık üçüncü diliminin 
verilmesi için de Vakıfbank’ın özelleştirilmesinin tamamlanması şarttır. 
ERL’nin 375 milyon dolarlık ikinci diliminin serbest bırakılması için bir dizi özelleştirme 
tedbirleri alınmalıdır.  Örneğin: 

Türk Telekom için yeni özelleştirme planının benimsenmesi  
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi için ön yeterlilik değerlendirmesi 
yapılması 
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ÖİB portföyünde bulunun büyük firmalardan birinin daha tamamen özelleştirilmesi 
(TÜPRAŞ, PETKİM veya THY). 

 

 

: 

TZDAŞ’nin kalan mal varlıklarının tamamının tasfiye edilmesi/özelleştirilmesi ve 
tüm personelin başka yerlere tayin edilmesi/ayrılması. 

Özelleştirme programı kapsamında işten çıkarılan ya da emekli edilen işçilere yapılacak kıdem 
tazminatı ödemeleri ve eğitim/yeniden işe yerleştirme konusundaki masraflar 250 milyon dolarlık 
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi ile karşılanacaktır.   
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11. REKABETİ VE BÜYÜMEYİ ARTTIRMAK  İÇİN YABANCI SERMAYENİN TEŞVİK EDİLMESİ 

Uluslararası deneyimler, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (FDI), ülkelerin 
küreselleşen piyasa ekonomisindeki rekabet gücünü artırarak ve ekonomik büyümeyi 
teşvik ederek ekonomik kalkınmasında çok önemli rol oynadığını göstermektedir.   

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 
(FDI) sayesinde bir ülke krizden kurtulabilir. 

Son zamanlardaki uluslararası kriz deneyimleri 
gözden geçirildiğinde, FDI’nın üstlendiği önemli rol 
kolayca görülebilir.  Şili, Endonezya ve Malezya 
dışındaki tüm ülkelerde, kriz başladıktan bir yıl 
sonraki net FDI girişinin GSMH’ya oranı, krizden bir 
önceki yıla göre daha yüksektir.  Göreceli 
performanstaki farklılıkları açıklayan unsurlardan biri 
de, ekonomi politikalarının belirlendiği ortamdır.  
Genelde ekonomik alanda ve özel olarak da FDI 
girişlerine yönelik reformlar yapan Arjantin, 
Brezilya, Meksika, Kore ve Tayland gibi ülkelerde 
kriz sonrası dönemde giren FDI oranında devamlı 
yükselme görülmüştür. 

E

Giren FDI oranı: Krizden 1 yıl öncesi ile 1 ve 
2 yıl sonrasının karşılaştırılması
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Kriz + 1 yıl / Krizden önceki yıl

Kriz + 2 yıl / krizden önceki yıl

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 
borç oluşturmayan sermaye akışına çok 
önemli bir kaynaktır ama Türkiye’nin 
doğrudan yatırımları ülkeye çekmekte 
katetmesi gereken çok yol vardır. 

EBRD Kurumsal Performan Göstergesine göre sıralanan FDI Girişleri
en düşükten en yükseğe ve ülke adına göre sıralama
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Macaristan - 3.5

Polonya - 3.3

Çek Cum. - 3.2

Estonya - 3.1

Slovak Cum. - 2.8

Slovenya - 2.8

Litvanya - 2.8

Hırvatistan - 2.7

Letonya - 2.6

Bulgaristan - 2.4

Makedonya, FYR - 2.3

Romanya - 2.2

Kazakistan - 2.2

Kırgız Cumç - 2.1

Moldova - 2.1

Ukrayna - 2.1

Gürcistan - 2.0

Arnavutluk - 1.9

Azerbaycan - 1.9

Rusya Fed. - 1.9

Ermenistan - 1.8

Özbekistan - 1.8

Beyaz Rusya - 1.5

Tacikistan - 1.4

Türkmenistan - 1.0

Türkiye - n.a.

Pazarın büyüklüğü, nitelikli yerli işgücü, ve çok 
uluslu firmalara girdi tedarik eden, rekabet gücü 
yüksek yerel firmalar düşünüldüğünde Türkiye FDI 
için bir cazibe merkezi olmalıdır.  Ancak Türkiye, 
Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında stratejik 
konumda olan bir ülkeden beklenen oranda FDI 
çekebilmeyi hiçbir zaman başaramamıştır.  
Türkiye’ye gelen FDI seviyeleri son 15 yıldır 
değişmezken, dünyadaki toplam FDI %12 oranında 
artmıştır.    
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Türkiye bu sorunu değerlendirmeye ve bir FDI stratejisi geliştirmeye başlamıştır. 

Kaydedilen Gelişmeler:  

: 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

Dünya Bankası’na bağlı FIAS (Yabancı Yatırımlar Danışmanlık Hizmetleri) ile işbirliği içinde 
Türkiye’deki FDI ortamına ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapılmıştır: FDI Ortamının Gözden 
Geçirilmesi (2000), Yatırımların Önündeki İdari Engeller (2001), FDI için Yasal Çerçeve (2002) ve 
FDI’ın Teşvik Edilmesi için Kurumsal Strateji (2002).  Bu değerlendirmeler TOBB, YASED, 
TÜSİAD ve İMKB başta olmak üzere özel sektör tarafından desteklenmiştir. 
Hükümet, Aralık 2001 tarihinde yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik bir reform programını 
Bakanlar Kurulu prensip kararı olarak benimsemiştir.  FDI mevzuatı, şirket kuruluşu, sektörel izinler, 
yatırım promosyonu ile vergiler ve teşvikler gibi konulara odaklanan program, hükümete tavsiyelerde 
bulunan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile 9 teknik komiteden 
oluşan bir yapı ile desteklenmiştir.  YOİKK doğrudan Bakanlar Kurulu’na bağlıdır ve ilgili devlet 
organları ile özel sektörden gelen temsilcilerin oluşturduğu, uzman teknik komiteler tarafından 
geliştirilen reform insiyatiflerinin uygulanıp denetlenmesinden sorumludur. 
Haziran 2002 tarihinde Meclise yeni bir FDI yasası sunulmuştur.  Bu yeni yasa FIAS’ın önerilerine 
de yer vermekle beraber, Türkiye’nin ticari yasalarındaki FDI ortamıyla ilgili tüm sorunları 
çözmekten uzaktır.   

Şimdi önemli olan bugüne kadar hazırlanmış olan stratejiyi uygulayarak hızlı adımlar 
atmaktır…  

Acil Olarak Yapılması Gerekenler:  

Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda verilen taahhüdün ve YOİKK programına verilen 
desteğin tekrar belirtilmesi gereklidir.  Bu kapsamda:  

Bakanlar Kurulu düzeyinde YOİKK’nin ilk gözden geçirme toplantısının yapılması  
Kamu kesimi ve özel sektör kurumları arasındaki dayanışma sürecine devam edilmesi.  
Böylece sürecin devamlılığı ve bütünlüğü sağlanacaktır.  Ayrıca iyileştirmelerin 
değerlendirilmesi ve çabaların yeniden odaklanması için sürekli bir gözden geçirme 
mekanizması elde edilecektir. 
Kapasite oluşturulması ve programın uygulanması için gereken desteğin ve kaynakların 
sağlanması.  Reform yapacak kurumların, reformlar için gereken teknik ve mali desteği 
alması şarttır. 

 
FIAS tarafından önerilen uluslararası örnek uygulamalar paralelinde, yeni bir FDI yasasının yürürlüğe 
konması gerekmektedir. 
Yatırım Promosyon Ajansı (YPA) kurulması gereklidir.  Burada aşağıdaki hususlar dikkate 
alınmalıdır: 

Görev: Sadece yatırım promosyonu (düzenleyici fonksiyonu yoktur) 
Finansman: İş dünyasındaki derneklerden ve mümkünse özel firmalarından sağlanan 
finansmanın yanı sıra kamu sektörü de önemli bir finansman kaynağı olacaktır 
Yönetim: 11 kişilik yönetim kurulu: dört kadro devlet memurlarına, üç tanesi iş dünyası 
derneklerine ve dördü de özel firmalara ait. 
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Yetki: YPA Yönetim Kurulu tarafından yönetilmelidir.  Başkan sadece Yönetim Kurulu ile 
muhatap olmalıdır.  En büyük sermaye kaynağı devlet olduğundan, YPA devlete düzenli mali 
raporlar sunmalı ve hesapları devlet tarafından denetlenmelidir. 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

Yer: Merkezi İstanbul olup, Ankara’da da teşkilatlanacaktır. 
Yasal statü: YPA kendi yasalarıyla (Kuruluş Sözleşmesi) kurulacaktır.   

 
Uluslararası iş dünyasından gelen üst düzey temsilcilerden oluşan Yatırımcılar Kurulu’nun 
aktifleştirilmesi gereklidir.  Yatırımcı Kurulu’nun daha önce Temmuz 2002 tarihinde planlanan açılış 
toplantısı, hakihazırda Haziran 2003 için planlanmıştır. 

…ve bir taraftan da FDI önündeki daha büyük engelleri kaldıracak şekilde stratejiyi 
genişletmektir. 

FDI Önündeki Daha Büyük Engellerin Kaldırılması için Öneriler: 

Uygun yasal düzenlemeler çerçevesinde özelleştirmenin hızlandırılması  
Türkiye’deki ticaret kanunlarının ve rekabet politikasının baştan sona gözden geçirilerek FDI 
önündeki büyük engellerin tespit edilip ortadan kaldırılması  
KOBİ’lere taze FDI akışını kolaylaştırmak için bir strateji geliştirilmesi. 

Dünya Bankası, Türkiye’nin daha çok FDI çekme çabalarına verdiği desteği, FIAS’ın 
çalışmaları, Yatırımcı Kurulu’na katılım ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politika 
reformlarını desteklemek yoluyla sürdürmeye hazırdır.   

 

 56



12. REKABETE DAYALI ÖZEL ENERJİ PİYASALARINA GEÇİŞİN YÖNETİMİ 

Devlete tekeline ve garantili al-veya-öde anlaşmalarına dayanan, merkezileşmiş enerji 
sektörü kalkınma modeli Türkiye’de başarılı sonuç vermemiştir. 

Türkiye’deki enerji fiyatları OECD ve diğer 
benzeri ülke ortalamalarının oldukça 
üzerindedir.  Yüksek fiyatlara rağmen, pahalı 
bağımsız enerji üretim sözleşmeleri, aşırı 
dağıtım kayıpları, yetersiz faturalandırma ve 
tahsilat nedeniyle sektör hala ciddi mali 
güçlükler yaşamaktadır. 

Sanayi Kesimi için Elektrik Fiyatları (Kwh/$)
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Yüksek enerji fiyatları, Türkiye’nin rekabet 
gücüne zarar verirken, garanti edilmiş al-
veya-öde anlaşmalarının giderek artması da 
ciddi bir mali risk oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki elektrik ve gaz sektörleri, rekabete dayalı özel enerji piyasalarına geçiş 
sürecinde bugüne kadar görülmemiş, kapsamlı bir reform yaşamaktadır.   

Bu reformların amacı özel sermayeyi sektöre çekerek, devletin karşıladığı maliyeti ve yüklendiği riskleri 
azaltmaktır.  Bu reformlar aynı zamanda rekabeti teşvik ederek verimliliği artırmakta ve maliyeti 
düşürmektedir.  Yapılan reformların elektrik ve gaz fiyatlarını, zamanla bugünkü düzeylerin altına 
çekmesi beklenmektedir.  Böylece büyük ölçekte elektrik ve gaz tüketen yerli sanayiler büyüyecek ve 
rekabet güçleri artacaktır.  Bu sanayilerin gelişmesi ise daha fazla istihdam yaratılması demektir.  
Reformlar sonucu düşen elektrik fiyatlarından meskenler de yararlanacaktır. 

Reformun Dönüm Noktaları:  

2001 yılı başlarında yürürlüğe konan yeni elektrik ve gaz piyasası yasaları, bu sektörleri ayrı işlevlere 
sahip, özel mülkiyetli ve bağımsız yönetilen işletmelerden oluşan rekabet piyasalarına 
dönüştürmektedir.  Bu yasalar ayrıca elektrik ve gaz sektörlerindeki devlet varlıklarının 
özelleştirilmesi için de zemin hazırlamaktadır. 

: 

: 

: 

: 

Devlet tekellerinin ayrı kurumlar olarak yeniden yapılandırılmasına başlanmıştır ve elektrik 
sektöründe bu işlem tamamlanmak üzeredir. 
Enerji sektörünü düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kurulmuştur.  Uygulamaya ilişkin 
yönetmelikler yayınlanmakta ve piyasa katılımcıları işletmelerini yeni şartlara uyacak şekilde yeniden 
düzenlemektedir. 
Özelleştirme yolundaki ilk adımlar atılmıştır.  BOTAŞ’a ait iki adet yerel gaz dağıtım şirketi 2003 
yılında özelleştirilmek üzere Eylül 2002 tarihinde Özelleştirme İdaresi’ne devredilmiştir.  
Özelleştirme İdaresi’ne devredilecek birinci grup elektrik varlıkları Enerji ve Tabii Kaynaklar 
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Bakanlığı (ETKB) tarafından belirlenmiştir.  Elektrik dağıtım firmalarının özelleştirilmesine 
ilişkin bugüne kadar sürekli olarak ertelenen ve Şubat 2003 tarihinde açılması planlanan ön 
yeterlilik ihaleleri büyük öncelik arzetmektedir. 

Geçiş dönemini yönetmek ve reform hedeflerine ulaşmak için uygulamaya ilişkin sorunlar 
üç kategoride ele alınmalıdır:  

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Kritik engeller; daha önceki dönemlerde alınan kararlardan ve eylemsizlikten kaynaklanan temel 
ticari ve yapısal reformları kısıtlayan faktörler olup, derhal ele alınmaları gerekmektedir. 
Reform çerçevesindeki boşluklar; henüz tam olarak tanımlanmamış veya reform kapsamına dahil 
edilmemiş faktörler olarak belirtilebilir.  Bu faktörler reform sürecinde kolaylıkla kısıtlayıcı etki 
yapabilir veya sorun haline gelebilir. 
Program yönetimine ilişkin hususlar; reform programının koordinasyonu, ortak amaçların 
başarılması amacıyla birçok kurumun güçlü ve merkezden yönetilmesi gereğine işaret eder.   

Kritik Engeller 

Elektrik ve gaz sektöründeki nakit eksikliği  
Sorun: TEDAŞ tarafından sağlanan elektriğin yüzde otuzunun bedeli, elektriğin kaçak 
kullanılması ve yetersiz faturalandırma ve tahsilat gibi nedenlerle ödenmemektedir.  Bu da 
nakit açığına yol açmakta ve sektörün mali istikrarını tehlikeye sokmaktadır.  Ayrıca, özel 
sektörün dağıtım işine ciddi şekilde yönelmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çözüm:   

Kaçak elektrik kullanımına karşı ulusal bir kampanya başlatarak sorunun boyutlarını 
ortaya çıkarmak ve devletin bu sorunu çözmedeki ve kamu desteği almadaki 
kararlılığının altını çizmek. 
Elektrik dağıtım bölgelerinde güvenilir denetim ekipleri oluşturmak 
Kaçak elektrik kullanımına yönelik cezaları artırmak ve bu cezaların etkili şekilde 
uygulanmasını sağlamak  
Elektrik saatleriyle oynanmasını ve yasadışı kullanım olasılığını azaltmak amacıyla, 
dağıtım hatlarının ve sayaçların sağlamlığı üzerinde özellikle durarak, elektrik 
dağıtım altyapısını geliştirmek 
Kamu kurumlarını ve belediyeleri de kapsayacak şekilde, birikmiş borçların 
tahsilatına yönelik etkili ve güvenilir bir plan uygulamak. 

 
Çözülmemiş İHD ve YİD projeleri  

Sorun: Özel sektöre yönelik işletme hakkı devri (İHD) yaklaşımı kapsamında 17 üretim ve 
dağıtım projesi ile 31 yap-işlet-devret (YİD) projesi çözüme kavuşturulmamış durumda 
beklemektedir.  Bu çözülmemiş projelerin yürürlüğe geçmesi maliyetleri yükseltecek, 
devletin mali yükümlülüklerini artıracak ve oluşmakta olan yeni piyasa yapısına ciddi zarar 
verecektir. 
Çözüm: İHD ve YİD’lerin durumuna Dünya Bankası ile birlikte kararlaştırılan yol haritasına 
göre çözüm getirilmelidir, şöyle ki: 

Hazine garantisi kapsamındaki İHD projelerinin sponsorlarına Elektrik Piyasası 
Yasası ile uyumlu hale gelmeleri için anlaşmalarda yapılan değişiklikler konusunda 
bilgi verilmelidir. 
Bu değişiklikleri kabul eden İHD’lere geçici bir Hazine garantisi ve parasal 
uzlaşmanın sağlanması için altı ay süre verilebilir.  Bu süre sonunda garanti süresi 
dolacaktır. 
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Hazine garantisine hak kazanamayan veya Elektrik Piyasası Yasası’na uyumlu 
şekilde değişiklik yapmayan İHD’lerin transfere konu olan varlıkları özelleştirme için 
ÖİB’ye devredilecektir. 
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YİD’ler için de benzer bir yol izlenmelidir.   
 

Bağlanılmış maliyetler 
Sorun: Türkiye klasik bir “bağlanılmış maliyet” sorunu ile karşı karşıyadır.  Yüksek hacimli 
alım bağlantıları ve yüksek fiyatlarla imzalanan sözleşmelerde tahmin edilen talep 
düzeylerine, önümüzdeki 5-7 yıl içinde ulaşılması mümkün görünmemektedir.  Sözleşme 
yapılan elektriğin maliyetini karşılamak için gereken gelirlerin, toptan elektrik fiyatının 5,5 
ile 5,75 sent/kwh gibi makul bir fiyat aralığında olduğu rekabet piyasasında elde edilmesi 
kolay olmayabilir. 
Çözüm: Bağlanılmış maliyetleri karşılayacak ve dağıtacak adil bir mekanizmanın kurulması 
gereklidir. 

En uygun mekanizma hidroenerji için düşük (ekonomik değerinin altında) fiyat 
belirlemektir.  Bunun için TETAŞ’a satılan hidroenerji için sadece işletme ve bakım 
masraflarını ve amortismanı karşılayacak bir fiyat konmalıdır. 
“Bağlanılmış maliyet harcı” gibi ilave tedbirler alınabilir ya da buna alternatif olarak 
TETAŞ’ın birkaç yıl zarar etmesine ve sonraki yıllarda kara geçmesine izin 
verilebilir.   

Reform Programındaki Boşluklar  

Özelleştirme öncesi hazırlık ve geçiş dönemine ilişkin plan  
Sorun: Yeni piyasa modeli; elektrik ve gaz yasalarıyla tanımlanmakla beraber, özelleştirmeye 
hazırlık için henüz net bir geçiş planı yoktur.  Özelleştirme öncesi yeterli hazırlık olmazsa 
yatırımcılar devlet garantisi isteyecek ve ticari risk almayacaktır.  YİD’ler ve İHD’lerde 
geçmişte yaşanan sorunların kökeninde de bu yatmaktadır. 
Çözüm: Uygulamaya katılan tüm kamu kurumları, daha kapsamlı piyasa reformları ile tutarlı 
ve eşzamanlı olan, ortak bir özelleştirme öncesi sürece dahil olmalıdır.  Özelleştirme öncesi 
hazırlığın üç unsuru çok önemlidir: 

Üretim ve dağıtım firmalarını yeniden yapılandırarak, özel sektör için cazip ve çalışır 
durumdaki işletmeler haline getirmek 
Yatırımcılar için başlangıçtaki gelir ve piyasa riskini azaltan ve geçiş dönemini 
kolaylaştıran yatırım düzenlemeleri oluşturmak  
Doğru ticari teşviklerle, işletme yönetimini nitelikli özel yatırımcılara devreden bir 
özelleştirme süreci tanımlamak. 

Sanayi Kesimi ve Meskenlerde Doğal Gaz Talebini Arttırma  
Sorun: Türkiye’nin sözleşmeye dayanan gaz ithalat hacmi, 2005 yılına kadar anlaşmaya 
varılan gaz hacminin yarısından fazlasını oluşturan bir sanayi ve mesken talebine ve 
gelecekte artması beklenen talebe dayanmaktadır.  Ancak, şehirlerde yeterli gaz dağıtım 
şebekeleri kurulmadığı için henüz beklenen sanayi ve mesken gaz talebi oluşmamıştır. 
Çözüm: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 55 şehirde yeni gaz dağıtım sistemleri 
için bir ihale süreci başlatmıştır.  Bu süreç şöyle hızlandırılabilir: 

Her şehre özgü, potansiyel sanayi, ticaret ve mesken gaz talebi çalışmalarına 
dayanan, uygulanabilir bir dağıtımı genişletme stratejisi belirlemek 
Risklerin, özel sektör ve kamu sektörü arasında dağıtıldığı ve ihale değerlendirme 
kriterlerinin eşit olduğu bir imtiyaz sistemi oluşturmak 
Rekabet şartlarını geçici süre için kolaylaştırarak – hak sahibi özel tüketici boyutunu 
daraltma ve yatırımcıların 2’den fazla şehir için teklif vermelerine izin vermek.   
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Gaz ihale anlaşmalarının ve gaz tedarik programının yönetimi  
Sorun: Kaynaktan toptan gaz satışı işine, yeni firmaların katılmasını kolaylaştırmak için 
Türkiye’nin gaz ihale sözleşmeleri adil ve şeffaf şekilde ihale edilmeli (şu anda tümü 
BOTAŞ’a aittir) ve aşırı miktarda gaz sözleşmesi yapmaktan doğan olası bağlanılmış 
maliyetlere bir çözüm getiren uygun bir araç oluşturulmalıdır. 
Çözüm: İki aşamalı bir strateji önerilmektedir: 

BOTAŞ’ın gaz satın alma anlaşmaları, sözleşme bazında gaz maliyeti ve perakende 
düzeyde gaz sağlamanın işletme maliyetinin, tahmini talebe oranı gibi konularda 
kapsamlı bir çalışma yapılarak, gaz ithalat hacimlerinin belirleneceği bir esas 
oluşturmak 
Gaz ithal etme ve taşerona verme işlevini BOTAŞ’tan ayırarak, elektrik sektöründeki 
TETTAŞ gibi ayrı bir şirket kurmak.  Bu kurum Türkiye’nin diğer ülkelerle yaptığı 
gaz ithalat sözleşmelerini elinde tutacak ve bu gazı standart mal sözleşmeleriyle yeni 
toptancılara satarak düzgün bir rekabet ortamı oluşturacaktır.  Bu kurum ayrıca Batı 
Avrupa’ya gazın yeniden ihracatı için yeni piyasalar oluşturabilir. 

 
Rekabete dayalı piyasa yapısı içinde yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek 

Sorun: Türkiye’de ön görülen piyasa merkezli yapının oluşturulmasını amaçlayan enerji 
sektörü reformları, yenilenebilir enerjinin kamu yararına olan avantajlarının kaybolmamasını 
sağlayacak politika müdahalelerini gerektirmektedir. 
Çözüm: Dünya Bankası ve hükümet, başta küçük hidroenerji olmak üzere Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak, kapsamlı bir politika ve 
finansman mekanizması üzerinde çalışmaktadır.  Bu kapsamda şu öneriler getirilmiştir: 

ETKB tarafından, yenilenebilen enerji projelerini belirleyen ve bunları geliştirme 
haklarını seçilmiş yatırımcılara tanıyan şeffaf prosedürlerin tanımlandığı bir 
yenilenebilen enerji yönetmeliği yayınlanmalıdır. 
Yönetmelikler, seçilmiş yenilenebilen enerji projelerinin açık bir tanımını ve piyasa 
bazında geçerli teşvikleri içerecek şekilde değiştirilmelidir.   

Program Yönetimi  

Uygulamada koordinasyonun sağlanması  
Sorun: Yedi değişik kamu kurumunun tek bir strateji altında koordine edilmiş olmaması ve 
çalışmaların ortak bir program çerçevesinde tamamlanmasına yönelik sorumluluğun 
olmaması, Türkiye’deki reform programının karşı karşıya olduğu belki de en büyük risktir. 
Çözüm: Merkezi ve güçlü bir koordinasyona ihtiyaç vardır.  Böyle bir birimin reform 
yönetiminde ve koordinasyonunda etkili rol oynamasını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen 
üç temel prensibe dayanarak, bu birimin kurulması için bir hükümet kararnamesi 
çıkarılmalıdır. 

Reformun uygulanması için gereken, idari yetkiyi de içeren yetkiye sahip olmak;  
Kamu menfaatleri doğrultusunda hakemlik yaparak, karar verme yetkisini de içeren 
sürekli ve güçlü liderlik kapasitesi ve sahip olmak; 
Reform koordinasyonu görevini yürütmeye yetecek bütçe ve altyapıya sahip olmak.   
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Dünya Bankası enerji sektöründe reformun uygulanması ve gereken yatırımların 
finansmanı konusunda Türkiye’ye destek olmaktadır.   

: 

 

: 

 

 

: 

: 

Enerji reformu programına ait politika desteği 760 milyon dolarlık Ekonomik Reform Kredisi 
(ERL) kapsamında sağlanmaktadır. 

ERL’nin 375 milyon dolarlık ikinci diliminin serbest bırakılması için elektrik dağıtım 
şirketlerinin özelleştirilmesine ait ön yeterlilik ihalelerinin açılması şarttır. 

270 milyon dolarlık Ulusal Nakil Ağı Projesi iki krediden oluşmaktadır: 
TEİAŞ’a verilen 250 milyon dolarlık kredi, elektrik için dengeli bir piyasanın gerektirdiği 
nakil hattı inşaatını, trafoları, ve donanım ve yazılımı finanse etmektedir. 
Hazine’ye verilen 20 milyon dolarlık teknik destek kredisi, devlet tekellerinin yeniden 
yapılandırılması (TEAŞ’ın TEİAŞ, EUAŞ ve TETAŞ olarak dağıtılması), EPDK’nın 
kurumsal gelişimi ve özelleştirme süreci için teknik destek verilmesi dahil reform 
programının uygulanmasını desteklemektedir. 

Dünya Bankası, politikaların hazırlanması ve yasa tasarılarının hazırlanmasında yetkililere yardımcı 
olmak için gerekli teknik desteği sağlamıştır.  Banka elektrik ve gaz sektörlerindeki çeşitli konulara 
ilişkin çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. 
Piyasa modeli kapsamında, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesine yönelik 
politikalar ve gerekli finansman mekanizmalarının kurulmasına destek olmak amacını taşıyan, 
Yenilenebilir Enerji Projesi hazırlık aşamasındadır.     
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13. BİLGİ TOPLUMU İÇİN TELEKOMÜNİKASYON REFORMU 

Kalkınma Hedefleri: 

Gelişen telekom endüstrisi, enformasyon toplumu ve bilgi ekonomisinin geliştirilmesine 
aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:  

Maliyetin düşürülmesi, üretimde esnekliğin arttırılması, yeni iş sahaları yaratma ve bunları devam 
ettirme olanaklarının çoğaltılması (e-ticaret) yoluyla rekabetin geliştirilmesi  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Lisans verme, özelleştirme ve bilgi teknolojisinden daha fazla yararlanma yoluyla özel yatırımların 
teşvik edilmesi  
Bilginin oluşturulması ve paylaşılmasının sağlanması, araştırma-geliştirmenin teşvik edilmesi ve 
üniversitelerin birbirine elektronik olarak bağlanması yoluyla beşeri sermaye oluşumunun ve yeni 
buluşların hızlandırılması  
Ağalara erişimin yaygınlaştırılması yoluyla, sosyal bütünlüğün ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi  
E-devlet yoluyla devlet/vatandaş ilişkisinin geliştirilmesi  

Telekomünikasyon sektörü ekonomik büyümenin itici gücü ve önemli bir yatırım 
kaynağıdır.  Bu sektörün ekonomiye parasal katkısı da oldukça önemlidir.   

Sektöre Bakış: 

Telekomünikasyon sektörünün Türkiye’deki gelişimi Avrupa ve Orta Asya’daki benzeri 
ülkelerle paralellik arz eder.  Türkiye Bir AB adayı ve “e-Avrupa+” insiyatifinde imzası 
bulunan bir ülke olarak, AB’ye üye devletlerdeki ortalama telekom gelişim düzeyine göre 
kendini ayarlamalıdır.   

Ekteki çizelgeler (bkz.  kayıt ölçekleri) Türkiye’nin aşağıdaki açılardan Bölgedeki göreli konumunu 
göstermektedir: (i) toplam tele-yoğunluk (100 kişiye düşen sabit artı mobil müşteri) ile dolar cinsinden 
kişi başına GSYİH arasındaki ilişki, (ii) İnternet kullanıcıları (nüfusun %’si olarak) ile kişi başına GSYİH 
arasındaki ilişki, ve (iii) kentsel-kırsal tele-yoğunluk oranı (sabit telefonlar için) ile kişi başına GSYİH 
arasındaki ilişki.  Tele yoğunluk en büyük şehirdeki sabit telefonların ülkenin geri kalanına oranıdır.  
Buna göre Türkiye’nin konumu: 

kişi başına GSYİH’ya göre tahmin edilene yakındır 
Polonya ve Macaristan’la benzer konumdadır 
Slovenya ve Çek Cumhuriyeti’nin gerisindedir  
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Düzenleyici Reformlar 

Telekomünikasyon sektörü güvenilir, adil rekabet sağlayan ve özel yatırımı teşvik eden bir 
düzenleyici ortamla desteklenmesi halinde maksimum potansiyeline ulaşmaktadır.  
Türkiye için uygun yasal çerçeve, AB’nin ortak mevzuatıdır. 

Özel yatırımcılar güvenilir, tahmin edilebilen, etkin ve bağımsız bir düzenleyici yapıya oldukça önem 
vermektedir.  Hükümetin güvenilir ve etkili bir düzenleyici kurum oluşturma konusundaki yatırımları 
uzun vadeye yayılan avantajlar sağlamaktadır.  Telekomünikasyon Kurumu (TK) Ekim 2002 tarihi 
itibarıyla 87 yeni lisans vererek güvenilirliğini kanıtlamıştır (63 adet internet servis sağlayıcılığı hizmeti, 
18 adet uydu telekomünikasyon hizmeti, 4 adet GMPCS mobil telefon sağlayıcıları hizmeti, 2 adet uydu 
platform işletmeciliği).   

Yasal Düzenlemedeki Güçlükler: 

Telekomünikasyon Kurumu’nun etkinliği, ilgili tarafın herhangi bir mahkemede dava açmasına 
müsaade eden temyiz prosedürü tarafından kısıtlanmaktadır.  Danıştay’ın ilgili temyiz mahkemesi 
olarak belirlenmesiyle bu durum çözüme kavuşturulabilir. 

: 

: 

: 

: 

: 

Mayıs 2002 tarihinde yayınlanan telekomünikasyon sektörü için yeni AB ortak mevzuatının 
benimsenmesi, telekomünikasyon yasasında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir.  Yeni ortak 
mevzuat ‘elektronik iletişim’ hakkında ortak bir çerçeve direktif ile ara bağlantı ve erişim imkanı, 
yetkilendirme, evrensel hizmet, vs.  konularında birtakım uygulama direktiflerinden oluşmaktadır. 
TK, ortak mevzuatın gerektirdiği ikincil mevzuatı tamamlamalıdır. 
Rekabet arttıkça, TK’nın çalışmalarındaki odak noktasını teknik yönetmelikten ekonomik 
yönetmeliğe doğru yavaş yavaş kaydırması gerekecektir.  Sabit hat hizmetlerinin ve altyapının 
2003 yılı sonunda rekabete açılması çok önemlidir. 
Bölgedeki diğer düzenleyici kurumlarda olduğu gibi, TK da kurumsal kapasitenin oluşturulması ve 
ikincil mevzuatın hazırlanması konusunda teknik yardım alabilir.     

Türk Telekom:  

Türk Telekom’un (TTAŞ) yeniden yapılandırılması ve başarıyla özelleştirilmesi, 2003 yılı 
sonunda sektörün tamamen liberalize edilmesi hazırlıkları kapsamında, Türkiye’de 
telekom sektörünün gelişimini belirleyen önemli bir faktör olacaktır. 

Mayıs 2002 tarihinde, TTAŞ Yönetim Kurulu, TTAŞ’yi çeşitli iş alanlarına (internet, mobil hizmetler, 
temel altyapı) odaklanmış 8 yan kuruluşlu bir holding bünyesinde yeniden yapılandırma yoluyla bir 
ticarileşme planı benimsemiştir.  Bu yeniden yapılanma planı uluslararası danışmanlar tarafından 
desteklenmiştir.  TTAŞ’nin yeni şirket yapısında lisans verme ve transfer ücretleri yoluyla, hizmetler 
temel altyapıdan ayrılarak daha iyi düzenleme sağlanacak, böylece TK’nın üzerindeki düzenleyici yük 
hafifletilecektir.  Yeni şirket yapısı ayrıca TTAŞ’nin özelleştirilmesinde daha fazla esneklik sağlayacaktır.  
TTAŞ bir bütün olarak veya holding şirketleri tek tek özelleştirilebilecektir.  Halka arz, blok satış ve 
stratejik ya da finansal yatırımcılara satış (ve çalışanlara satış) gibi çeşitli özelleştirme metotları 
kullanılabilecektir.  Bazı koşullarda sermaye enjekte edilmesi de mümkün olabilir.  Yeni özelleştirme 
stratejisi yerli yatırımcıların daha yüksek oranda katılımını sağlayacak bir fırsat olacaktır. 
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Türk Telekom’un yeniden yapılandırılmasında ve özelleştirilmesinde önemli öncelikler: 

Telekomünikasyon Yasası TTAŞ’ye ilişkin yeniden değerleme yapılmasını gerektirmektedir.  Yeni 
bir değerleme komitesi kurulmuş ve uluslararası danışmanlar (Rothschild ve Ernst&Young) 
görevlendirilmiştir.  Aynı danışmanlar özelleştirme planının hazırlanmasına da yardım edeceklerdir. 

: 

: 

: 

: 

Telekomünikasyon Yasası değiştirilerek, holding yapısındaki TTAŞ yan kuruluşlarının 
özelleştirilmesi sağlanacaktır.  Bu değişikliğin başlangıçta Ekim 2001’de yapılması planlanmıştır. 
Bakanlar Kurulu’nun TTAŞ’nin yeni özelleştirme planını yeni şirket yapısına göre uyarlaması 
gerekmektedir.  Bu da başlangıçta Kasım 2001 tarihi için planlanmıştır.    

Dünya Bankası’nın Desteği:  

Türkiye’nin telekomünikasyon reform programı, Banka’nın Ekonomik Reform Kredisi 
tarafından desteklenmektedir. 

Ekonomik Reform Kredisi (ERL)’in 375 milyon dolarlık ikinci diliminin serbest bırakılması için 
Türk Telekom’un yeni özelleştirme planının kabul edilmesi şarttır. 
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Çizelge 1 – Toplam Tele-yoğunluk 
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Çizelge 2 – İnternet Kullanımı 
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Çizelge 3 – Kentsel/Kırsal Tele-Yoğunluk Oranı  
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14. DENGELİ BÜYÜME İÇİN ETKİN ULAŞIM SEKTÖRÜ 

Türkiye’deki ulaştırma sektörünün verimliliğin artması ekonomik büyümeye, çevresel 
istikrara ve yoksulluğun azaltılmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır: 

Lojistik maliyetleri azaltarak, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak. : 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Kentlerdeki ve kırsal kesimdeki yoksulların temel hizmetlere, piyasalara ve iş imkanlarına 
ulaşma imkanını arttırmak. 
Uygun seçenekler, politikalar ve teknolojiler sağlanarak, insanların ve malların taşınmasının çevresel 
etkilerini azaltmak.   
Trafik kazalarının insani ve ekonomik maliyetini azaltmak (yılda yedi bin can kaybı ve sağlık 
hizmetleri ile kaybolan ekonomik faaliyet bakımından GSMH’nın yaklaşık %1.5-2’sine karşılık gelen 
ekonomik maliyet). 
Ulaşım sektöründeki kurumların yol açtığı görev zararlarını azaltarak, başlıca nakliye hizmetlerinin 
temininde özel sektör yatırımlarının ve yönetim know-how’ını harekete geçirerek mali istikrara 
katkıda bulunmak. 

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun, maliyete ve mali istikrara odaklanan bir kültür 
oluşturulması için Türkiye’deki ulaştırma sektöründe büyük yapısal reformlara ihtiyaç 
vardır.   

Geçmişte altyapı imkanları ve hizmetleri genişletilirken bunların ekonomik avantajları üzerinde 
fazla durulmamıştır.  Bu da sektördeki varlıkların giderek bozulmasına ve ekonomik rekabet gücünün 
azalmasına neden olmuştur. 
Bu sektör kamu yatırımlarının %30’unu elinde bulundurmaktadır ve icraat bakımından en 
düşük performansa sahiptir.  Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yıllık bütçesi yaklaşık 1,3 
milyar dolar olup bunun %60’ı yatırıma ayrılmaktadır.  Bu miktar da ortalama tamamlanma süresi 9 
yıl olan çok sayıda projeye dağıtılmıştır.  Yatırımlar ihtiyaç fazlası otoyol yapımı ile ilgili çalışmalar 
üzerinde yoğunlaşmıştır.   
Liman ve demiryolu operatörü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 
Türkiye’deki kamu kuruluşları arasında en çok zarar eden kurumdur.  Demiryolu işletim 
masrafları TCDD’nin toplam masraflarının yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır; demiryolu zararları 
TCDD’nin genel zararından fazladır; bu zararların %20’si limanların sağladığı tekel kiralarıyla 
finanse edilmekte ve bu da dış ticarete ağır vergi yükü getirmektedir. 
Düşük öncelikli giderler yüzünden bakıma yeterli fon ayrılamadığından mevcut altyapının ihmal 
edilmesi nedeniyle devlet doğması muhtemel yükümlülüklerle karşı karşıyadır ve sektör giderek 
daha çok kredi kullanarak ayakta tutulmaktadır (Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programı 2002 
yılı teklifinin %50’si tedarikçiler ve yüklenici kredisiyle finanse edilmektedir). 
Yatırımların zamanında ve orijinal maliyet tahminleri dahilinde tamamlanması bakımından TCDD ve 
KGM’nin sicili pek iyi olmadığından yatırımların maliyetinin artması ile ilgili olarak üst düzeyde 
yükümlülükleri  söz konusudur.   
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Kurumsal reformlardan özel sektör katılımının harekete geçirilmesine kadar uzanan geniş 
bir yelpazede, acilen faaliyete geçilmesi gerekmektedir.   

Önlem Alınması Gereken Alanlar:  

Sektör için, ulaştırma yönetimini parça parça değil bir bütün olarak ele alan ve sonuçlarla ilgili 
sorumluluğu açıkça belirten, yeterli bir normatif çerçeve oluşturan kurumsal reformlar yapılmalıdır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Sektörün başlıca iki kurumunu yeniden yapılandırarak, verimliliklerini artırmak ve mali 
yükümlülüklerini azaltmak gereklidir: (i) KGM uygun maliyetli, performansı teşvik eden modern 
yönetim metotlarının kullanıldığı bir kurum haline getirilmelidir; (ii) TCDD, AB Ulaştırma 
Komisyonunun direktifleri çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, demiryolu ve liman yöntemine 
ticari bir yaklaşım getirilmelidir. 
Kentsel ve kırsal nüfusu etkileyen kararlarla ilgili sorumluluk, yerel hükümetlere ve topluluklara 
devredilmelidir. 
Eskiyen altyapıyı katı bütçe kısıtlamaları çerçevesinde modernleştirecek özel sektör kaynaklarını 
seferber etmek için mekanizmalar geliştirilmelidir. 
Kısa süre önce tamamlanan orta vadeli Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi’nin onaylanıp 
uygulanması gereklidir.   

Belirlenen zaafiyetleri ortadan kaldıran kısa vadeli bir strateji ile temel tedbirler üzerinde 
durulmalıdır.   

Kısa Vadeli Tedbirler:  

Desteklemeyi geri çekmek.  Karayolları ve demiryollarının krediye dayalı yapısını değiştirmek ve şu 
anda mevcut bilanço içi ve dışı birikmiş taahhütleri adım adım çözüme kavuşturmak.   
Yatırımları akılcı hale getirmek.  Sektörün yatırım programını Kamu Yatırım Programındaki 
devam eden rasyonalleşme kapsamında incelemek ve mevcut  kaynakları, öncelikli olarak temel 
demir ve karayolu ağının vakti gelince ödeme bazında bakımına ve işletmesine tahsis etmek. 
Küçülmek.  KGM, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TCDD’de tespit edilen fazla işgücünü 
azaltmak. 
Kaynakları ayırmak.  Limanlar ve demiryolları arasındaki çapraz sübvansiyonu ortadan kaldırarak 
her birinin finansal performansını ayrı ayrı ölçüp yönetmek. 
Geleceğe hazırlanmak.  AB direktiflerine uygunluk, kurumsal düzenlemeler, sektör finansmanı, 
sektörde fiyatlandırma, özel sektörün rolü, sorumlulukların çeşitli hükümet düzeyleri arasında 
dağıtılması ve sektör reformunu şekillendirmede önemli olan diğer kararlar ile ilgili sektör 
politikalarını belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve seminerler düzenlemek. 

Ulaştırma sektörünün AB normlarına getirilmesi ve kurumların güçlendirilerek 
sorumlulukların netleştirilip paylaştırılması orta vadede gereken adımlardır.   

(i) planlama ve denetim, (ii) düzenleme ve (iii) proje uygulaması ve mali yönetim ile ilgili 
sorumlulukların farklı kurumlar arasında paylaştırıldığı bir sistem modeli üzerinde durulmalıdır. 
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Orta Vadeli Öncelikler:  

: 

: 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

Merkezi sorumlulukla ve üretim odaklı değil müşteri odaklı bir yaklaşımla bütün nakliye 
biçimleri üzerine odaklanabilen, tek ve üst düzey bir politika, planlama ve denetim kurumu 
oluşturmak.  Ulaştırma Bakanlığı, çeşitli modlarda ve farklı yetkili organlarca belirlenen (karayolları 
dahil) ulaştırma politikalarının tutarlılığından, sektörle ilgili sağlam planların hazırlanıp 
değerlendirilmesinden, bütçe sürecinin kontrolünden, bilgi sistemlerinin  yönetiminden ve sektörün 
performansını izleyecek ilgili kıyas noktalarının belirlenmesinden ve gelecekte ulaştırma alanındaki 
düzenleyici kurumlar tarafından belirlenecek prosedürlerin uygulanmasını ve hedeflere ulaşılmasını 
kontrol etmekten sorumlu olmalıdır.   
AB’ye giriş şartlarının uygulanmasında ilerleme kaydetmek.  Ulaşım sektörü normalde AB’ye 
girişteki en önemli hususlardan biridir.  Bu alandaki güçlükler arasında aşağıdakiler sayılabilir: 

Fiziksel bütünlük     
Altyapı, araçlar ve çevre ile ilgili standartların uyumlu hale getirilmesi  
Lojistik ağlarının oluşturulması  
Sınır geçişlerinin ve ticareti kolaylaştıran politikaların iyileştirilmesi, ve  
Sosyal hizmetlerin ticari hizmetlerden ayrılması, bu şart TCDD için özel anlam taşıyacaktır 
(Limanlar ve Demiryolları).   

Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırmak.  Bunu başarmak için sonuçları, maliyetleri ve 
maliyetlerin uluslararası kabul görmüş kıyas noktalarına göre ne durumda olduğunu ölçen bir sistem 
geliştirilmeli ve bu bilgiler güvenilir denetim tedbirleriyle doğrulanarak paydaşlara duyurulmalıdır.  
Demiryollarında bunun anlamı: (i) altyapının operasyonlardan ayrılması; (ii) şehir ve taşra yolcu 
hizmetlerinin İstanbul Belediyesine devredilmesi; ve (iii) nakliye hizmetlerinin özelleştirilmesi 
demektir.  KGM için ise bunun anlamı karayolu ağını uluslararası kabul görmüş standartlara göre, 
ekonomik prensipler bazında, yönetme yetkisi olan bağımsız bir kurum oluşturulması demektir.  Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde verimliliğin artırılması için kırsal ağın sorumluluğu yerel 
yöneticilere dağıtılmalı ve köy yollarının geliştirilmesi ve bakımı için topluluk bazlı, gelir oluşturan 
sistemler kurulmalıdır. 
Sektörün finansal istikrarını sağlamak.  Finansal istikrarı sağlamak için, kaynaklar ve fon kullanım 
biçimleri tanımlanırken, teknik ihtiyaçlar ve hizmet düzeyleri ile doğrudan ve dolaylı kullanım 
ücretlerinin farklı yönetim modları ve seviyeleri arasında dağıtılması hususları ilişkilendirilmelidir.  
Ücretli karayolu ağındaki fiyatlandırma politikalarının tekrar gözden geçirilmesi sonucu, talep 
esnekliğine dayanan fiyatlandırma yapılabilir.  Böylece gelirlerin artırılması ile fazla kullanılmayan 
bir karayolu ağının en uygun kullanım düzeyi arasında denge sağlanır.  Belli hedeflere yönelik 
sübvansiyonlar için gerçek ve kalıcı fonlar bulunarak, devlete yeni yükümlülükler getirilmesinden 
kaçınılması önemlidir. 
İlave kaynakları harekete geçirerek, organizasyonel ve idari verimlilikleri artırmak için özel 
sektörü harekete geçirmek.  Sektörün modernleşmesi için geniş çaplı altyapı çalışmalarına (örneğin 
İzmit Körfezi Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, limanları geliştirme,vb.) önemli oranda mali kaynak 
bulmak gerekecektir.  Türkiye öz sermaye katılımı, teminat bulma ya da belli bir proje için uygun 
olan diğer mekanizmalardan yararlanarak özel sektörün cezbedecek ortamı hazırlamak zorundadır.  
Özel sektörün sağladığı verimliliğin daha iyi hizmet ve adil fiyatlar şeklinde kullanıcıya yansıması 
için, Türkiye’nin güvenilir performans değerlendirmelerinden geçen bağımsız bir düzenleyici sistem 
kurması gerekecektir. 
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Dünya Bankası, orta vadeli Karayolları Trafik Güvenliği Programı’nın hazırlanmasında 
kullanılan Karayollarının Rehabilitasyonu ve Trafik Güvenliği Projesiyle ve TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması konusundaki bir çalışma ve teknik destek ile sektördeki gelişmeyi 
desteklemektedir. 

Banka, yeni Ülke Destek Stratejisi (CAS) kapsamında, hükümetle birlikte kararlaştırılacak 
öncelikler bağlamında, çok seçenekli ulaşım sektörü modernizasyonu, trafik güvenliği ve ulaşım 
yönetiminin iyileştirilmesine yönelik kurumsal yeniden yapılanma konularında danışmanlık hizmeti 
ve maddi destek vermeyi arzulamaktadır. 

: 
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15. BÜYÜMEYE VE EŞİTLİĞE YÖNELİK KIRSAL REFORMLAR VE YATIRIMLAR  

Büyüme, kırsal istihdam ve refaha katkıda bulunan tarımsal ve diğer kırsal ekonomik 
faaliyetler, son yıllarda potansiyellerinin altında performans göstermiştir. 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

Türkiye’de nüfusun yaklaşık %35’inin yaşadığı 33.000’den fazla köy vardır.  Köyden kente kesintisiz 
devam eden göçlere rağmen, 2015 yılında nüfusun %25’i hala kırsal kesimde yaşıyor olacaktır. 
Kırsal nüfus, gelir sağlayıcı imkanların kısıtlı oluşuyla karşı karşıyadır. 

Kırsal kesimdeki işgücünün %70’i tarım alanında, %12’si sanayi ve inşaat alanlarında ve 
kalan %18’i de hizmet sektöründe çalışmaktadır. 
1960 ile 1997 yılları arasında tarımdaki işgücünün toplam işgücüne oranı %55’ten %44’e 
inmişse de, tarımın ürettiği ulusal katma değer payı %35’ten %15’e düşmüştür. 
Tarımsal katma değerin büyüme oranı, 1990’lı yıllarda Türk tarımındaki teknik verimliliğin 
durması ve hatta gerilemesiyle yılda %0,4’e düşmüştür. 
Aynı dönemde tarımın ihracattaki payı %60’ten %10’a inmiştir. 
Tarımdaki arazi ve işgücü üretkenliği 1960-2000 arasında genelde yükselme eğiliminde 
olmuştur.   Ancak büyüme oranları sürekli olarak azalmış ve 1990’lı yılların ortasında da eksi 
değerlere inmiştir. 
Şu anda Türkiye’deki yoksul kesimin yaklaşık %42’si tarım alanında çalışmaktadır. 

Kapsamlı bir kırsal kalkınma stratejisinin olmaması nedeniyle, kırsal alanda kamu hizmetlerinden 
yararlanma oranı kentlere göre çok daha düşüktür. 

Kırsal kesimdeki yoksulların %90’ı 
ilköğretim imkanına sahip olmakla 
beraber, sadece %42’si liseye 
gidebilmektedir, oysa bu oran kent 
halkında %69’dur. 
Kırsal nüfusun yaklaşık %12’sinin 
şebeke suyu bağlantısı yoktur.  
İçme suyu ve kanalizasyon 
altyapısının yeterli olmaması 
nedeniyle sağlık riskleri yüksektir. 
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Bebek ve anne ölüm oranları, 
doğudaki köylerde batıdaki kent 
merkezlerine oranla 10 kat daha 
yüksektir.  Köylerdeki sağlık 
ocaklarının ve sağlık merkezlerinin 
büyük bölümünde personel eksikliği vardır ve bu imkanlardan yeterince 
yararlanılamamaktadır.   

Tarımda Transferler ve Büyüme
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Tarımsal Destek Tarımsal Büyüme Oranı Trend (Büyüme)

Katma değerdeki büyüme oranının azalması, piyasalarda çarpıklığa yolaçan yüksek 
maliyetli tarım destek politikalarının sonucudur. 

1960-2000 döneminde, kırsal gelir düzeyini muhafaza etme çabası içinde yüksek miktarda çıktı, girdi ve 
kredi sübvansiyonları sağlanmıştır. 
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1999 yılında, toplam doğrudan ve dolaylı mali sübvansiyonlar 7,16 milyar dolar ya da GSMH’nın %3,2’si 
kadar olmuştur.  Gıda tüketicilerinden üreticilere transferler 4 milyar doları aşmıştır.      
 
Ticartteki kontroller, devlet ağırlıklı satınalma ve pazarlama, ve girdi sübvansiyonlarının şu etkileri 
olmuştur: 
 

Özel sektörün pazarlamadaki rolünün azalması ürün kalite ve çeşitliliğinin gelişmesini engellemiş; : 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Verimsiz üretim teknolojilerinin sübvanse edilmesine yolaçmış; ve  
Türkiye’nin göreceli üstünlüğe sahip olduğu alanlardaki üretimi sınırlı kalmıştır. 

2000 yılında başlatılan kapsamlı bir tarım reformu erken dönemde başarı sağlamıştır.  
Reformun hedefleri: (i) piyasaya müdahalenin azaltılması, (ii) çiftçilere doğrudan gelir 
desteği ödemelerinin yapılması, (iii) daha rekabetçi piyasalar için daha iyi bir yasal 
düzenleme altyapısının gerçekleştirilmesi.   

Tarım Reformunun Sonuçları: 

2002 yılında, tahmini toplam mali sübvansiyonlar 2,33 milyar dolara ya da GSMH’nın %1.6’sına 
düşürülmüştür. 
Çiftçilerin yaklaşık %75’i kırsal geliri iyileştirmede başlıca araç olan doğrudan gelir desteğinden 
(DGD) yararlandırılmak üzere kayıt altına alınmıştır.  DGD iyi bir gelişmedir çünkü küçük çiftçiler 
için üretim kararlarında çarpıklığa yolaçmadığı için göreceli olarak daha yararlı ve verimlidir.   
Devletin destekleme alımları azalmıştır – TMO’nun 2000 yılında 3,6 milyon ton olan tahıl alımları, 
2002 yılında 1 milyon tonun altına düşmüştür. 
Bazı Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri (TSKB) yeniden yapılanma programlarını başlatmış ve üye 
çiftçilere daha iyi cevap verebilir hale gelmeye başlamıştır. 
Tütün ve şeker piyasalarındaki reforma yönelik yasal çerçeve oluşturulmuştur. 

Kısa Vadeli Reform Öncelikleri:  

Henüz devam etmekte olan destek alımları ile kamu iktisadi kurumlarının fiyat destekleme 
fonksiyonunu ortadan kaldırarak piyasanın modernleştirilmesi (tahıl, şeker, tütün, fındık, vs.), 
Kamu iktisadi kurumlarının hızla özelleştirilmesi (Tekel, Şekerbank, Çaykur), 
Kalan TSKB’lerin (başta Fiskobirlik) yeniden yapılandırılarak üye çiftçilere hizmet etmelerinin 
sağlanması, üreticilerle ürünlerinin piyasa dışı fiyatlarla alınmak üzere sözleşme yapmalarının veya 
bu fiyatlarla almak zorunda kalmaları sonucu bütçeye yük olmalarının önlenmesi, 
2002 DGD programındaki ödemelerin tamamlanması ve 2003 için programlanan çiftçi kayıtlarının, 
en fazla ihtiyaç sahibi çiftçi kitlesine yönlendirilerek biran önce başlatılması.   

Geniş kapsamlı stratejik kırsal kalkınma politikası, devletin önderlik yapabileceği 
önceliklere odaklanmasını ve diğer insiyatifleri özel sektöre bırakmasını gerektirmektedir.   
Devletin üzerinde odaklanması gereken başlıca alanlar, piyasa gelişimine verilen desteğin 
artırılması, sulama, ormancılık ve köy kooperatiflerindeki yatırım ve hizmet yönetiminin 
güçlendirilmesini kapsamaktadır.    

Devlet, sulama rasyonalizasyonu, geliştirilmiş ürün borsaları, ürünlerle ilgili standartların 
duyurulması yoluyla, ticaretin yaygınlaştırılması konularında, güçlü politika ve yatırım 
programlarıyla tarımsal ve kırsal büyümeyi hızlandırabilir. 
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Su, orman ve arazi kullanım yönetimi iyileştirilirse geleceğin kaynakları tüketilmeden tarım ve turizm 
sektörlerindeki verimlilik ve büyüme artırılabilir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Devlet kırsal kesime götürülen sosyal hizmeti iyileştirme, kaynak fakiri alanlardaki çiftçilere tarımsal 
yayım sağlama, doğal felaketleri azaltıcı yeterli önlemler alma (özellikle sel yönetimi), üreticileri 
afetlere bağlı mahsul kaybına karşı sigortalama gibi konular üzerinde durarak eşitliği geliştirebilir ve 
kırsal kesimdeki gelir farklılıklarını azaltabilir. 

Büyümenin özendirilmesinde ve AB’ye giriş için hazırlanmada piyasa gelişimine daha fazla 
devlet desteği sağlanması gereklidir.   

kooperatif kuruluşlarına açık özerklik tanınması ve devlete bağlı tarım kuruluşlarında kurumsal 
değişiklikler yapılması 
Veteriner, sağlık ve bitki sağlığı standartlarındaki yasa ve yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi 
İstatistiksel sistemlerde iyileştirme yapılması (çiftçi kayıt sistemi altında başlatılan çalışmanın 
hayvancılığı da kapsaması) 
Köylerdeki altyapıya (sulama, ulaşım vb.) ilave yatırımlar yapılması.   

Kırsal kalkınma, uygun kamu hizmetleri ve yatırımları ile desteklenir.  Gelecekte harekete 
geçilmesi önerilen alanlar şunlardır: 

Toplumun kurumsal düzenleme ve kararlara katılımını artırırken  diğer taraftan da yeterli bakım ve 
onarımı finanse edebilmek için geri ödeme düzeyinin yükseltilmesi (karayolları, içme suyu ve 
kanalizasyon altyapısı, sulama). 
Tarımsal yayım ve veterinerlik hizmetleri kapsamının ayarlanması.  Devletin özel yayımcıların 
şahısa/işletmeye özel, kaliteli hizmetlerin bedelini ödeyebilecek zengin çiftçilere hizmet 
götürebilmesini sağlayacak ortamı yaratması gerekmektedir.  Böylece kamu kendi sınırlı kaynaklarını 
yeterli hizmet alamayan, daha yoksul ve daha az gelişmiş bölgelere hizmet götürmeye yoğunlaştırdığı 
gibi, kamu yararına olan, doğal kaynakların korunması gibi konulara da kaynak sağlayabilir. 
Köylü ve çiftçi kadınların, kentli kadın ve kendileri gibi çiftçilik yapan erkeklere oranla karşılaştıkları 
birçok sınırlamanın aşılması isteniyorsa, gıda üretme, işleme ve pazarlama alanında kadınlara eğitim 
verilmesi, özellikle onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yayım ve teknik hizmetlerin sağlanması. 
Sulama sektöründe yatırımlarda öncelik ve amaçların netleştirilmesi ve şeffaflık kazandırılması. 
Ormancılık sektöründe, sektörün ormanlık alanlarda yaşayan yerel halk için sürekli gelir kaynağı 
olmasını kısıtlayan kurumsal ve politika sorunlarının ele alınması. 
Modern işlevleri yerine getiren ürün borsaları ve ürün sigortası yoluyla, çiftçiler için “risk azaltma” 
hizmetinin geliştirilmesi – bu yolla ticari bankaların kırsal kredi konusundaki isteksizlikleri 
azaltılabilir. 

Türkiye sulama konusunda güçlüklerle karşı karşıyadır.  Sulama şebekelerinde işletme ve 
bakımın çiftçilerce üslenildiği katılımcı yaklaşım yakın geçmişte pilot ölçekte başlatılmış ve 
başarı sağlanmıştır.   Buna dayanarak konu geliştirilebilir.   

Türkiye’de 26 nehir havzasından yapılan 40 milyar m3’lük toplam su tüketiminin yaklaşık %75’i 
sulamaya ayrılmaktadır.  Birçok bölgede su kaynakları limite yaklaşmaktadır.   Suyun daha verimli 
kullanılması ve korunmasının yanı sıra kullanıcılar arasında adil olarak paylaştırılması da gerekmektedir. 
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Sulama ile ilgili Güçlükler:   

Su Yasası olmadığı için, farklı tarafların ve kullanıcıların ihtiyaçlarını dengeleyen şeffaf bir havza 
yönetimi de yoktur.  Bu nedenle, ülkenin su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile bu kaynakların 
kalitesi ve miktarını olumsuz etkileyebilecek faaliyetleri düzenleyen bir Su Yasası çıkarılmalıdır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Yatırımların modernleştirilmesi – inşaatlar iyi önceliklendirilmediği veya finanse edilmediği için 
kısmen tamamlanmış proje birikiminin giderilmesi mevcut kaynaklarla yirmi yıl gibi uzun bir zaman 
alacaktır.  Bu sorunu çözmek için yeni şebekelerin başlatılmasının, durdurulması, en karlı programlar 
ve parçalı yatırımlarının belirlenmesi ve tamamlanma sürelerinin kısaltılması sağlanmalıdır. 
Daha odaklı bir sulama yatırımı stratejisine ve DSI ile KHGM arasında yatırım harcamalarının 
ayarlanmasına ve hizmetlerin daha iyi koordine edilmesine ihtiyaç vardır. 
Sulama altyapısının su kullanma birliklerine (SKB) devri hızlandırılmalıdır. 
SKB’lerinin güçlü bir yasal zemini olmalıdır.  Bu amaçla SKB’ler için bir yasal çerçeve hazırlanmalı 
ve: (i) yerel idareden, DSI ve KHGM’nden bağımsızlık tanınmalı; (ii) sulama altyapısı SKB’lere 
devredilerek bu mali ve idari bağımsızlık pekiştirilmeli; ve (iii) SKB’lerin katılımcı sulama 
yönetimine uluslararası standartlar getirilmelidir. 

Ormancılığın önünde aşılması gereken konu, ormancılık gelirini arttırmak için verimliliğin 
geliştirilmesi, Türkiye ormanlarının havza koruma, sel ve erozyon kontrolündeki hayati 
görevini yerine getirebilmesi için, korumaya yönelik daha iyi teşviklerin sağlanmasıdır.   

Türkiye nüfusunun yaklaşık %15’i yoksulluk düzeyi ulusal ortalamanın çok daha altında olan orman 
köylerinde ya da ormana komşu köylerde yaşamaktadır.  Ormancılıktan fazla gelir elde edemeyen bu 
köyler, toprak kaybına ve sellere yolaçabilen, ormanla rekabet eden tarımsal üretime ve hayvan otlatmaya 
dayanmaktadır.  Artan nüfus ve piyasa reformları alternatif yönetim ve koruma rejimlerinin başlatılmasını 
gerektirdikçe, sınırlı yasal ve kurumsal çerçeve ciddi sıkıntı yaratmaktadır.  Net sınırların ve iyi 
tanımlanmış mülkiyet rejimlerinin olmaması orman idaresi ile yerel halk arasında ciddi çatışmalara yol 
açtığından, bu konuların ele alınması büyük önem taşımaktadır. 

Ormancılık için Fırsatlar: 

Düzenleyici fonksiyonların üretim işlevlerinden ayrılması ve bazı orman idaresi işlevlerinin 
özelleştirilmesiyle birlikte, talep odaklı hizmet sunumuna yöneltilmesi, hem verimliliği hem de 
sürdürülebilirliği artırabilir. 
Yönetimin iyileşmesiyle birlikte daha üretken olan kamu orman alanlarının bazılarında kereste 
üretiminin ticari verimliliği de artar (kesilen ağaçların yerine yenileri dikilerek). 
Orman yönetim kuruluşları, kereste dışı orman değerlerine (eğlence, turizm, koruma, vb.) yönelik 
talep artışını karşılamaya odaklanmalı daha verimli maliyetle çalışacağı alanlarda kereste üretimi 
üzerinde fazla durmamalıdır. 
Uzun vadeli kiralama düzenlemeleri getirilerek katılımcı orman yönetim sistemlerinin kurulması 
verimliliği arttıracaktır.   

Türkiye’nin kırsal kooperatif sektörünün toplulaştırılması ve modernleştirilmesi için 
pazarlamayı, girdi teminini ve kredi sağlamayı iyileştiren bir strateji geliştirilmelidir. 

Türkiye’de binlerce köy kooperatifinden oluşan bir ağ olmakla birlikte, bunların çoğu üye çiftçiler 
tarafından değil, devlet tarafından işletilmekte olduğundan çiftçilerin hizmet taleplerine fazla cevap 
verememektedir. 
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Kooperatiflerin Karşılaştığı Kalkınma Güçlükleri:  

Kooperatiflerin özel sektör kuruluşları gibi hareket edebilmeleri için maliyetleri azaltma, üye 
çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde organizasyon ve faaliyetlerini yeniden 
yapılandırmaları gerekmektedir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Tarım satış kooperatiflerinin (TSK) ve birliklerinin (TSKB) yeniden yapılanması hızlandırılmalıdır. 
Tarım kredi kooperatiflerinin (TKK) ciddi bir mali yük haline gelmemesi için TKK’ların ve 
birliklerinin yeniden yapılanması amacıyla acil çalışmalar planlanmaktadır. 

Dünya Bankası Türkiye’nin tarım reformunu ve kırsal kalkınma programlarını uygulama 
ya da hazırlık aşamasındaki kredilerle desteklemektedir. 

Tarım Reformu Uygulama Projesi (200 milyon doları reformlarla bağlantılı ve 400 milyon doları 
belli faaliyetlere ayrılmış 600 milyon dolar) DGD’nin başlatılmasını, TSKB’nin yeniden 
yapılanmasını ve çiftçilerin fazla üretilen mahsullerden (tütün ve fındık başta olmak üzere) piyasada 
talep edilen mahsullere geçişini desteklemektedir.  TSKB ve çiftçilerin piyasada talep edilen 
mahsullere geçişi komponentlerinin hızlandırılması, reformla bağlantılı 100 milyon dolarlık 
ikinci dilimin serbest bırakılması için şarttır. 
Sulama Yönetim ve Yatırımlarında Katılımcı Özelleştirilmesi Projesi (20 milyon dolar) sulama 
bakım ve işletiminin SKB’ler tarafından pilot yönetimini desteklemektedir.  Bu başarının pilot 
bölgelerin ötesine geçebilmesi için SKB’lerin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi şarttır. 
Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi (4 milyon dolar) bazı tahıl borsalarının geliştirilmesine ve 
bu tür piyasaların fiyat belirlemedeki artan rolünün incelenmesine katkıda bulunmaktadır. 
Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (8,2 milyon dolarlık Global Çevre Fonu hibesi) 
Türkiye’deki dört eşsiz ekolojik zonun yönetimine yerel toplumun katılmasına destek vererek, küresel 
biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktadır. 
Hazırlanmakta olan Köykent Projesi tüm toplumun katılımıyla köy gruplarına yol ve su, sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin götürülmesini hedeflemektedir.  Bu projenin bir amacı da entegre bir kırsal 
strateji koordinasyonu altında iyileştirilmiş tarımsal yayım faaliyetleri sağlayarak, gelir düzeylerini 
yükseltmektir. 
Hazırlanmasında ileri aşamalara gelinmiş olan Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi 
sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ile Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 13 ilde bulunan 
yaklaşık 60 adet aşınmış mikrohavzadaki yerel halkın gelirlerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.  
Proje, Karadeniz’e akan tarımsal besin kirliliğini azaltmak için özel önlemler getirmektedir.   
Katılımcı yaklaşımla doğal kaynakların korunması ve aynı zamanda gelirin arttırılması daha önce 
yürütülmüş olan Doğu Anadolu Havza Geliştirme Projesi’nde pilot ölçekte başlatılmıştır.   
Sözkonusu proje, diğer ülkelerce de “iyi uygulamalar”a örnek olarak kabul edilmektedir. 
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16. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KÜRESEL ÇEVRE AMAÇLARINA KATKIDA BULUNMA 
YOLUNDA ÇEVRE YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Türkiye zengin doğal kaynaklara sahiptir ve küresel açıdan önem taşıyan biyoçeşitliliği 
barındırır ancak çevre yönetimin zayıflığı nedeniyle bu varlıklar zarar görmektedir.  Daha 
da kötüsü, çevre yönetiminin yeterli olmaması yoksulluğu da artırmaktadır.    

Bazı pilot ölçekteki başarılı çalışmalara rağmen ülkede ciddi çevre sorunları vardır.   

Türkiye katılımcı mikrohavza yönetiminin giderek yaygınlaşması ve koruma alanlarının 
tanımlanmasını da kapsayan “yeşil” kaynakların yönetiminde belirli bir ilerleme kaydetmişse de 
bu çabalar henüz ülkesel ölçekte değildir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

İşin “kahverengi” tarafında ise, çevresel etki değerlendirmelerinin yapılmasıyla gerçekleşen 
iyileştirmeler ve sanayide uluslararası standartlara (örneğin ISO) ulaşılmasına yönelik özel 
sektör çabaları yararlı olmakla beraber ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.  Sağlam temellere 
dayanan enerji ücretlendirme politikalarına rağmen, trafik ve kükürt dioksit ile tanecikli madde 
konsantrasyonlarını yükselten sanayi nedeniyle birçok şehirde hava kalitesi hala düşüktür.  1996 
yılında nüfusun %89’u atık su arıtımından mahrumdur. 
Doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılmadığından aşınma, geçimlerini bu kaynaklardan 
sağlayan yoksul kesimi ciddi şekilde etkilemektedir. 
Doğal felaketlere hazırlıksız oldukları için, yoksullar sel, toprak kayması, deprem ve kuraklık gibi 
çevre şoklarına çok daha fazla maruz kalmaktadır.     

Çevre yönetimini iyileştirmenin anahtarı, istenen normların uygulanmasını sağlayacak 
güçlü bir kurumsal ve politik çerçeve oluşturmaktır.   

Çevre Bakanlığı, çevresel uygunluğu geniş zeminde izleyip yaptırım sağlayacak güce sahip 
olmadığından, çevre politikası belirleme görevini daha etkin yapabilmesi için 
güçlendirilmelidir.  Çevresel endişeler henüz sektör politikalarında yeralmamakta, kamu yatırım ve 
harcama planlarında önemli bir yer tutmamaktadır.  Çevresel ölçüm yapabilmek için istatistikler ile 
standartların iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Devlet 1998 yılında, sivil toplum örgütlerini de içeren katılımcı bir yaklaşımla Ulusal Çevresel 
Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmışsa da takipçi olması gereken kurumların sahiplenmelerinin 
sağlanamaması, finansman ve uygulama planlarının ortaya konamaması nedeniyle bir gelişme 
sağlanamamıştır.  UÇEP’te on yıllık bir süre içinde tamamlanması gereken ve maliyeti yaklaşık 500 
milyon doları bulan öncelikli kalemler belirlenmişse de 2000 yılında (Marmara depremi nedeniyle) 
DPT tarafından bunların hiçbirine fon ayrılamamıştır ve 2001 yılında ise sadece 65 milyon dolarlık 
finansman sağlanmıştır.   
Çevresel eylemlerle ilgili maliyet-fayda analizi daha sistemli kullanılarak, kaynak isteklerinin 
gerekçeleri ortaya konabilmeli, uygulamada maliyet verimililiği gözetilmeli ve fon ayrılmasını 
hakeden, hızla tamamlanabilecek yatırım projeleri üzerinde durulmalıdır. 
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Halkın yerel ortam, kaynak yönetimi ve uygunluğun izlenmesi ile ilgili karar verme 
mekanizmalarında daha fazla yer almasının Türkiye’de sürdürülebilirliği sağlayacağı ve geçimi 
iyileştireceği görülmüştür.    

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Türkiye’deki çevre yönetimi, AB standartlarının ve önemli uluslararası anlaşmalarda 
Türkiye’nin taraf olarak oynadığı rolden etkilenecektir. 

Son yıllarda Türk toplumu çevre sorunları hakkında giderek daha bilinçli hale gelmektedir.  
Türkiye’nin önünde çevre standartlarının AB’ye uyumu ve Karadeniz’deki ekolojik bozulmanın 
düzeltilmesine katkıda bulunma gibi uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi şeklinde önemli 
adımlar vardır. 

Çevre konusu AB’ye Giriş Stratejisinin önemli bir unsurudur; standartlara ulaşılması 
önemli oranda kaynak gerektirmektedir.   

AB’ye girmek isteyen diğer ülkeler çevresel ortak mevzuat maliyetinin tüm mevzuat içinde en 
yüksek maliyetlerden biri olduğunu tespit etmiştir.  Aday ülkelerin sekizinde yapılan tahminler 
çevre direktiflerine uygunluk için 15 yıllık maliyetin kişi başına 900 ile 1700 Euro arasında olduğunu 
göstermiştir.  Türkiye’nin altyapısı ise diğer bazı adaylardan daha kötü durumdadır.  Maliyetler 
ülkenin yatırımları ne kadar verimli gerçekleştirdiğine bağlıdır – sürecin maliyetleri en aza indirecek 
şekilde yönetilmesi için güçlü teşvikler vardır.  Türkiye giriş stratejisi konusunda verimli olsa bile, 
yaklaşık on yıllık maliyet yine de 60 ile 110 milyar Euro arasındadır. 
Devletin harcamaları başlangıçta yıllık 750-1.400 milyon Euro civarında olacak ve beş yıl sonra 
1700-3100 Euro’ya kadar çıkacaktır.  Çevre giderleri bütçesindeki bu önemli artış AB’ne 
girmeden yaklaşık üç yıl önce başlamalıdır. 
Bu giderler üç kaynaktan temin edilecektir: yerel kamu fonları, yerel özel fonlar ve AB başta olmak 
üzere dış fonlar.  Eğer diğer aday ülkelerdeki model Türkiye için de geçerli olursa, dış kaynaklar 
toplam maliyetin %12-15’ini, devlet kaynaklarını %28-32’sini ve özel sektör de %53-60’ını 
sağlayabilir. 

Türkiye uluslararası anlaşmalara imza atmıştır ve küresel öneme sahip çevre değerlerinin 
korunmasında önemli rol oynayabilir. 

Türkiye’nin önemli uluslararası yükümlülükleri vardır.  İklim Değişikliğine ilişkin Kyoto 
Protokolü’nde Türkiye’nin statüsü netleştirilmeli ve imza atılmalıdır.  Bunun gerçekleşmesiyle 
enerji verimliliğini artıracak önemli miktarda fon akışından yararlanılabilir.  Bunlar, 
Türkiye’ye yarar sağlayacak önemli ekonomik mekanizmalardır.  Başlıca örneklerden biri, sera gazı 
emisyonlarındaki azaltımların satılabileceği yeni bir uluslararası pazardır.  Türkiye’de büyük bir 
azaltım potansiyeli vardır ve bu, sanayi ve enerji sektörlerindeki enerji verimliliğini arttırarak, 
yatırımlar için kaynak tasarrufu yapan önemli bir olanak olabilir.  İzlenebilir hedefler bakımından 
Türkiye’nin durumunun belirlenmesi ve protokolün imzalanması sonrası, ülke uluslararası karbon 
piyasasından yararlanacak ve bu da karbon emisyonlarının azaltılması için büyük bir itici güç 
olacaktır. 
Biyoçeşitliliğin ve sulak alanların korunması, Karadeniz’de besin yükünün azaltılması ve kalıcı 
organik kirleticilerin giderek yokedilmesi ile ilgili diğer uluslararası yükümlülükler Türkiye’nin, ozon 
tabakasını yokedici maddelerin giderek ortadan kaldırılması gibi konularda şimdiye kadar sağladığı 
başarıları devam ettirerek, çevre koruma ve düzenleme kapasitesini iyileştirmesi anlamına 
gelmektedir. 
Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik, üreticilerin yerel çevre yönetmeliklerine uymasını 
gerektirmektedir.   Örgüt durumdan emin olmak için kuruluşları denetleme hakkına sahiptir. 
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Zorunlu olanların yanında, piyasaların açılmasını ve Türkiye’nin ticaretini geliştirmesini sağlayacak 
ISO 14000 gibi gönüllü programlar da vardır.    

: 

: 

: 

: 

Banka, iyi ilkeleri ve yapılabilir uygulama yöntemlerini gösteren bazı başarılı çevre 
projelerini desteklemiştir.  Banka bu pilot çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve kurumsal 
çerçevenin oluşturulmasını da desteklemeye hazırdır.   

Banka ozon tabakasını yokedici maddelerin ortadan kaldırılması ve biyoçeşitliliğin korunması 
konularında iki hibe programı yoluyla Türkiye’ye destek sağlanmaktadır. 
Kredi ile finanse edilen ve yakın zamanda sonuçlanan Doğu Anadolu Havza Projesi, katılımcı 
mikrohavza yönetiminde dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olarak görülmektedir.  Bu 
deneyimden yola çıkan devlet, Banka’nın da desteğiyle, 2003 yılının ilk yarısında devreye girecek 
daha kapsamlı bir Anadolu Havza Yönetimi Projesi hazırlamaktadır. 
Yeni Anadolu Havza Yönetimi Projesi, Banka kredisi ile Karadeniz’e tarımsal besin maddesi 
akışını azaltacak bir hibeyle birleştirilecektir. 
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17. AFETLERE KARŞI HAZIRLIK VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI ÇALIŞMALARIYLA 
TÜRKİYE’Yİ KORUMA 

Türkiye, başta deprem ve sel olmak üzere, doğal afetlere açık bir ülkedir.  Risk azaltma ve 
hazırlanma yöntemleri uygulanarak büyük olan ekonomik ve sosyal maliyet riski 
düşürülebilir.   

Bunun en açık örneği Ağustos 1999 tarihinde Türkiye’nin yaşadığı ve çok yüksek oranda can ve mal 
kaybıyla sonuçlanan Marmara depreminde görülmüştür.   
 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

17.000’den fazla kişi hayatını kaybetti. 
200.000 kişi evsiz kaldı, 200.000’den fazla ev hasar gördü ve binalarda 1,3-3,3 milyar dolarlık hasar 
tespit edildi. 
200 milyon dolardan fazla tutarda altyapı hasarı oluştu. 
1,2-2,2 milyar dolar civarında başka tür mali kayıp meydana geldi.   

 
Anlamlı bir risk senaryosuna göre, eğer aynı büyüklükte bir sismik olay İstanbul yakınında meydana 
gelseydi, insan kaybı ve sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler felaket düzeyinde olurdu.   
 

İstanbul ülkenin finansal, kültürel ve endüstriye merkezidir ve kıtalar arası öneme sahip bir 
metropoldür. 
Bazı kaynaklara göre böyle bir felaketin ekonomik sonucu tahminen 20-60 milyar dolar aralığında 
olur. 
Ölümler bir milyona yaklaşabilir. 
Son zamanlardaki uzman değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 30 yılda İstanbul’da büyük bir 
deprem meydana gelme olasılığı %62 +/- %12 ve böyle bir felaketin gelecek on yılda olma olasılığı 
ise %32 +/- %12; başka bir deyişle neredeyse Los Angeles ve San Francisco’dakine benzer bir 
risk söz konusudur.   

Türkiye geçmişteki felaketlerden ders almış ve afet etkilerini azaltma çalışmalarını 
geliştirmektedir.   Deprem sigortası uygulaması başlamış, acil durum yönetimi için 
kurumsal çerçeve oluşturulmuş ve arsa planlama ve travma tedavisinde gelişmeler 
kaydedilmiştir.   

Yeni ulusal afet sigortası programı olan Türkiye Doğal Afet Sigortası Havuzu  (DASK) 
Eylül 2000 tarihinde başarıyla başlatıldı.   

DASK’ın işlemeye başladığı ilk yıl, 950 milyon dolar tutarında yaklaşık 2.4 milyon adet poliçe satıldı 
ve reasürans için çekici prim oranları belirlendi.  DASK başarılı kamu sektörü-özel sektör 
ortaklıklarına çarpıcı bir örnektir ve doğal felaket bölgesinde risk yönetimi ve azaltma 
çalışmalarının iyileştirilmesinde bir model olarak dünya çapında beğeni toplamıştır.  Bu program: 

Gelecek afetlerde hasar alan evlerin sahiplerine hazır nakit temin eder  
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Büyük afetlerden kaynaklanan mali yükü azaltır   

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Mali yükü uluslararası reasürans firmalarına, sermaye piyasalarına ve DASK’a aktararak, 
Türkiye’nin felaketlerin ardından yabancıların yardımlarına muhtaç olmasını önler.   

DASK başlangıçta büyük başarı sağlamakla beraber, son zamanlarda poliçelerin sayısında 
meydana gelen dalgalanma programın başarıyla büyümesi ve ayakta kalabilmesi için ilave 
tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir. 

Nisan 2002 tarihinde, poliçelerin sayısı başlangıçtaki 2,4 milyondan 1,8 milyona düştü.  Ancak, 
ilginin tekrar artmasıyla 2,5 milyona ulaştı, daha da iyiye gitmesi gerekmektedir.  Kanun hükmündeki 
Deprem Sigortası Kararnamesinin yürürlüğe girmesine rağmen, DASK operasyonlarına ait yasal 
çerçeve hala zayıf ve yasal güçlüklere karşı hassas durumdadır.  Satılan poliçe düzeyindeki üzücü 
dalgalanmaların başlıca nedeni etkili zorunlu tedbirler ve yaptırımlar getiren yasaların olmamasıdır.  
Deprem Sigortası Yasası Meclisten geçirildiğinde Türkiye’de Felaket Sigortası Programının istikrarlı 
büyümesine ve ayakta kalmasına doğru en önemli adım atılmış olacaktır. 

Yeni bir acil durum yönetimi yapısı olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Kurumu (TAYK) 
1999 yılının sonunda kurulmuştur. 

Bu kurum felaketin azaltılması, felakete hazırlık ve acil durum müdahalesi alanlarındaki 
faaliyetlerin ulusal düzeyde koordinasyonu ve başlatılması konusunda yetkilidir. 

Ancak, bu kurumun kurulması ve görevinin pekiştirilmesi için yoğun çaba 
gösterilmediğinden TAYK’nin etkinliği engellenmektedir.  İki önemli faktör vardır:  

TAYK’nın Genel Müdürlüğü’ne bu kurumun misyonunu yerine getirmek için gereken yeteneklere 
sahip nitelikli personelin işe alınması için yetki verilmelidir.  TAYK’nın mevcut personelle başarılı 
olması mümkün değildir. 
Devlet TAYK’ı yetkilendirme ve acil durumlarda sorumluluk sahibi olan Bakanlıklar ve Genel 
Müdürlükler arasında daha etkili koordinasyon sağlama konularında güçlü destek vermelidir. 

Ulusal düzeyde güçlü bir koordinasyon işlevi olmaz ve Türkiye’nin acil durum yönetimi 
sisteminin geliştirilmesine destek verilmezse Ağustos 1999 tarihinde karşılaşılan sorunların 
çoğu gelecekteki büyük afetlerde de tekrarlanacaktır.   

Gereken personelin istihdam edilmesi ve desteğin sağlanmasıyla, TAYK Türkiye’nin doğal 
felaketlerde karşılaştığı riski yönetebilme becerisini artıracak ve büyük depremlerde binlerce yaşamın 
kurtarılmasına destek verecektir.  TAYK’ın tam etkin hale getirilmesi Türkiye’de felaketlerin 
azaltılmasında ve afetlere hazırlıklı olmada çok önemlidir. 

Banka yeniden inşa etme ve iyileştirme konularının yanı sıra felaketlere hazırlık ve 
felaketleri azaltma konularında da Türkiye’ye aktif olarak destek vermektedir. 

369 milyon dolarlık Türkiye’nin Sel ve Depremden Sonra İyileşebilmesi (TEFER) projesi yeniden 
inşaat ve sel ve deprem riskinin azaltılması konularında destek vermektedir. 
Marmara depremi sırasında, Banka Türkiye Devleti, Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Sosyal 
Fonu ve diğer katılımcılarla yakın koordinasyon ve işbirliği yaparak aşağıdakilerden oluşan 3 milyar 
dolarlık kapsamlı bir yardım programı temin etmiştir: 

267 milyon dolarlık bölüm süregelen Dünya Bankası kredilerinden tahsis edilen deprem 
yaralarını sarma hizmetlerine yönlendirilmiştir. 
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İhtiyacı olan deprem mağdurlarına nakit yardımı yapmak üzere 252 milyon dolarlık 
Depremden Sonra İyileşme Kredisi (EERL) ayrılmıştır. 

 

 

: 

İnşaat çalışmalarının desteklenmesi, afet sigortasının ve afet riskini azaltmaya yönelik diğer 
çalışmaların uygulanması ve acil duruma hazırlığı iyileştirmek üzere kurum oluşturulması 
amaçlarıyla 505 milyon dolarlık Marmara Depremi için Yeniden Yapılanma (MEER) 
projesi başlatılmıştır.  11.000’den fazla apartman dairesi ve 800 köy evi yeniden inşa 
edilmiştir.  Arazi planlama, kadastro yeniliği ve travma programı çalışmaları 
sürdürülmektedir.    

Hükümet gelecekte olası depremlerin sosyal, ekonomik ve mali etkilerini hafifletmek için, 
İstanbul sınırlarında sismik riskleri azaltmak ve acil duruma hazırlık kapasitesini 
güçlendirmek üzere tedbirler almalıdır.   

Erken planlama ile aralarında öğrencilerin, hastane yöneticilerinin ve hastaların, iş dünyasının ve 
itfaiye ve emniyet teşkilatı dahil devlet kurumlarının hazırlanmasının ve eğitilmesinin de bulunduğu 
önemli öncelikler belirlenmiştir.  Diğer tedbirler arasında arama ve kurtarma, binaları boşaltma ve 
geçici sığınakların ve bakım tesislerinin kurulması dahil acil duruma müdahale planlaması sayılabilir.  
İstanbul’daki önemli binalar ve başlıca yaşam hatları sismik olarak güçlendirilirse metropolün bütünü 
için gereken çerçeve büyük bir felaketten sonra bile ayakta kalır.  Dünya Bankası, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, İstanbul Belediyesi, Avrupa Birliği, UNDP ve diğer katılımcılarla birlikte 
böyle bir çabayı destekleyecek konumdadır.    
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18. TÜRKİYE’NİN ARTAN KENT NÜFUSUNA YÖNELİK BELEDİYE HİZMETLERİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

Hızlı kentleşme Türkiye’nin belediye hizmetlerini zora sokmuştur.   

Türkiye hızla kentleşmektedir ve 
nüfusun yaklaşık %65’i kentlerde 
yaşamaktadır.  Kentleşme oranının 
%75-85 civarına kadar yükseldikten 
sonra durması beklenmektedir.  Kaliteli 
ve kesintisiz su temini, atık su, kent 
ulaşımı, kentiçi yolların bakımı ve katı 
atık yönetimi gibi temel belediye 
hizmetlerine olan talepte patlama 
olmuştur.  Belediyeler işletme ve 
finans alanlarındaki sorunları çözmede 
zorlanmaktadır. 

Kent Nüfusundaki Artış
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Kısmi önlemler alınmıştır, ama daha kapsamlı bir belediye reformu stratejisine öncelikle 
ihtiyaç vardır.   

Artan belediye hizmetlerine olan talep, merkezi hükümetten gelen artan mali destek ile karşılanmıştır.  
Yerel Yönetimler Yasası taslağı merkezi hükümetin yerel idarelere ayırdığı fonlarda ciddi artışlar 
yapılmasını önermektedir ama makroekonomik koşullar ve mali sıkıntılar nedeniyle bu öneri gerçekçi 
değildir.  Merkezi hükümetin 3.200 belediyeyi yönetmesi giderek daha da zorlaşmaktadır.  Belediyelerin 
yönetiminde ve sorumluluklarında iyileştirilmeye gidilmesine yönelik geniş zeminli bir reform yaklaşımı 
gerekmektedir.   

Teşhis amaçlı çalışmalar işlerin, her zamanki gibi, devamlı olmadığını göstermektedir. 

Mali baskılar giderek artan hizmet taleplerinin merkezi bütçeden daha fazla pay alarak karşılanması 
şeklindeki eski uygulamaları saf dışı bırakmıştır.  Bu durum özellikle Hazine garantileri kanalıyla 
merkezi hükümet desteğine dayanan ve İller Bankası yoluyla yüksek oranda sübvanse edilen belediye 
yatırımları için geçerlidir. 

: 

: 

: 

Transferlerde ve borçlanma sisteminde yeterli teşvik olmaması nedeniyle mali disiplin yetersizdir.  
Kamu giderleri yönetim reformları genel devletin tamamı için zorunlu olmakla beraber, 
belediyelerdeki çalışmalar henüz başlamamıştır.   Bu reformların yerel yönetimlerde uygulanabilmesi 
için yoğun eğitim ve yayım çabalarına ihtiyaç vardır. 
Yerel düzeydeki işletme ve yatırım giderlerine, merkezi hükümetten büyük pay ayrıldığı için yerel 
yönetim düzeyindeki hesapverebilirlik azalmıştır.  Transferler gerçek hizmet düzeyleriyle ilişkili 
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değildir; metropol belediyelere daha fazla para ayrılması tercihli muameleye yol açmakta ve eşitliği 
azaltmaktadır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

Algılanan siyasi risklerin yüksek olması ve destekleyici bir hukuki düzenleme çerçevesinin olmaması 
nedeniyle, kent ulaşımı dışındaki kent hizmetlerinin sunulmasında ve finansmanında özel sektörün 
fazla rolü yoktur. 
Yatırım ihtiyacı fazladır.  Türkiye’nin su, atık su ve katı atık alanlarında AB standartlarına 
ulaşabilmesi için anlamlı düzeyde (tahminen 20 milyar dolar) yatırım yapması gerekmektedir. 

Temel birtakım politika hedeflerine odaklanan kapsamlı bir belediye reformu stratejisi 
hazırlanmalıdır. 

Belediyelerin kredi sicilinin güçlendirilmesi.  Belediyelerin kredi sicilinin zayıf olması temel 
sorunlardan biridir.  Belediyelerin devlete toplam borcu 5.1 milyar dolar civarındadır ve bu borcun 
%85’i ödenmemektedir.  Borcun yaklaşık %90’ı devletin yatırımlara verdiği destekle ilgilidir.  Bunlar 
Hazine teminatları ya da İller Bankasından alınan borçlardır.  Kalanı ise kamu kurumlarına yapılacak 
borç ödemeleridir. 
Kurumsal ve mali yönetim kapasitesinin artırılması.  Mevcut mali yönetim sistemi, fonların etkili 
kullanıp kullanılmadığının belirlenmesine ve sağduyulu kullanılmasının sağlanmasına yeterli değildir.  
Yerel düzeydeki kurumsal kapasite fonların etkili yönetimine yetmemektedir. 
Merkezi hükümetin denetiminin şekillendirilmesi.  Merkezi hükümet Türkiye’deki belediyeler 
üzerinde aşırı kontrol sahibidir.  Kent ekonomileri büyüyüp karmaşıklaştıkça bu kontroller de giderek 
etkisiz hale gelmiştir.  Denetim sistemi sonuçlara yönelik değildir ve belediyelerin performansı ve 
hizmetlerin fiili sunumu hakkında bilgi vermemektedir. 
Merkezi transfer sistemine bağımlılığın azaltılması.  Merkezi hükümetten belediyelere aktarılan 
para GSMH’nın yaklaşık %2’sidir ve belediye gelirlerinin %50’sini temsil etmektedir.  Merkezden 
aktarılan paranın çok miktarda olması vergilendirme ile harcama arasındaki bağlantıyı kesmekte ve 
mükelleflerin hesap verebilirliğini zayıflatmaktadır. 
Belediyenin sağladığı gelirlerin artırılması.  Yerel olarak sağlanan gelirler, toplam belediye 
gelirlerinin %39’una tekabül etmektedir (her kent vatandaşı için yaklaşık 72 dolar).  Mevcut birçok 
vergi olmakla beraber tahsilat oranı düşüktür ve yerel vergi ve ücretlerin çok fazla olması vergi 
yönetimi maliyetini yükseltmektedir.  Yerel olarak sağlanan gelirler merkezden kontrol edilmekte ve 
temel hizmetlerden değil, büyük oranda belediyelerin ticari faaliyetlerinden elde edilmektedir.  
Merkezi hükümet yerel gelirlerin ayarlanması için sıkı kontroller uygulamakta ve bu vergi ve resimler 
çoğu zaman enflasyonla eş düzeyde olmamaktadır.  Turist vergisinin olmaması turistik alanlarda 
yaşayıp hem yerli halk hem de turistler için tasarlanan altyapının maliyetini karşılamak zorunda olan 
halka ekstra yük getirmektedir. 

Belediye yönetimini ve hizmetlerin sunulmasını iyileştirmeye yönelik yapısal reformlarla 
belediyenin finansman sistemini güçlendirmeye yönelik tedbirleri bir araya getiren iki uçlu 
bir belediye reformu yaklaşımı önerilmektedir.    Uygun zamanlama önemlidir. 

Belediye Yönetiminin ve Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi.  Reformların odak noktasını şunlar 
oluşturmalıdır: (i) yerel düzeyde kamu giderleri yönetimi reformlarının  uygulanması, ve (ii) uygun 
şekilde revize edilmiş Yerel İdare Yasasının meclisten geçirilip uygulamaya konması.  Bu reformlar 
başlıca üç alanı kapsamaktadır:  

Merkezi Hükümetin Yönetim Fonksiyonları:  
Eğitim ve danışmanlık desteği.  Bu destek mali performansın ve işletme 
performansının iyileştirilmesine yönelik olmalıdır.   Bir öncelik yerel açıdan kamu 
finansman istatistikleri, bütçe tasnif ve muhasebe reformları olmalıdır. 
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Performans izlemenin artırılması.  Bu amaçla devlet birçok belediyenin işletme ve 
mali performansını kıyaslayacak bir pilot proje başlatmıştır. 
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İdari kontrolün azaltılması.  Vergiler ve ücretler üzerindeki yerel kontrolün 
arttırılmasına, gecikmelere yol açan hantal idari prosedürlerin değiştirilmesine ve 
personelle ilgili kararlarda merkezi hükümetin yetkili olduğu mevcut sistemin yerine 
yerel düzeyde daha fazla yetki tanınan bir sistemin gelmesini kapsamaktadır. 
Katılımcı bütçe hazırlama sürecinin başlatılması.  Uluslararası deneyimler 
vatandaşların planlama ve bütçe hazırlama süreçlerine katılması halinde belediyelerin 
hesap verebilirliğinin arttığını göstermiştir.  Hesap verebilirlik artınca yerel düzeyde 
yönetim iyileşir.  Bu tip bütçe hazırlama süreci orta ve uzun vadede düşünülebilir, 

Merkezi Hükümetten Aktarılan Para:  
Hükümetten aktarılan paraya bağımlılığın azaltılması.  Büyük şehirlerde, gelir 
vergisi gibi merkezden tanımlanan vergilerle ilişkili ilave vergilerin toplanmasına 
izin verilmelidir. 
Aktarılan para ile hizmet arasında ilişki kurulması.  Merkezi transferler 
belediyelerin gerçekte sunduğu hizmet düzeyiyle bir dereceye kadar 
ilişkilendirilebilir. 
Eşitleme mekanizmasının gözden geçirilmesi.  Uzun vadede, eşitleme programında 
değişiklik yapılarak eşitlik planı için net hedefler belirlenmeli ve daha küçük ve daha 
yoksul belediyelere yardım edilmelidir. 

Yerel olarak Sağlanan Gelirler: 
Yerel vergilendirmede reform yapılması.  Mevcut yerel vergi ve ücretler baştan 
sona gözden geçirilerek vergiler konsolide edilmeli, turist vergisi getirilmeli, yerel 
yetkililerin vergi oranı belirlemedeki kontrolü artırılmalı ve çevre vergisi ücret bazlı 
hizmete dönüştürülmelidir. 
Mali yönetimin iyileştirilmesi.  Yerel yetkililerin yerel gelir sağlama sorumlulukları 
arttıkça, yerel mali yönetim sistemleri yeni yasalar ve süregelen reform çalışmaları 
paralelinde güçlendirilmelidir. 
Özel sektörün katılımının sağlanması.  Belediyeler özel sektörü saf dışı 
bırakabilecek ticari faaliyetlerden vazgeçmelidir.  Belediyeler ulaşım, su, atık su, katı 
atık yönetimi ve arazi planlama ve geliştirme gibi temel hizmetler üzerinde durmalı 
ve burada da özel sektörün katılımını sağlamak için çaba göstermelidir. 

Belediye Finansmanının Güçlendirilmesi.  Yerel düzeyde mali disiplini oturtacak ve yerel yatımlar 
için merkezi hükümetin desteğini sağlayan istikrarlı bir sistem kuracak reformlar yapılmalıdır. 

Otomatik müeyyidelerin artırılması.  Hazine teminatları ile ilişkili olarak 2002 yılının 
başında yayınlanan katı prosedürler paralelinde borçlarını ödemeyen belediyelere karşı daha 
katı ve otomatik müeyyideler getirecek sistemler kurulmalıdır.  Müeyyidelerin ihtiyari değil 
otomatik olmasıyla belediyelere borçlarını ödemeleri için daha fazla teşvik sağlanacaktır. 
Performansın kıyaslanması.  İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilmekte olan izleme 
sistemi belediyelerin performansının izlenmesine temel oluşturacaktır.  Bu sistemle hem mali 
performans hem de hizmet kalitesi izlenecektir.  Sonuçlar kamuya duyurulacak ve yerel 
yönetimlerin mali açıdan daha sorumlu davranmasını sağlayacaktır. 
Kredi kültürünün gelişmesini teşvik etme.  Belediyelere devlet sübvansiyonu ve garantisi 
olmaksızın kredi verilebileceğinden, belediyelerin borçlanma uygulamalarında da değişiklik 
yapılması gerekecektir. 
Teknik destek sağlanması.  Yatırım planlama, varlık yönetimi, mali yönetim ve proje 
değerlendirme ve uygulama teknikleri konularında belediyelere yardım edilmelidir.  Mali 
yönetimle ilgili teknik yardımın kapsamına bütçe hazırlama, mali kontrol, denetleme ve 
bilgilendirme standartları ve belediye kredi kayıtlarının geliştirilmesi girer. 
İller Bankası’nda reform yapılması.  Faaliyetler arasında banka için net hedefler 
belirlenmesi, bağımsız günlük operasyonların oluşturulması, mali fonksiyonların transfer 
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fonksiyonlarından ayrılması, mali ve teknik fonksiyonların ayrılması, öz finansmanın 
başarılması, doğrudan hükümet (ya da yerel idare) desteğine daha az bağımlı olunması ve 
yardımlar konusunda şeffaf olunması sayılabilir.  Sonraki aşamada, mali disiplin oturduktan 
sonra, İller Bankası mali aracılıkta rol oynayabilir. 
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: 

: 
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Reformların Sıralanması.  Aşamalı ve ölçülebilen kriterlere dayanan reform yaklaşımı uygun 
olabilir.  Aşamalandırma şöyle yapılabilir: 

1.  Aşama (1-2 yıl): Reformların belirlenmesi, belediye hizmetlerinin kapsamlı şekilde 
izlenmeye başlanması, gerekli hükümleri içeren Yerel İdare Yasası’nın kabul edilmesi ve 
İller Bankasının uluslararası denetim/operasyonel gözden geçirmeye tabi tutulması. 
2.  Aşama (2-5 yıl): Yerel Yönetimler Yasası dahil, belirlenen reformların uygulanması.  İller 
Bankası ile ilgili temel kurumsal reformlar bu aşamada uygulanabilir. 
3.  Aşama (5-10 yıl): Performansın izlenmesi ve reformların uygulanması.  Eşitleme 
mekanizmasının ve belediye fonksiyonlarını sosyal hizmetleri de içerecek şekilde genişletme 
seçeneklerinin gözden geçirilmesi.   

Dünya Bankası Türkiye’de belediyelerin geliştirilmesini aktif olarak desteklemektedir ve 
kapsamlı bir belediye reformu stratejisi için daha fazla destek sağlayabilir.   

Banka birtakım su ve atık su projelerine finansman sağlayarak Türkiye’deki belediyelerin gelişimini 
daima desteklemiştir.  Bu projelerin hedefleri; sağlık ve çevre risklerini azaltacak, güvenli içme suyu 
ve sanitasyon uygulamaları ile hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve hizmet kapsamının arttırılması 
olmuştur. 
Bankanın bu sektörde gelecekte yapacağı faaliyetler arasında yeterli hizmeti ve kaliteyi sağlamaya 
devam etmek ve Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne (MKH) ulaşmanın en çok etki oluşturacağı 
alanlara (Doğu ve Güneydoğu) ve çevresel etkileri açısından anlam ifade eden alanlara (yoğun nüfus, 
turistik bölge, vb.) odaklanmak sayılabilir. 
IDF hibesi ile, Banka halen pilot belediyelerdeki operasyonları izlemeye yönelik bir performans 
kıyaslama sistemi geliştirilmesi için destek vermektedir. 
Banka ayrıca İkinci Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi (PFPSAL II) 
kapsamında, kamu giderleri yönetiminin iyileştirilmesine ve mali sektörün yeniden yapılanmasına 
yönelik süregelen politika reformlarını desteklemektedir. 
Banka önerilen kapsamlı belediye reformuna da aşağıdaki şekilde yardım edebilir. 

uluslararası perspektif dahil danışmanlık hizmeti sunarak (Mahalli İdareler Sektör Raporu 
hazırlanmış ve görüşülmek üzere yetkililere sunulmuştur) 
belediye yönetimini iyileştirmeye ve/veya belediye finansmanını güçlendirmeye yönelik 
politika reformları için ek destek vererek 
Banka’nın garanti hizmetleri aracılığıyla belediye sektörü için sermaye bularak, belediye 
hizmetleri sunan özel işletmecilerin belli risklerini karşılayarak.   
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19. YASAL VE ADLİ REFORM 

Yasal Reform  

Türkiye giderek gelişen ve karmaşıklaşan ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak güçlü bir yasal zemine sahiptir, ancak yeni ekonomik ve ticari problemlere 
cevap verebilmek için yasal çerçevenin uluslararası standartlara yükseltilmesi 
gerekmektedir.    

Türkiye 1999 yılından bu yana ekonomik reformlar ve özel sektörün kalkınması için şart olan yasal 
çerçeveyi hazırlamış, sosyal güvenlik, bankacılık, telekomünikasyon, tarım, vergi reformu, mali 
yönetim, kamu ihalesi ve kamu borç yönetimi ile ilgili yasaları yürürlüğe sokmuştur. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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: 

: 

Son zamanlarda İcra ve İflas Yasasında yapılacak değişiklikler üzerinde durulmaktadır. 
Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.  Bu, özellikle güçlü bir 
şirket yönetimi ortamının oluşturulması bakımından çok önemli ve zamanında yapılmış bir 
çalışmadır.     

Son yıllarda yasa taslağı hazırlama konusunda uluslararası düzeyde geliştirilmiş yeni 
metotların henüz Türkiye’de uygulanmadığını da belirtmek gerekmektedir.   

Yeni yasa ve yönetmeliklerin maliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi yasa hazırlama 
sürecinin ayrılmaz parçası olmalıdır. 
Yasal düzenlemeler, bunları uygulayacak kurumların niteliği, ekonomiye getirdikleri yük, ya da 
istismar ve yolsuzluk için doğuracakları fırsatlar gibi sorular dikkate alınmaksızın kabul edilirse 
yarardan çok zarar getirir. 
Son yirmi yıldır Avrupa Birliği üyeleri önerilen yasaların etkilerinin değerlendirilmesi için çeşitli 
metotlar geliştirmiştir.  Türkiye bu metotları incelemeli ve bunların Türk sistemine kazandırılması 
için stratejiler geliştirmelidir.    

Adli Reform  

Adli sistemin daha etkin olması ve daha iyi performans göstermesi hem yatırımcıların 
kararları için hem de adalet sistemine erişimdeki hakkaniyet için önemli bir ön şarttır.   

Türkiye’de son yıllarda daha çok yasal düzenlemeler üzerinde durulmakla beraber, gerekli kurumların 
oluşturulması ve adliyenin modernleştirilmesi adaletin daha da geliştirilmesinin anahtarı olacaktır. 
Sözleşmeye dayalı hakların ve mülkiyet haklarının korunmasını ve uygulanmasını sağlayacak yeterli 
yasal ve kurumsal çerçeve olmazsa girişimciler yatırım yapmaya istekli olmayacaktır. 
Vatandaşların idare tarafından aldatılmasını önlemek için güçlü bir adalet sistemini içeren yeterli 
yaptırım mekanizmaları da şarttır. 
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Yapılacak kapsamlı adli reform programının başlıca bileşenleri şunlardır; bağımsız ve 
hesap verebilir bir adli sistemin oluşturulması, verimli/etkin bir adli sistemin 
oluşturulması, sağlam ve sürekli bir yasal eğitimin sunulması ve adalete ve kamu bilincine 
erişimin kolaylaştırılması.   

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından önerilen 
standartlardan yola çıkılarak, toplumların adli reform yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmeye 
yönelik bir metot geliştirilmiştir.  Bu metotta altı kategoriye ayrılmış 30 farklı gösterge 
kullanılmaktadır: 1) hakimlerin kalitesi, eğitimi ve çeşitliliği; 2) yetki ve yasal güçler; 3) mali 
kaynaklar; 4) yapısal güvenlik önlemleri; 5) hesap verebilirlik ve şeffaflık; ve 6) adaletin verimliliğini 
etkileyen hususlar.  Türkiye kendi adli sistemini değerlendirmek için bu metodu kullanmak 
isteyebilir. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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: 

: 

Bağımsız ve Hesapverebilir Bir Adli Sistemin Oluşturulması:    

Türkiye’de politik etkiler, baskı ve tartışmalar, hakimlerin ve savcıların işlerini 
güçleştirmekte ve adli sistemin bağımsızlığına zarar vermektedir.   

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan, Global Rekabet Raporu 2001-2002, Türkiye’yi adli 
bağımsızlık alanında Macaristan ve Polonya’nın gerisinde sıralamıştır. 
En temel düzeyde, her hakim önündeki taraflardan bağımsız olmalıdır.  Hakimler karar verirken 
taraflardan kaynaklanan uygunsuz etkileme biçimlerini (rüşvet ya da tehdit gibi) değil yasaları ve 
gerçekleri dikkate almalıdır. 
Hakimlerin bağımsızlığına ek olarak, mahkemeler yapısal olarak da bağımsız olmalıdır.  Adli sistem  
diğer yürütme organlarından ve, en azından bir dereceye kadar, kamu baskısından etkilenmemelidir. 

Etkin ve Verimli Bir Adli Sistemin Oluşturulması: 

İhtilafların ve davaların karara bağlanması süreci Türkiye’de çok yavaş işlemektedir. 

Temel Hususlar 

İhtilafların sayısı artmakta, bu da mahkemelerde yıllar boyu süren beklemedeki davaların sayısını 
giderek yükseltmektedir.  1999 Türkiye İstatistik Yıllığı’na göre, ticari mahkeme hakimlerinin sayısı 
son beş yılda değişmezken, bu alandaki davalar %40 artmıştır.  Türkiye’de davalar enaz 1 yıl ve 
çoğunlukla daha uzun sürmektedir.  Mahkeme idaresi ve dava yükü yönetimi etkin değildir. 
TÜSİAD tarafından yapılan ve “Adli Sistemin Kalitesi” konulu, Kasım 1998 tarihli raporda 
yayınlanan anket, adli sistemin yavaş çalışmasını sistemin en büyük problemi olarak görmektedir. 
Adli sistemin teknik altyapısında da eksiklikler vardır.  Binaların ve ekipmanın yetersizliği, adalet 
sisteminin verimli işleyişine engel teşkil etmektedir. 
Adli sistemde çalışan personelin maaşları ve çalışma koşulları yeterli değildir. 

Önerilen Tedbirler   

Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi adli sistem de kendi organizasyonu, idaresi ve kaynaklarının 
en etkin şekilde kullanılması bakımından uluslararası deneyimlerden yararlanabilir.  Bu amaçla, 
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kaynak tahsisatı yönetim sistemlerinde ve bütçe prosedürlerinde kullanılmakta olan metotlar gözden 
geçirilerek idari verimliliğin artırılması için gereken önlemler önerilmelidir. 
Adli sistemin verimliliği sorumlulukların hakimler, yardımcı hakimler, katipler, mahkeme idarecileri 
ve diğer mahkeme personeli arasında uygun şekilde dağıtılmasına bağlıdır.  Uluslararası deneyimler 
hakimlerin mahkeme katiplerinden ve idarecilerden yeterli yardım alması halinde verimliliğin 
gerçekten arttığını göstermiştir. 

: 

: 
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: 

: 

: 
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: 

Ayrıca farklı dava türlerini uygun şekilde ayırt eden dava yönetimi prosedürlerinin getirilmesi de 
adaletin etkinliğini artırmada önemli rol oynayabilir. 
Son zamanlarda hukuk sistemlerinin çoğunda, ihtilafları çözerek ya da hafifleterek adaletin işgücünü 
azaltan kurumların geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. 
Mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik mevcut sistemin etkinliği de değerlendirilmeli ve 
iyileştirilmesi için öneriler getirilmelidir. 

Sağlam ve Sürekli Bir Yasal Eğitimin Hazırlanması: 

Mevcut hukuk eğitim sisteminin niteliği ve yeterliliği değerlendirilmelidir. 

Müfredatta değişiklik yapılırsa ve modern öğretim teknikleri kullanılırsa hem üniversitelerdeki hukuk 
eğitim seviyesi hem de yasa uygulayıcılarının sürekli yasal eğitimi seviyesi geliştirilebilir. 

Hakimlerin ve diğer mahkeme personelinin eğitilmesi yoluyla, adli sistem içinde 
kapasitenin geliştirilmesi adalet sisteminin etkinliğinin ve performansının artırılmasına 
yönelik önemli bir tedbirdir.   

Kapasitenin geliştirilmesi yeni hakimlerin eğitilmesiyle ve görevdeki hakimlere sürekli eğitim 
verilmesiyle ilgilidir.  Adalet sistemi gibi merkezi olmayan bir sistemin reformunda, özellikle sürekli 
eğitim konusunda uzaktan eğitim ve e-eğitim imkanları son derece yararlı olabilir. 

Adalete ve Kamu Bilincine Erişimin Yaygınlaştırılması:  

Yoksul kesim fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacak ve onları eşit olmayan 
muamelelerden koruyacak yasal haklardan hala yoksundur.  Adalete erişim her Türk 
vatandaşı için mümkün olmalıdır. 

Kurumsal reform ve özellikle de yasal kurumların reformu yeterli bilinç artırma ve kamu eğitimi 
faaliyetleriyle desteklenmelidir.  Bu reformlardan nihai olarak yararlanacak taraf olan kamuoyu, 
öngörülen kurumsal değişiklikler, getirilecek standartlar ve reformlardan beklenen sonuçlar 
konusunda bilgilendirilmelidir. 

Üstesinden Gelinmesi Gereken Zorluklar:  

Üstesinden gelinmesi gereken Zorluklar karmaşık olup herhangi tek bir basit modele 
uymamaktadır.  Adalet reformu için etkili bir strateji geliştirmeden önce Türkiye’nin 
adalet sistemi dikkatle ve eleştirel gözle incelenmelidir. 

Adalet sisteminin üyeleri, barolar ve sivil toplum örgütleri Türkiye’deki adalet sisteminin nasıl 
geliştirileceği konusunu bir süredir görüşüp müzakere etmektedirler.  Aynı zamanda, Hakimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden düzenlenerek adalet sisteminin tamamen bağımsız hale 
getirilmesi ve adil, hızlı, etkili ve verimli adalet hizmeti sunan ara temyiz mahkemeleri oluşturulması 
hususları da sürekli müzakere halindedir.  Usul kanunlarının değiştirilerek mahkemelerdeki davaları 
ve kararların infazını hızlandıracak ve mahkeme idaresini iyileştirecek yeni düzenlemelerin 
getirilmesi de planlanmaktadır. 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek etkili bir reform stratejisi hazırlayabilmek ve buradaki 
hedeflere ulaşabilmek için adalet sektörünün Türkiye’deki yetkililerce kapsamlı olarak gözden 
geçirilmesi ve bu alandaki uluslararası deneyim ve uzmanlıktan da yararlanılması önemle tavsiye 
edilmektedir.   

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Dünya Bankası kendi üye ülkelerindeki adalet reformu insiyatiflerinin birçoğunu 
desteklemiştir.  Bankanın yasal ve adli reform programları doksanlı yıllardan bugüne 
önemli oranda genişlemiştir.    

Banka 1991 yılında yönetim konusundaki faaliyetlerine başlamasından bu yana, ve yasaları 
uygulayacak ya da değiştirecek yeterli altyapı olmaksızın sadece yasaları meclisten geçirerek istenen 
reformların yapılamayacağının ülkeler tarafından da fark edilmesiyle birlikte, adli reformları da ele 
almaya başlamıştır. 
Daha sonra, ihtilafları çözmek ve ihtilaf mekanizmalarından ve nitelikli ve uygun maliyetli temsil 
hakkından yararlanabilmek için gereken kurumların kurulması ve yenilenmesi üzerinde durulmuştur. 
Projelerin ülkenin ihtiyaçlarını karşıladığından ve belirlenen hedeflere ulaştığından emin olmak için 
adalet sisteminin değerlendirilmesi çok önemli bir ön şarttır. 
Ülkeler uzun vadeli yasal ve kurumsal reform konusunda daha bütüncül bir yaklaşım benimsedikçe 
yasal ve adli reform projeleri de sürekli olarak gelişmektedir.  Yasal ve adli reformun temel 
unsurları arasında tayin, finansman ve disiplin prosedürlerinde iyileştirmeye giderek adli bağımsızlığı 
artırmak; adli idareyi ve dava yönetimini modernleştirmek; ve hakimleri ve mahkeme personelini 
eğitmek sayılabilir.  Bugüne kadar Banka Latin Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu 
Asya bölgelerinde 18 ayrı yasal ve adli reform projesine destek vermiştir ve 10 proje daha hazırlık 
aşamasındadır. 
Banka kendi üye ülkelerinin adli reform çabalarına sadece kredi vererek değil, aynı zamanda 
Kurumsal Kalkınma Fonundan (IDF) hibe yapmak yoluyla da destek olmaktadır.  IDF hibeleri 
kullanıcı devletler tarafından uygulanmaktadır ve yasal ve adli reformlara destek olabilir.  
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ARJANTİN 
Mahkeme Geliştirme Projesi Modeli 

 
1992 yılında IDF hibesi ile yapılan “1992 Adli Sektör Çalışması” ve bunun ardından 1995 yılında çeşitli 
paydaşların yer aldığı bir seminerle, Ulusal Adli Reform Programının tanımlanması konusunda devlete 
yardımcı olundu.  Adli verimliliğin ve kalitenin iyileşmesi ve adaletin yaygınlaştırılması bu programın 
kapsamındaki başlıca hususlardan birkaçıydı.  Programın ilk adımı olarak, (a) mahkeme yönetimi; (b) adli 
becerilerin geliştirilmesi; ve (c) değerlendirme ve yayma şeklindeki üç unsur yardımıyla adli idari reformun 
gerçekleştirilmesini destekleyen koşulların belirlenmesi, oluşturulması ve değerlendirilmesine yönelik bir 
Mahkeme Geliştirme Projesi Modeli hazırlandı.   
 

EKVATOR 
Adli Reform Projesi 

 
1990’lı yılların başında, Devletin modernleştirilmesi için gündeme adli reform eklendi.  1994 yılında, adli 
sektör gözden geçirilerek yasal ve adli sistem değerlendirildi ve reform için önerilerde bulunularak Adil Reform 
Projesinin temeli atıldı.  Paydaşları içeren, uzun vadeli bir reform gündemini, öncelikleri ve bağışçı 
koordinasyonunu belirleyen genel bir adli reform stratejisi planlandı.  Ekvator’un Adli Reform Projesinde dört 
unsur vardır: (a) dava idaresi ve bilgi desteği; (b) mahkemeye bağlı aracı merkezler; (c) sivil toplumun 
başlattığı faaliyetleri ve mahkemelerin yeniliklerini destekleyen özel bir yasa ve adalet fonu, hukuk profesörleri 
için mesleki geliştirme programı, yasal eğitimin durumu ile ilgili bir çalışma, aracı pilot merkezleri ile ilgili 
araştırma ve değerlendirme ve yoksul kadınlar için yasal hizmet pilotları gibi unsurları olan bir yasa ve adalet 
programı; ve (d) altyapının yeniden şekillenmesi ve mahkeme altyapısı standartlarının geliştirilmesi. 
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20. SİVİL TOPLUM 

Türkiye’nin Kalkınmasında Sivil Toplumun Görevlendirilmesi  

Türkiye’nin kalkınmasında sivil toplumun daha fazla görev alması (stratejileri 
tasarlamada ve programları uygulamada) hükümetin gösterdiği çabaları vatandaşlar 
nezdinde daha etkin ve daha hedefe odaklanmış görünmesini sağlayacaktır.   

Uluslararası alanda, kalkınmada sivil toplumun rol alması son yirmi yılın önemli eğilimlerinden biri 
olmuştur.  Kamu kesimi, özel sector ve sivil toplum örgütleri arasındaki, özellikle yoksul ve 
ekonomik risk taşıyan kesim için sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydaların sağlanmasında etkili 
olmuştur. 

: 

: 

: 

 
Sivil Toplum Neden İşin İçinde Olmalıdır? 

 
Uluslararası deneyimler sivil toplum gruplarının projelere ve politika diyaloguna katılmasının kalkınma 
sonuçlarını çeşitli şekillerde iyileştirdiğini göstermiştir:  
 

 Kamu-özel sektör işbirliğinin anlaşılması ve teşvik edilmesi için ortak bir zemin oluşturarak reformlara, 
ulusal yoksulluğun azaltılmasına ve kalkınma stratejilerine yönelik kamusal uzlaşma ve yerel düzeyde 
sahiplenme duygusunu güçlendirerek; 
 Yoksul ve marjinal nüfus başta olmak üzere paydaşlara seslerini duyurma imkanı vererek ve onların 
görüşlerinin politika ve program kararlarında dikkate alınmasını sağlamaya yardımcı olarak; 
 Yerel bilgi sağlama, yardımları hedefleme ve topluluk düzeyinde sosyal sermaye oluşturma yoluyla 
kalkınma programlarının etkisini güçlendirerek ve arttırarak; 
 Yerel sorunları çözmek için katılımcı yaklaşımların yanı sıra yenilikçi fikir ve çözümlere de yer vererek; 
 Özellikle kamu sektörünün güçlü olmadığı ortamlarda ya da uzlaşmaya varılamayan ortamlarda 
profesyonel uzmanlık temin ederek ve etkili hizmet sunma kapasitesini artırarak; 
 Etkin yönetim için uygun ortama katkıda bulunmanın yanı sıra kalkınma faaliyetlerinde kamu sektörüne 
şeffaflık ve hesap verebilirlik kazandırarak.    

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

Türkiye’deki sivil toplum giderek güçlenmektedir.  Türkiye son dört yılda toplumun daha 
fazla katılımını sağlama konusunda önemli adımlar atmıştır ve bu deneyimlerinden 
yararlanabilir. 

Türk toplumunda güçlü bir topluluk yükümlülüğü geleneği mevcuttur.  Vatandaşlar yardım dernekleri 
veya vakıflar kurar ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için yerel gruplara sürekli fon akışı vardır. 
Piyasa ekonomisinin ve demokratik eğilimlerin güçlenmesi ve son yıllarda Türkiye’yi sarsan şoklar, 
sivil toplum örgütlerini harekete geçmeye ve destek olmaya itmiştir.  Bu önemli olaylar arasında 1999 
depremleri, 2001 ekonomik krizi, global bilgi toplumunun artan önemi, sürdürülebilir kalkınma ile 
ilgili uluslararası forumlar ve AB’ye giriş süreci sayılabilir. 
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Umut verici gelişmelere rağmen, Türkiye’de devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
etkin iletişim mekanizmaları ve işbirliği kısıtlıdır.   

Hükümet son birkaç yıldır kalkınma konusundaki bazı hususlarda sivil toplum kuruluşlarından da 
yardım almaya istekli olmakla beraber, aşırı uç hareketleri teşvik etmemek için bazı cephelerde hala 
tedirginlik vardır. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Katılımcı karar verme mekanizmaları ve toplum odaklı kalkınma; muhtemelen Türk toplumunun 
geleneksel ataerkil yapısı nedeniyle, Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (STK) için nispeten yeni 
kavramlardır. 
STK’leri yasal düzenleyici sistem karmaşıktır.  Gönüllü kuruluşlar için merkezi düzeyde Bakanlar 
Kurulundan, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına ve icracı bakanlıklara kadar çeşitli düzenleme ve 
izleme organları mevcuttur.  Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bankası, vakıfların 
işlevleri üzerinde yetki sahibidir.   Sistemin basitleştirilmesi gerekmektedir. 
STK’lerin çoğu ya proje geliştirebilecek teknik uzmanlığa sahip değildir ya da yenilikçi fikirlerine 
rağmen mali sorunlarla karşı karşıyadır. 

Türkiye’nin kalkınma sürecine STK’lerin daha çok katılmasını sağlamak için bazı 
önlemler alınabilir.   

Yeterince şeffaf ve hesap verebilir düzeyde olan ve düzenli aralıklarla denetlenen STK’ların 
kurulmasını ve bunlara fon sağlanmasını kolaylaştıran uygun yasal çerçeve olmalıdır.  Bu bağlamda, 
“Dernekler Yasası” tekrar incelenmeli ve STK’ların önerdiği değişiklikler üzerinde düşünülmelidir. 
Temel hususlarla ilgili kamu diyalogunda STK’ların rol oynayabileceği forumlar devlet tarafından 
oluşturulabilir.   
STK’lara kalkınma projelerinin 
uygulanmasını ve izlenmesini içeren 
sözleşmeler için daha fazla imkan 
tanınabilir. 
Hükümet, çoğu zaman döner sermaye 
mekanizması kurularak bütçe dışı gelir 
elde etmek amacıyla kullanılan, 
“Devletin Düzenlediği Hükümet Dışı 
Kuruluşlara” öncelik vermekten 
kaçınmalıdır.  Bu genellikle, 
üniversitelerdeki danışmanlık 
hizmetlerinden kitapların, broşürlerin 
ve kitapçıkların bakanlıklar tarafından 
yayınlanıp satılmasına kadar uzanan gelir türlerine doğrudan ulaşma imkanı sağlanması metoduyla ait 
bütçe kontrollerini dengelemede kullanılır. 

Sivil Toplum Örgütleri: Türkiye’deki Mevcut Durum 
 
Türkiye yaklaşık 60.000 dernek, 2.000’in üzerinde vakıf, 1.000 
işçi sendikası ve yaklaşık 500 meslek örgütünden oluşan toplam 
65.000 örgüt vardır.  Ancak, bunların 35-40.000 tanesi cami 
yapma derneği, köy güzelleştirme derneği ya da cadde 
temizleme derneği gibi küçük çaplı yerel sivil insiyatiflerdir.  
Sadece 10-15.000 tanesi kapsamlı faaliyetleri, çok sayıda üyesi 
ya da destekçisi ve planlı ve profesyonel bir çalışma programı 
olan sivil toplum örgütüdür.  Federasyonların ya da örgütlerin 
şubeleri veya alt birimleri ayrı ayrı sayılmazsa STK’ların sayısı 
2-3.000’e düşer.  Bu STK’lar dinamik, işlevsel ve gelecek 
vadeden bir grup oluşturmaktadır. 
 

Hükümet fırsat oluşturma ve kural koymanın ötesine geçmeme konusunda dikkatli olmalıdır – doğası 
gereği sivil toplumun kendi kendine gelişmesi önemlidir. 

Banka, özellikle beşeri kalkınma ve çevre sektöründeki Türk STK’leriyle iyi ilişkiler 
içindedir.    

Dünya Bankası politika hususlarında önde gelen STK beyinlerinden biri olan TESEV (Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) ile teknik işbirliği içindedir.  Banka’nın etkin devlet konusunda 
Türkiye’ye verdiği genel destek kapsamında hibeyle sağlanan fonlar TESEV’e yolsuzlukla mücadele 
anketleri yapma imkanı vermiştir. 
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Temel Eğitim Projesi çerçevesinde, Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) annelere çocuklarını 
okula hazırlama konusunda eğitim vermiştir.    

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Yaşamın kalitesini yükseltmek için çalışan KOBİ Kalkınma Vakfı (MEKSA) ve Beyaz Nokta 
Vakfı Banka’ya Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili stratejik düşünce girdileri sağlamıştır.   
Banka Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) gibi çevresel 
STK’lara sık sık danışarak onların, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin planlanması, yönetimi ve 
korunması ile ilgili küçük projelerde kazandıkları deneyimlerden yararlanmaktadır.   
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Bankanın finanse ettiği Sanayi Teknolojisi Projesini 
uygulayan kurumdur. 
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRMP)’nin Yerel İnisiyatifler alt başlığı, illerin, ilçelerin ve yerel 
toplulukların önerilerinden yola çıkılarak, özenle seçilen projelerin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu kanalıyla (SYDTF) güçlendirilip finanse edilmesini amaçlamaktadır.  Bu 
çerçevede bir STK Danışma Kurulu kurulmuştur. 
Küçük Hibeler Programı (SmGP) marjinal ve korunmaya muhtaç grupların uygulanmakta olan 
sosyal projelerle ilgili genişletilmiş sosyal diyaloga katılmasına yönelik projeleri uygulayacak 
kapasitedeki yerel STK’lara küçük ölçekli finansman sağlayan Dünya Bankası bağış mekanizmasıdır.  
Bugüne dek 11 STK yıllık yarışmalarda bu tür hibelere hak kazanmış ve becerilerini geliştirme ve 
sosyal sermayenin çoğaltılmasına katkıda bulunma fırsatları yakalamıştır. 

Banka, Türkiye’deki sivil toplumun kalkınması için daha uygun bir ortam sağlama 
çabalarına katkıda bulunmak istemektedir.  Bu katkı kapsamında:    

Bankanın finanse ettiği projeler dahilinde topluluk bazlı kalkınma fırsatlarını genişletmek,  
Program ve proje tasarımı konusunda, hükümetle ortak çalışma içinde STK’lara daha fazla danışmak, 
Türkiye’deki STK’ların de katıldığı uluslararası forumları desteklemek düşünülebilir.   
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