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I. G İ R İ Ş 

1970'li yıllarda yüksek KİT açıklan, daha sonra
ki dönemde ise konsolide bütçe açıkları nedeniyle 
oluşan kamu açıkları ekonomide yaşanan istikrar
sızlıkların temel nedenini oluşturmuştur. Özellikle 
1990 yılından itibaren kamu açıklarının boyutu 
sürekli artış eğilimi göstermiş ve gayri safi mil
li hasılanın yüzde 16'sına ulaşmıştır. Açıkların 
borçlanma ile finanse edilmesi ise bir yandan faiz 
giderlerini kamunun taşıyamayacağı boyutlara ulaş
tırmış, diğer yandan bankacılık sisteminin reel sektö
rü desteklemesini engellemiştir. Dalgalı ve yetersiz 
ekonomik büyüme yüksek reel faizlerle birleşince 
kamu borç stoku sürekli artmıştır. Böylece, Türkiye 
ekonomisi, içine düştüğü borç-faiz kısır döngüsünü 
bir türlü aşamamış ve borcun sürdürülebilirliği soru
nu sürekli gündemde kalmıştır. 

Özellikle 1990 sonrası siyasi istikrarsızlığın 
yoğunlaştığı ortamda, istikrarsız para, kur ve mali
ye politikaları, dalgalı büyüme, yüksek enflasyon 
ve zaman zaman ortaya çıkan ödemeler dengesi 
sorunları, sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle 
birlikte, Türkiye ekonomisini global ve yerel krizle
re karşı dayanıksız hale getirmiştir. Krizleri aşmaya 
yönelik politikalar ise, yapısal ve yılların birikimi 
olan sorunlar nedeniyle, adeta yeni krizleri davet 
etmiştir. 

Son yıllarda ise borç stokunun yanı sıra, dış 
ticaret ve cari işlemler açıkları da rekor düzeylere 
ulaşmış ve her türlü iç ve dış şoklara karşı ekono
minin kırılganlığını artırmıştır. İthalata ve tüketi-

D 



me dayalı, istihdam yaratmayan büyümeyi finanse 
etmek için borç stoku artırılmış ve sıcak paraya tes
lim olan bir ekonomik yapı oluşmuştur. 

Ekonomide son dörtbuçuk yılda yüksek oranlı 
büyüme yaşanmasına rağmen, vatandaşımızın refa
hına yansıyan bir gelişme bulunmamaktadır. Büyü
menin temel sürükleyicisi olması beklenen iç talep 
halen yeterli düzeyde değildir. Yatırımlar da iste
nen seviyeye ulaşmamıştır. Yerli ve yabancı ser
maye yeterince yatırım yapmamaktadır. Doğrudan 
yabancı sermaye daha ziyade hazır kurulu tesislerin 
satın alınmasına yönelmektedir. Büyümenin bütün 
sektörlere yayılmamış olması diğer bir sorundur. 
Kalıcı, sürdürülebilir ve bütün sektörleri kapsayan 
bir büyüme sağlanmadan vatandaşın refahına olum
lu yansıyacak bir gelişme sağlanması mümkün 
değildir. 

Uygulanan kur politikası sonucu, ara malları üre
timinin yeterince artmadığı, üretim için gerekli olan 
ara mallarının birçoğunun yurt içi üretim yerine 
ithalatla karşılandığı görülmektedir. Bunun sonucu 
olarak da bir yandan ihracat giderek artan oranda 
ithalata bağımlı hale gelmekte, diğer yandan istih
dam artışı sınırlı olmaktadır. 

Cari açık, dış ticaret açığı ve borçlanmada Cum
huriyet tarihinin rekorları kırılmıştır. Birtakım rant 
çevreleri, ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde görül
meyen ölçüde yüksek kazançlar elde etmektedirler. 
Bu durum ekonominin kontrolsüz bir şekilde sıcak 
para akınına uğramasına neden olmaktadır. 
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Türkiye 'de şu anda 80 milyar doların üzerinde 
sıcak para olduğu bilinmektedir. Bir yandan bu para
ların sahipleri, aldıkları faizden ve döviz kurundaki 
düşüşten dolayı çok yüksek oranlarda reel kazanç 
elde etmekte iken, diğer yandan da sıcak paranın 
kurlar üzerinde yaptığı baskı nedeniyle ekonomide
ki göstergelerde sanal iyileşmeler görülmektedir. 

İşsizlik hala en önemli sorun olmaya devam 
etmekte, özellikle eğitimli işsizler çığ gibi büyü
mekte, gençlerimiz gelecekten ümitlerini kesmekte
dir. Gelir dağılımında kayda değer olumlu gelişme 
olmamış, vatandaşlarımızın alım gücü gerilemiş, 
yoksulluk ve açlık sınırının altındaki kişi sayısı art
mıştır. 

Tarımdaki uygulamalar çiftçilerimizi gübre ve 
ilaç alamaz, tarlasını ekemez, çarşıya pazara çıka
maz hale getirmiştir. Bir çok ürünün üretim alanları 
sınırlandırılmıştır. 

Esnaf, sigorta primi ve vergi borçlarını bile öde
yemeyecek duruma gelmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi sürekli ve sürdürülebi
lir bir büyüme sağlamayı, cari açığı makul düzey
lere çekmeyi ve borç stokunun vadesini uzatarak 
sürdürülebilir bir hale getirmeyi öncelikli hedef 
olarak kabul etmekte ve sosyal devlet ilkesinin 
gereği olarak programı sosyal destek projeleriyle 
güçlendirerek daha insani bir boyut kazandırmayı 
hedeflemektedir. 

"Tek Başına İktidar" hedefiyle Türk milletinin 
huzuruna çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, Türki-
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ye'nin ekonomik sorunlarını çözecek ve vatandaşla
rımızın refah seviyesini artıracak program, proje ve 
kadrolara sahiptir. 

II . T K M K L A M A Ç VE P O L İ T İ K A L A R 

İstihdam yaratmayan ve vatandaşın refahına yan
sımayan büyüme, bozulan gelir dağılımı, sürdürüle
mez boyutlara ulaşan borç stoku, yüksek dış ticaret 
ve cari işlemler açıkları, yüksek reel faiz. gerçekçi 
olmayan kur politikası, ithalat bağımlısı üretim ve 
ihracat, giderek yabancılaşan bir finans sektörü, 
sıcak paraya ve dış borçlanmaya dayanan kırılgan 
yapı ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu temel 
sorunlardır. 

Bu kronikleşen temel sorunları aşarak, rekabet 
gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmek ve 
toplumun refah düzeyini artırarak sosyal dokuyu 
güçlendirmek amacıyla; Milliyetçi Hareket Partisi 
ülkemizin kendi imkan ve şartları ile doğal ve beşe
ri kaynaklarını dikkate alan bağımsız ve milli bir 
"Ekonomi Programı" uygulamaya koyacaktır. 

Uygulayacağımız beş yıllık Ekonomi Programı
nın temel amaçları şunlardır: 

• İstihdam dostu, sürdürülebilir bir büyüme orta
mını tesis etmek, 

• İşsizlik ve yoksulluğu azaltmak ve gelir dağılı
mını daha adil hale getirmek, 

• Rekabetçi bir kur politikası uygulamak, üretim 
ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltarak rekabet 
gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesis etmek, 
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• Ekonominin dış kaynak bağımlılığını azalta
rak şoklara dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığı 
azaltmak, 

• Kamu ve özel sektör borç stokunu sürdürülebi
lir bir seviyeye indirmektir. 

Programın temel amaçlan çerçevesinde; 

• Rekabetçi piyasa ekonomisi geliştirilecek ve 
hukuki alt yapısı güçlendirilecektir. 

• Yüksek katma değerli mal ve hizmet üreten, 
yenilikçi bir üretim ekonomisi tesis edilecektir. 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaştırıla
caktır. 

• İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek girirşimciler 
için uygun iklim oluşturulacaktır. 

• Mali sistem ve sermaye piyasaları güçlendirile
cek ve küçük yatırımcı korunacaktır. 

• Kamu mali yönetimi ve mali kontrol sistemi 
etkin hale getirilecektir. 

• Ekonomide kayıt dişilik azaltılacaktır. 

• Tarım sektörü modernize edilerek verimlilik 
artırılacak ve tarımsal ürünler işlenerek katma değe
ri yükseltilecektir. 

• KOBİ ' ler in finansman imkanları artırılarak 
uluslararası alanda rekabet edebilecek bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 

• Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştiri
lerek dış bağımlılık azaltılacaktır. 
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• Ulaştırma altyapısı geliştirilerek, yaygın, hızlı, 
güvenli ve ucuz bir ulaştırma sistemi tesis edilecek
tir, 

• İhracattaki artışı sürdürülebilir kılacak gerçek
çi bir döviz kuru politikası uygulanacak, teşvik sis
temi etkin hale getirilecektir. Üretimin ve ihracatın 
ithalat bağımlılığı azaltılacaktır. 

• Ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşların eşgü
düm içinde çalışması ve daha etkin bir ekonomi 
yönetiminin sağlanması için Ekonomi Bakanlığı 
kurulacaktır. 

III. RAKAMSAL HEDEFLER 

2008-2012 dönemini kapsayan beş yıllık "Üreten 
Ekonomi Programı" makul ve ulaşılabilir hedefler 
öngörmektedir. Makroekonomik model çerçevesin
de yapılan hesaplamalar programın hedeflerinin 
gerektirdiği mali yükümlülükleri de kapsamakta
dır. 

Temci Ekonomik Hedef ve Öngörüler 
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Yukardaki tabloda yer alan hedeflere göre, beş 
yıllık sürenin sonunda ortalama yüzde 7 büyüyen, 
kişi başına milli geliri 10 bin dolara yaklaşan, yıllık 
700 bin istihdam yaratan, işsizlik oram yüzde 7'lere 
düşmüş, cari işlemler açığının GSMH'ya oranı yüz
de 5'e, kamu borç stokunun GSMH'ya oranı ise yüz
de 35'e düşmüş, enflasyonu yüzde 3'lerde istikrar 
kazanmış, 200 milyar dolar ihracat yapan, istikrarlı 
ve güçlü bir Türkiye öngörülmektedir. 

IV. UZUN VADELİ EKONOMİK 

GELİŞME STRATEJİSİ 

2023 yılını hedefleyen uzun vadeli stratejimizin 
temel amacı, ülkemizin çağdaş değerlere sahip, 
küresel düzeyde etkili ve ekonomide dünyanın ilk 
10 ülkesinden biri olan "lider ülke" konumuna yük
seltilmesidir. 

Dünya standardında üreten, gelirini adil payla
şan, insan hak ve hürriyetlerini güvenceye alan, top
lumun yaşam kalitesi yükselmiş, bilgi toplumuna 
dönüşmüş bölgesel ve küresel düzeylerdeki karar
larda etkin söz sahibi olan bir Türkiye uzun vadeli 
gelişme stratejisinin temel hedefidir. 

Öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmada; devle
tin yeniden yapılandırılarak etkinleştirilmesi; toplu
mun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi; gelir 
dağılımının adil hale getirilmesi; bilim, teknoloji ve 
yenilik yeteneğinin güçlendirilmesi; yeni teknoloji
lerin geliştirilmesi; altyapı hizmetlerinde etkinliğin 
artırılması ve çevrenin korunarak ekonomik ve 

_ — B • • • 



M i l l i y e t ç i Hareket P a r t i s i - -

sosyal yapıda dönüşümün gerçekleştirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Genç nüfusu, milli gelişme bilin
ci, müteşebbis ruhu, kurumsallaşma yolunda ilerle
miş piyasa ekonomisi, uluslararası rekabete açık 
sanayi yapısı, kıtalararası ulaştırma ağları, doğal 
kaynakları ile tarihi ve kültürel zenginlikleri Tür
kiye'nin toplumsal dönüşümü gerçekleştirmesine 
katkıda bulunacaktır. 

İç kaynakları harekete geçirerek, ileri teknoloji 
kullanan, yüksek katma değer ve istihdam yaratan, 
uluslararası standartlara uygun bir üretim yapısı 
hedeflenmektedir. 

Ülkemiz; dünyanın önemli enerji dağıtım mer
kezlerinden biri olmanın ötesinde, alternatif enerji 
kaynakları ve katma değerli enerji ürünleri üretim 
kapasitesine sahip olarak piyasanın aktörlerinden 
biri haline gelecektir. 

Türkiye'nin birikimini dünya ile paylaşması ve 
böylece dünya barış ve refahına katkı sağlaması 
için, bölgesel ve uluslar arası düzeyde ekonomik 
ve siyasi işbirliğini geliştirmek ve bu birliktelikleri 
yönlendirme güç ve kabiliyetine sahip olmak gerek
mektedir. 

Avrasya Bölgesi, Türkiye'nin gerçek ekonomik 
büyüme potansiyelini ortaya koyması ve daha etkin 
bir konuma gelmesi için önemli fırsatlar sunmakta
dır. Bölge ülkeleri ile ilişkiler ağını, sıkı ve kalıcı 
bağlar haline dönüştürerek, bölgeye yönelik yeni 
ekonomik ve siyasi girişimlerin yapılması ve bölge
de bugüne kadar gerçekleştirilen işbirliğinde ileri 
aşamalara ulaşılması önem taşımaktadır. 
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Uzun vadeli ekonomik gelişme stratejisi çerçe
vesinde Türkiye'nin, 2023 yılına kadar yıllık orta
lama yüzde 7 dolayında büyümesi, her yıl 700-750 
bin civarında yeni istihdam sağlaması, kişi başına 
gelirin 25 bin dolar düzeyine çıkması ve dönem 
sonunda dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi 
hedeflenmektedir. 

Öngörülen hedeflere ulaşmada; piyasaların ve 
devletin birbirini tamamlayıcı rol oynaması esas ola
caktır. Bu çerçevede, devletin düzenleme, gözetim 
ve denetleme fonksiyonları geliştirilecek, merkezi 
ve yerel hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu 
sağlayacak idari ve mali yapılanma tesis edilecek, 
reel sektör desteklenecek ve milli öncelikler doğrul
tusunda sivil toplum yapılanmalarının güçlenmesi 
sağlanacaktır. 

V. BÜYÜME VE İSTİHDAM 

1. Büyüme 

Son yıllarda ülkemizde istihdam yaratmayan, 
vatandaşın refahına yansımayan, ithalata ve tüketi
me dayalı büyüme anlayışı hakim olmuştur. Büyü
me rakamları incelendiğinde, sağlıklı ve kalıcı bir 
büyüme olmadığı görülmektedir. 

Milli Gelir 

GSMH *rtw (%) 

GSMH 
Fart b a i m a Q 

2002- 2006 yıllarında, GSMH sırasıyla yüzde 
7.9, 5.9, 9,9, 7,6 ve 6,0 oranında, GSYİH ise yine 
sırasıyla yüzde 7.8, 5.8, 8,9,7,4 ve 6,1 oranında 
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büyümüştür. Fert başına G S M H ise 2006 yılında 
5.477 dolara yükselmiştir. 

2004, 2005 ve 2006 yıllarında açıklanan yüksek 
büyüme rakamları büyük ölçüde yapılan revizyon
lardan kaynaklanmaktadır. 

TÜİK' in 2004 yılının ilk üç çeyreğine ilişkin 
büyüme oranlarını revize etmesi, 2004 yılı büyüme 
rakamlarını değiştirmiştir. Daha önce açıklanan ilk 
üç çeyreğin büyüme rakamları geçerli olsaydı 2004 
büyümesi yüzde 9.9 değil, yüzde 8.9, GSYİH de 
yüzde 8.9 değil, yüzde 8.1 olarak gerçekleşecekti. 

2005 yılına ilişkin büyüme oranının beklentilerin 
oldukça üzerine çıkması ise, yılın ilk üç çeyreğine 
ilişkin büyüme oranlarının revize edilmesinden kay
naklanmıştır. 

TÜİK 2006 sonu itibariyle önceki üç çeyrek döne
me ilişkin oranlarda revizyona gitmiştir. Revizyon
lar sonucunda, 2006 yılının 9 aylık dönemini içeren 
büyüme rakamı 0.8 puan kadar yukarı çekilmiştir. 
Yine en yüksek revizyon önceki yıllarda da olduğu 
gibi tarım sektöründe olmuştur. Tarımı inşaat, tica
ret ve ulaştırma sektörü izlemiştir. Sonuç olarak, bu 
revizyon yüzde 5 civarında olan büyümeyi yüzde 
6 'ya çıkarmıştır. 

Sektörel bazda baktığımızda, 2006 yılında sana
yi üretimi yüzde 6.0 büyümüştür. İmalat sanayinde 
ise, 2005 ' te yüzde 4.8 olan büyüme 2006 'da yüz
de 5,8'e yükselmiştir. Özellikle tekstil ve giyim 
sanayinde 2005 yılındaki kadar olmasa da daralma 
devam etmektedir. İhracatımızın lokomotifi olan 
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tekstil 2004 yılında yüzde 1.5, 2005' te yüzde 11.8, 
2006 'da ise yüzde 1.2 küçülmüştür. Giyim ise 2004 
yılında yüzde 3.5 büyürken, 2005 ' te yüzde 12.4, 
2006 'da ise yüzde 5.0 oranında küçülmüştür. Teks
til ve giyimde Aralık 2006'daki düşüş ise çok daha 
ciddi boyutlarda (yüzde 5.4 ve 12.4) olmuştur. 

Ülkemiz ekonomisinde oluşan yurtiçi tasarruflar 
istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecini finan
se edecek yeterlilikte değildir. 2001-2004 dönemin
de , yıllık ortalama yüzde 25.3 olan özel tasarruf 
oranı 2005 yılında yüzde 17.1'e, 2006 yılında ise 
13.4 seviyesine gerilemiştir. Bu da ekonomide yapı
lan yatırımların iç tasarruflardan ziyade dış tasarruf
larla, başka bir ifadeyle borç ile gerçekleştirildiğini 
ortaya koymaktadır. Nitekim, yatırımları finanse 
edebilmek için alınan dış kaynağın G S Y İ H ' a oranı 
2001-2004 döneminde yıllık ortalama yüzde 3.2 
seviyesindeyken, 2005 yılında yüzde 5.3, 2006 
yılında da yüzde 8.4 seviyesine kadar tırmanmıştır. 

Bu büyümenin, ertelenmiş talep, yüksek cari 
açık ve borçlanma ile karşılanması sağlıklı ve sürdü
rülebilir olmadığını açıkça göstermektedir. 

Uygulanan kur politikası sonucu, ara malları üre
timinin yeterince artmamış, üretim için gerekli olan 
ara mallarının birçoğu yurt içi üretim yerine ithalat
la karşılanmıştır. Bunun sonucu olarak da ihracat 
giderek artan oranda ithalata bağımlı hale gelmiş, 
istihdam artışı da sınırlı kalmıştır. 

Bu nedenle, ekonomik büyüme vatandaşın sıkın
tılarına bir çözüm olmamıştır. Çünkü, büyümenin 
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temel sürükleyicisi olması beklenen iç talep halen 
yeterli düzeyde değildir. Yatırımlar da istenen sevi
yeye ulaşmamıştır. Yerli ve yabancı sermaye yete
rince yatırım yapmamaktadır. Doğrudan yabancı 
sermaye daha ziyade hazır kurulu tesislerin satın 
alınmasına yönelmektedir. Büyümenin bütün sektör
lere yayılmamış olması diğer bir sorundur. Kalıcı, 
sürdürülebilir ve bütün sektörleri kapsayan bir büyü
me sağlanmadan vatandaşın refahına olumlu yansı
yacak bir gelişme sağlanamayacaktır. 

İstikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme yapısının 
tesisi, gelişmiş ülkelerle olan kalkınmışlık farkının 
uzun vadede azaltılmasını sağlayacak orta-uzun 
dönemli kalkınma stratejilerinin belirlenmesi ve 
uygulamaya konulması ile mümkün olacaktır. Bu 
kapsamda, toplumsal kesimlerin aktif destekleri ve 
işbirlikleri de sağlanarak, bilgi ve teknolojiye daya
nan, rekabet gücü yüksek bir sanayileşme stratejisi
nin oluşturulması ve kamu kaynaklarının seçici bir 
yapı içinde bu amaca tahsis edilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek mal ve 
hizmet üreten alanlara yapılacak yatırımlara gerekli 
vergi, kredi, teşvik vb. destekler sağlanacak, yatı
rım için gerekli teknik ve fiziki altyapı kamu-özel 
sektör ortaklık anlayışı içinde gerçekleştirilecektir. 

Reel faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, gerçekçi 
bir kur politikası ve buna bağlı olarak cari işlemler 
açığının azalması, borç stokunun vadesinin uza
tılması sonucunda, ekonomide güven ve istikrar 
ortamı sağlanacak ve geleceğe ilişkin belirsizlik 
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azalacak ve yatırım için gerekli ekonomik ortam 
hazırlanmış olacaktır. 

Ekonominin orta-uzun vadede sağlıklı ve sürdü
rülebilir bir yapıya kavuşturulması için yalnız iç 
talebi değil, dış talebi de dikkate alan bir ekonomik 
yapı oluşturulacaktır. 

Sermaye stoku ve işgücü gibi geleneksel üre
tim faktörlerinin dışında sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin diğer önemli bir bileşeni toplam faktör 
verimliliğidir. Eğitim harcamaları , araştırma ve 
geliştirme harcamaları, kurumsal ve fiziki alt yapı 
yatırımları, doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa 
açıklık gibi hususlarda yapılacak atılımlarla orta ve 
uzun dönemde toplam faktör verimliliği artırılacak
tır. Böylece 1990-2005 döneminde ortalama yüzde 
37 oranında gerçekleşen toplam faktör verimliliği
nin büyümeye katkısının 2008-2012 döneminde 
yüzde 44 ' e yükseltilmesi öngörülmektedir. 

2. İstihdam 

Ekonomideki büyümeye rağmen yeterli istihdam 
artışı sağlanamadığından, işsiz sayısında yaşanan 
artış toplumdaki iş ve aş umutlarını giderek tüket
mektedir. 

2002 yılında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı 2003 
yılında 10,5'e yükselmiş, 2004 ve 2005 yıllarında 
10,3 olarak gerçekleşmiş, 2006 yılında ise yüzde 
9,9'a düşmüş görünmektedir. 

15 yaş ve üstü çalışabilir nüfusun işgücüne katıl
ma oranı 2002 yılında % 49,6 iken 2006 yılında % 
48,0 oranına düşmüştür. İşgücüne katılma oranının 
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düşmesi, işsizlik oranının da olması gerekenden 
daha düşük görünmesine yol açmaktadır. 

2002 yılında 2.464 bin kişi olan işsiz sayısı, 2006 
yılında 2.446 bin kişiye inmiş olup, 4 yılda sadece 
18 bin kişi azalmış görünmektedir. 

Ancak; işsiz olduğu halde iş aramayıp iş bul
duğunda çalışacak durumda olanlar 2002 yılında 
1.020 bin iken, 2006 yılı itibariyle 2.087 bin kişi
ye yükselmiş olup, bunları da işsizler arasına dahil 
etmek gerekmektedir. Buna göre, 2002 yılında 
3.484 bin kişi olan işsiz sayısı, 2006 yılında 4.533 
bin kişiye yükselmiş olup, 1.049 bin kişi artmış 
durumdadır. 

İşsiılik Göster eeleri 
(Bin kişi) 2M2 mm-Nüfus 68.393 70,556 

15 yaş ve üstü çalışabilir nüfus 48.041 49.906 501826 st.m 
İşgücü 

- İstihdam 
-İşsiz 
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Bunlar içerisinde dikkat çekici olan iş bulma ümi
dini kaybedenlerdir. İş bulma ümidi olmayanların 
sayısı 2002 yılında 73 bin kişi iken, bu sayı 2006 
yılı itibariyle 706 bin kişiye kadar yükselmiştir. 



İşgücü ve işsiz sayısına iş aramayıp çalışmaya 
hazır olanlar dahil edildiğinde, 2002 yılında % 14 
olan işsizlik oranının 2006 yılında % 16,9 oranına 
yükseldiği görülmektedir. Eksik istihdam da dahil 
edildiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 20'yi geç
mektedir. 

Sonuç olarak, ekonomik büyümeye rağmen işsiz
liğin azaltılamaması, istihdamın büyümeye kıyasla 
sınırlı düzeyde artması ekonominin büyümesi hak
kında önemli soru işaretleri yaratmaktadır. 

Partimizin uygulamaya koyacağı beş yıllık eko
nomi programıyla yıllık ortalama yüzde 7 büyüme 
gerçekleştirilecek ve her yıl yaklaşık 700 bin yeni 
istihdam sağlanacaktır. 

3. İşsizlikle Mücadele 

İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı 
sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istih
dam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişim
ci odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturmaktadır. 

Bu amaçla özel teşebbüsün uzun vadeli yatırım 
kararları alabileceği uygun yatırım iklimi oluşturula
rak küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, 
doğrudan yabancı sermayenin katma değer ve istih
dam yaratmak üzere yapacağı yatırımlar özendirile
cektir. 

Kolay kazanç sağlayan ve istihdam öngörmeyen 
rant ekonomisine son verilecek ve kaynakların üre
timi teşvik edecek şekilde kullanılması sağlanacak
tır. 



Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sağlamayı 
hedefleyen sürdürülebilir ekonomik büyüme mode
li; yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimini, 
verimliliği, yenilikçiliği, ileri ve öncü teknolojileri 
esas almaktadır. 

İstihdamın işverene olan maliyetini düşürmek 
amacıyla, istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güven
lik primi yükü makul düzeylere indirilecektir. Yüz
de 21,5-27 arasında değişen sosyal güvenlik primi 
işveren payı, bu çerçevede 5 puan indirilecektir. 

Yatırım yapma ve işçi çalıştırmaya ilişkin bürok
ratik işlemlerin sayısı azaltılacak ve süresi kısal
tılacak, Organize Sanayi Bölgeleri ile sanayi ve 
ticaretin yoğun olduğu yerlerde sigorta ve maliyeye 
ilişkin bürolar açılarak bu hizmetlerin girişimcinin 
ayağına götürülmesi sağlanacaktır. 

Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve 
dezavantajlı gurupların istihdamını özendirmek 
amacıyla "istihdam esaslı" teşvik politikası uygu
lanacak, işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle 
sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli gibi 
hususlarda avantajlar sağlanarak işgücü maliyetinin 
bir kısmı devlet tarafından karşılanacaktır. 

Üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler 
arasından eğitim aldığı alanda kendi işini kurmak 
isteyenlere, projeleri göz önünde bulundurulmak 
suretiyle "Genç Girişimci Destekleme Programı" 
kapsamında, Ziraat ve Halk Bankaları aracılığıyla 
düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı sağlana
caktır. 



İşyeri hekimi ve avukat çalıştırma, kreş ve ana
okulu açma ve çevre ile ilgili yasal yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde istihdam zorunluluğu yerine, 
hizmet alımı yoluna gidilebilecek ve bu suretle 
oluşabilecek yük devlet tarafından paylaşılacaktır. 
Özürlü ve eski hükümlü istihdamında özendiricilik 
esas olacak, bunlara ilişkin işveren prim payının 
tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. 

İşgücü piyasasında güvence göz ardı edilmeksi
zin istihdam türlerinde ve çalışma sürelerinde esnek
lik sağlanacaktır. 

Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında güçlü 
bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan 
nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağ
lanacaktır. 

İşgücünün ortalama eğitim süresi artırılacak, 
zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkarılacak, yaşam 
boyu öğrenme kültürü geliştirilecek, mesleki eğitim 
standartları yükseltilerek piyasada kabul edilebilirli
ği yükseltilecek, özellikle kadınlara dönük mesleki 
eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaş
tırılacak, kendi işini kuracak olanlara girişimcilik 
eğitimi verilecektir. 

Mesleki eğitim, yeniden eğitim, işe adaptasyon 
ve danışmanlık hizmeti sunan özel istihdam büro
ları desteklenecektir. 

İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının artı
şıyla birlikte ortaya çıkan işgücü ihtiyacının, mev
cut işçilerin haftalık çalışma saatini artırarak fazla 
mesai ile karşılanması yerine ilave işçi istihdamına 
yönelmesi teşvik edilecektir. 



Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında prog
ram bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki 
eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki 
teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağla
nacaktır. 

Kayıt dışı işçi istihdamına yol açan mevzuat, 
maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi husus
larda alınacak tedbirlerle kayıtlılık özendirilecek, 
kaçak yabancı işçi istihdamını önlemeye dönük 
uygulamalar etkin hale getirilecektir. 

Kaçak yabancı istihdamında uygulanan cezaların 
caydırıcılığı sağlanacaktır. 

İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, aktif işgü
cü programlarının yaygın hale getirilmesinde ve 
yeni istihdamın özendirilmesinde kullanımı sağla
nacaktır. 

Yoksulluktan en fazla etkilenen eğitim düzeyi 
düşük, tarım ve ormancılıkla uğraşan, kendi hesa
bına ve yevmiyeli işçi olarak çalışan kesimin yok
sulluktan kurtarılması için uygulanacak meslek 
edindirme ve beceri kazandırma programlarıyla 
tarım dışı sektörlerde istihdam edilmeleri imkanı 
sağlanacaktır. 

Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olan
ları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz 
ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecektir. 

Gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele eder
ken mağdur ve malûl olanların ve özürlülerin önce
likli olarak işe yerleştirerek üretime katkıda bulun
maları sağlanacaktır. 



VI. P A R A P O L İ T İ K A S I VE 
F İ Y A T İ S T İ K R A R I 

2001 yılından itibaren uygulanan Ekonomik 
Program kapsamında enflasyonda belli bir düşüş 
kaydedilmekle birlikte, henüz fiyat istikrarı sağla
namamıştır. Enflasyon hedeflemesi politikasında 
hedeften ciddi ölçüde sapmalar olmuş ve sık sık 
revizyonlar yapılmıştır. 

Enflasyonda Gelişmeler 
2002 2003 2004 2005 2006 

TÜFE yıl sonu (%) 29,7 18,4 9,3 7,7 9,7 

1980'li yılların ortasından itibaren iki haneli yük
sek oranlarda seyreden ve zaman zaman üç haneli 
rakamlara ulaşan enflasyon, uygulamaya konulan 
ekonomik istikrar programıyla 2000 yılının sonun
da yüzde 40 ' ın altına indirilmiştir (2000 yılsonu 
TÜFE oranı yüzde 39 'dur) . 2001 kriziyle tekrar 
yükselen enflasyon uygulanan program çerçevesin
de alınan tedbirlerle 2002 sonunda yüzde 29,7 'ye 
düşürülmüştür. 

2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine 
geçilmiştir. Ancak, 2006 yılında yüzde 5'lik hedefe 
karşılık yüzde 9,65'lik bir gerçekleşme olmuştur. 
Buradaki sapma yüzde 93 'dür . 2007 yılı için öngö
rülen yüzde 4Tük hedefin ise daha ilk dört ayda 
3 puanlık kısmı gerçekleşmiş olup, hedef rakamı 
yüzde 7.5 'e yükseltilmiştir. Bu durum, Merkez Ban
kasının enflasyonla mücadeledeki kredibilitesini 
olumsuz etkilemiştir. Bunun sonucunda da, Merkez 
Bankasın faiz oranlarını yüksek tutmak zorunda 
kalmıştır. 



Milliyetçi Hareket Partisi, enflasyonu kalıcı bir 
şekilde düşürerek beş yıllık bir dönem sonunda 
yüzde 3 'e çekmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Bu doğrultuda, enflasyonun aşağı çekilmesi ve 
fiyat istikrarının sağlanması için, öncelikle kamu 
açıkları ve kamu borç stoku azaltılarak, kamu kesi
minin mali piyasalar üzerindeki ağırlığının hafifletil
mesi sağlanacaktır. 

Uygulayacağımız program çerçevesinde, vergi 
gelirlerinin artırılması ve kamu açıklarının azaltıl
ması sonucunda borçlanma sorunu çözülerek faiz 
üzerindeki baskı azaltılacak ve reel faizlerin düştü
ğü bir ortamda, sağlıklı bir şekilde para politikası 
uygulanabilecektir. 

Gerçekçi maliye politikasının sürdürülmesi ve 
programlanan yapısal reformların gerçekleştirilme
si, bir taraftan enflasyonun düşürülme maliyetini 
azaltırken, diğer taraftan enflasyon bekleyişleri ve 
hedefleri arasındaki farklılıkları azaltarak para poli
tikasının etkinliğini destekleyecektir. 

Sürdürülebilir bir büyüme trendinin yakalana
bilmesi için fiyat istikrarına ulaşılması ve yapısal 
reformların ivedilikle sonuçlandırılması gerekmek
tedir. 

Fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek için sürdürü
lebilir büyümeyi sağlayacak, borçları ve cari açığı 
azaltarak makul düzeylere çekecek para ve kur poli
tikaları izlenecektir. 



Enflasyonla mücadele politikasının sadece Yeni 
Türk Lirasının aşırı değerlenmesine dayanması hem 
enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemekte, hem 
de dış ticaret açığı ve cari açığın hızla artmasına 
neden olarak ekonomide kırılganlığı artırmaktadır. 

Nitekim kurdaki dalgalanmalar açık enflasyon 
hedeflemesinde hedeften önemli ölçüde sapmalara 
yol açmaktadır. Düşük kur-yüksek reel faize dayalı 
politikalar kısa vadede enflasyonun düşmesine kat
kıda bulunduğu için olumlu gibi görünse de yapısal 
önlemler alınmasını engellemekte ve dış borçlan
mayı artırmaktadır. 

Kurların piyasa şartlarına göre belirlendiği ser
best döviz kuru politikası uygulanmaya devam edi
lecektir. Ancak; piyasanın derin olmaması dikkate 
alınarak, kısa dönemde kurlarda aşırı dalgalanmala
ra ve spekülatif hareketlere müdahale edilecektir. 

Aynı şekilde Türk Parasının uluslar arası piyasa
larda rekabeti önleyecek ve ithalatın artmasını teş
vik edecek derecede yapay olarak değerlenmesine 
de izin verilmeyecektir. 

Uygulanacak politikalar sonucunda yüksek oranlı 
büyüme ve fiyat istikrarının birlikte sağlanabileceği 
bir sürece geçilebilecektir. 

Enflasyonist süreç, genellikle tarım kesimiyle 
maaş ve ücret elde edenlerin gelirlerinde reel olarak 
kayba neden olduğu ve bazı kesimler için haksız 
kazançlar yarattığı için gelir dağılımını adaletsiz 
hale getirmektedir. Bu nedenle, enflasyonun kalıcı 
bir şekilde aşağı çekilerek fiyat istikrarının sağlan
ması gelir dağılımının daha adil hale getirilmesine 
destek olacaktır. 



VII . B Ü T Ç E P O L İ T İ K A S I 

2001 yılında uygulamaya konulan ekonomi prog
ramı çerçevesinde uygulanan sıkı maliye politikası 
sonucu bütçe disiplini sağlanmış ve bütçe açıkların
da kademeli bir düşüş gerçekleşmiştir. 

2006 yılında Merkezi Hükümet Bütçesi 3.995 
milyon YTL açık vermiş olup, açığın G S Y İ H ' y a 
oranı yüzde 0,7'dir. 33.530 milyon YTL faiz dışı 
fazlanın GSYİH 'ya oranı ise yüzde 6'dır. 

Ancak bazı harcamalara bütçede yer verilme
diği için bu rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. 
2006 bütçesinde yer almayan harcamaların başında 
hizmet satın alındığı halde bütçeye yansıtılmayan 
sağlık giderleri gelmekte olup, yaklaşık 5 milyar 
YTL tutarındadır. Müteahhitlerin ödenmeyen borç
ları (2.6 milyar YTL) , mahalli idarelere aktarıldığı 
halde 2006 Ocak ayında gider yazılmayan ödeme 
(1.2 milyar YTL) ve 2006 Aralık ayında KÖYDEŞ 
projesi için aktarılması gereken, ancak 2007 Ocak 
ayı bütçesine yansıtılan miktar da (300 milyon 
YTL) eklendiği zaman bu rakam 9 milyar YTL'yi 
aşmaktadır. 

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon YTL) 

Ayrıca gerçek bütçe performansını göstermesi 
açısından 2006 yılına has olan ve sonraki yıllarda 
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söz konusu olmayacak bazı gelirleri de toplamdan 
çıkarmak gerekmektedir. Çünkü bu gelirler 2007 
yılında olmayacaktır. Bunların toplamı ise yaklaşık 
11 milyar YTL 'd i r .TELSİM' in vergi borcuna karşı
lık elde edilen vergi ve ceza gelirleri ile sulh işlem
lerinden elde edilen gelirler, sosyal güvenlik prim 
affından elde edilen gelirler ve Telekom nakit faz
lası bu gelirler arasındadır. Sadece harcama düzelt
melerini yaptığımızda, 2006 yılı için yüzde 0,7 ola
rak açıklanan bütçe açığı yüzde 2,3 'e; harcama ve 
gelir düzeltmelerini birlikte yaptığımızda ise yüzde 
4,2 'ye yükselmektedir. Son durumda IMF tanımlı 
faiz dışı fazla ise yüzde 2,7 'ye gerilemektedir. 

Maliye politikasının temel amacı; kamu açıkları
nın kalıcı bir biçimde azaltılmasını sağlayarak kamu 
borç stokunu sürdürülebilir bir seviyeye çekmektir. 
Bu amaca yönelik olarak; gelirler politikası verim
lilikle ilişkili ve ileriye dönük olarak uygulanacak, 
harcamalarda israf ve verimsizliğin önüne geçile
cek, vergi oranlan artırılmaksızın verginin tabana 
yayılması suretiyle vergi gelirleri artırılacaktır. 

Kamuda etkin bir yönetim ve harcama sistemi
nin kurulmasında başlangıç noktasını oluşturmak 
amacıyla, kamu kuruluşlarının bütçelerini stratejik 
planlama anlayışı içinde hazırlamaları sağlanacak
tır. Harcamacı kuruluşların politika oluşturma kapa
sitelerini güçlendirecek ve uygulayacakları politika
ların maliyetlerini net bir şekilde ortaya koyacak bu 
yeni yaklaşım sayesinde kamu kuruluşları misyon, 
vizyon, amaç ve hedeflerini sağlıklı bir şekilde belir
leyebileceklerdir. Stratejik planlama yaklaşımıyla 
kuruluşların kamu hizmetlerini yerine getirmedeki 
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performanslarını izlemek ve değerlendirmek de 
mümkün olacaktır. Böylece, hem kamu kaynakla
rının daha rasyonel kullanımı sağlanacak hem de 
vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi artırılacaktır. 

Türk kamu mali yönetiminde mali ve idari etkin
lik sağlanması amacıyla; plan - program - bütçe 
ilişkisi güçlendirilecek, mali riskler önceden hesaba 
katılacak, sistem daha saydam ve hesap verebilir 
hale getirilecektir. 

Gereksiz harcama ve verimsizliğe meydan ver
memek ve kuruluşların bütçe dışı finansman arayışı
na girmesini önlemek için, harcama öncesi denetim
den ziyade çıktıya yönelik yeni bir denetim sistemi 
oluşturulacaktır. 

Kamu harcamalarında etkinlik sağlanarak israf 
ve usulsüzlüğün önüne geçilecek, daha az kaynak
la daha fazla kamu hizmeti üretilecektir. Böyle
ce, kamu harcamaları üzerindeki baskı azaltılarak 
kamu açıkları asgariye indirilecektir. 

Kamu açıklarının azaltılmasıyla, ekonomideki 
kaynakların özel sektör tarafından daha fazla kulla
nılması mümkün hale gelecek, üretim ve yatırım 
artacak ve böylece ekonominin uzun vadede istik
rarlı bir büyüme sürecine girmesi sağlanacaktır. 

Kamu açıklarının aşağı çekildiği, yüksek ve istik
rarlı bir ekonomik büyümenin sağlandığı ortamda 
reel faizler de düşecektir. Tam olarak güvenin tesis 
edildiği ve belirsizliklerin giderildiği böyle bir eko
nomik ortamda, iyi bir borç yönetimiyle kamu borç 
stoku hızla aşağı çekilecek ve borcun vadesi uzatı
lacaktır. 
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VIII. VERGİ POLİTİKASI 

A K P döneminde, vergi tabana yayılamamış, 
dolaylı vergiler artırılmış, kayıt dışı ekonomi büyü
müştür. 

2002 yılında konsolide bütçe vergi gelirleri için
de yüzde 66 olan dolaylı vergilerin payı, 2006 yılın
da yüzde 70 ' e yükselmiştir. 

Dolaylı vergiler daha çok dar ve orta gelirli vatan
daşın ödediği tüketim üzerinden alınan KDV ve 
özel tüketim vergisinden oluşmaktadır. 

Dolaylı V> 

Merkezi ytaetim batçeti vergi geKvterl 
Içuıdedotaya vergilerin peyi (%) 

Dar gelirli vatandaşın vergi yükü ağırlaştırılır-
ken; elmas, pırlanta yakut gibi değerli taşların satı
şında uygulanan KDV'y i kaldırılmıştır. 

1.1.2006 tarihinden itibaren 2015 yılı sonuna 
kadar uygulanmak üzere menkul kıymetler ve diğer 
sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler
den yüzde 15 vergi tevkifatı öngörülmüş, ancak 
daha altı ay geçmeden yabancılar için bu stopaj 
uygulaması kaldırılmıştır. Yabancılara vergi uygula
ması kaldırılarak Türk mükellefleri mağdur edilmiş 
ve eşitsizliğe yol açılmıştır. 

Gelir ve kurumlar vergisinde yapılan indirimler 
sadece yüksek gelir gruplarındaki mükellefleri kap
samış, düşük gelirli vatandaşlarımızın vergi yüküne 
bir etkisi olmamış ve adaletsizliğe yol açılmıştır. 



Sonuç olarak, vergi tabana yayılamamış, dolaylı 
vergiler artırılmış ve kayıt dışı ekonomi büyümüş
tür. 

Vergiye ilişkin temel yaklaşımımız, vergi poli
tikamızı orta ve uzun dönem için tespit edilmiş 
bir vergi stratejisine göre belirlemektir. Milliyetçi 
Hareket Partisi vergi stratejisini belirlerken; orta 
vadede, vergi idaresinin kapasitesinin sınırlılığı, 
ülkemizde ekonomik faaliyetlerin ağırlıklı olarak 
hamiline olması, ekonominin parasallaşma düzeyi
nin göreceli olarak düşüklüğü, ülkemizin tasarruf 
ve yatırımları artırma zorunluluğu ve istihdam 
üzerindeki yüklerin yüksekliği gibi temel hususları 
dikkate almıştır. 

Vergiye ilişkin düzenlemelerde, kamu finansma
nıyla ilgili önceliklerin yanı sıra verginin üretim ve 
istihdam üzerindeki etkileri ile sosyal yönü birlikte 
değerlendirilecektir. 

Mükelleflerin ve ekonominin katlanabileceği ver
gi yükü üst düzeye ulaştığından yapılacak düzenle
meler, vergi oranlarının artırılması veya aynı işlem
ler üzerine yeni vergi konulması yönünde değil, 
ekonomideki kayıtdışılığı azaltmaya ve kamu 
harcamalarında etkinlik ve tasarrufu sağlamaya 
yönelik olacaktır. 

Kamu harcamalarının verimsizliği, vergi oranla
rının yüksekliği ve kayıt dışı ekonominin boyutları 
gibi hususlar vatandaş nezdinde verginin meşruiyeti 
tartışmasını doğurmaktadır. Milliyetçi Hareket Par
tisi, ortaya koyduğu harcama ve vergi politikasıyla 
ve bunların gereği gibi hayata geçirilmesiyle, vergi
nin meşruiyeti tartışmalarını sona erdirecektir. 
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Vergi kanunları tümüyle gözden geçirilerek, 
uygulamada basitlik ve etkinlik sağlanacaktır . 
Diğer kanunlardaki vergi ile ilgili hükümler vergi 
kanunları içine alınacaktır. Vergi sistemi, ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan 
dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Vergi muafiyeti ve istisna uygulamalarında mak-
ro hedefler, ekonomik ve bölgesel kalkınma politi
kaları dikkate alınarak seçici olunacaktır. 

Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat 
artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylık
larını içeren bir program uygulamaya konulacaktır. 

Yüksek ölçüde katma değer ve istihdam sağlayan 
yatırım projelerine yüksek oranlı "yatırım indirimi" 
uygulaması başlatılacaktır. 

Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli 
bir vergi sistemi tesis edilecektir. 

Vergi mükelleflerinin özel ya da resmi işleri 
ile ilgili belgelendirdikleri tüm harcamaların gider 
konusu yapılması sağlanacaktır. Harcamalar karşı
lığı alınan belgeler, bu belgeleri düzenleyen vergi 
mükelleflerinin gelirlerinin belirlenmesinde büyük 
kolaylık sağlayacaktır. 

Vergi oranlarında yapılacak indirimle, ekono
mide canlılık sağlanacak ve vergi tabanı genişleti
lecektir. Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin 
payının azaltılması suretiyle dar gelirlilerin vergi 
yükü hafifletilerek vergide adalet sağlanacaktır. 

Gelir vergisinin kişiselliği ve mali güce göre 
vergilendirme ilkeleri dikkate alınarak üniter vergi
lemeye ağırlık verilecektir. 



Elektronik ticaret ve teknolojik gelişmenin getir
diği yeni işlem türleri; mübadeleyi, tasarruf ve 
sermaye hareketlerini engellemeyecek şekilde ver
gilendirilecektir. 

Menkul kıymet sermaye iratlarına uygulanan sto
paj oranlarında yerli ve yabancı ayrımı yapılmaya
cak , eşit oranda vergi alınacaktır. Menkul kıymetler
den elde edilecek faiz gelirlerine yüksek, alım satım 
kazançlarına ise daha düşük vergi uygulanacak ve 
böylece piyasada derinlik sağlanacaktır. 

Katma değer vergisi oranı, öncelikle gıda, eğitim 
ve sağlık harcamalarında olmak üzere kademeli ola
rak aşağı çekilecektir. 

İşlem vergilerinde (BSMV, damga vergisi, harç
lar vb.) oranlar düşürülerek kayıt dışı ekonomiyi 
teşvik etmesi önlenecektir. 

Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalı
şanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi 
dışı bırakılacaktır. 

Ücret gelirleri için ayrı bir vergi tarifesi uygula
nacak ve vergi oranları 5 puan daha düşük belirle
necektir. 

Vergi tahsilatının önündeki bürokratik işlemler 
ile süre kaybına ve amme alacağının tehlikeye gir
mesine neden olan engeller kaldırılacaktır. Etkin bir 
tahsilat modeli geliştirilecek ve vergi uzlaşmaların
da azami kamu yararı gözetilecektir. 

Mükellefler ve vatandaşlarda vergi bilinci geliş
tirilecek ve bu amaçla temel eğitimden başlayarak 
okullarda vergi dersleri okutulacaktır. 



Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu merkezler
de vergi danışma ve şikayet birimleri yaygınlaştırı
lacaktır. 

TC kimlik numarası uygulaması tüm işlemlerde 
yaygınlaştırılarak, ekonomide kayıt dışılıkla etkin 
mücadele edilecektir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile kara para elde 
edilmesine yönelik faaliyetler arasındaki ayrım net-
leştirilecek ve kara parayla mücadelede ayrı bir stra
teji belirlenecektir. 

Vergi denetiminde etkinlik sağlanacaktır. Dene
tim mekanizmasındaki insan gücü ve fiziki alt yapı 
yetersizliği ile organizasyon bozukluğu giderilecek
tir. 

Vergiye ilişkin düzenlemelerde toplumsal uzlaş
maya hassasiyet gösterilecektir. Bu bağlamda Eko
nomik ve Sosyal Konsey düzenli olarak çalıştırıla
caktır. 

IX. B O R Ç Y Ö N E T İ M İ P O L İ T İ K A S I 

A K P iktidara geldiğinde 180,3 milyar dolar olan 
kamu iç ve dış borç stoku 2006 yılı sonu itibariyle 
272,3 milyar dolara yükselmiştir. Dört yıllık dönem
de kamu borç stoku yüzde 51 oranında, başka bir 
deyişle 92 milyar dolar artmıştır. 

Özel kesim borç stokunda da son dört yılda hızlı 
bir artış yaşanmıştır. 2002 'de 44,5 milyar dolar olan 
özel kesim dış borç stoku 2006 yılı itibariyle 121,2 
milyar dolara ulaşmış olup, dört yıllık artış oranı 
yüzde 172,4'tür. Türkiye 'nin özel kesim dış borcu 



dâhil toplam borç stoku 2002'deki 224,8 milyar 
dolar düzeyinden yüzde 75 oranında artışla 393,5 
milyar dolara yükselmiştir. Mart 2007 itibarıyla ise 
toplam borç 409.5 milyar dolara yükselmiştir. 

İç ve Dış Borç Göstergeleri 

2002 2003 2004 2005 2006 

Kamu İç borç stoku (Milyar $) 94,7 144,2 174,3 191,9 187,7 

Kamu dış borç stoku (Milyar $) 85,6 93,9 »5,2 83,1 84,6 

Toplam kamu borç stoku (Milyar $) 180,3 238,1 269,5 275,0 272,3 

Özel kesim dış borç stoku (Milyar $) 44,5 51,2 67,1 87,0 121,2 

Türkiye'nin Toplam Borç Stoku 
(Kamu+özel, Milyar $) 224,8 289,3 236,6 362,1 393,5 

Dörtbuçuk yılda Türkiye 'nin toplam borç stoku 
ortalama her ay 3.5 milyar dolar artmıştır. Böylece 
AKP hükümetleri 3.244 dolar olarak aldığı kişi başı
na düşen borç miktarını 5.610 dolara yükseltmiştir. 
Yani AKP, vatandaşlarımızın her birine 2.366 dolar 
ilave borç yüklemiştir. 

Sonuç olarak, temel hedef olan borçların azal
tı lmasında tam bir başarısızlık söz konusudur. 
Yüksek faiz dışı fazla hedeflerine ve bu çerçevede 
vatandaşın katlandığı fedakârlığa rağmen borç sto
ku azalmamakta, aksine artmaktadır. 

Kamu borç stokunun aşağı çekilebilmesi için 
reel büyüme, reel faiz oranları ve bütçe dengesi 
kilit öneme sahiptir. Bunlardan sadece birinin dik
kate alınması durumunda başarılı olmak mümkün 
değildir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin uygulamaya koya
cağı ekonomik program sonucunda, ekonomi yük-



sek bir büyüme performansı gösterecek, iç ve dış 
ekonomik birimlere verilecek güven sonucunda 
ise reel borçlanma maliyetleri makul düzeylerde 
gerçekleşecektir. Güçlü maliye politikalarıyla des
teklenecek böyle bir ekonomik ortamda kamu borç
larının hızla aşağı çekilmesi mümkün olacaktır. 

Borç yönetimi politikası da, para ve maliye poli
tikası gibi istikrarın sağlanması amacıyla kullanılan 
ayrı bir politika olarak değerlendirilecektir. Bu çer
çevede, para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sür
dürülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir borçlanma 
politikası izlenecektir. 

Borçlanmanın maliyetinin düşürülmesi ve vade 
yapısının uzatılması çabaları mali politikalarla des
teklenecektir. 

Program çerçevesinde yapılan projeksiyonlar
da; 2007 yılında yüzde 60 olacağı tahmin edilen 
kamu borç stokunun G S M H ' y a oranının, 2008 
yılında yüzde 54.7 'ye , 2009 yılında yüzde 49 ,3 ' e , 
2010 yılında yüzde 43 ,2 'ye ve 2011 yılında yüzde 
39,1 ' e , 2012 yılında ise yüzde 35 'e çekilmesi öngö
rülmektedir. İç borçlanma reel faiz oranlarının ise 
2008-2012 döneminde yıllar itibariyle yüzde 11, 
yüzde 9,5, yüzde 7,5 yüzde 6,5 ve yüzde 6 olması 
beklenmektedir. 

Borçlanma işlemlerinin hızlı, güvenli ve ucuz bir 
şekilde yapılabilmesi ve yapılan işlemlerin nispeten 
basitleştirilmesi amacıyla bilgisayar ortamında alım 
satım işlemleri yaygınlaştırılacaktır. 
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İç borcun vadesini uzatmak,çevrilebilirliğini sağ
lamak ve borç yükünü azaltabilmek için, borçlan
mada alternatif yöntem ve araçlar kullanılacaktır. 
Bu amaçla, bazı ülkelerde olduğu gibi ikramiyeli 
veya primli tahviller, kademeli tahviller gibi yeni 
senetler ülke şartları da gözetilerek kullanılacaktır. 
Ayrıca, şartlara göre enflasyona ve dövize endeksli , 
hisse senedine dönüştürülebilir ve değişken faizli 
tahviller ihraç edilecektir. 

İç borçların vadesini uzatmak amacıyla, sigorta 
şirketleri, özel emeklilik fonları, tasarruf sandıkları, 
munzam sandıklar, emeklilik sandıkları gibi banka 
dışı finansal kuruluşlara yönelik olarak uzun vadeli 
özel tertip tahviller ihraç edilecektir. 

Borçlanma maliyetini düşürmek amacıyla, geniş 
bir yatırımcı kitlesine ulaşılarak ihale sistemi reka
betçi hale getirilecektir. Bu da, etkin işleyen ve 
derin bir ikincil piyasanın varlığını gerektirmekte
dir. Dolayısıyla, borçlanma senetlerinin likiditeleri
nin yüksek olması amacıyla, senetlerin vadesinden 
önce geri ödenebilmesine, başka senetlerle değiştiri
lebilmesine, parçalara ayrılarak satılmasına imkan 
veren yöntemlere ağırlık verilecektir. 

Dış borçlanmada; uluslararası piyasalardaki geliş
melere paralel olarak döviz kompozisyonu çeşitlen
dirilecek, riskin ve maliyetin azaltılması için finan
sal araçlardan faydalanılacak ve değişik piyasalara 
yönelinecektir. 

Dört yılda neredeyse üç katına çıkan özel sektör 
borçlarının, özellikle de bankalar dışındaki şirketle
rin dış borç stokunun azaltılması ve döviz kuru riski
nin hafifletilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 
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X. KAMU YATIRIM POLİTİKASI 

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde temel 
amaç, yatırımların planlanması ve uygulanmasında 
etkinlik sağlamak suretiyle projelerin ekonomik 
büyümeye ve buna bağlı olarak sosyal refaha sağ
layacağı katkının en yüksek düzeye çıkarılmasıdır. 
Bu yapılırken, kamu ve özel sektör yatırımlarının 
akılcı ve birbirlerini tamamlayan yatırım alanlarına 
yönlendirilmesi esas olacaktır. 

Bu politikaya paralel olarak önümüzdeki dönem
de tahsis edilecek kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde 
başta adalet, güvenlik, eğitim, sağlık ve teknoloji 
altyapısı olmak üzere ülkenin ihtiyacı bulunan eko
nomik ve sosyal altyapı hizmetlerinde yoğunlaşma 
sağlanacak ve toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve 
öncelikli hizmetlerin bir an önce sunulması temel 
ilke olacaktır. 

Enerji, savunma, ulaştırma, havacılık ve uzay, 
Ar-Ge, yazılım ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi
ne yönelik alanlardaki yatırım projelerine öncelik 
verilecektir. 

Proje bazında ise sektörel ve bölgesel öncelikle
rin yanı sıra yapılabilirliği ve önceliği devam eden 
projelerden; çok kısa sürede tamamlanarak ekono
miye kazandınlabilecek ve uygulamasında önemli 
fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere ve başla
tılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eşza
manlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken 
projelere öncelik verilecektir. 



Sınırlı kamu kaynakları dikkate alındığında yatı
rım programının optimum sayıda ve öncelikleri 
iyi belirlenmiş projelerden oluşturulması, öncelikli 
projelere uygun zamanda yeterli kaynak tahsis edil
mesi , yapım sürelerinin mümkün olduğunca azaltıla
rak maliyetlerin düşürülmesi ve projeden beklenen 
faydaların başlangıçta planlandığı şekilde elde edile
rek kaynakların etkin kullanılması esas olacaktır. 

Gerçekçi etüde dayanmayan projelere kaynak 
tahsis edilmeyecektir. Belli bir stratejiye dayanma
dan borçlanma ve sağlanan finansman kaynağına 
göre proje uygulama anlayışı yerine, sektörel ve pro
je bazındaki önceliklerden hareketle dış finansman 
sağlama anlayışı yerleştirilecektir. 

Kamu proje stokunun bütün dünyada benimsen
miş bulunan temel ilke ve prensipler çerçevesinde 
yönetilmesi temel amaç olacaktır. Bu nedenle, "pro
je döngüsü yönetimi"nin her aşamasında yani proje 
belirleme, hazırlama, analiz, uygulama, izleme ve 
değerlendirme aşamalarında uyulması gerekli temel 
prensipleri ortaya koyarak kamu kuruluşlarının 
ortak bir prensip içinde hareket etmesini sağlaya
cak hukuki bir düzenleme ile kamu proje yönetim 
sürecine belirli bir prensip getirilerek uygulamada
ki keyfiliğin ve dağınıklığın önüne geçilecektir. 

Kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili 
birimleri güçlendirilecektir. Proje uygulamasının 
yürütülmesinden doğrudan sorumlu proje yöneticisi 
ve ekip net bir şekilde belirlenecek, yetki ve sorum
lulukları ortaya konulacak ve hedefe yönelik şekil
de performans denetimleri sağlanacaktır. 



U ı e I e ıı l. k o n o in / P ı o <•> ı a ın ı 

Önemli altyapı sektörlerinde gerçekleştirilecek 
projelerin planlanmasında ve uygulanmasında, bu 
amaca yönelik olarak hazırlanacak ana planlar esas 
alınacaktır. Ana planlarda yer alan öncelikler ile 
uyumlu olmayan projeler gündeme getirilmeyecek
tir. 

Toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli 
projelerde (ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri) 
halkın proje oluşumuna ve karar süreçlerine katılı
mını sağlayacak katılım mekanizmaları oluşturula
cak ve geliştirilecektir. 

Kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu muhtemel 
yatırım alanları konusunda bilgi üretimi (envanter, 
imkan etütleri, anketler vb. çalışmalar) ile oluşturu
lan bilginin paylaşımı desteklenecektir. 

Kamu Yatırım Programı önemli fiziki hedefle
re sahip, ekonomik ve sosyal gelişmeye doğrudan 
katkı sağlayabilecek, geniş toplum kitlelerine ilgi
lendiren ve büyük maliyetli kalkınma projeleri ile 
küçük çaplı yerel ve/veya toplu olarak değerlendi
rilebilecek projeler olarak iki farklı portföy halinde 
ele alınacaktır. 

X I . K İ T V E Ö Z E L L E Ş T İ R M E 
P O L İ T İ K A S I 

1980'li yıllardan itibaren Türkiye 'nin gündemin
de yer alan özelleştirme, A K P hükümeti döneminde 
kamu yararı gözetilmeden yürütülen ve Türkiye 'nin 
80 yıllık birikimi olan kamu işletmelerinin özel iliş
kiler çerçevesinde haraç mezat elden çıkarıldığı ve 
hukuk dişiliğin hakim olduğu bir süreç olmuştur. 

m 



19X6-2004 d ö n e m i n d e ; Ö z e l l e ş t i r m e İdaresi Baş 
kanl ığı p o r t f ö y ü n d e ye r alan kuru luş la r ın öze l leş t i 
r i l m e s i n d e n , 2 ,3 mi lya r do la r tu ta r ındaki t emet tü 
gelir i dahi l 14,3 mi lya r do l a r , bü t çeye ge l i r yaz ı lan 
öze l l e ş t i rme u y g u l a m a l a r ı n d a n (3 adet CiSM ve 
ba/.ı enerji tesis ler i) ise yak laş ık 4 mi lya r do la r öze l 
leş t i rme geliri e lde ed i lmiş t i r . Buna karşı l ık aynı 
d ö n e m d e öze l l e ş t i rme u y g u l a m a l a r ı ç e r ç e v e s i n d e 
yak laş ık 13,S mi lya r do la r h a r c a m a gerçek leş t i r i l 
miş t i r . H a r c a m a l a r ı n y ü z d e 9 5 ' l i k k ı s m ı , k a p s a m 
daki kuru luş la ra ( s e r m a y e iş t i raki , kredi b i ç i m i n d e 
veri len borç la r vs.) ak ta r ı lan tu tar lar ile H a z i n e y e 
yap ı lan a k t a r m a l a r ve borç anapa ra ve faiz ö d e m e l e 
r inde ku l lan ı lmış t ı r . 

Ö / I ' I İ C J İ İ I ' I I H ' ( ı l I İ l l l ' l ' i 

fkrttt bedelleri 
ÖMH»ttirrn« gtlirleri (Fo») 

2002 2003 2004 2005 2006_ 
5 3 6 177 1.267 12 .317 8 .284 
3 0 3 2 8 7 f 189 İ . 6 4 5 7 . 2 9 6 " 

Son yı l la rdaki ö z e l l e ş t i r m e s t ra te j is i , sakat bir 
m a n t ı ğ a d a y a n m a k t a d ı r . S e r m a y e p iyasas ı yeterl i 
de r in l iğe sah ip ge l i şmiş ü lke l e rde stratejik kuru luş
ların ö z e l l e ş t i r m e s i n d e t e m e l d e ha lka arz yön temi 
b e n i m s e n i r k e n , T ü r k i y e ' d e y ö n e t i m devr in i de kap
sayacak şek i lde blok satış yo luna g id i lmiş t i r . 

Bu d ö n e m d e ö z e l l e ş t i r m e ad ına at ı lan bütün 
ad ımla r ın ge r i s inde daha ö n c e özel i l işki ler le o luş
t u r u l m u ş bir a l tyapı o l d u ğ u g ö r ü l m ü ş t ü r . İhale prog
ramın ın b a ş l a m a s ı n d a n ay la rca (ince yurt iç inde vc 
yurt d ı ş ında resmi o l m a y a n ve dev le t in kaydı dışın
da yap ı lan g i / l i - kapak l ı g ö r ü ş m e l e r d e ö / e l taahhüt
lerle ş i rket ler in vc ya t ı r ım pro je le r in in p a / a r l a n d ı ğ 1 

or taya ç ıkmış t ı r . 



Mill iyetç i hareket Partisi dev le t in asli fonks iyon
lar ında e tk in l e şmes in i hedef lediğ i iç in, t üm K İ T ' l e r 
tek bir por t föyde top l ana rak bir taraftan ö / e l l e ş -
t i r i l i rken, d i ğ e r taraftan daha karlı ve ver iml i bir 
b i ç i m d e faaliyet gös t e recek şek i lde yöne t i lme le r i 
sağ lanacak t ı r . Daha a / m ü d a h a l e c i , daha çok piya
sacı bir K İ T pol i t ikas ın ın uygu land ığ ı bu s i s t e m d e , 
Ö / e l l e ş t i r m e İdaresi yen iden yap ı l and ı r ı l acak ve 
sadece ö / e l l e ş t i r m e iş lemler in i yürü ten bir ihale 
k u r u m u ha l ine ge t i r i lecekt i r . 

Ö / e l l e ş t i r e c e k ya da tasf iye ed i lecek K İ T ' l e r i n 
ö / e l l e ş t i r m e veya tasf iye ge rçek leş t i r i ld ik ten sonra 
b u l u n d u ğ u sek tö r l e rde üre t imin a k s a m a m a s ı n a ve 
i thalata bağ ıml ı ha le g e l i n m e m e s i n e dikkat ed i le 
cekt i r . 

Blok sat ış ye r ine ha lka a r / yo luy la yap ı l acak 
ö / e l l e ş t i r m e l e r s e r m a y e n i n t abana y a y ı l m a s ı n a ve 
rekabetç i p iyasa la r ın o l u ş u m u n a katkı s a ğ l a y a c a k 
tır. Devlet tekel ler in in yer ini ö / e l sek tö r tekel ler i 
nin a lmas ın ı ön l eyecek p iyasa d i i / en l ey i c i ç a l ı şma
lara d e v a m ed i lecek t i r . 

Ö z e l l e ş t i r m e l e r d e şeffaflık ilkesi t am a n l a m ı y l a 
u y g u l a n a c a k , kamu v icdanın ı r a h a t s ı / edecek hiç
bir u y g u l a m a y a i / in v e r i l m e y e c e k t i r . 

K İ T ' l e r değer in in en uygun o lduğu kon jonk tü r 
d e , b u l u n d u ğ u sek tö rün i ş leyiş ine enge l o l m a y a c a k 
ve katkı s ağ l ayacak şek i lde öze l leş t i r i l ecek t i r . Z a r a r 
eden K İ T ' l e r d e n rehabi l i te ed i l eb i l ecek le r in gerekl i 
yat ı r ımlar ı ge rçek le ş t i r i l e cek , r ehab i l i t a syonu m ü m 
kün o l m a y a n ve s e k t ö r ü n d e doğa l tekel o l m a y a n l a 
rın ise tasf iyesi s ağ l anacak t ı r . 



KİT'lerde profesyonel yönetim anlayışına geçi
lecek, kontrollü bir yöneticilik anlayışından uzak-
laşılıp kar ve vergi odaklı bir KİT işletmeciliğine 
yönelinecektir. 

Bütün toplumun malı olan KİT'lerin satışından 
elde edilecek gelirlerin bir kısmı, dar ve sabit gelirli 
vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikaların finans
manında kullanılacaktır. 

İşletim maliyetinin maliyetin yüksek olması 
nedeniyle devlet desteği ile faaliyetini sürdürebilen 
demiryolu sektöründe devlet desteği devam edecek, 
ancak işletmeden kaynaklanan risklerin devlet tara
fından üstlenilmesi yerine işletmeciliğin özelleştiril
mesi yoluna gidilecektir. 

Köprü, otoyol ve barajlar gibi kamuya ait altyapı 
tesisleri özelleştirilmeyecek, bu tesisler için gelir 
ortaklığı senetleri ihraç edilerek hem kaynak yaratı
lacak hem de alt ve orta gelir grupları için alternatif 
yatırım araçları sunulacaktır. 

XI I . M A L İ S İ S T E M E Y Ö N E L İ K 
P O L İ T İ K A L A R 

Sürdürülebilir büyümeyi ve fiyat istikrarını sağ
lamaya yönelik politikaların etkili olabilmesi için, 
öncelikle mali sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede, mali sistemin tüm 
unsurları güçlendirilecek ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşmaları sağlanacaktır. 

Mevduat sigorta sistemi gözden geçirilerek, ban
kaların risklerinin dikkate alındığı riske dayalı bir 



prim sistemi oluşturulacak ve böylece bankaların 
sistemi kötüye kullanmaları önlenecek ve mudilerin 
daha seçici davranmaları sağlanarak rekabetçi bir 
ortam oluşturulacaktır. 

Bankaların sorunlarının Fon 'a devredilmeden 
çözülmesi esas olacak, önlemlere rağmen mali 
bünyesi güçlendirilemeyen bankalar tasfiye edile
cektir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimin
deki bankaların rehabilitasyonu bir an önce tamam
lanarak şeffaf bir yöntemle satışları gerçekleştirile
cektir. Alacakların tahsilatı tamamlandıktan sonra 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeniden yapılandı
rılacak ve sadece mevduat sigorta kurumu olarak 
çalışacak, tasfiye işlemlerinden sorumlu olmayacak
tır. 

Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak kamu 
bankası olarak kalacak ve tarım sektörünün modern
leşmesine ve tarımsal üretime destek sağlayan, 
ancak özel sektör gibi verimlilik ve performans esa
sına göre yönetilen bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Halk Bankasının satışında ise halka arza ve sek
törü ilgilendiren meslek kuruluşlarına öncelik verile
cek, blok satışa izin verilmeyecektir. 

Vakıfbank'ın kamunun yönetiminde olan hissele
rinin satışı gerçekleştirilerek, tamamıyla özel sektör 
tarafından ve etkin bir şekilde yönetilmesi sağlana
caktır. 

Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırı
larak, etkin çalıştırılacak ve KOBİ finansmanında 



4,1 

etkin bir şekilde kullanılacaktır. Özellikle bölgeler 
arası gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik 
projeleri desteklemesi sağlanacaktır. 

KOBİTere yönelik olarak kurulan Gelişen 
İşletmeler Piyasası 'nın (GİP) bir an önce faaliyete 
geçerek etkin olarak çalışması sağlanacaktır. 

Reel sektörle bankacılık kesimi arasında olu
şabilecek sorunları çözmek amacıyla mekanizma
lar oluşturulacak, bankacılık kesimini reel sektöre 
sürekli olarak mali destek verebilir hale getirecek 
tedbirler alınacaktır. 

Şirketlerin bilançoları Basel-II sürecine paralel 
olarak geliştirilecek ve daha şeffaf hale getirilecek, 
kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaları teşvik 
edilecek ve daha kolay finansman bulmaları sağla
nacaktır. 

KOBİ' lerin bankalardan daha fazla kredi alma
sını temin etmek üzere, Kredi Garanti Fonu sistemi
nin kaynaklan artırılacaktır. Ayrıca, Kredi Garanti 
Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek 
KOBİ' lerin teminat sorunu çözülecektir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası 'nın (Eximbank) 
kaynakları artırılacak ve ihracatın finansmanında 
ve sigortalanmasında etkinliği artırılarak ihracata 
dayalı bir büyüme yapısına katkıda bulunması sağ
lanacaktır. Bu çerçevede, Eximbank' ın ihracatta 
önemli payı ve potansiyeli olan şehirlerde şube 
açması ve muhabir ağını genişletmesi sağlanacak
tır. 



Sermaye piyasasının yatırımları finansman bakı
mından efektif bir piyasaya dönüşmesi sağlanacak
tır. Bu çerçevede, sermaye piyasasında kaybolan 
yatırımcı güveni yeniden kurulacaktır. Bireysel ve 
kurumsal tasarruf sahiplerinin güven içinde Piyasa
ya getirilmesiyle yatırımlara ucuz finansman temini 
yanında mülkiyetinin tabana yayılması gerçekleşe
cektir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıy
metler Borsası, İMKB Takas ve Saklama Ban
kası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Vadeli Opsiyonlan 
Borsası gibi kurum ve kuruluşlarının özerklikleri 
korunup geliştirilecek fakat aynı zamanda konacak 
stratejik hedefler dahilinde performans ölçümleri 
yapılıp, şeffaf yönetim ve hesap verilebilirlik ilkesi 
mutlak surette hayata geçirilecektir. 

Borsada manipülasyon yapanlar mutlaka engel
lenecektir. Güven kaybına neden olacak unsurlar 
ortadan kaldırılacak, uluslar arası kuruluşlar ve bor
salarla ilişkiler artırılacaktır. 

Mali piyasaların milli niteliğinin korunmasına 
özen gösterilecek, bankacılık sektöründeki yabancı 
payını dengeleyecek strateji uygulanacaktır. 

Manipülasyon işlem ve cezaları yeniden ele alına
cak, manipülasyonu önleyecek cezai yaptırımlar ve 
uygulamalar geliştirilecektir. 

Yıllardan beridir uygulamaya alınmayan göze
tim projesi süratle devreye alınarak manipülasyon 
ve "içerden öğrenenlerin" (insider trading) işlemle
rinin önlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış 
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olmasının yanında Borsa şirketlerinin mali risklilik-
leri de takip edilecektir. 

Borsa Şirketlerinin kar dağıtım politikalarında 
yatırımcının korunması öncelikli olacak, karlarını 
fiilen yatırımcılara dağıtmaları hususunda düzenle
me ve teşvikler getirilecek, dolayısıyla yatırımcının 
kar payı geliri sanal olmaktan çıkartılarak realize 
edilecektir. 

Borsada ve hisse bazında gerekli derinliğin oluş
turulması için halka açıklık oranları gözden geçirile
rek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Şirketlerin büyük ortaklarının küçük yatırımcı 
aleyhine uygulamalarına seyirci kalınmayacak, 
kurumsal yönetim ilkeleri istisnasız uygulanacak 
ve yerli/yabancı yatırımcıların tercih ettiği bir piya
sanın, dolayısıyla şirketlerin finansman maliyetleri
nin azaltılmasının yolu açılacaktır. 

Yatırımcıları Koruma Fonu kaynaklarının ve 
güvence kapsamının artırılması noktasında gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Hayali Hazine Bonusu ve Devlet Tahvili satılma
sına fırsat verilmemesi için Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin derhal kaydileştirilmeleri sağlanacak
tır. 

Tüm finansal piyasaların daha sağlıklı ve istikrar 
içinde işlemesini ve dengeli ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmasını sağlamak üzere, bankacılık, 
sermaye piyasası ve diğer mali sektörü kapsayacak 
şekilde bir Mali Piyasalar Üst Kurumu oluşturula
caktır. 
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XII I . DIŞ T İ C A R E T ve Ö D E M E L E R 
D E N G E S İ 

Türkiye 'de, 1980'li ydlardan itibaren ihracata 
dayalı kalkınma stratejileri benimsenmiş ve bu çer
çevede dış ticaretin ve mali piyasaların serbestleşti
rilmesi açısından büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 

Son yıllarda ihracatta sağlanan önemli artışa rağ
men, ithalattaki artış daha fazla olmuş ve dış ticaret 
açığı giderek yükselmiştir. Uygulanan düşük kur 
politikasının da etkisiyle ihracatın ve üretimin itha
lata bağımlılığı artmıştır. 

Ödemeler Dengesi Göstergeleri 
i wU ~— B 'mı, w 1 —T— ' 1 

m 200»; 
thracat(FOB) (Milyar $) m . 

İthalat (CİF) (Milyar $) l̂_Mb_r 
Dtş ticaret açığı (Milyar $) * 
İhracatın ithalatı karşılama oram (%) t J_D & \ÎM «M 
Cari açık (Milyar $) -2*2 
Cari açık / GSMH (%) 6*2 8.« 

2002 yılında 36.1 milyar dolar olan ihracat yüzde 
137'lik artışla 2006 yılı sonunda 85.5 milyar dolara, 
2002 yılında 51.6 milyar dolar olan ithalat ise yüzde 
168 oranında aratarak 2006 sonunda 138.3 milyar 
dolara çıkmış, böylece aynı dönemde dış ticaret 
açığı yüzde 241'lik artışla 52.8 milyar dolara yük
selmiştir. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2002 yılında 
yüzde 69,9 iken, 2003 yılında 68,1 'e , 2004 yılında 
yüzde 64,8 'e , 2005' te de yüzde 62.9 'a , 2006 yılında 
da yüzde 61.8 'e düşmüştür. 
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İhracatta bütün şartlar zorlanarak gerçekleştirilen 
artış, düşük kurun ve ithalata bağımlılığın arttığı bir 
ortamda sürdürülebilir değildir. Zira dış piyasalar
daki yerini kaybetmemek için birçok sektörde zara
rına ihracat yapılmakta, bu durumu sürdüremeyen 
bazı ihracatçı firmalar üretimi ve ihracatı kısmakta 
veya vazgeçmektedir. 

2002 yılında 1,5 milyar dolar olan cari işlemler 
açığı 2006 yılında 31,8 milyar dolara ulaşmıştır. 
Aynı dönemde cari işlemler açığının GSMH'ya 
oranı binde 8'den, on kat artarak yüzde 7,8'e çık
mıştır. Bu durum ciddiye alınması ve önlem alın
ması gereken bir husustur. 

Cari açığın GSMH'n ın yüzde 7,8'ine kadar 
yükselmesi ekonomide ciddi bir kırılganlık yarat
maktadır. Bu da faizlerin yüksek seviyede kalma
sına neden olmaktadır. Yüksek faiz ise ekonomiye 
kısa vadeli sermaye girişini artırmakta ve böylece 
bir yandan ülke kaynaklan faiz olarak yurt dışına 
aktarılmakta, öte yandan cari açığın finansmanında 
sorun olmadığı şeklinde sanal bir ortam yaratılmak
tadır. 

Türkiye'deki toplam sıcak para stoku 2003 yılı 
sonunda 18,3 milyar dolar iken 2006 yılı sonunda 
65,4 milyar dolara yükselmiştir. Mayıs 2007 itiba
riyle ise 80 milyar doları aşmıştır. 

Cari açığın finansmanında kullanılan sıcak para, 
kurlar üzerinde baskı yaparak ekonomide sanal gös
tergeler oluşmasına sebep olmaktadır. 

En küçük bir iç veya dış şok durumunda sıcak l i | 
para çok kısa bir sürede Türkiye'yi terk edecektir, se 



=n Resmi olarak sabit kur sistemi olmamakla biriik-
>ir te, aslında uygulanan fiili bir sabit kur sistemidir, 
ır- Adeta örtülü bir kur çıpasıyla kur baskı altında tutul-
a- ; makta ve bu uygulama rekor düzeyde dış ticaret ve 
n i cari işlemler açığına yol açmaktadır. 

t a ^ Fiilen uygulanan "örtülü kur çıpası" ihracatçıla
rımızın malını ucuza satmasına, ithalatın daha hızlı 

e r i artmasına ve artan dış ticaret açığının dış borçla 
finanse edilmesine yol açmakta olup, sürdürülebi
lir bir durum değildir. Bu durum sadece sıcak para 
sahiplerine yaramaktadır. Sıcak para sahipleri, aldık
ları faizden ve döviz kurundaki düşüşten dolayı 
yıllık yüzde 30'u aşan gelir elde etmektedir. Dün
yanın hiçbir ülkesinde böylesine bir gelir sağlamak 
mümkün değildir. 

Ekonomi programımızın temelini oluşturan ihra
cata dayalı ve istihdam dostu büyüme modelinin 
gereği olarak, üretimin ve ihracatın ithalat bağım
lılığı azaltılarak sürdürülebilir büyüme ve ihracat 
artışını sağlayacak politikalar izlenecektir. 

Beş yıllık programımızın sonunda, 2012 yılında 
bavul ticareti dahil 200 milyar dolar tutarında ihra
cat hedeflemekteyiz. 

Bu kapsamda, ihracatta; katma değeri yüksek, 
bilgi ve teknoloji yoğun ürünler ihraç etmek; dün
ya ticaretinde önemi artan, alım gücü yüksek, genç 
nüfuslu ve dinamik pazarlara yönelmek; komşu 

ra , ülkelerle ticareti geliştirmek; nihai tüketiciye ulaş-
ös- mak gibi stratejiler benimsenecektir. 

İmalat sanayiinde üretim kapasitesini ve verimli-
;ak ligi yükseltmek amacıyla, teknoloji ve bilgi yoğun 
ır. sektörlerde yatırımlar özendirilecektir. 



Moda ve markaya yönelik tekstil ve konfeksiyon 
sanayii, elektrikli ve elektronik makina ve cihazlar 
sanayii, otomotiv ana ve yan sanayii, makina-imalat 
sanayii, demir-çelik sanayii, gıda sanayii ve bilişim 
sektörlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi doğrul
tusunda politikalar benimsenecektir. 

Dış pazarlarda "Türk Malı ve Markası İmajı"nın 
oluşturulması hususunda gerekli çabanın gösteril
mesi ihracat performansının uzun dönemde arttırıl
masına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu amaçlara 
ulaşabilmek için de tanıtım faaliyetlerine ve küresel 
marka yaratma çalışmalarına önem verilecektir. 

Girdi maliyetlerinin düşürülmesinin ihracat per
formansı açısından önemi gözetilerek başta enerji 
olmak üzere girdi maliyetlerni ucuzlatacak tedbirle
re önem verilecektir. 

Başta ihracat taahhüt kapatma olmak üzere, ihra
cat teşvik sistemi yeniden yapılandırılacaktır. Vergi 
idaresinin, başta gümrük idaresi olmak üzere ilgili 
diğer kamu kuruluşlarının veri bankalarına ulaş
ması sağlanarak, vergi iadesi talepleri daha hızlı 
sonuçlandırılacaktır. 

İhracatın kredi, sigorta ve garanti programlarıyla 
teşvik edilmesi uygulaması kapsamında, ihracatın 
finansmanında Türk Eximbank yeni dönemde daha 
aktif bir hale getirilerek güçlendirilecek, bürokratik 
işlemler azaltılarak Eximbank kredilerinin zamanın
da ve süratle kullanılması sağlanacaktır. 

Dış piyasalarda kalıcı pazar payı edinmek üzere 
yurtdışı mağaza zincirlerinin yaygınlaşması destek
lenecektir. 



Tanıtım ve fuarlara katılım artırılacak; Türki
ye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantılar 
sırasında fuarlar ve iş forumları düzenlenecek, özel
likle hedef ülkelerde yapılacak iş konseyi toplantı
ları sırasında ihraç ürünleri tanıtılması sağlanacak 
ve yurtdışında yerleşik Türk işadamları ile işbirliği 
artırılacaktır. 

Türkiye'nin uzak pazarlara ihracat yapmasını 
teminen demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık 
verilecektir. 

Tüketim malı ithalatının caydırılması amacıyla 
ihtisas gümrükleri daha etkin şekilde çalıştırılacak, 
ithalatta dampingli ve kalitesiz mal girişi daha yakın
dan izlenecek, ithalatta haksız rekabet, gözetim ve 
standart denetimi mevzuatları çerçevesinde yürütü
len uygulamalar titizlikle devam ettirilecektir. 

Gümrük Birliğine üyelikle birlikte ihracat teş
vik mevzuatı yerine getirilen, ihracat taahhüdüyle 
ithalatta vergi ve benzeri yükümlülükleri kaldıran, 
ihracatçılara rekabet gücü kazandırmayı amaçla
yan istisnai bir gümrük rejimi olan Dahilde İşleme 
Rejimi (DİR), bazı malların hiçbir yükümlülüğe ve 
ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan ithal edil
mesine yol açmakta ve dolayısıyla yurt içi ara malı 
üreticilerini ve istihdamı olumsuz etkilemektedir. 

Sektörlerin sadece ihracat yönüyle değil, ekono
minin geneline olan etkileri de göz önüne alınarak, 
ilgili kurumlardan görüş alınmadan Dahilde İşleme 
İzin Belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, döviz kulla-



nım oranlan sektörel olarak belirlenecek ve tedricen 
düşürülerek orta vadede sıfıra yaklaştırılacaktır. 

İşletme ve ambalaj malzemesinin DİR çerçe
vesinde ithaline izin verilmeyecek, tarım ürünleri 
dışındaki yurtiçi alımlar DİR'den çıkartılacaktır. 
Tarım ürünlerinin DİR çerçevesinde ithaline de son 
verilecektir. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruf
larını ülkemize çekmek amacıyla Merkez Bankası 
tarafından 1967 yılından itibaren uygulamaya konu
lan işçi dövizleri hesapları 16 milyar dolar düzeyi
ne ulaşmıştır. İşçi dövizlerini ülkemize çekmek ve 
döviz sıkıntısını gidermek amacıyla başlatılan işçi 
döviz hesaplarında biriken paralar. Merkez Ban
kası rezervinin diğer bölümü gibi yurtdışı şirket ve 
hükümetlerin menkul kıymetlerine yatırılmakta, bir 
güvence olmasının dışında ülke ekonomisine bir kat
kısı olmamaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının ülke eko
nomisine kazandırılarak üretim ve diğer alanlarda 
kullanılması amacıyla bu hesapların bankacılık sek
törü ve sermaye piyasası araçları (Varlığa Dayalı 
Menkul Kıymet İhracı vb.) kanalıyla Türk finans 
sektörüne aktarılmasını sağlayacak bir mekanizma 
oluşturulacaktır. 

Kısa vadeli portföy yatırımlarının piyasalardaki 
dalgalanmalar sonucu hızlı ve yüksek miktarda yurt 
dışına çıkmamasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 
Böylelikle, kısa vadeli sermaye hareketleri ekono
mik istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılacaktır. 
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XIV. D O Ğ R U D A N YABANCI 
S E R M A Y E N İ N VE Ö Z E L S E K T Ö R 
Y A T I R I M L A R I N I N Ö Z E N D İ R İ L M E S İ 

Uluslararası rekabet gücüne sahip yüksek katma 
değerli mal ve hizmet üretmek, ileri teknoloji trans
ferini gerçekleştirmek, istihdam artışı sağlamak, 
yönetim kapasitesi ve işgücü kalitesini geliştirmek 
amacıyla, milli menfaatlerimizi gözeten, kanunlara, 
çevreye ve insana saygılı doğrudan yabancı serma
ye ve özel sektör yatırımlarına Türkiye'yi cazip kıl
mak için gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. 

Ancak hiçbir alanda yabancı sermayenin milli 
güvenlik ve ekonomik istikrarı olumsuz etkileyecek 
ve rekabeti engelleyecek şekilde hakim konuma gel
memesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Bürokratik işlemleri basitleştiren ve tüm işlem
lerin tek bir yere başvuruyla çözülmesini mümkün 
kılan, doğrudan yabancı yatırımların yer seçimi, alt 
yapı gibi sorunlarını önemli ölçüde gideren "Endüst
ri Bölgeleri" uygulamaları etkin bir araç olarak kul
lanılacaktır. Bu kapsamda ayrıca, tüm işlemlerin 
tek merkezde yapılmasına imkan veren "Tek Durak 
İş Merkezleri" kurulacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

Şirketlerin yönetiminde kurumsal yönetim ilkele
rinin hakim olması ve şirketlerin finansal ve kurum
sal yapılarının güçlendirilmesini sağlayacak önlem
lerle uluslar arası rekabet güçleri artırılacaktır. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilebilmesi, 
yerli ve yabancı yatırımcıların bir araya getirilmesi 
ve etkin bir tanıtım yapılması için, kamu ve özel sek
törün birlikte faaliyet göstermesi sağlanacaktır. 



Yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla yatı
rım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartla
ra uyulması, tabi olunan esaslar açısından yabancı 
yatırımcıyla yerli yatırımcı arasında ayrım gözetil
memesi ve kar transferlerinde uluslararası uygula
maların esas olması sağlanacaktır. 

Kamu açıklarının makul düzeylere çekilmesi 
ve etkin borç yönetimi politikasıyla, kamunun 
aşırı kaynak talebi azaltılarak faizlerin yükselmesi 
yönündeki baskı kırılacak ve yurtiçi tasarrufların 
özel sektör tarafından daha fazla kullanılmasına 
imkan sağlanacaktır. 

XV. ESNAF-SANATKAR VE 
KÜRTLERE YÖNELİK POLİTİKALAR 

Uygulanan istikrar programlarının halkın satın 
alma gücünü azaltması, ucuz ithal mallar karşısında 
rekabet gücünü kaybetmesi, gelir politikalarının çift
çi, memur, emekli gibi sabit ve dar gelirli kesimin 
satınalma gücünü azaltması, yüksek istihdam mali
yeti, dolaylı vergilerin yüksekliği, kayıt dışı eko
nominin yaygınlığı, perakende ticaret piyasasında 
yabancı sermayeli büyük kuruluşların artan ağırlığı 
nedeniyle, küçük esnaf ve sanatkâr kesimi ekonomi 
içindeki etkinliğini süratle kaybetmekte ve giderek 
yosullaşmaktadır. 

Son yıllarda, özellikle de 2005 ve 2006'da protes
tolu senet ve karşılıksız çek rakamlarında görülen 
yüksek artışlar ile esnaf sicilinden silinenlerin sayı
sındaki artış ve vergi mükellefi sayısında görülen 
azalma, esnaf, sanatkar ve bütün ticaret erbabının 
faaliyetlerini yürütmekte sıkıntıya düştüğünü gös
termektedir. 



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyo-
nu'nun verilerine göre, 2005 ve 2006 yularında 
esnaf siciline kaydı yapılan esnaf ve sanatkar sayı
sından daha fazla kaydı silinen esnaf ve sanatkar 
bulunmaktadır. 

Acılan-Kapanan Esnaf ve Sanalkar İşletmeleri 

2002 yılında 123.393 esnaf ve sanatkar işyeri 
açılırken, 2006 yılında 248.721 işyeri açılmıştır. 
Öte yandan 2002 yılında 117.600 esnaf ve sanat
kar işyeri kapanırken, 2006 yılında 319.626 işyeri 
kapanmıştır. 

MUkellef Sayısında Gelişmeler 

Mükellef « y ı l a n * « f f ^ < M ^ | * M -4 

Oclir vergisi mük. Â&NmLU&ffi ÂffffeNk WM&+ !«7,?-7l> 
KDV mükellefi ^ # | 5 W P S l » I W » ^ m * l i 
Baıit usule tabi mük, f l m d & ti»!6İl »I4.53Î lÜM» ••" 1Ü.HI 

2006 yılı itibariyle vergi dairelerine kayıtlı mükel
lef sayısında 2002 yılındakine göre azalma görül
mektedir. 

Protestolu Şenel ve karşılıklı/ Çek Sayıları 
2003 2004 2005 2006 

Protestolu »enet sayısı 498.74», ff»XH 589.862 SX0M% ,1.171910 
Protestolu »enet tutarı ' 
(Milyon YTL) . 8163 907,9 1.652.3 2.803,1 4.054,9 
Karşılıksız çek sayısı 748.493 849.642 964.611 1.102.535 1.212.615 

TCMB verilerine göre protestolu senet ve karşı
lıksız çek miktarında, son yıllarda yüksek oranda 
artış görülmektedir. Bu durum, uygulanan ekonomi 



politikasının esnaf ve sanatkar kesimini borçlarını 
ödeyemez ve iş yapamaz hale getirdiğini göstermek
tedir. 

Protestolu senet sayısı 2006 yılında 1.177.910 
adete ulaşmış olup, 2002 yılındakine göre % 136 
oranında artış göstermiştir. 

Protestolu senet tutarı ise 2006 yılında 4,1 milyar 
YTL'ye yükselmiş olup, 2002 yılındakine göre 5 
kat artmıştır. 

Karşılıksız çek miktarında da her geçen yıl artış 
görülmekte olup, 2006 yılında 1.212.615 seviyesine 
ulaşan karşılıksız çek miktarında 2002 yılındakine 
göre % 62 oranında artış olmuştur. 

Protestolu senet ve karşılıksız çek rakamlarında 
görülen sürekli artışlar esnaf, sanatkar ve bütün 
ticaret erbabının faaliyetlerini yürütmekte sıkıntıya 
düştüğünü, ekonomide kaydedilen yüksek büyüme
ye rağmen reel sektörün bundan pay alamadığını 
göstermektedir. 

Ekonomide rekabetin korunarak tekelci oluşum
ların önlenmesi, istihdam yaratılması, gelir dağılı
mındaki dengesizliklerin giderilmesi, yeni girişim
cilerin ekonomiye kazandırılması, sosyal barışın 
korunması, bölgeler arası dengesizliklerin gideril
mesi amacıyla KOBİTere destek verilecektir. 

Değişime ve gelişime uyum sağlayabilen,girişim
cilik kapasitesi yüksek, uluslararası rekabet gücüne 
sahip, profesyonelleşmiş, kurumsal yönetim anla
yışını benimsemiş KOBİ' ler Türk ekonomisinin 
temel dinamiğini oluşturacaklardır. 



Bilgi ve teknoloji tabanlı yenilikçi KOBİ'lerin 
katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri 
desteklenecek, Ar-Ge yatırımı yapmaları ve araştır
macı istihdam etmeleri özendirilecektir. 

KOBİ ' lereiyi yönetişim uygulamalarından yarar
lanmaları ve rekabet gücü kazanmaları için etkin 
danışmanlık desteği verilecektir. 

Yerel potansiyelin harekete geçiri lmesinde 
KOBİ' lerin etkin bir rol oynaması sağlanacaktır. 

Küçük sanayi sitelerinde, alt yapı, ulaşım, haber
leşme, sağlık, eğitim, depolama, pazarlama gibi 
hususlar çağdaş bir anlayışla düzenlenecektir. 

KOBİ' lerin birlikler halinde teşkilatlanmaları, iç 
ve dış pazarlama fonksiyonlarının geliştirilmesi ve 
yüksek kapasitede çalışmalarına yardımcı olacak 
devlet desteğinin sağlanması için yol gösterici ve 
teşvik edici tedbirler alınacaktır. 

KOBİ'lerin bir araya gelerek "İç ve Dış Ticaret 
Şirketi" oluşturmaları teşvik edilecektir. 

Reel sektörle bankacılık kesimi arasında oluşa
bilecek sorunları çözmek amacıyla mekanizmalar 
oluşturulacak, bankacılık kesimini sürekli olarak 
mali kaynak desteği verebilir hale getirecek tedbir
ler alınacaktır. 

Şirketlerin, özellikle de KOBİ'lerin bilançoları 
Basel-II sürecine paralel olarak geliştirilecek ve 
daha şeffaf hale getirilecek, kurumsal yönetim ilke
lerini uygulamaları teşvik edilecek ve daha kolay 
finansman bulmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda, 



KOSGEB' in kurumsal yönetim, teknik destek ve 
eğitim kapasitesi güçlendirilecek ve bankaların da 
katılımıyla Basel-II ile ilgili yoğun bir bilgilendir
me süreci tertip edilecektir. 

Reel sektör mali sektör etkileşiminin artırılma
sını ve ekonominin istihdam üretim açısından ana 
motoru olan KOBİ'lerin bankalardan daha fazla 
kredi almasını temin etmek üzere, Kredi Garanti 
Fonu sisteminin kaynakları artırılacaktır. Ayrıca, 
Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin 
hale getirilerek KOBİ'lerin teminat sorunu çözüle
cektir. 

Sınır illerimizdeki gelişmenin yetersizliği göz 
önüne alınarak, sınır ticareti yeni bir düzenlemeyle 
kontrollü olarak geliştirilerek, il ekonomilerine 
katkısı sağlanacaktır. 

KOBİ'lerin her kademedeki insangücü kapasite
sinin artırılması için; üniversitelerin, KOSGEB' in 
meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuruluşları
nın eğitim programı geliştirmeleri özendirilecektir. 

İşgücünün eğitim ve beceri düzeyinin yükseltil
mesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destek
lenmesi, teknoloji eksikliğinin giderilmesi ve danış
manlık hizmetleri verilmesi suretiyle KOBİ'lerin iç 
piyasanın yanı sıra dış pazarlara dönük olarak da 
mal ve hizmet üretmesi teşvik edilecektir. Bunun 
için, üretilecek mal ve hizmetlerde standartların olu
şumu, kalitenin yükseltilmesi ve pazara ulaşımda 
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygın
laştırılması sağlanacaktır. 



Esnaf ve sanatkarlardan, emeklilik döneminde 
faaliyetine devam edenlerden yapılan sosyal güven
lik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacaktır. 

Yoksul kesimlere yönelik ekonomik faaliyetler 
çeşitlendirilerek gelir getirici projeler desteklene
cek, kendi işini kuracak girişimcilere finansman, 
danışmanlık ve pazarlama desteği sağlanacaktır. 

Meslek standartları geliştirilecek, esnafa ihtisas 
kimliği kazandırılacak ve mensubiyet bilinci geliş
tirilecektir. 

XVI . T A R I M , O R M A N VE 
H A Y V A N C I L I K P O L İ T İ K A L A R I 

Yaklaşık yirmi milyon kişinin tarımla uğraş
tığı Ülkemizde, uygulanan politikalar tarımı hızla 
çökertmektedir. 

Tar ımsal Destekleme 

| 2002 2003 2004 2005 2006 
Tarımsal destekleme/GSM H 
(Tarım Bak., Hazine, Ziraat bank.) (%) U l 1,01 0,76 0,84 0,92 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine ve Zira
at Bankası tarafından yapılan tarımsal desteklemele
rin milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 1,11 iken, 
sürekli azalarak 2004 yılında 0,76 seviyesine inmiş, 
2006 yılında da 0,92 olmuştur. 

Dört yıldır çiftçiye ödenmesi gereken doğrudan 
gelir desteği zamanında ödenmemiş, yapılan yanlış 
düzenleme ve uygulamalar sonucunda bazı alanlar 
doğrudan gelir desteği ödemesi dışına çıkarılmış, 
çiftçi mağdur edilmiş, bu gelirle borçlarını ödemeyi 
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düşünen çiftçinin faiz kamburu altında ezilmesine 
yol açılmış ve tefecilerin insafına terkedilmiştir. 

Çiftçi ürününü maliyet fiyatına bile satamamak
ta, ne üretirse üretsin zarar etmektedir. Son 50 yıldır 
görmediği bir sıkıntı dönemini yaşayan çiftçileri
miz perişan durumdadır. 

Türkiye geçmişte kendisini besleyebilen birkaç 
ülkeden birisi iken, şimdi hububat, mısır, merci
mek, kuru fasulye, ayçiçeği gibi birçok tarım ürü
nünü ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Bir 
yandan ithalat yapılırken üretilen ürünler tarlalarda 
çürümektedir. Fındık üretiminde lider ülke olmamı
za rağmen, dünya piyasasında fiyatları başkaları 
belirlemektedir. Hayvancılığı teşvik edici hiçbir 
ciddi uygulama yapılmadığı gibi yurtdışından et 
ithal edilmektedir. Bunlar yapılırken tarıma destek 
verileceği söylemleri inandırıcılıktan uzaktır. 

Tarım sektörü; Türk toplumunu yeterli, dengeli 
ve sağlıklı olarak besleyebilir bir duruma ulaştırıla
rak, tarımsal üretimde kendine yeten, uluslararası 
piyasalarda rekabet edebilen bir yapıya kavuşturula
caktır. Tarımsal yapı; fiziksel, teknolojik ve toplum
sal boyutlarıyla, çağdaş değişim ve dönüşümlere 
uygun hale getirilecektir. 

"Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme 
Kurulu"nun kuruluş amacına uygun olarak çalıştırıl
ması sağlanarak, tarımsal kamu hizmetlerinde eşgü
düm sağlanacaktır. 

Tarım sektörü; üretim, işleme ve pazarlama 
boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulacaktır. 
Çiftçilerimizin ürün ve bölge bazında örgütlenerek, 
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üretimden pazarlamaya kadar olan her safhada güç
lü bir konum elde etmelerine imkan sağlamak ama
cıyla "Üretici Birlikleri" etkin hale getirilecektir. 

Konya ovası sulama projesi süratle tamamlan
ması için kaynak temin edilerek uygulamaya geçi
lecektir. 

"Sözleşmeli üretim modeli" ile bir taraftan çift
çilerimizin ürünlerinin gerçek değeri üzerinden 
pazarlanmasına, diğer taraftan sanayici, tüccar ve 
ihracatçılara sürekli, kaliteli, yüksek standartta, 
uygun nitelik ve fiyatta hammadde arzına imkan 
sağlanacaktır. 

Tarımda verimsiz aile işletmeciliğinden, modern 
esaslara göre faaliyet gösteren işletmeciliğe dönü
şüm sağlanacak ve çiftçilerimizin toplumsal refah 
ve çağdaş hayat şartlarından hak ettikleri payı alma
ları temin edilecektir. 

Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında 
denetim etkinleştirilecek, tarımsal ürün ve üretimde 
kullanılan girdilerin piyasa şartları ile üretiminin 
sürdürebilirliliği tanzim edilerek denetlenecektir. 

Çiftçilerimizin içinde bulunduğu zor durumdan 
kurtarılması amacıyla, vergi, sigorta, kredi, faiz ve 
benzeri borçlan yeniden yapılandırılarak gerekli 
kolaylık sağlanacak, çiftçi alacakları gecikmeden 
ödenecektir. 

İç ticaret hadlerinin sektör aleyhine işlemesini 
önlemek üzere ürün-girdi fiyatlandırma mekanizma
ları oluşturulacaktır. 



Kamu tarımsal işletmelerinin, hizmet fonksiyon
larına uygun olarak, özel sektörün projeli işbirliğine 
açılma çalışmalarına hız kazandırılacaktır. 

Tarımsal ürün planlamasına katkı sağlayan alter
natif ürün projesi kapsamında yapılan destekleme
ler yaygınlaştırılacaktır. 

Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve 
kalitenin artırılması, yerinde işlenerek kıymetlendi
rilmesi, yerinde istihdam ve katma değer elde edil
mesi ve marka olarak pazarlanmasına dayalı temel 
tarımsal yapılanma oluşturularak; yatırım ve tekno
lojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, tarım-sanayi 
entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri 
olan "Tarım Kentleri" kurulacaktır. 

Tarım ve sanayi işletmeleri için sanal borsalar 
kurulacak, alım-satım işlemlerinin bu merkezlerden 
yapılması teşvik edilecektir. 

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve parça
lanması ile toprak ve su kaynaklarının kirletilmesi 
önlenecek, gübre, ilaç ve su kaynaklarının verimli 
ve etkin kullanımı hususunda çiftçi bilinçlendirile-
cektir. 

Ülkemizde "gıda güvenliği ve güvenilirliği"nin 
çağdaş normlara ulaştırılması, tüketicinin korun
ması ve bilinçlendirilmesine ilişkin etkin önlemler 
alınacaktır. 

Organik tarımsal üretim faaliyetleri ülke çapında 
yaygınlaştırılacak, tarımsal ilaç ve kimyasal kulla
nımı hakkında üreticilerimiz bilinçlendirilecektir. 



Yerel ve coğrafi şartlar dikkate alınarak gıda ve 
hayvancılık konularında "Tarımsal İhtisas Merkez
leri" oluşturulacaktır. 

Tarımsal ürün ve mamul maddeler "akredite 
laboratuvarlar"da analiz edilerek, tüketici sağlığı 
korunacaktır. 

Genetik mühendisliği, biyoteknoloji, sulama ve 
mekanizasyon teknolojilerinden etkin bir biçimde 
yararlanılacaktır. 

Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kali
tede tohum geliştirilmesi ve üretimi desteklenecek, 
tohumda dış bağımlılığa son verilecektir.Bu amaçla 
Tohumculuk Yasası yeniden gözden geçirilecektir. 
Yerel tohum çeşitlerimizin korunması ve kullanımı 
sağlanacaktır. 

Şanlıurfa'da tohum üretim ve genetik araştırma
lar merkezi kurulacaktır. 

Dünya üretiminde büyük paya sahip olduğumuz 
ürünlerin katma değer yaratarak satışı, pazarlan-
ması ve fiyatlarının tespitinde söz sahibi olabilmek 
için gerekli idari, hukuki ve teknik alt yapı oluşturu
lacak, bu amaçla gerekli yatırımlar yapılacaktır. 

Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasın
da önemli bir araç olan vadeli işlem borsaları etkin
leştirilecek, ürün borsaları geliştirilecek, ayrıca 
lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

Teknik ve ekonomik olarak sulamaya açılabile
cek alanların, azamî ölçülerde sulanmasına yönelik 
altyapı projelerine önem ve öncelik verilecektir. 
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Üretimin artırılması, ürünlerin işlenerek kıymet
lendirilmesi, içte ve dışta pazarlanmasının temin 
edilmesiyle çiftçilerimizin hayat standardı yükselti
lecektir. 

ı 

Doğrudan gelir desteği, ürünlerin arz ve talebi | 
dikkate alınarak ödenecek, arz açığı olan ürünlerde 
prim sistemi devam edecek ve ödemeler doğrudan 
üreticiye yapılacaktır. 

Doğrudan gelir desteği ödemeleri, güzlük ve yaz
lık ekimlerin gerçekleştirildiği dönemlerde gecikme
den yapılacaktır. 

Her yıl için dekar başına doğrudan gelir ödeme 
miktarı enflasyona paralel olarak artırılacaktır. 

Doğrudan gelir desteği uygulamasının altyapısı ! 
ile ilgili olarak; çiftçi tanımı ile ürün bazında küçük, 
orta ve büyük ölçekli işletme kavramları tespit edi
lecek, çiftçi kayıt ve tapu-kadastro sistemi tamamla
nacaktır. 

Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla elekt
rik, mazot, gübre, ilaç, tohum gibi temel tarımsal 
girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. 
Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerin kul
landığı temel tarım girdilerinin üzerindeki ÖTV ve 
KDV kademeli olarak %50 oranında düşürülecek
tir. 

Tarımsal destekleme alımında bulunan KİT' ler 
özelleştirilecek ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
lerinin modern işletmecilik prensipleri doğrultusun
da rasyonel çalışmaları sağlanacaktır. 

M 



Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerin finansman 
ihtiyacını karşılayabilecek kurumsal bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 

Orman köylüsünün kalkındırılması ve koruma 
j hizmetlerinin yaygınlaştırılması temin edilecektir, 
j Orman kadastrosu ile genel kadastro birleştirilerek, 
| mülkiyet anlaşmazlıklarının giderilmesi temin edi-
| lip, orman köylüsünün devletle davalı olmaktan 
1 kurtarılması sağlanacaktır. 

Ormancılığın desteklenmesi amacıyla, orman 
köylüsüne ve talep eden gerçek ve tüzel kişilere, 
belirli şartlar ve sürelerle, bedelsiz arazi tahsis edi
lerek özel ormancılık geliştirilecektir. 

Ormanların doğal gelişim sahaları içinde yerleş
miş ve ormancılık dışında başkaca bir iş yapamayan 
orman köylülerine, tarımsal üretim yapabileceği 
arazi tahsisleri yapılarak iskanları temin edilecektir. 
Bunlardan boşalan alanlar ormanlaştırılarak iskana 
yasak bölgeye dönüştürülecektir. 

Yurtiçi belgeli damızlık hayvanları, sunî tohum
lama ve besi hayvancılığı desteklenecek; süt teşvik 
primi verilecektir. 

Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkile
ri üretimi teşvik edilecek, bitkisel ham yağ ve yağlı 
tohumlu bitki üretimi desteklenecektir. 

Ülke şartlarına adapte olabilen; tohum, fide, 
fidan ve damızlık hayvan materyali daha yaygın ola
rak geliştirilerek çiftçilerimizin kullanımına sunula
caktır. 

Hayvan ve çeşitli tarımsal ürün ile gıda kaçakçı
lığı önlenecektir. 



XVII . S F K T O R F L H F D F F VF 
P O L İ T İ K A L A R 

Ekonomik ve sosyal konsey işler hale getirilerek, 
gelişmeleri daha güncel izlemek ve daha hızlı karar 
alabilmek için reel sektörle diyalog süreci sürekli 
kılınacaktır. 

Orta ve uzun vadede, büyümeye ivme kazandırıl
ması ve istihdamın artırılması için, yapısal nitelikli 
tedbirlerin alınmasının yanında özel kesim tarafın
dan yatırım kararı verilmiş teşvik belgeli projelerin 
hızla gerçekleştirilmesini destekleyici tedbirler de 
alınacaktır. 

Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yüksel
ten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsur
lar kaldırılacaktır. 

Yüksek ölçüde katma değer ve istihdam sağla
yan yatırım projelerine yüzde 100'ün üzerinde 
yatırım indirimi verilecek, sigorta pirimi işveren 
payı belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşı
lanacaktır. 

Büyüme, istihdam ve ihracat kapasiteleri yüksek 
olan, tekstil-giyim, deri eşya gibi sektörlerde katma 
değeri yüksek ürünlere ağırlık verilecek, uluslara
rası düzeyde rekabet edebilecek düzeye getirilecek
tir. Bu çerçevede, moda, marka yaratma ve tasarıma 
ilave destek verilecektir. 

Orta ve yüksek düzeyde üretim teknolojilerine 
sahip olan otomotiv, beyaz eşya, makina ve elekt
ronik sektörlerinde ülkemizin önemli bölgesel ve 
küresel üretim merkezi olması sağlanacaktır. 



Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, 
elektronik sanayileri ve yazılım sektörlerinde atılım 
yapılacaktır. 

Savunma ve güvenlik alanında uzayın imkanla
rından yararlanmak için havacılık ve uzay teknolo
jilerine ağırlık verilecek, uydu üretim teknolojileri 
teşvik edilecek ve Havacılık ve Uzay Kurumu kuru
lacaktır. 

Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak teknolojiler 
ile bilgisayar donanım ve yazılımının üretimi teşvik 
edilecek,elektronik sektöründe, hızlı gelişen ve yük-

' sek katma değer oluşturan bilişim ve özellikle tele
komünikasyon teknolojilerinde yerli katkı ve fikri 
mülkiyet oranının artırılması sağlanacak, bu alanda 
eğitilmiş insangücü yetiştirilecek ve sektörde faali-

' yet gösteren firmalar için alt yapısı hazır "özel böl
geler" tahsis edilecektir. 

Mikro elektronik bazlı enformasyon teknolojile
rinin transferi, üretimi ve kullanımına önem verile
cek, elektronik ve elektrikli makine sanayileri, yeni 
ürünlerin geliştirilmesi amacıyla, Ar-Ge destekleri 
verilmesi, üniversite ile sanayi işbirliğinin kuvvet
lendirilmesi ve yerli teçhizat alım politikası gibi 
yöntemlerle özendirilecektir. 

Altın, bor, toryum ve benzeri kıymetli maden
lerin işlenmeden satılması yerine, yüksek katma 
değerli yeni ürünlere dönüştürülerek satılması sağla
nacaktır. Bu amaçla Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla 
kaynak ayrılacaktır. 

Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak 
öncelikli hedeflerimiz içinde olacak, enerji arz 



güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kuru
lacaktır. 

Temiz enerji kaynaklarından biri olan su 
potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelekt
rik enerji üretimi artırılacaktır. | 

Enerji ihtiyacının karşılanması için yeni ve yeni
lenebilir enerji kaynakları, füzyon enerjisi, güneş 
enerjisi, rüzgâr enerjisi, biomass enerjisi, jeotermal 
enerji gibi alternatif enerji kaynaklarından yararla
nılması hususunda araştırma ve geliştirme çalışma
ları teşvik edilecek ve bu alanlara yatırım yapılması 
özendirilecektir. 

Jeotermal kaynaklarımızın turizm ve tarım sektör
leri ile konut ve işyerinde kulanımı sağlanacaktır, 

TPAO'nun teknik ve ekonomik kapasitesi güç
lendirilecek, uluslararası stratejik ortaklıklar tesis 
edilerek petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalış
malarına hız kazandırılacaktır. 

Petrol, doğalgaz, kıymetli madenler gibi doğal 
kaynaklarımızın ekonomik değere dönüştürülme
si için kamu-özel sektör işbirliğiyle tüm imkanlar 
harekete geçirilerek, Türkiye'nin milli menfaatleri 
gözetilerek uluslararası ortaklıklara gidilecektir. 

Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde yeni tek
nolojilerin geliştirilmesine önem verilecektir. j 

Enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında sadece 
enerjinin transit geçişine imkan sağlayan bir ülke 
olmanın ötesinde; Türkiye'nin katma değerli enerji 
ürünleri üretim alt yapısına sahip olarak piyasanın 
önemli aktörlerinden biri olması sağlanacaktır. 



Hızlı, güvenli ve teknolojik yeniliklere sahip, 
rekabeti tesis edecek, sanayiyi yönlendirecek, milli 
menfaatleri kollayacak, ekonomik ve sosyal kalkın
maya destek sağlayacak, vatandaşın refah düzeyini 
yükseltecek ve kullanıcıların memnuniyetini sağ
layacak, uluslararası ulaşım koridorları ile entegre 
olan, yaygın, hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir 
ulaştırma sistemi tesis edilecektir. 

Ülkemizin uluslararası kara taşımacılığındaki 
konumu da dikkate alınarak kara yolu taşımacılığın
daki alt yapı eksiklikleri giderilecektir. 

Kara yolu yük ve yolcu taşımacılığının, demir 
yolu ve deniz taşımacılığına kaydırılması sağlana
caktır. 

Demir yollarının yük ve yolcu taşımacılığı içinde
ki payı artırılacaktır. Bu çerçevede, mevcut demir
yollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız 
ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını 
limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni 
demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Adana 
ve Ankara-İzmir hızlı tren projeleri ile "Kars-Tiflis 
Demiryolu Projesi" uygulamaya konulacaktır. 

Doğu-batı ulaşım koridorlarındaki alt yapı geliş
tirilmesine paralel olarak, güney-kuzey ulaşım alt 
yapısının geliştirilmesi çerçevesinde, Samsun-Ada-
na ve Trabzon-GAP Bölgesine liman, demiryolu 
ve karayolu entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar 
yapılacaktır. Güney Marmara-Ege aksı ile Avrupa 
kara ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlaya
cak Çanakkale boğaz geçişi projesi gerçekleştirile
cektir. 



Devlet Demiryolları İşletmesi yeniden yapılandı
rılarak altyapı işletmeciliği üzerinde yoğunlaşması 
sağlanacak, hat işletmeciliğinin ise özel sektör tara
fından da yapılmasına imkan tanıyan düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Deniz taşıma filosunun, kapasitesinin ve verim- I 
liliğinin artırılmasına dönük yatırımlar teşvik edi
lerek, dış ticaret taşımasının milli bayraklı gemiler 
tarafından yapılarak, filonun deniz taşımacılığından 
daha fazla pay alması sağlanacaktır. Ulaştırma 
sistemideki Liman alt yapıları, terminal imkânları 
ve ana ulaşım arter bağlantılarındaki yetersizlikler 
giderilecektir. Limanların coğrafi tekel konumu 
dikkate alınarak, etkin bir düzenleme ve denetim 
sisitemi oluşturulacaktır. 

Hava yolu taşımacılığının uluslararası standart
lara uygun şekilde hizmet vermesi sağlanacak, 
bölgesel hava yolcu taşımacılığının geliştirilmesi 
için maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve hava yolu 
şirketleri küçük hava meydanı trafiğine ve yolcu 
profiline uygun filo kapasitesi oluşturması için 
yönlendirilecektir. Ayrıca hava kargo taşımacılığı 
teşvik edilecek ve geliştirilecektir. 

Kapsamlı bir turizm planlaması ve buna bağlı ola
rak turizm politikası hedefleri ve stratejisinin belir
lenmesiyle, ülkemizin dört mevsim turizm potan
siyeli değerlendirilerek, gelirlerinin artırılması ve 
sürdürülebilir bir hale gelmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizde; deniz turizmi, tarih ve müze turizmi, 
mağara turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, akarsu 
turizmi, av turizmi, sağlık turizmi, inanç turiz-



mi, spor turizmi, kongre turizmi gibi çok çeşitli 
turizm potansiyelini iyi değerlendirmek için tanıtım 
ve pazarlama konularına etkinlik kazandırılarak, 
dünya turizm gelirleri pastasından daha fazla pay 
alınması sağlanacaktır. 

j "Serbest Sağlık Bölgeleri" oluşturularak, yatırım 
ve istihdam imkanı sağlanacak, turizm gelirlerimiz 
artırılacaktır. 

Bu amaçla, özellikle turizm bölgelerindeki kamu 
arazi ve tesisleri bedelsiz tahsis edilecektir. Yurt 
dışındaki özel sağlık kuruluşlarının bu bölgelerde 
kurulacak şirketlere ortaklığının desteklenmesi sure
tiyle de doğrudan yabancı sermaye girişi ve talep 
sürekliliği sağlanacaktır. 

Geleneksel pazarların yanı sıra, yeni pazarlara 
açılmayı ve yeni bir Türkiye imajı oluşturmayı kap
sayan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasın
da işbirliği ve eşgüdümü öngören uzun vadeli bir 
turizm politikası uygulanacaktır. 

Değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak, 
bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş bölge
lerde turizmin gelişmesi sağlanacaktır. 

i XVIII. TEKNOLOJİ, AR-GE VE 
YENİLİKÇİLİK 

Milliyetçi Hareket Partisi 'nin bilim ve teknolo
jide temel hedefi gelişmiş ülkelerle olan açığını 
kapatarak bilgi toplumuna geçişi sağlamaktır. Bilim 
ve teknoloji politikamız, bilim-teknoloji ile yenilik-
üretim arasındaki etkileşimi dikkate alan bütüncül 
bir anlayışa dayanmaktadır. 
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Bilgi toplumuna geçişin sağlanması ve bilimsel 
ve teknolojik araştırma ve geliştirmenin etkin bir 
şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması 
amacıyla "Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı" 
kurulacaktır. 

ı 
Bilgi toplumu alt yapısının oluşturularak hayatın 

her alanında elektronik yaşam tarzının benimsenme- ' 
si sağlanacaktır, "e-yaşam" tarzının gereği olarak 
çağdaş norm ve standartlarda internet alt yapısının 
mevzuat, idari yapı ve beşeri kapasitenin oluşturul
masına önem verilecektir. 

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunul
ması sağlanacaktır. Bu suretle hızlı ve kaliteli hiz
met verilecek, yolsuzluk ve usulsüzlüğe neden olan 
birçok uygulama ortadan kaldırılacaktır. 

Bilgisayar ve en yeni iletişim teknolojilerinin 
kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim merkez
lerinde, sanayide kullanılması yaygınlaştırılarak 
toplumun bilgi çağına hazırlanmasına önem verile
cektir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının elekt
ronik ortamda hizmet vermesi sağlanacak, okullar, 
kütüphaneler, belediyeler ve muhtarlıklar bilgisayar 
altyapısı ve hızlı internet erişimi imkanına kavuştu
rulacaktır. 

Bilim ve teknoloji üretim kapasitesi geliştirile
cek, üretilen bilim ve teknolojinin ekonomik ve , 
toplumsal faydaya dönüştürülmesi sağlanacak ve 
bunun için gerekli olan Milli Yenilik Sistemi kuru
lacaktır. 

Milli Yenilik Sisteminin kurulmasının ardından, | 
sektörel ve yerel bazda yenilik sistemleri kurulacak 
ve bölgesel özelliklere göre sistem yapılandırılacak-



Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler 
ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla 
üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlana
caktır. Bu çerçevede, teknolojik yenilikler ve tek-

I nolojik ürünleri yenilemek için gerekli olan Ar-Ge 
çalışmalarına destek sağlanacaktır. 

Ar-Ge sonuçlarının sanayiye ve üretime aktarıla
bilmesi için "Teknoloji Transfer Merkezleri" kuru
lacaktır. 

Kamu kaynaklarından Ar-Ge yatırımlarına daha 
fazla kaynak aktarılacaktır. Ayrıca, özel sektörün 
Ar-Ge'ye ve teknoloji üretimine yapacağı yatırım
lar desteklenecektir. Bu çerçevede, Ar-Ge harcama
larının GSYİH içindeki payı beş yıl içinde % 2.5'e 
çıkarılacaktır. 

Bu amaçla kamu ihalelerinden alınacak pay ile 
Ar-Ge fonu oluşturulacaktır. 

Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştiri
lecek üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri 
kurulacak, üniversitelerin Ar-Ge kapasitesinden 
özel sektörün yararlanması sağlanacaktır. 

I 
Başta milli savunma sanayiine yönelik tedarikler 

olmak üzere, tüm kamu kurumlarının tedarik poli
tikaları Ar-Ge'ye dayalı olacak ve bilim, teknoloji 
ve yenilik yeteneğimizi geliştirmek amacıyla kulla-

I nılacaktır. 

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel 
i sektörün uluslararası fonlardan yararlanabilmesi 
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için öncelikli ve ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge 
projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması teşvik 
edilecektir. 

Bilgi üretim teknolojileri, Biyoteknoloji ve Gen 
Teknolojileri, Nano Teknoloji, Mekatronik, Üre
tim, Süreç ve Teknolojileri gibi çağımızın stratejik 
teknolojilerinde Ar-Ge sonuçlarının üretime dönüş
türülmesine önem ve öncelik verilecektir. 

Araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönün
den geliştirilecek ve bunların istihdamı teşvik edile
cektir. Alanında temayüz etmiş Türk araştırmacıla
rın ve yabancı yatırımcıların ülkemizde uygulama- I 
ya konulacak araştırma projelerinde ve üretimde 
istihdamı teşvik edilecektir. 

ı 
Türk Dünyasının bilimsel araştırma merkezi 

niteliğinde "Ankara Temel Araştırmalar Merkezi" 
(ATAM) kurulacaktır. I 

XIX. BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK 
FARKLARININ AZALTILMASI | 
Bölgelerin, illerin ve ilçelerin özellikleri, fark

lılıkları, gelişmişlik düzeyleri, temel sorunları ve 
potansiyellerinin belirlenmesine yönelik bütün ülke 
genelinde bölge planları ve il gelişme planlan hazır
lanacaktır. 

Özel sektörün güçlendirilmesi, girişimcilik ve 
rekabet ruhunun geliştirilmesi, illerde teknik ve 
insan gücü kapasitesi oluşturmak amacıyla, valilik
lerin eşgüdümünde ilgili kamu kurumları, üniversi-
teler, sanayi ve ticaret odaları, meslek kuruluşlan 
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ve sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla "İl 
Yatırım ve Kalkınma Ofisleri" kurulacaktır. 

İl Yatırım ve Kalkınma Ofisleri 'nce Bölge ve 
İl Gelişme Planları çerçevesinde hazırlanacak "il 
eylem planlan" ile ildeki her yerleşim biriminin 
sorunları tespit edilerek özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği ile süratle çözülecektir. 

Her il ve ilçe için hedef sektörler belirlenecek
tir. Özellikle küçük ölçekli iller ve ilçeler için "bir 
il/ilçe bir sektör" prensibinden hareketle hedef alt 
sektörler somut olarak belirlenecek, Devlet-Millet 
işbirliği içinde uygulamaya konulacak projeler des
teklenecektir. 

Yatırım teşvikleri, geliştirilecek objektif kriterle
re göre yerel düzeyde belirlenecek birimler bazında 
tematik olarak verilecektir. Teşviklerin amacı doğ
rultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 
etkin bir izleme sistemi kurulacaktır. 

Yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla az 
gelişmiş yöreler için risk sermayesi ve kredi garanti 
fonu sistemi geliştirilecektir. 

Yapılacak kamu yatırımlar il ve bölge bazında 
önceliklerine göre derecelendirmeye tabi tutulacak 
ve birinci derecede öncelikli yatırımlar bitirilmeden 
ikinci derecede öncelikli yatırımlara geçilemeyecek
tir. 

Sanayi ve hizmetler alanında potansiyel arz eden 
orta büyüklükteki iller belirlenerek, bu merkezlerin 
alt yapı ihtiyaçları süratle giderilecek ve özel sektör 
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için uygun yatırım iklimi oluşturulacaktır. Fonksi
yonel bölge merkezi olarak da adlandırabileceği
miz bu cazibe merkezlerinin öncelikle, içme suyu, 
kanalizasyon, konut ve ulaştırma ile ilgili sorunları 
süratle giderilerek, çarpık kentleşmeye meydan ver
meden kırsal alandan metropollere doğru olan göç 
eğilimini bu merkezlere yönlendirmek amaçlanmak
tadır. 

Gelişme eğilimi yüksek olan köylerimiz belirle
nerek bu köylerimizin alt yapısı süratle tamamlana
cak ve bu faaliyetler Devlet-Millet işbirliği çerçe
vesinde gerçekleştirilecektir. Fonksiyonel olan bu 
köylerin çevresinde yer alan küçük köy ve mezra
larda yaşayan halkımızın kendi arazilerine yönelik 
faaliyetlerini muhafaza ederek, fonksiyonel köylere 
yönelmeleri teşvik edilecektir. 

Tarımsal alanda kalan nüfus için ise; tarımsal 
yayım faaliyetlerine ağırlık verilecek, gönüllü çiftçi
ler seçilerek modern ve örnek teşkil edecek tarımsal 
uygulamalar gerçekleştirilecektir. Tarımda verimli
liği artırmak için, gerekli hukuki ve kurumsal düzen
lemeler yapılarak tarımsal alanların bölünmesine 
izin verilmeyecek ve optimum işletme büyüklükleri 
tespit edilecektir. 

Üniversitelerin bölgelerin özelliklerine göre belir
li bir alanda uzmanlaşması sağlanacaktır. Yörede 
girişimci - üniversite işbirliğini güçlendirmek için 
gereken alt yapının oluşturulmasını müteakiben 
üniversiteye yapılacak olan kaynak tahsisinde giri-
şimci-üniversite ilişki düzeyi bir kriter olarak alına
caktır. 



Az gelişmiş yörelerimizde kilit konumda bulu
nan kadrolar için nitelikli personelin bölgede çalış
masını özendirici mali ve sosyal haklar sağlanacak
tır. 

XX. SOSYAL DESTEK PROJELERİ 

Yoksullukla mücadelede temel araç; üreten, kat
ma değer ve istihdam yaratan bir üretim ekonomi
sinde, yerli ve yabancı sermaye eliyle milli gelirin 
ve istihdamın artırılmasıdır. Ancak, milli gelirdeki 
artış, her zaman yoksul kesimlerin refahına tam ola
rak yansımayabilir. Bu nedenle, bir kalkınma stra
tejisi olarak, mutlak yoksulluğu giderecek, göreli 
yoksulluğu azaltacak ve yoksul kesimleri ortalama 
refah seviyesine yaklaştıracak iktisadi ve sosyal 
politikaların uyum içinde uygulanması temel ilke 
olacaktır. 

İstikrarlı bir ekonomik büyüme ve güçlü üretim 
ekonomisi tesis edilmek suretiyle; üreten, istihdam 
yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan 
her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını 
sağlayan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel 
amacımızdır. 

Yoksulluktan en fazla etkilenen eğitim düzeyi 
düşük, tarım ve ormancılıkla uğraşan, kendi hesabı
na ve yevmiyeli işçi olarak çalışan kesimin yoksul
luktan kurtarılması amacıyla tarım sektörü istihdam 
yükü sanayi ve hizmetler sektörüne aktarılacaktır. 

Yardıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz, güçsüz, özürlü 
ve özel ilgiye muhtaç vatandaşlara yönelik olarak 
halen farklı Bakanlıklar ve Kuruluşlar tarafından 



yürütülmekte olan sosyal yardım ve sosyal hizmet 
programları, çağdaş ve entegre bir sistem olarak tek 
çatı altında yeniden yapılandırılacaktır. 

Mahalli idarelerin, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının uygulamaya koyacakları sosyal yar
dım ve sosyal hizmet programları özendirilecektir. 

Temel ihtiyaçlar ile eğitim, sağlık ve sosyal hiz
metlerin yoksul kesimler için ulaşılabilir ve kullanı
labilir olması sağlanacaktır. 

Yoksul kesimlere gıda güvencesi sağlayacak bir 
sistem geliştirilecektir. Ekonomik kriz ve doğal afet 
zamanlarında kitlelerin yoksulluğa düşmesini ve 
yoksul kesimlerin daha da yoksullaşmasını önleyici 
bir sistem oluşturulacaktır. 

Zorunlu temel eğitimin gerektirdiği harcamaların 
aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletilecektir. 

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri eşitlik ve 
hakkaniyet prensiplerine uygun olarak, kolay ulaşı
labilir ve kullanılabilir bir şekilde devlet tarafından 
ücretsiz olarak sunulacaktır. 

Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına 
alınacaktır. Prim esasına dayanan sağlık sigortası, 
yoksul vatandaşları da kapsayacak ve bu kesimin 
sigorta primi devlet tarafından karşılanacaktır. Bu 
düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte ile yeşil kart 
uygulamasına son verilecektir. 

Vatandaşların geleceğinden emin olması ve yük
sek standartlı bir hayat sürmesi için, nimet-külfet 
esasına göre işleyen çağdaş normlarda sosyal sigor
ta sistemi bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişle
tilecektir. 



Muhtaç durumdaki işsiz aile reislerine iş sağlana
cak, iş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar 
(yaklaşık 200 YTL) "işsizlik yardımı" ödeme prog
ramı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması 
yapılacaktır. 

"Sosyal dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi" 
amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının giderilme
sine ilişkin tedbirlerin yanı sıra, terör olaylarından 
zarar görmüş vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yardım yapı
lacaktır. 

Emeklilerin ücret ve maaşlarının belirlenmesinde 
genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim 
kalıplarını ve hayat standardını dikkate alacak özel 
bir endekse göre belirlenmesi sağlanacaktır. 

Uygulanacak sosyal konut programı kapsamın
da emeklilerin ev sahibi olmasını kolaylaştırılacak 
finansman modelleri uygulamaya konulacaktır. 

Programın sosyal destek projeleri çerçevesinde; 
yoksul kesimin sağlık, eğitim ve temel gıda ihti
yaçlarının karşılanması, işsiz aile reislerinin, terör 
mağdurlarının, küçük çiftçinin, emeklilerin, polis, 
öğretmen ve diğer ek ödeme almayan memurların 
desteklenmesi amacıyla, 2008 yılı fiyatlarıyla bir 
yılda yaklaşık 12,5 milyar YTL tutarında ilave har
cama yapılması öngörülmektedir. 

Sosyal koruma bilgi sistemi oluşturulacak, sosyal 
yardım programlarından yararlanacak kesimlerin 
yardım alması ve kimsenin aç ve açıkta kalmaması 
için uygulamanın izlenmesi sağlanacaktır. 



XXI. EKONOMİ YÖNETİMİNDE 
YENİDEN YAPILANMA 
1. Ekonomi Bakanlığı 

Ekonomiye ilişkin politikaların ve uygulamala
rın halen değişik bakanlıklar ve müsteşarlıklar bün
yesinde oluşturulması ve uygulanması nedeniyle, 
kararların alınmasında, işlemlerin yürütülmesinde 
ve koordinasyonunda önemli sorunlar yaşanmak
tadır. Bu dağınıklığı gidermek amacıyla, Maliye 
Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla birlikte 
ekonomi yönetimi ile ilgili işlevlerin yürütülmesin
den sorumlu olarak "Ekonomi Bakanlığı' 'nın kurul
ması öngörülmektedir. 

Ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılması 
ile birlikte; bütçenin gelir ve harcamalarına ilişkin 
uygulama Maliye Bakanlığı; iç sanayi ve ticaret 
ile dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin uygulama 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; ekonomik politikala
rın uygulanması, borç yönetimi, kamu bankaları 
ile koordinasyon, özelleştirme uygulamaları, SPK, 
BDDK, İMKB, Merkez Bankası ile koordinasyon 
ve bu kuruluşların uygulamalarının makro politika
lar ile uyumunun izlenmesi ise Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yapılacaktır. 

Ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesini 
sağlamak amacına yönelik olarak; kaynak tahsisi
ni gerçekleştirecek, stratejik araştırmalar yapacak, 
hükümete gerçek anlamda müşavirlik yapacak, 
kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlaya
cak bir kuruluş olarak, DPT yeniden yapılandırı
larak Strateji ve Politika Geliştirme Müsteşarlığı 
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(SPGM) adı altında doğrudan Başbakana bağlı ola
rak faaliyet gösterecektir. 

Bütçe birliğinin sağlanması için, tasfiyesi öngö
rülen Hazine Müsteşarlığından KİT Gn.Md. ve 
Kamu Finansmanı Gn.Md.'nün ödenek tahsisine iliş
kin görevleri Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe 
ve Mali Kontrol Gn.Md.'ne devredilecektir. 

Öte yandan, hazine işlemlerini yürütmek, dev
let giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak, nakit 
planlamasını yapmak ve devlete ait para, kıymetli 
maden ve değerleri muhafaza etmek üzere Ekono
mi Bakanlığı bünyesinde Hazine İşlemleri Gn.Md. 
kurulacaktır. Halen Hazine Müsteşarlığı tarafından 
yürütülen iç ve dış borç yönetimi, bu Bakanlık 
bünyesinde kurulacak olan Borç Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. 

Gereği gibi yürütülemeyen ve kamuya büyük 
ölçekte ek yük getiren devlet işletmeciliğinin en 
aza indirilmesi ve bu suretle kaynakların etkin kul
lanılmasını sağlamak üzere, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Özelleştirme Gn.Md. olarak Ekonomi 
Bakanlığının ana hizmet birimi haline getirilecek 
ve sadece özelleştirme işlemlerini yürüten bir ihale 
birimi olacaktır. 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Türkiye 'de ekonomiyle ilgili birimler gibi, sana
yi ve ticaretle ilgili birimler de farklı bakanlıkların 
sorumluluğundadır. Küreselleşen dünyada, üretim 
ve hizmetlerde standartların, denetim esaslarının 
ve teşvik uygulamalarının yerli kullanım ve ihracat 
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için birlikte belirlenmesi gerekmektedir. Bu neden
le, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaret, 
gümrükler ve teşvik birimlerini içerecek şekilde 
yapılandırılacaktır. 

Bu çerçevede, yapılan düzenlemeyle Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın mevcut yapısı esas itibarıyla 
korunarak, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının birimleri ve Hazine Müsteşarlı
ğ ının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlükleri bakanlık bünyesine alınmaktadır. 
Standardizasyonun sağlanmasında önemli görevleri 
olan Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditas-
yon Kurumu'nun ilgili kuruluşlar,haline getirilmesi 
öngörülmektedir. Böylece, iç ve dış ticaretin yanı 
sıra diğer ilgili birimler de bir araya getirilmekte ve 
daha etkin çalışabilecek bir yapı oluşturulmaktadır. 

Hazine Müsteşarlığı 'ndan Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü (TUGM) ile Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü (YSGM), Dış Ticaret Müsteşar
lığı 'ndan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 
(SBGM) birleştirilmesi suretiyle, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı bünyesinde Yatırımları Teşvik Genel 
Müdürlüğü adı ile "Yabancı Sermaye Ajansı" gibi 
faaliyette bulunacak yeni bir genel müdürlük kuru
lacaktır. 

Böylece, teşvik politikaları belirlenirken, Türki
ye'nin sanayi ve ticaret stratejilerinin de dikkate alın
ması sağlanacaktır. Ayrıca, organize sanayi bölgele
ri, KOBİTer ve büyük ölçekli yatırımlardaki teşvik 
unsurlarının birlikte değerlendirilmesini mümkün 
kılarak; Strateji ve Politika Geliştirme Müsteşarlığı 
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(SPGM) ile yakın işbirliği içinde, ülkemizin sanayi 
ve ticaret politikalarının doğru ve ideale yakın ola
rak belirlenmesine katkıda bulunacaktır. 

3. Düzenleyici Kurumlar 

Piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi ama
cıyla idari ve mali özerkliği haiz düzenleyici kurum
lar oluşturulmuştur. Bu çerçevede halen; Sermaye 
Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kuru
mu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu ve Kamu 
İhale Kurumu gibi birçok kurum faaliyetlerini sür
dürmektedir. 

Bu kurumların sayısal olarak artırılması yerine 
düzenleme ve denetleme görevlerinin kamu hizmeti 
olarak etkin bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla 
aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görül
mektedir. 

Devletin asli işlevleri bakanlıklar ile bağlı ve 
ilgili kuruluşlar eliyle yerine getirilecektir. Bakan
lıklar Devlet tüzel kişiliği içinde politika oluşturma, 
planlama, teşkilatlanma ve denetim fonksiyonlarını 
yerine getirmekle yükümlü olarak sektörler itibariy
le yapılandırılmışlardır. Alanlarına göre piyasalara 
ilişkin politika ve denetimlerin de bu yapı içinde 
oluşması gerekmektedir. Katılımcı yönetim anlayışı 
çerçevesinde sektör temsilcilerinin de yer alacağı 
kurulların ilgili bakanlıklar içinde oluşturulması ve 
bakanlık politikalarına bu kurulların aldıkları karar
ların yön vermesi gerekmektedir. Eğitim, sağlık, 
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lojistik, posta ve güvenlik, gıda ve ilaç gibi sosyal 
ve sektörel alanlarda hızla ve giderek çeşitlenen 
şekilde oluşan piyasaları yönlendirmek ve denetle
mek için her seferinde yeni bir düzenleyici kurum 
kurulması anlayışı kamu yönetiminin etkinliğini 
azaltacaktır. Bu nedenle mevcut kurulların yapılan
maları ile yeni düzenleyici kurul kurulması idarenin 
bütünlüğü, verimlilik ve kaynak israfına yol açma
yacak şekilde değerlendirilecektir. 

Zorunluluk arz etmedikçe yeni kurulların oluştu
rulması yoluna gidilmeyecek, kurulların düzenleme 
ve denetleme yaptıkları sektörlerin dışında kalan 
sektörlerin düzenleme ve denetlemeleri için zaruri 
hallerde mevcut kurumlar içinde birimler oluşturula
caktır. Bu çerçevede, sadece iki düzenleme ve denet
leme üst kurumu oluşturulması öngörülmüştür. 

Tüm finansal piyasaların daha sağlıklı ve istikrar 
içinde işlemesini ve dengeli ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmasını sağlamak üzere; bankacılık, 
sermaye piyasası, sigortacılık ve diğer mali sektörü 
kapsayacak Mali Piyasalar Üst Kurumu; elektronik 
haberleşme, iletişim ve enerji piyasalarının düzen
lenmesi ve denetlenmesi amacıyla Enerji ve Haber
leşme Üst Kurumu oluşturulacaktır. 

Rekabet Kurumu ise, ekonomideki rekabetçi 
ortamı tesis etmek üzere yeniden yapılandırılarak 
etkin işleyen bir yapıya kavuşturulacak ve az sayıda 
nitelikli uzman çalıştıran bir ihtisas kurumu haline 
getirilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişki-
lendirilecektir. 
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Mali Piyasalar Üst Kurumu (MPÜK) 

Mali piyasaların düzenlenerek denetlenmesi göre
vinin etkin olarak yerine getirilmesi ve koordinasyo
nun sağlanması amaçlanmıştır. 

Kurumun karar organı olan Kurul, biri başkan 
olmak üzere 9 üyeden oluşacaktır. 

i-Bankacılık Başkanlığı, 

ii-Sermaye Piyasaları Başkanlığı, 

iii-Sigortacılık ve Diğer Mali Piyasalar 
Başkanlığı, 

İv-Destek Hiz. Bşk., 

olmak üzere 3 ana hizmet başkanlığı ve 1 yar
dımcı hizmet biriminden oluşacak ve sınırlı sayıda 
nitelikli uzman personel istihdam edilecektir. Kurul
daki üyelerin görevleri 5 yılla sınırlandırılacaktır. 

Enerji ve Haberleşme İst Kurumu (EHÜK) 

Enerji, haberleşme, iletişim, medya yayınlarının 
izlenmesi ve piyasaların düzenlenerek denetlenmesi 
öngörülmektedir. Kurumun karar organı olan Kurul 
biri başkan olmak üzere 9 üyeden oluşacaktır. 

i- Enerji Başkanlığı 

ii-Telekomünikasyon ve Posta Başkanlığı 

iii-Medya Başkanlığı 

iv-Destek Hiz. Bşk. 

olmak üzere 3 ana hizmet başkanlığı ve 1 yar
dımcı hizmet biriminden oluşacak ve sınırlı sayıda 
nitelikli uzman istihdam edilecektir. Kuruldaki üye
lerin görevleri 5 yılla sınırlandırılacaktır. 

• - - - ED — — - -
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4. Ekonomik ve Mali İşler Yüksek Kurulu 

Ekonomik ve mali konularda eşgüdümün sağlan
ması amacıyla, Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu (ÖYK), İstihdamı Geliştirme Yük
sek Koordinasyon Kurulu, Avrupa Birliği İç Eko
nomik ve Teknik Koordinasyon Kurulu gibi birçok 
yüksek koordinasyon kurulu kurulmuştur. 

Ekonomik ve mali işlerle ilgili kurullar arasında 
dağınıklığı ve yetki karmaşasını gidermek ve koor
dinasyonu sağlamak amacıyla Ekonomik ve Mali 
İşler Yüksek Kurulunun kurulması önerilmektedir. 

Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu ve Para Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 
birleştirilmesiyle Ekonomik ve Mali İşler Yüksek 
Kurulu oluşturulmakta ve bu üç kurulun işlevlerinin 
yanı sıra tüm ekonomik ve mali işlerle ilgili eşgü
dümün sağlanmasının bu kurulca yerine getirilmesi 
öngörülmektedir. 

Bu kurulun üyeleri: 

• Başbakan 

• Başbakan Yardımcısı 

• Ekonomi Bakanı 

• Maliye Bakanı 

• Sanayi ve Ticaret Bakanı 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

• Bayındırlık, Kentleşme ve Çevre Bakanı 

• Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı 

• Strateji ve Politika Geliştirme Müsteşarı 

ES - — 



Ü r e t e n Ekonomi P ı o g r a m 

Bu kurul, söz konusu üç kurulun işlevlerinin yanı 
sıra, tüm ekonomik ve mali işlerle ilgili eşgüdümün 
sağlanmasından sorumlu olacaktır. 

XXII- SOM Ç 

Güçlü programları güçlü iktidarlar uygular. 
MHP'n in ortaya koyduğu bu Program, sadece gün
cel sorunları çözmeye yönelik değil, aynı zamanda 
Türkiye 'yi daha güçlü yarınlara hazırlamak ve 
2023' te dünyanın on ekonomisinden biri olan hali
ne getirerek Lider Ülke yapmak için yapısal dönü
şümleri de içeren bir programdır. 

Programda, kullanılan makroekonomik modelin 
ortaya çıkardığı bütün sonuçlara değinilmemiş, 
sadece temel makro ekonomik göstergelere yer 
verilmiştir. Uygulamaya konulacak politikaların 
neden olacağı gelir ve harcama artış ve azalışlarına 
Programda yer verilmiş ve bunlara ilişkin tablolar 
ekte sunulmuştur. 

Program kapsamında yapılacak vergi düzenleme
leri sonucunda, ekonomide üretim, yatırım ve ticari 
faaliyetler teşvik edilecek; vergi politikaları, sosyal 
adaleti ve vergi adaletini sağlama yönünde kullanıla
caktır. Bu çerçevede, 12,5 milyar YTL' l ik vergiden 
vazgeçilecek, ancak, kayıt dışı ekonominin azaltıl
ması ve vergilerde tahsilatın artırılması suretiyle 
vergi gelirlerinde artış sağlanacaktır. Vergi düzenle
melerinin ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele
nin olumlu etkisinin 2008 yılı için 6,8 milyar YTL 
vergi artışı sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

Toplumun yoksulluk sınırı altında yaşayan kesi
mi, başta eğitim, sağlık ve temel gıda olmak üzere, 



zaruri ihtiyaçlarını yeterli nitelik ve nicelikte karşı
layamamaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği 
olarak, toplumun yoksul kesimlerinin devlet tarafın
dan desteklenmesi Milliyetçi Hareketin önceliğidir. 
Bu kapsamda, Programda yer alan sosyal destek 
projeleri için yapılacak harcamaların mali boyutu, 
2008 yılı fiyatlarıyla 12,5 milyar YTL olarak hesap 
edilmektedir. 

Programın diğer önemli bir unsuru, reel faiz oran
larının makul düzeylere indirilmesidir. Bu kapsam
da, Faiz Dışı Fazla/GSMH oranında 2,3 puanlık bir 
düşüş sağlanacak ve bu suretle sosyal destek projele
rinde kullanılmak üzere yaklaşık 16.8 milyar YTL 
tutarında bir kaynak oluşacaktır. Ekteki tablolarda 
bu tasarruf kalemine bir defaya mahsus olarak 2008 
yılı için yer verilmiştir. Buna göre; vergi ve prim 
indirimi ile sosyal destek projeleri için gereken ila
ve kaynak 25.1 milyar YTL'dir . Vergi düzenlemele
ri ve faiz dışı fazlanın azalmasının kaynak sağlayıcı 
etkisi de 25.1 milyar YTL'dir . 

Özet olarak, Milliyetçi Hareket Partisi 'nin orta
ya koyduğu Üreten Ekonomi Programı, daha etkin 
kamu hizmetinin yanı sıra, yoksul kesimlerin göze
tildiği, üretim ve yatırımın özendirildiği, borçlan
ma maliyetinin düşürüldüğü, cari açığın azaltıldığı, 
kamu harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlendi
ği, kayıt dışı ekonominin azaltıldığı bir yapı öngör
mektedir. 

Milliyetçi Hareketin uygulayacağı beş yıllık 
"Üreten Ekonomi Programı"yla ulaşacağı hedefleri 
şu şekilde özetleyebiliriz. 



• Sürdürülebilir ekonomik büyüme ortamı, 

(Yıllık ortalama yüzde 7 büyüme) 

• Enflasyonun düştüğü ve fiyat istikrarının sağ
landığı bir ekonomi, 

(Beş yılın sonunda yüzde 3'lük enflasyon) 

• Özel sektör eliyle istihdamın arttığı ve işsizli
ğin azaldığı bir ekonomik ortam, 

(Beş yıl boyunca, her yıl ortalama 700 bin kişiye 
ilave iş imkanı) 

• Kamu açıklarının aşağı çekilerek istikrarsızlık 
unsuru olmaktan çıktığı bir yapı, 

(Beş yılın sonunda kamu açıklarının G S M H ' y a 
oranının yüzde 3 'e çekilmesi) 

• Kamu borç stokunun GSMH içindeki payının 
makul düzeylere çekildiği bir ekonomi, 

(Kamu borç stokunun GSMH'ya oranının yıllık 
ortalama 5 puan azaltılarak beş yıl sonunda yüzde 
35 'e çekilmesi) 

• Geliri daha adil paylaştıran bir sistem, 

(Asgari ücretlinin gelir vergisinin sıfırlanması, 
sosyal destek harcamalarının 2008 yılı fiyatlarıyla 
11,6 milyar YTL artırılması) 

• Cari işlemler açığı sorunuyla karşılaşmayan 
bir ödemeler dengesi, 

(İhracatın beş yılın sonunda 200 milyar dolara 
yükseltilmesi, cari işlemler açığının G S M H ' y a ora
nının yüzde 5'in altına düşürülmesi) 



Sonuç olarak, toplumun bütün kesimlerinin refa
hının arttığı, herkesin ileriye güvenle baktığı, ekono
mik birimlerin aynı amaç uğrunda aynı yönde hare
ket ettiği ve bütün toplumun "Lider Ülke Türkiye" 
hedefine inandığı bir ekonomi Milliyetçi Hareket 
Partisi 'nin tek başına iktidarıyla oluşacaktır. 



ÜRETEN EKONOMİ 
PROGRAMI 
(2008-2012) 

AMAÇ 

TOPLUMUN REFAHINI ARTIRMAK 

HEDEF 
İSTİHDAM DOSTU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME 

FİYAT İSTİKRARI CARİ AÇIĞIN MAKUL 
DÜZEYE ÇEKİLMESİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU BORÇ STOKU 

BAŞLANGIÇ NOKTASİ 
EKONOMİ YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA 

YATIRIM VE İHRACATIN TEŞVİKİ 

STRATEJİK l NSl R 
YERLİ VE YABANCI SERMAYE İLE 

YATIRIM HAMLESİ 
ÜRETİM ve İHRACAT ARTIŞI 

DESTEKLEYİCİ l NSl RL\K 

AR-GE VE YENİLİKÇİLİK KOBİ TEŞVİKLERİ 
GERÇEKÇİ KUR VE FAİZ POLİTİKALARI 

MALİ PİYASALARIN ÖZEL SEKTÖRÜ 
DESTEKLEMESİ 

PROGRAMIN SOS\ AL \ Ö N İ 
HER AİLEDEN BİR KİŞİYE İŞ 

MUHTAÇ HER AİLEYE İŞSİZLİK YARDIMI 
DAR VE SABİT GELİRLİLERE MADDİ DESTEK 

SOM Ç 
SÜREKLİ BÜYÜYEN BİR EKONOMİ FİYAT İSTİKRA

RI İSTİHDAM ARTIŞI GELİRİN ADALETLİ BÖLÜŞÜMÜ 
ETKİN KAMU YÖNETİMİ BİLGİ TOPLUMU 
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