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SUNUŞ
Bildiğiniz gibi, 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nden güvenoyu almıştır. 60'ıncı Hükümet Programı ise 7 Eylül 2007
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulumuz, 60'ıncı Hükümet
Programı'nda 2007 yılı içinde tamamlanabilecek nitelikteki eylemlerin kısa dönem eylem
planı haline getirilerek uygulanması kararını almıştı. Daha uzun vadeli eylemlere ise
"Hükümet Programı Eylem Planı"nda yer verilmesi kararlaştırılmıştı. 60'ıncı Hükümet
Programı Eylem Planı kapsamında ilgili bakanlıklarımızın icra edeceği toplam 145 faaliyet ve
ödev bulunmaktadır.
Eylem Planı'mızda yer alan bu 145 faaliyet ve ödev, 23 bakanlık bünyesinde, 42 ayrı
kamu kuruluşu sorumluluğunda ve ilgili tüm diğer kuruluş ve kesimlerle işbirliği yapılarak
gerçekleştirilecektir.
145 faaliyetin bakanlıklara dağılımını gösteren tabloda da fark edeceğiniz gibi en fazla
faaliyet yürütmekle sorumlu ilk üç bakanlığımız, 16 faaliyetten sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı
ve 13'er faaliyetten sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıklarımızdır. Türkiye, 2000 ve 2001 yıllarında tarihinin en derin ekonomik krizlerini
yaşadı. Bu krizlerin yanı sıra, ekonomimizin, on yıllar boyunca üst üste birikmiş, kronik hale
gelmiş, bazı noktalarda kördüğüm olmuş sorunları bulunmaktaydı. 58 ve 59'uncu Hükümet
dönemlerinde, bir yandan ekonomik krizlerin bıraktığı tahribatı onarma mücadelesi verirken,
bir yandan da, ekonominin kronik sorunlarının çözümüne odaklandık.
Milletimizin teveccühü, bize duyduğu güven, ekonomik alanda cesur ve köklü
reformları gerçekleştirmemizi sağladı. İktidarı devraldığımız 2002 yılı sonunda, ekonomiye
ilişkin hedeflerimizi net olarak ortaya koyduk: Ekonomik istikrarı sağlamış; rekabetçi bir
piyasa yapısı oluşturmuş; sürdürülebilir bir kalkınma ortamını yakalamış, bunun nimetlerini
de adil bir şekilde dağıtan; yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleyi önceleyen; dünya ile
entegre olmuş; itibarlı, güçlü, bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir Türkiye'yi inşa etmek
için gerekli reformları yapmak, gerekli politikaları planlayarak hayata geçirmek konusunda
kararlılığımızı ifade ettik.
Geride bıraktığımız 5 yıl içinde Türkiye, belirlediğimiz bu hedeflere yaklaşmış, kronik
sorunlarını çözmüş, geleceğe daha da umutla bakan bir ülke haline gelmiştir. 30 yılı aşkın bir
süre yüksek ve belirsiz enflasyonla yaşamak zorunda bırakılan Türkiye, son 3 yıldır tek
haneli enflasyon oranlarını yakalamıştır. Faiz oranları yine yakın tarihin en düşük seviyelerine
çekilmiştir. İhracatımız, tarihi seviyelere ulaşmış, 2007 yılında hedefimiz 100 milyar dolar
iken 106 milyar dolar seviyesi yakalanmıştır. Türkiye Uluslar arası Para Fonu'yla ilişkilerinde
belirleyici konuma yükselmiş, yıllarca üst üste biriken borçlar geri ödenmiş ve 7,2 milyar
dolar seviyesine kadar düşürülmüştür. Türkiye ekonomisi 23 çeyrek üst üste büyüme
rekorunu elde etmiş, kişi başına milli gelirimiz 7 bin dolar seviyesine yaklaşmıştır.
Ekonomik dengelerdeki bu ve benzeri iyileşmelerin yanı sıra, Eğitimde, Sağlıkta,
Ulaşımda, Enerjide, Turizmde, sosyal politikalarda ve diğer tüm alanlarda kayda değer bir
iyileşme süreci başlamış, bu iyileşme ülke genelinde hissedilir hale gelmiştir.
Kısacası, SSInci ve 59'uncu Hükümetler döneminde ülkemizin yıllardır bekleyen
sorunlarına gerçekçi çözümler üretilmiş, herkesin geleceğe güvenle baktığı, demokrasimizin
güçlendiği, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlannın kökleştiği ve ülkemizin itibarının arttığı bir
süreç yaşanmıştır.
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Şimdi yeni bir dönemin başındayız.
Bu dönem, siyasi ve ekonomik istikrarını sağlam bir zemine oturtan Türkiye'nin, sosyal
istikrarını da pekiştireceği; toplumsal yapımızı güçlendirecek bir sosyal restorasyon dönemi
olacaktır. Sosyal yaralarımızı geçici olarak saracak pansuman tedavisinden değil, kalıcı
olarak iyileştirmekten söz ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz 4 yılda, Türkiye
İstatistik Kurumu'nun 2006 yılı verilerine göre, 5 milyon insanımızın yoksulluk sınırının
altında yaşamaktan kurtulmuş olması buna iyi bir örnektir. İstihdamdan eğitim ve sağlığa
kadar insanımızın hayat kalitesini, dolayısıyla toplumsal barışımızı doğrudan etkileyen sosyal
ve ekonomik politikalara öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Eylem planımızda en çok faaliyet ve
ödevin sosyal yapının güçlendirilmesi ile enerji başlıkları altında toplandığını sizler de
göreceksiniz.
Yeni bir sıçrama dönemine girmiş bulunuyoruz.
22 Temmuz 2007 seçimleriyle milletimiz, hükümetimize yeniden görev ve sorumluluk
yüklemiştir. 60'ıncı Hükümet, daha güçlü bir Türkiye için, milletten aldığı gücü yine
milletimizin hizmetine sunacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği
Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedeflerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki,
bu dönemin sonunda Türkiye, bugünkünden çok daha ileri kazanımlar elde etmiş, gücüne
güç katmış, refahı ve adaleti yaygınlaştırmış ve her alanda dünyadaki saygınlığını artırmış bir
ülke olacaktır.
Bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli tecrübemiz, birikimimiz, potansiyelimiz var.
Her şeyin ötesinde, Türkiye'yi daha iİeri noktalara taşımak konusunda milletçe ortak
kararlılığımız ve azmimiz var. Hedeflerimize ulaşma yolunda, hükümet olarak tam bir
kararlılık içindeyiz. Çok şükür, bugüne kadar milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık, inşallah
bundan sonra da yaşatmayacağız. Alacağımız her kararı, milletimizin arzusu, talebi,
ihtiyaçları yönünde alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.
Eylem Planımız, Hükümet Programımızın uygulama takvimini sunmaktadır. Ekonomik
gelişmenin kaynağı ve hedefi olarak insanı esas alan Hükümetimizin ekonomi politikalarının
temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Sosyal refahtaki artışın
kalıcı bir şekilde devamı ise insan kaynağımızın iyi eğitilmesi, sağlık başta olmak üzere temel
hizmetlerin etkin ve adil sunumu ile sağlanabilir.
Bu çerçevede; okullaşma oranını ilköğretimde yüzde 100'e, mesleki ve teknik eğitim
dahil olmak üzere ortaöğretimde yüzde 90'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde araştırma ve
geliştirmeye ayrılan kaynakları, milli gelirimizin yüzde 2'si seviyesine ulaştırmak konusunda
kararlıyız. Herkesi kapsayan bir sağlık sigortası sistemini kurmak, istihdamı artırmak ve
dezavantajlı grupların kendilerini güven içinde hissetmesini sağlamak da yine hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Ayrıca, yeni dönemde fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmeyi,
kamu borcunun milli gelire oranını daha da aşağı düşürmeyi, nominal faizleri tek haneye
indirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin altyapı ihtiyacının, ekonomik ve
sosyal gelişmeyi hızlandıracak şekilde karşılanması esas olacaktır. Kentsel altyapı başta
olmak üzere, üretim girdi maliyetlerinin azaltılması ve pazara erişim imkanlarının
geliştirilmesi ile ekonominin büyümesi, rekabet gücünün artırılması sağlanacaktır. Bilgi
toplumuna dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda halkımızın hayatını kolaylaştırmayı ve
üretim süreçlerini etkinleştirmeyi amaçlıyoruz.
Bununla birlikte, inanıyorum ki, haksız rekabetin önlendiği, fikri hakların korunduğu,
tüketici haklarının ihlal edilmediği, sözleşmelerin uygulandığı bir ortamda; belirsizlikler

ıı

azalacak, güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlanacak, böylece yatırım, istihdam ve üretim
artacaktır.
Ekonomik programımızı, demokratikleşmeyle paralel yürütmeye; bu iki süreci birbirini
tamamlayan unsurlar olarak görmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini,
milletimizin siyasal, ekonomik, sosyal ve hukuki standartlarını yükselten bir yeniden
yapılanma süreci olarak değerlendiriyoruz. Hedefimiz, AB'ye tam üyeliktir. Bu çerçevede,
fasılların müzakerelere resmen açılıp açılmamasına bakılmaksızın, AB müktesebatına uyum
ve kurumsal yapılanma çalışmalarının tamamlanmasını amaçlıyoruz.
Hükümetimizin çok boyutlu dış politika yaklaşımı doğrultusunda; İslam Ülkeleri, Türk
Cumhuriyetleri, komşu ve bölgemizdeki diğer ülkelerle, ekonomik işbirliği başta olmak üzere
ilişkilerimizi güçlendirme çabalarımız devam edecektir. Ayrıca, Afrika ülkeleriyle, başta
Asya-Pasifik olmak üzere yükselen pazarlarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi,
derinleştirilmesi yönündeki çabalarımızı bu dönemde daha da hızlandırıyoruz.
Bu kitapta Sunulan Eylem Planı'nın uygulama aracı, her yıl yeniden hazırlanan ve
Bakanlar Kurulu Kararı olarak yürürlüğe giren Yıllık Programlar olacaktır. Eylem Planı'nın
uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve alınan sonuçların düzenli
olarak Hükümete raporlanması görevi, DPT Müsteşarlığının koordinasyonu ile, bağlı olduğu
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı tarafından yerine getirilecektir. Yıllık
Programlarda; 60'ıncı Hükümet Eylem Planı faaliyetleriyle ilgili tedbirlerin yanı sıra,
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB Müktesebatına Uyum Programı ve diğer ulusal strateji ve
politika dokümanlarında yer alan politikaların gerektirdiği tedbirlere de yer verilmektedir.
Yıllık Programlarda yer alan politika ve tedbirler ile projelerin tamamının uygulama durumu,
Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda, Mart sonu, Haziran sonu, Eylül sonu ve
Aralık sonu olmak üzere, üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Bu kapsamda, 60'ıncı Hükümet Programı Eylem Planı'nda yer alan eylemler de
izlenmiş olacaktır. Eylem Planımız; siyaset, bürokrasi ve ilgili kesimlerce takip edilecek
kilometre taşlarının belirlendiği bir yol haritasıdır.
Biz, hükümet olarak, bugüne kadar ulaşamayacağımız hiçbir hedef koymadık,
belirlediğimiz hedeflere ulaşmak konusunda da azami bir gayret içinde olduk. Bizim
programlarımız, geçmişte siyasete hakim olan, yapılamayacak vaadlerden oluşmamaktadır.
Biz, gerçekçi hedefler koyuyoruz, bu hedeflerin takvimini belirtiyoruz, hedeflerimizi
kamuoyuna açıklıyor ve en başta bizzat kendimiz bu hedefleri takip ediyoruz. 60'ıncı
Hükümet Programı Eylem Planı da bu anlayışla hazırlanmıştır.
İnanıyorum ki, bütün kurum ve kuruluşlarımız, bu hedeflerin tutturulması yönünde,
geçmişte olduğu gibi bundan sonra da samimi bir gayret içinde olacaklardır. Eylem Planı'nın
başarılı şekilde uygulanması ile ortaya herkese ait bir eser çıkacak, kazanan ülkemiz
olacaktır, milletimiz olacaktır.
60'ıncı Hükümet Programı Eylem Planı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını
diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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60. Hükümet Programı Eylem Planrnın Hazırlık ve
Koordinasyonu
22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası kurulan 60.
Hükümet, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)
yapılan güven oylamasında güvenoyu almış olup, Başbakan Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN tarafından TBMM'ye sunulan 60. Hükümet Programı 5 Eylül
2007 tarih ve 901 numaralı TBMM Kararı eki olarak 7 Eylül 2007 tarih ve
26636 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
10 Eylül 2007 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 60.
Hükümet Programı'nda yer alan politika ve öncelikler ile AB Müktesebatına
Uyum Programı'nda yer alan düzenlemelerin
bir eylem planına
dönüştürülmesine, bunların içinden 2007 yılı içinde tamamlanabilecek
nitelikteki eylemlerin kısa dönem eylem planı haline getirilerek
uygulanmasına, daha uzun vadeli eylemlere ise tamamlanma süreleri dikkate
alınarak 60. Hükümet Programı Eylem Planı'nda yer verilmesine karar
verilmiştir.
Bakanlar Kurulu toplantısında alınan söz konusu karar çerçevesinde,
kısa vadeli eylemlerden oluşacak 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı'nın
hazırlanması ve daha uzun vadeli eylemlere 60. Hükümet Programı Eylem
Planı'nda yer verilmesi, uygulamanın
izlenmesi, değerlendirilmesi,
koordinasyonu ve alınan sonuçların düzenli olarak Hükümete raporlanması
görevinin, DPT Müsteşarlığının koordinasyonu ile, Devlet Bakanlığı ve
Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nazım EKREN) tarafından yerine getirileceği, 18
Eylül 2007 tarihinde DPT Müsteşarlığında genel bilgilendirme ve koordinasyon
toplantısının yapılacağı, söz konusu toplantıya Bakanlıklarda en az müsteşar
yardımcısı, diğer kuruluşlarda ise genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım
sağlanması gerektiği belirtilerek, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının
14.09.2007 tarih ve B.02.0.003/17-1470 sayılı yazısı ile; Başbakanlığa, Devlet
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıklarına, Bakanlıklara ve söz konusu
Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulmuştur.
Eylem planı hazırlıkları ile ilgili olarak ilk genel bilgilendirme ve
koordinasyon toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım
EKREN başkanlığında, 18 Eylül 2007 tarihinde DPT Müsteşarlığında
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda kuruluş temsilcilerine dağıtılan ve
DPT Müsteşarlığının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı imzalı 19 Eylül
2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.08.05-64/4015 sayılı yazısı ekinde de kamu
kuruluşlarına iletilen yazılı Bilgi Notu ile;
1. 60. Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı
kapsamındaki hususların dikkate alınması suretiyle, 2007 Yılı Üç Aylık
Eylem Planı'nda yer verilmek üzere, 2007 yılı sonuna kadar
tamamlanabilecek olan eylemler ile Hükümet Programı Eylem Planı'nda
ve 2008 Yılı Programı'nda
yer verilmek üzere 2008 yılında
gerçekleştirilebilecek eylemlerin
28 Eylül 2007
tarihine kadar
belirlenmesi,
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2. Hükümet Programında ve AB Müktesebatına Uyum Programı'nda yer
alan eylemler ile Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamındaki
politika ve öncelikler çerçevesinde hayata geçirilecek eylemlerden
tamamlanma süreleri dikkate alındığında daha uzun vadeli olanların
(2009 ve sonraki yıllarda sonra gerçekleştirilecek nitelikte olanlar) Yıllık
Programlarda yer verilmek üzere 15
Ekim 2007 tarihine kadar
belirlenmesi
ve belirlenen şablonlara uygun olarak DPT Müsteşarlığına iletilmesi talep
edilmiştir. Bu süreçte, 60. Hükümet Programı Eylem Planı, 2007 Yılı Üç Aylık
Eylem Planı ve 2008 Yılı Programı'nda yer almak üzere teklif edilecek eylem
ve tedbirlerin Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2008-2010 Dönemi Orta Vadeli
Programı ile de tutarlı olmasına ve söz konusu dokümanlarda yer alan gelişme
eksenleri ile ilişkisinin kurulmasına dikkat edilmesi gerektiği de ayrıca
belirtilmiştir.
İlgili kamu kuruluşlarından DPT Müsteşarlığına intikal ettirilen teklifler
değerlendirilmiş ve ilgili kuruluşlar ile Bakanlar Kurulunun görüşlerine arz
edilmek üzere 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. 2007 Yılı
Üç Aylık Eylem Planı Taslağı 8 Ekim 2007 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu
toplantısında değerlendirilerek uygun bulunmuş ve 9 Ekim 2007 tarihinde
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN tarafından basın
toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Bilahare, 60. Hükümet Programı dikkate alınarak, ilgili kamu
kuruluşlarından DPT Müsteşarlığına intikal ettirilen teklifler doğrultusunda 60.
Hükümet Programı Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı'nda yer
alan eylemlerden 2008 yılında uygulanması ve izlenmesi gereken politika ve
tedbirlere, 28 Ekim 2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2008 Yılı Programı'nda da yer verilmiş olup, yatırım projesi niteliğinde olanlara
ise 2008 Yılı Yatırım Programı'nda yer verilecektir.
Daha uzun vadeli
eylemlere ise tamamlanma süreleri dikkate alınarak Yıllık Programlarda yer
verilmeye devam edilecektir.
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60. Hükümet Programı Eylem Planrnın Genel Yapısı
Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için; faaliyet kodu, faaliyet,
faaliyeti gerçekleştirmekten sorumlu kuruluş, faaliyet gerçekleştirilirken
işbirliği yapılacak kuruluşlar ve yapılacak işlem ve açıklamalar (yapılacak yasal
düzenlemeler, idari işlemler ve yapılacak işlerin ayrıntılı gerekçesi ve
açıklaması) belirlenmiştir.

Kod
No

Faaliyet

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

Sorumlu
Kuruluş

Yapılacak İşlem
ve Açıklama

Kod No" kısmındaki kısaltmalardan;
- DHD; Demokrasi ve Hukuk Devleti,
- EKO; Ekonomi,
- SYG; Sosyal Yapının Güçlendirilmesi,
- İST; İstihdam,
- YDY; Yapısal Dönüşümün Yönetimi,
- VSY; Vatandaş ve Sonuç Odaklı Yönetim,
- YKG; Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi,
- KSIM; Kültür ve Sanat,
- RGA; Rekabet Gücünün Artırılması,
- DPS; Dış Politika ve Savunma
başlığını ifade etmektedir.
"Faaliyet", ne yapılacağını kısaca tanımlamaktadır
"Sorumlu Kuruluş", öngörülen faaliyeti yürüterek
sonuçlandırmaktan ve raporlamaktan sorumlu kuruluştur.

süresinde

"İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar",
faaliyetin yürütülmesi ve
sonuçlandırılması sürecinde, gerçekleştirilecek faaliyet ile doğrudan
veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu kuruluşun işbirliği yaparak
somut destek talep edeceği kuruluşlardır.
"Yapılacak İşlem ve Açıklama" bölümü ise faaliyetin türüne göre
değişebilen nitelikte olup, faaliyetin gerektirdiği yasal, idari ve
kurumsal düzenlemelerden oluşmakta, öngörülen faaliyet ve
tedbirlerin genel gerekçesini ortaya koymakta ve bu bağlamda
kuruluşlardan beklentileri ifade etmektedir.

vıı

Eylem Planı kapsamında 145 faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetler, 10
ana başlık altında toplanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin temel başlıklar
itibarıyla dağılımı Tablo-1'de, bakanlıklar itibarıyla dağılımı ise Tablo-2'de
verilmektedir.

Tablo-1: Temel Başlıklar İtibarıyla Eylem Planı Faaliyetlerinin
Dağılımı

A. Demokrasi ve Hukuk Devleti

8

B. Ekonomi

13

C. Sosyal Yapının Güçlendirilmesi

32

D. İstihdam

8

E. Yapısal Dönüşümün Yönetimi

18

F. Vatandaş ve Sonuç Odaklı Yönetim
G. Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi

17

H. Kültür ve Sanat
I. Rekabet Gücünün Artırılması

34

J. Dış Politika ve Savunma

8

GENEL TOPLAM

145

vııı

Tablo-2: Bakanlıklar itibarıyla Eylem Planı Faaliyetlerinin Dağılımı
SW

BAKANİÎKJİA
. . « W i

ÜS

1. Başbakanlık
2. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn. Hayati YAZICI)
3. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn. Nazım EKREN)
4. Devlet Bakanlığı (Sn. Murat BAŞESGİOĞLU)
5. Devlet Bakanlığı (Sn. Kürşad TÜZMEN)
6. Devlet Bakanlığı (Sn. Nimet ÇUBUKÇU)
7. Devlet Bakanlığı (Sn. Mehmet ŞİMŞEK)
8. Devlet Bakanlığı (Sn. Mustafa Said YAZICIOGLU)
9. Adalet Bakanlığı
10. Milli Savunma Bakanlığı
11. içişleri Bakanlığı
12. Dışişleri Bakanlığı
13. Maliye Bakanlığı

10

14. Milli Eğitim Bakanlığı

16

15. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
16. Sağlık Bakanlığı
17. Ulaştırma Bakanlığı
18. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

13

20. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
21. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

13

22. Kültür ve Turizm Bakanlığı
23. Çevre ve Orman Bakanlığı

TOPLAM

145

IX

İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 14.09.2007 tarih ve
B.02.0.003/17-1470 sayılı yazısı ile Hükümet Programı Eylem Planı
uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve alınan
sonuçların düzenli olarak Hükümete raporlanması görevinin, DPT
Müsteşarlığının koordinasyonu ile, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
(Sayın Nazım EKREN) tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.
Eylem Planı kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetlere, uygulama
takvimleri itibarıyla Yıllık Programlarda yer verilecektir.
2008 Yılı Programı'nda, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa
Müktesebatına Uyum Programı ve diğer ulusal strateji ve politika
dokümanlarında yer alan politikaların gerektirdiği tedbirlerle beraber,
Hükümet Programı'nda yer alan politikaların gerektirdiği, 2008 yılında
tamamlanması öngörülen politika ve tedbirlere de yer verilmiştir.
Hükümet Programı'ndaki politikaların gerektirdiği, 2008 yılından sonra
gerçekleştirilecek politika ve tedbirlere ise ilgili yıl programlarında yer
verilecektir.
Yıllık Programlarda yer alan politika, tedbir ve projelerin tamamının
uygulama durumu, DPT Müsteşarlığı tarafından, Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
hükümleri doğrultusunda Mart sonu, Haziran sonu, Eylül sonu ve Aralık sonu
olmak üzere, üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Bu kapsamda, Eylem Planı'nda yer alan eylemler de izlenmiş
olacaktır.
Tedbir uygulamalarında etkinliği artırmak, uygulamalarda karşılaşılan
sorunlara zamanında müdahale ederek çözüm için gerekli önlemleri almak ve
böylece tedbirlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak amacıyla genel ve
özel nitelikli toplantılar yapılabilecektir.

X

60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI ÖZET TABLOSU
Kod No

Faaliyet

S o r u m l u Kuruluş

Sayfa
No

A. DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ
DHD-01

Toplumsal uzlaşmayla yeni bir anayasa hazırlanacaktır.

Başbakanlık
1

DHD-02

Temel hak ve özgürlükler güçlendirilecektir.

Adalet Bakanlığı

DHD-03

Sivil toplum güçlendirilecek ve etkili bir kamuoyu denetimi
sağlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı

DHD-04

Adalet ve yargı reformu çalışmaları sürdürülecektir.

Adalet Bakanlığı

DHD-05

Koruyucu hukuk uygulamaları geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

DHD-06

Hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını öngören
yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Yargı organları arasında kurulan bilgi ağı geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

DHD-07

1
1
1
2
2
2

DHD-08

Mevzuat kirliliğinin giderilmesi sağlanacaktır.

Başbakanlık

2

B. EKONOMİ
EKO-01

Mali disipline devam edilecektir.

Maliye Bakanlığı

EKO-02

Yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecek, reformların
ekonomik ve sosyal önceliklerimize uygunluğu ve tutarlığı
etkin bir şekilde koordine edilecektir.

DPT Müsteşarlığı

Kamu harcamaları; bütçe dengesi, iktisadi ve sosyal
getirilen ve potansiyel büyüme üzerindeki etkileri
gözetilerek önceliklendirilecektir.
Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam
edilecektir.

Maliye Bakanlığı

EKO-05

Vergilendirmede öngörülebilirlik artırılacaktır.

Maliye Bakanlığı

3

EKO-06

İşlem vergileri kademeli olarak düşürülecektir.

Maliye Bakanlığı

3

EKO-07

Özelleştirme uygulamalarına kararlılıkla devam
edilecektir.

Özelleştirme idaresi
Başkanlığı

3

EKO-08

Kayıtdışılıkla kararlılıkla mücadele edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

EKO-09

Bankacılık sektöründeki rekabet ortamının gelişmesi ve
reel kesimin bankacılık sisteminden daha fazla
faydalanabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

BDDK

EKO-10

Yeni Türk Lirasından "Yeni" ibaresi kaldırılacaktır.

Merkez Bankası

EKO-11

Merkez Bankası

EKO-12

Para politikasının temel önceliği fiyat istikrarı olmaya
devam edecektir.
Enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecektir.

Merkez Bankası

5

EKO-13

Dalgalı kur rejimi sürdürülecektir.

Merkez Bankası

5

EKO-03

EKO-04

XI

2

3

3
Maliye Bakanlığı

3

4

4
5
5

Kod No

Faaliyet

S o r u m l u Kuruluş

Sayfa
No

C. SOSYAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
SYG-01

Okulların bilgi teknolojileri altyapısı tamamlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
5

SYG-02

Eğitimin kalitesi iyileştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı
6

SYG-03

Okulöncesinde okullaşma oranı % 50'ye çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
6

SYG-04

SYG-05

SYG-06
SYG-07

Okullaşma oranı ilköğretimde % 100'e , ortaöğretimde %
90'a çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

İlk ve ortaöğretimde tekli eğitime geçmek kaydıyla
sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesi
sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Program çeşitliliğini esas alan bir ortaöğretim reformu
gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Bilişim okur-yazarlığı artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

6

7

7
7

SYG-08
SYG-09

Ortaöğretim içinde meslek okullarına devam eden
öğrencilerin payı % 50'ye çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki ve teknik eğitim sistemi etkin hale getirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

7
8

SYG-10

Yükseköğretim kurumları yeniden yapılandırılacaktır.

SYG-11

Üniversitelerin ihtisaslaşması sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
9
Milli Eğitim Bakanlığı
9

Yurt içi ve yurt dışında öğretim üyesi ve bilim insanı
yetiştirme ve değişim programlarının hacmi ve çeşitliliği
artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

SYG-13

Bilim insanlarının özlük hakları ve çalışma şartları
iyileştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

SYG-14

Yükseköğretim kurumlarının mali kaynakları
çeşitlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretimde yurt sayısı ve kapasitesi artırılacak,
mevcut yurtların kalitesi geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretimde burs miktarları artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

SYG-12

SYG-15

SYG-16

9

10
10

10

10
SYG-17

Aile hekimliği uygulaması ülke genelinde
yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık Bakanlığı

SYG-18

Sağlıkta Dönüşüm Programı sürdürülecektir.

Sağlık Bakanlığı

11

SYG-19

Esnek istihdam biçimleri artırılacak, esneklik-güvence
ilişkisi korunacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

11

XII

10

Kod No
SYG-20

SYG-21

SYG-22

SYG-23

SYG-24

Faaliyet

S o r u m l u Kuruluş

Sayfa
No

İş sağlığı ve güvenliği alanında Avrupa Birliği
standartlarına uyum sağlanacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

11

Sendikal alanda AB müktesebatına ve çağdaş gelişmelere
paralel düzenlemeler yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

12

Genel sağlık sigortası sistemi, uygulamaya konulacaktır.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

12

Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet şemsiyesi
merkezi bir organizasyonla tüm vatandaşları kapsayacak,
sistemdeki dağınıklık, mükerrerlikler ve veri eksiklikleri
giderilecektir.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

Her çocuk için annelere yapılan aylık ödemelere devam
edilecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Gn. Md.

12

12

SYG-25

SYG-26

SYG-27

Korunmaya muhtaç bütün çocukların sevgi ve çocuk
evlerinde bakılması uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Kadın konukevleri yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV)
gönderilen aylık periyodik yardımlar artırılacaktır.

13

13

Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Gn. Md.
13

SYG-28

SYG-29

SYG-30

SYG-31

SYG-32

Aile kurumunun güçlendirilmesi, statüsünün geliştirilmesi
ve aile üyelerinin bir bütün olarak yaşam standartlarının
yükseltilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Aile ve Sosyal
Araştırmalar Gn. Md.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha fazla rol
alması yönünde sürdürülen çalışmalar güçlendirilecektir.

Kadının Statüsü Gn.
Md.

Gençliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

13

Özürlülerin toplumla bütünleşmeleri, refah seviyelerinin,
huzur ve mutluluklarının artırılması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalar
yoğunlaştırılacak, önleyici kolluğa ağırlık verilecek, polis
ve jandarma gerek insan kaynakları, gerekse teknolojik
altyapı ve malzeme bakımından daha da
güçlendirilecektir.

İçişleri Bakanlığı

xuı

14

14

14

14

Kod No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

Sayfa
No

D. İSTİHDAM
İST-01

IST-02

IST-03

IST-04

Çalışma hayatına ilişkin bürokratik formaliteler
basitleştirilecektir.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

15

İşverenlerin zorunlu özürlü istihdamında SSK işveren prim
tutarı Hazine tarafından karşılanacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

15

işsizlik Sigortası Fonu daha etkili kullanılacak, işsizlik
ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacaktır.

IŞKUR

Sosyal Güvenlik
Kurumu

15

Meslekler standartlara kavuşturulacak, meslekleri icra
edecek kişiler sertifikalandırılacaktır.

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

16

İST-06

Özel istihdam bürolarının açılması özendirilecektir.

IŞKUR

İST-07

İŞKUR, aktif işgücü programlarını etkin ve yaygın bir
şekilde uygulayabilecek kapasiteye ulaştırılacaktır.

İŞKUR

"Meslek Edin-Işin Hazır", Gençler iş Adamı Oluyor", "Kadın
Girişimcilik" gibi aktif işgücü programları uygulanmaya
başlanacaktır.

İŞKUR

IST-05

İST-08

• İstihdam üzerindeki mali yükler başta prim olmak üzere
azaltılacaktır.

15

16
16

16

E. YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN YÖNETİMİ
Tarım ve Köy işleri
Bakanlığı

YDY-01

Tarıma verilen destekler artarak devam edecektir.

YDY-02

Faiz destekli tarımsal kredilerin kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.

Hazine Müsteşarlığı

İthalatta önemli bir yer tutan yağlı tohumlar başta olmak
üzere arz açığı olan ürünlere, yönlendirme teşvikleri
uygulanacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

17

Tarım danışmanlarının sayısı artırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

17

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

17

Pazar garantili sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak tedbirler
alınacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

18

Yerli bitki çeşitleri ile hayvan ırklarının ıslah edilmesi
çalışmaları yoğunlaştırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

18

YDY-03

YDY-04

YDY-05

YDY-06

YDY-07

Havza bazlı teşvikler ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

XIV

17

17

Kod No

Faaliyet

YDY-08

Mera sınırları belirlenerek özel sicil kayıtları tamamlanacak
ve meraların otlatma planlarına uygun kullanımı
konusundaki faaliyetler yoğunlaştırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Barajı bitirilen sulama projelerinin sulama ve bakım kısmı
özel sektör yatırımına açılacak ve su tasarrufu sağlayan
sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

Girişim sermayesi, kredi garantisi gibi uygulamalar
geliştirilecek ve KOBI'lerin finansman imkanları
çeşitlendirilecektir.

KOSGEB

Kümelenme politikaları oluşturularak KOBI'lerin müşterek
yatırımları kümelenme yaklaşımı çerçevesinde
desteklenecek ve OSB yönetimlerinin bu konuda rol
üstlenmeleri sağlanacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Yapısal dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve
sanatkarların azami ölçüde yararlanmaları sağlanacak ve
dönüşümün olumsuz etkileri azaltılacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Geleneksel sektörlerde faaliyette bulunan firmaların
yetenekleri uluslararası standardlara ulaştırılacaktır.

Dış Ticaret
Müsteşarlığı

Gemi İnşa Sanayii geliştirilecektir.

Denizcilik Müsteşarlığı

YDY-09

YDY-10

YDY-11

YDY-12

YDY-13

YDY-14

S o r u m l u Kuruluş

Sayfa
No

18

18

19

19

19

20

20
YDY-15

Yerli savunma sanayii çağdaş yöntemlerle geliştirilecektir.

Milli Savunma
Bakanlığı

Bütün bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı
hızlandırmak amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

DPT Müsteşarlığı

YDY-17

Köy Kanunu yenilenecektir.

İçişleri Bakanlığı

YDY-18

KÖYDEŞ projesi kapsamında köylerin temel altyapı
sorunları çözülecektir.

İçişleri Bakanlığı

YDY-16

20

21
21
21

F. VATANDAŞ ve SONUÇ ODAKLI YÖNETİM
Kamu harcama sisteminde, etkinlik, şeffaflık ve hesap
verebilirlik artırılacaktır.

Maliye Bakanlığı

Yerel yönetimlerin finansman ve hizmet imkânları
kuvvetlendirilecektir.

İçişleri Bakanlığı

Bürokratik işlem ve süreçlerin kolaylaştırılması
çalışmalarına devam edilecektir.

Başbakanlık

VSY-04

Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacaktır.

DPT Müsteşarlığı

VSY-05

Tek Kart uygulaması gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığı

VSY-01
VSY-02
VSY-03

XV

22
22

22
23
23

Kod No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

Sayfa
No

G. YAŞAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YKG-01

YKG-02

YKG-03

YKG-04

YKG-05

YKG-06

YKG-07

YKG-08

YKG-09

YKG-10
YKG-11

YKG-12

YKG-13

YKG-14

Afet anı ve sonrasında acil müdahale ve yardımın
zamanında ve etkin bir şekilde ulaşması için merkezde tek
elden koordinasyon sağlanarak acil müdahale ve
yardımların doğrudan yerel yönetimler eliyle yapılmasına
imkan verecek yapılar oluşturulacaktır.

Başbakanlık

Yerleşim yerlerinin afet riskinin azaltılmasına yönelik
ihtiyaçla-rına öncelik verilecek, afete duyarlı bir
yapılaşmaya imkan verecek düzenlemeler etkin bir şekilde
hayata geçirilecektir.

Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı

Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerlerimiz
afet risk düzeyine göre önceliklendirilecektir.

Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığı

Yapılan risk önceliklendirmelerine göre yüksek afet riskli
yerleşim yerlerinden yeniden yerleşim gerekenlere TOKİ
tarafından uygun koşullarda konut ve işyeri yapılacaktır.

TOKİ

Güçlendirme ve rehabilitasyon ihtiyacı olan yerleşim
yerleri için yeni finansman modelleri geliştirilecektir.

Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığı

İstanbul'da yürütülen depreme hazırlık çalışmaları
hızlandırılacak ve denetimler artırılacaktır.

TOKİ

Sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte 360 bin
konut yapılacaktır.

TOKİ

Su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına
yönellik çalışmalar devam edecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

25

Katı atık ve tehlikeli atık tesisi gibi çevre korumaya yönelik
üniteler yaygınlaştırılacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

26

Geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

26

Çevre ve Orman
Bakanlığı

26

Küresel ısınmayla ilgili sektörel alandaki çalışmalara
kararlılıkla devam edilecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

27

Ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme
çalışmalarına devam edilecek, kentlerin etrafındaki yeşil
kuşak ormancılığı geliştirilerek daha yaşanılabilir kentler
oluşturulacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

Olimpiyatlara sporcu hazırlama kapsamında gençlerimize
teşvik ve destek sağlanacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

Biyolojik çeşitliliği koruyucu tedbirler sürdürülecektir.

xvi
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24

24

24

24

25

25

27

28

Kod N o
YKG-15

Faaliyet

S o r u m l u Kuruluş

Sayfa
No

Sporun tabana yayılması, kitlelerin yaşam boyu spora
teşvik edilmesi sağlanacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

28

Şampiyon sporcuların yetiştirilmesi amacıyla gerekli
tedbirler alınacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

28

Spor tesislerinin yapımına devam edilecektir.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

29

Özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetler alanındaki
etkinliğinin artırılması için çalışmalar devam edecektir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

29

Türk kültür ve sanatının milli kimliğini muhafaza ederek
evrensel platformlara taşınması yönünde çalışmalar
yapılacaktır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

29

Teknoloji geliştirme bölgelerine (TGB) yatırım kredisi faiz
desteği sağlanarak Ar-Ge çalışması yapan KOBI'lerin sayısı
artırılacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

30

Uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Türkiye'de Ar-Ge
merkezi kurmaları için çalışmalar yapılacaktır.

Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı

30

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki vergi yükü tedricen
azaltılacaktır.

Maliye Bakanlığı

Bilişim Vadisi kurulacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

30

Telekomünikasyon sektöründe serbestleşme
hızlandırılacaktır.

Telekomünikasyon
Kurumu

30

Posta hizmetleri ile ilgili yeniden yapılanma ve
serbestleşme süreci başlatılacak, denetleyici ve
düzenleyici kurum oluşturulması çalışmalarına hız
verilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

RGA-07

Liman altyapısı gözden geçirilecektir.

DLHI Gn. Md.

RGA-08

Büyük ölçekli ve lojistik merkez niteliğinde limanlar
oluşturulacaktır.

DLHI Gn. Md.

Altyapı projelerinde, özel sektör dinamizmini de içine alan
politika ve atılımlara yeni dönemde hız verilecektir.

DPT Müsteşarlığı

Bölünmüş yolların toplam uzunluğu 15 bin km'ye
çıkarılacaktır.

Karayolları Gn. Md.

YKG-16

YKG-17

H. KÜLTÜR VE SANAT
KSN-01

KSN-02

I. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
RGA-01

RGA-02

RGA-03

RGA-04
RGA-05

RGA-06

RGA-09

RGA-10

XVII
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31

31
31

31

31

Sayfa
No

Kod N o

Faaliyet

RGA-ll

Demiryollarında; mevcut sistem yenilenecek, yeniden
yapılanma sağlanacak, özel sektörün dinamizmi
demiryollarına aktarılacak ve işletmelerin tedarik sürecine
değer katan bir anlayışa geçilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Istanbul-Ankara-Sivas,
Ankara-Afyonkarahisar-İzmir koridorlarından oluşan ağ
üzerinde hızlı tren çalışmaları süratle devam edecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

Marmaray projesi hayata geçirilecektir.

DLHİ Gn. Md.

32

•Doğal gaz ana iletim şebekeleri tamamlanacak, doğal
gazın konut ve sanayideki kullanımının yaygınlaştırılması
sürdürülecektir.
*

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

32

Doğal gaz temininde tedarikçi firma sayısı ve depolama
kapasitesi artırılarak arz güvenliği güçlendirilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

32

Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami şekilde istifade
edilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

32

Enerji kaynaklarında ithalata bağımlılık azaltılacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

33

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

33

RGA-12

RGA-13
RGA-14

RGA-15

RGA-16
RGA-17

Sorumlu Kuruluş

31

32

RGA-18

Enerji verimliliği artırılacaktır.

RGA-19

Nükleer enerji, elektrik üretim kaynakları arasına dahil
edilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

34

RGA-20

Elektrik arz güvenliği artırılacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

34

RGA-21

Bölge ülkeleriyle elektrik ticareti geliştirilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

34

Elektrik üretimi ve dağıtımında özel sektör katılımı
artırılacaktır.

Özelleştirme idaresi
Başkanlığı

35

Elektrik sektöründe rekabetçi bir piyasanın teknik altyapısı
oluşturulacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

35

Ulusal elektrik iletim sisteminin Avrupa elektrik iletim
sistemlerine (UCTE sistemi) entegrasyonu çalışmaları
tamamlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

35

Doğal gaz transit boru hatlarının yapımı tamamlanarak
Avrupa'ya gaz dağıtımında Türkiye'nin etkin bir rol
alması sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Ceyhan'ın uluslararası enerji piyasasında ana dağıtım
noktalarından ve dünya enerji fiyatlarının teşekkülünde
önemli merkezlerden birisi olması sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

RGA-22

RGA-23

RGA-24

RGA-25

RGA-26

xviii

36

36

Kod No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

Sayfa
No

RGA-27

Elektrikte kayıp kaçak oranları indirilecektir.

TEDAŞ

RGA-28

Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet
yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacaktır.

DPT Müsteşarlığı

Küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine
yönelik yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli ortam
oluşturulacaktır.

Hazine Müsteşarlığı

Plan ve Programlarda belirlenen hedefler çerçevesinde
oluşturulacak strateji ile büyük yatırımcılar ülkemize
çekilmeye çalışılacaktır.

Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı

37

Şirket kurma ve kapatma ile ilgili maliyetler düşürülecektir.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

37

RGA-29

RGA-30

RGA-31

RGA-32

RGA-33

RGA-34

36
36

36

Fikri hakların (sınai haklar) korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Türk Patent Enstitüsü

Fikri hakların (telif hakları) korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

37

Türkiye markasının Dünya çapında güçlendirilmesi için
çalışmalar devam edecektir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

38

37

3. DIŞ POLİTİKA VE SAVUNMA
DPS-01

DPS-02

DPS-03

DPS-04

Türkiye'yi içine kapatan değil dünyaya açan, Türkiye'nin
ufkunu daraltan değil sürekli genişleten, Türkiye'nin
küresel ve bölgesel etkinliğini zayıflatan değil güçlendiren,
Türkiye'yi etkilenen bir çevre ülkesi değil etkileyen bir
merkez ülkesi yapma yolundaki adımlar devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Dinamik Kıbrıs politikasına devam edilecek ve KKTC'ye
gerekli destek verilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Filistin sorununa hakkaniyetli bir çözüm bulunması ve
Lübnan'ın istikrara kavuşması için sürdürelen çaba devam
edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör tehdidine karşı da
her türlü tedbiri en etkin bir şekilde alınacak, hiçbir komşu
ülke toprağının ülkemize yönelik terörist eylemler için bir
üs olarak kullanılmasına izin verilmeyecek ve Türkiye
Irak'ın istikrarı, iç barışı, bütünlüğü ve refahı için elinden
geleni yapmaya devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

XIX

38

38

39

39

Kod N o
DPS-05

DPS-06

DPS-07

DPS-08

Faaliyet

S o r u m l u Kuruluş

Kerkük meselesinin bütün etnik ve mezhebi unsurların
katılımıyla hakkaniyet ilkelerine dayalı bir çözüme
kavuşturulması öncelikli hedef olacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Türk devletleri ve topluluklarıyla ilişkilerimizi geliştirmek ve
daha verimli hale getirmek için bugüne kadar sürdürülen
ikili ve bölgesel çaptaki ilişkiler daha da geliştirilerek
sürdürülecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Komşu ülkelerle ekonomik, kültürel ve siyasi bağları
güçlendirerek ülkemizin çevresinde bir güvenlik ve refah
halkası oluşturulacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Teknik Yardım ve İnsani Yardım çalışmalarına devam
edilerek TİKA'nın faaliyet alanı genişletilecektir.

TIKA

XX

Sayfa
No

39

39

40

40

60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI FAALİYETLERİ
Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

A. DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ
DHD01

Toplumsal uzlaşmayla yeni bir
anayasa hazırlanacaktır.

Başbakanlık

Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları, STK'lar

Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, ülkemiz sivil bir uzlaşma anayasasını hak
etmektedir. Hükümetimiz, yeni anayasanın devlet-toplum-birey arasındaki ilişkileri
hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleşme
niteliğinde olmasından yanadır. Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel
nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata
geçirecek, bireylerin haklarını en etkili şekilde koruyacak, temel hak ve özgürlükleri
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin ve 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına alacaktır. Hazırlanacak yeni anayasa,
kısa, öz ve açık olacak; yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler
parlamenter sistem esas alınarak açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde belirlenecektir.

DHD02

Temel hak ve özgürlükler
güçlendirilecektir.

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Anayasal ve yasal güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin fiilen
uygulanması ve siyasal kültürümüzün yerleşik bir unsuru olarak güçlendirilmesi
sağlanacaktır.
İşkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk
devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine büyük bir kararlılıkla
gidilecektir.

DHD03

Sivil toplum güçlendirilecek ve etkili
bir kamuoyu denetimi
sağlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı

Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları, STK'lar

Çoğulcu ve katılımcı demokratik süreç sivil toplum örgütlerine daha fazla açılacaktır.
STK'lar ve kamu kuruluşları arasındaki iletişim güçlendirilecek ve kamu politikalarının
oluşturulmasında STK'ların rolü artırılacaktır.

DHD04

Adalet ve yargı reformu çalışmaları
sürdürülecektir.

Adalet Bakanlığı

Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları

Yargı ve adalet hizmetleriyle ilgili temel kanunların yenilenmesi çalışmaları
sürdürülecek, hukuki öngörülebilirlik ve istikrar ilkesine önem verilecek, yargı
yetkisini kullanan kişi ve kurumların bağımsız ve tarafsız karar vermelerini
kolaylaştıracak tedbirler alınacak, adalet hizmetlerinin önündeki engeller kaldırılacak,
insan kaynakları ve fiziki kapasite güçlendirilecek; ceza infaz sistemindeki iyileştirme
çalışmalarına devam edilecektir.

1

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DHD05

Koruyucu hukuk uygulamaları
geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Ülke çapında hukuk bilincinin sağlanması ve vatandaşlar arasında basit konularda
uyuşmazlıkların çıkmadan önlenmesi amacıyla, temel hukuk bilgilerinin ilköğretim
çağından itibaren öğretilmesi temin edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında,
vatandaşların hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak hukuki işlem ve süreçlere ilişkin
çeşitli yöntemler (büro, kiosk, tablo, internet, rehber ve broşür vb.) kullanılarak
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

DHD06

Hukuki uyuşmazlıklarda alternatif
çözüm yollarını öngören yasal
düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir biçimde çözülmesini sağlamak ve
yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla özellikle hukuki uyuşmazlıklarda
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkin bir şekilde yer almasını sağlayacak yasal
düzenlemeler yapılacaktır.

DHD07

Yargı organları arasında kurulan
bilgi ağı geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

ilgili Kamu Kurum ve
Kuruluşları

Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları
arasında bilgi ağını sağlayacak olan "e-adalet" sisteminin kurulması için Adalet
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve donanım altyapısı önemli ölçüde bitirilmiş olan
Ulusal Yargı Ağı Projesi tüm ülke çapında faaliyete geçirilecektir.

DHD08

Mevzuat kirliliğinin giderilmesi
sağlanacaktır.

Başbakanlık

Bakanlıklar

26.4.2007 tarih ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunla, uygulama olanağı bulunmayan 118 kanun
kaldırılarak mevzuat karmaşası ve kirliliğinin giderilmesi bakımından önemli bir adım
atılmıştır. Bu süreç sürdürülerek uygulama olanağı kalmamış ve birbiriyle çelişkili
hükümler içeren mevzuat sadeleştirilecek ve her kurumun belirli bir konuda ayrı ayrı
düzenleme yapması yerine konuyu düzenleyen çerçeve bir mevzuatın oluşturulması
sağlanacaktır.

Maliye Bakanlığı

DPT, Hazine Müst.

Makroekonomik istikrarın ve büyüme performansının sürdürülmesi amacıyla mali
disipline titizlikle uyulacaktır. Bu çerçevede, faiz dışı fazla verme politikasına devam
edilecektir. Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturulacaktır. Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ve bütçeler mali disiplin gözetilerek
hazırlanacaktır.

B. EKONOMİ
EKO01

Mali disipline devam edilecektir.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

EKO02

Yapısal reformlara kararlılıkla
devam edilecek, reformların
ekonomik ve sosyal önceliklerimize
uygunluğu ve tutarlığı etkin bir
şekilde koordine edilecektir.

DPT Müsteşarlığı

Başbakanlık, Hazine
Müst., Maliye Bak., İlgili
diğer Bakanlıklar

Ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda reform süreci devam edecektir. Bu
kapsamda, yapısal reformlar mali disiplini destekleyici bir araç olarak da
kullanılacaktır. Reform konularının tespitinde Hükümet Programının yanı sıra, 9.
Kalkınma Planı referans alınacaktır. İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek
reformların ekonomik ve sosyal önceliklerimize uygunluğu ile birbirleriyle tutarlılığı
etkin bir şekilde koordine edilecektir.

EKO03

Kamu harcamaları; bütçe dengesi,
iktisadi ve sosyal getirileri ve
potansiyel büyüme üzerindeki
etkileri gözetilerek
önceliklendirilecektir.

Maliye Bakanlığı

DPT, Hazine Müst.

Her yıl yinelenen verimsiz niteliğe sahip harcamalar gözden geçirilecek ve
kesintilere gidilerek mali alan oluşturulacaktır. Harcamaların etkin, verimli ve
zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına devam
edilerek, yatırımlara daha fazla kaynak tahsis edilecektir. Geleceğe dönük getirileri
yüksek olan sektörlerde harcama artışı sağlanacaktır.

EKO04

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir.

Maliye Bakanlığı

DPT, Hazine Müst., Gelir
İdaresi Başkanlığı

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecek ve daha basit, adil
ve geniş tabanlı bir vergi sistemi oluşturulacaktır. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi
çalışmaları idarece görüş vermeyi ve konuya özel açıklama yapmayı en aza indirecek
şekilde sürdürülecektir. Yeni Gelir Vergisi Kanunu 2008 yılında yasalaşacaktır.

EKO05

Vergilendirmede öngörülebilirlik
artırılacaktır.

Maliye Bakanlığı

DPT, Hazine Müst.

Vergilemede öngörülebilirliğin artırılması amacıyla vergi politikalarınınn
uygulanmasında istikrar esas olacaktır. Vergi oranlarında ve vergi mevzuatında
gerekli haller dışında değişikliğe gidilmeyecektir. Vergiyle ilgili yapısal değişiklikler
öncesinde tarafların görüşleri alınacaktır.

EKO06

işlem vergileri kademeli olarak
düşürülecektir.

Maliye Bakanlığı

DPT, Hazine Müst.

Mali disiplinden taviz vermeden ve kamu finansman imkanları çerçevesinde damga
vergisi başta olmak üzere, işletmeler üzerinde yük oluşturan işlem vergileri kademeli
olarak düşürülecektir.

EKO07

Özelleştirme uygulamalarına
kararlılıkla devam edilecektir.

Özelleştirme idaresi
Başkanlığı

DPT, Hazine Müst., ilgili
Bakanlıklar

Hazırlanacak olan özelleştirme eylem planı kararlılıkla uygulanacaktır. Özelleştirme
uygulamaları, sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak görülmeyecek; piyasaların
rekabete açılması, üretimdeki verimliliğin ve istihdamın artması açısından da
değerlendirilecektir.

3

Kod
No

Faaliyet

EKO08

Kayıtdışılıkla kararlılıkla mücadele
edilecektir.

Sorumlu Kuruluş
Gelir idaresi
Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
DPT, Hazine Müst.,
Gümrük Müst., Adalet
Bak., Maliye Bak., İçişleri
Bak., Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bak., Sosyal
Güvenlik Kurumu, EPDK,
TAPDK, BDDK, Meslek
Kuruluşları, STK'lar

Yapılacak İşlem ve Açıklama
Kayıtdışılık, işletmelerin verimliliğini azaltan, ekonominin büyümesini engelleyen ve
rekabet edebilirliği azaltan bir sorun olarak görülmektedir. Kayıtdışı ekonomiyle
mücadele kapsamında ekonomide rekabet gücünün artırılması, haksız rekabetin
önlenmesi ve kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kısa vadede öncelikle;
- İlgili tüm tarafların katkısıyla kayıtdışı ekonomiyle mücadele stratejisi
oluşturulacaktır.
- Kayıtdışı işçi çalıştırılmasını önlemeye yönelik kurumlararası etkin işbirliği ve
. koordinasyon sağlanacaktır.
- KADİM Projesi çerçevesinde kayıtdışı çalışmayla ilgili bilgilendirme ve eğitim
faaliyetleri düzenlenecektir.
- Kayıtdışı istihdamla mücadelenin denetim boyutunda kurumlar arası işbirliği
sağlanacaktır.
- Kaçak işçi çalıştıran işletmeler, kamu ihalelerinden belli bir süreyle men edilecektir.
- Kayıtdışı istihdamla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla 1774 sayılı Kimlik Bildirme
Kanununda değişiklik yapılacaktır.
- Bilgisayar Destekli Denetim ve Risk Analizi Merkezi kurulacaktır.
- Taşıt Kimlik Birimi Sistemi Projesi uygulamaya konulacaktır.
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik ikincil
düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Orta vadede ise kayıtdışı ekonomiyle etkin mücadele edebilmek için sektörler
itibarıyla vergi açığının sebeplerinin araştırılması, analiz edilmesi ve düzenli olarak
raporlanması sağlanacaktır.

EKO09

Bankacılık sektöründeki rekabet
ortamının gelişmesi ve reel kesimin
bankacılık sisteminden daha fazla
faydalanabilmesi için gerekli
önlemler alınacaktır.

BDDK

DPT, Hazine Müst., Maliye
Bak., SPK

4

Sağlıklı bir bankacılık sisteminin reel sektör ve ekonomik büyüme için ne kadar
önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bankacılık sisteminin düzenleme ve
denetimi iyileştirilmeye devam edilerek finans sisteminin istikrarlı yapısının devamı
sağlanacaktır. Ayrıca, reel kesimin finans kaynaklarına uygun koşullarda
erişebilmesinin bir yolu da sistemde rekabetin artırılmasıdır. Sistemde artan rekabet
gerek bankacılık sisteminin sağlığı gerekse de reel kesimin finans kaynaklarına
uygun koşullarda erişimi açısından önemlidir.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

EKO10

Yeni Türk Lirasından "Yeni" ibaresi
kaldırılacaktır.

Merkez Bankası

EKO11

Para politikasının temel önceliği
fiyat istikrarı olmaya devam
edecektir.

Merkez Bankası

Enflasyon; kalıcı, hızlı ve adaletli bir kalkınma sürecinin önündeki en önemli engeldir.
Bu nedenle, fiyat istikrarını sağlamanın önemli unsurlarından biri olan Merkez
Bankasının operasyonel bağımsızlığı çerçevesinde enflasyonla mücadele
sürdürülecek ve fiyat istikrarı sağlanarak kalıcı hale getirilecektir. Bu süreçte, maliye
politikalarıyla para politikasına destek verilecektir.

EKO12

Enflasyon hedeflemesi rejimi
sürdürülecektir.

Merkez Bankası

Ekonomi genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere
kalıcı olarak ininceye kadar enflasyonla mücadeleye devam edilecektir. Gerek makro
düzeydeki yapısal reformlar gerekse mal ve hizmetler sektöründe rekabeti artırıcı
mikro reformlar yoluyla enflasyonla mücadele desteklenecektir.

EKO13

Dalgalı kur rejimi sürdürülecektir.

Merkez Bankası

Serbest kur rejiminde kurlar piyasa şartlarında belirlenmekte ve böylece ekonominin
iç ve dış şoklardan daha az etkilenmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle serbest kur
rejimi uygulaması devam ettirilecektir.

Hazine Müst.

TL'den altı sıfır atılması sırasında öngörülen hedefler çerçevesinde TL'ye dönüş
yapılacak, paramız yeniden Türk Lirası adını alacaktır

C. SOSYAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
SYG01

Okulların bilgi teknolojileri altyapısı
tamamlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Ulaştırma Bak., DPT,
Valilikler

Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri için
okullarda bilişim ve teknoloji sınıflannın kurulması ve okulların genişbant internet
bağlantıları tamamlanacaktır.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG02

Eğitimin kalitesi iyileştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, Maliye Bak.

- Kamu harcamalarında en büyük pay eğitime ayrılacaktır.
İnsan kaynağının niteliğini dünya ile rekabet edebilecek standartlara yükseltmek
amacıyla başlanan yeniliklere devam edilecek ve beşeri sermaye yatırımları
sürdürülecektir.
- Derslik, altyapı, öğretmen ve donanım gibi erişim sorunları azaltılacak, eğitim
kalitesi artırılacaktır.
- MEB genel düzeyde politikaları belirleyen, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını
yerine getiren etkin bir yapıya dönüştürülecektir.
- Okulların öğretmen ihtiyacı giderilecek, öğretmen yeterlilikleri artırılacaktır.
- Öğrencilerin yeteneklerinin ve bireysel farklılıklarının erken dönemlerde belirlenmesi
için rehberlik ve yönlendirme sisteminin etkin hale getirilmesi çabası sürdürülecektir.
İlköğretimde 4 ila 6. yıldan sonra çocukların ilgi ve kabiliyetlerine göre farklı alanlara
yoğunlaşmalarına imkan verilecektir.

SYG03

Okulöncesinde okullaşma oranı %
50'ye çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, Maliye Bak., Yerel
Yönetimler STKIar, TRT

- Okul öncesinde yüzde 50 okullaşma oranı hedefine ulaşılması için her yıl yaklaşık
155.000 öğrencinin okulöncesi eğitime katılması gerekmektedir. Söz konusu talebin
karşılanması için 31.000 derslik ihtiyacı karşılanacaktır.
- Okul öncesi eğitimde ikili eğitim ile gezici ve yaz anaokulu gibi uygulamalar
yaygınlaştırılacak, yaygın eğitim imkanlarından faydalanılacaktır.
- Toplumsal farkındalığın artırılması için yazılı ve görsel iletişim araçları
kullanılacaktır.

SYG04

Okullaşma oranı ilköğretimde %
100'e , ortaöğretimde % 90'a
çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, Maliye Bak., Yerel
Yönetimler STK'lar

- İlköğretimde okul terkleri azaltılacaktır.
- Her ilçede, ilçenin nüfusu da dikkate alınarak, en az bir kız ve erkek öğrenci
ortaöğretim yurdunun bulunması sağlanacaktır.
- İlköğretim çağ nüfusunda olup da okula gitmeyen her 5 çocuktan 3'ü kızdır. Kız
çocuklarının okullaştırılmasına özel önem verilmeye devam edilecek, Haydi Kızlar
Okula Kampanyasına ve Şartlı Nakit Transferine devam edilecektir.
- Türkiye geneli için yüzde 86,5 olan ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranı
artırılacak ve özellikle bu oranın yüzde 70'in altında olduğu illere öncelik verilecektir.
- Özel öğretim kurumları teşvik edilecektir.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG05

ilk ve ortaöğretimde tekli eğitime
geçmek kaydıyla sınıflarda azami
30 öğrencinin eğitim görmesi
sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, Maliye Bak., Yerel
Yönetimler

- Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerden
başlamak üzere fiziki altyapı ihtiyacı karşılanacaktır.
- Eğitime % 100 destek kampanyasına devam edilecektir.
- Ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılmasından dolayı öğrenci sayısında meydana
gelecek olan yaklaşık 700 bin öğrencilik artış, derslik başına öğrenci sayısını 32'den
43'e yükseltmiştir. Derslik başına düşen öğrenci sayısının tekrar 30'a yaklaştırılması
için gerekli alt yapı ihtiyacı giderilecektir.
- Eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları
geliştirilecektir.

SYG06

Program çeşitliliğini esas alan bir
ortaöğretim reformu
gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, YOK

- Ortaöğretimde farklı okul türlerinin bulunması farklı idari yapılanmalar
oluşturulmasına yo! açmakta ve kaynakların etkin olarak kullanılmasını
engellemektedir. Okul türleri azaltılarak aynı okul çatısı altında çeşitli programlar
uygulanmasına imkan veren bir yapı kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
- Ortaöğretim sistemi, çocukların farklı alanlarda ders almasına imkan veren bir yapı
ile zenginleştirilip çok yönlü yetişmelerine ortam hazırlayacak hale getirilecektir.

SYG07

Bilişim okur-yazarlığı artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

DPT, Üniversiteler, Maliye
Bak., Ulaştırma Bak.

- Bilgisayar yazılımları müfredatlara uygun olarak hazırlanacaktır.
- BİT sınıflarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır.
- BİT kullanımı konusunda hizmet içi eğitime ağırlık verilecektir.

SYG08

Ortaöğretim içinde meslek
okullarına devam eden öğrencilerin
payı % 50'ye çıkarılacaktır.

Milli Eğitim OahoBİjğr •" XSGB/ İŞKURİ-Mesleki
Yeterlilik Kurumu, YÖK,
Üniversiteler, Meslek
Kuruluşları, DPT, Maliye
Bak., DPB, İşçi ve İşveren
Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek
Kuruluşları, STKIar

- Mesleki eğitimle yüksek öğretim arasındaki geçişler kolaylaştırılacaktır.
- Mesleki eğitim veren kurumların fiziki alt yapı ve öğretmen ihtiyacı giderilecektir.
- Mesleki eğitim sisteminin işlevselliğini geliştirmede iş dünyasıyla işbirliği
artırılacaktır.
- Mesleki eğitim programlarının ve içeriklerinin belirlenmesinde işletmelerin aktif
katılımı sağlanacaktır. Merkezi ve yerel düzeyde, işletmelerin mesleki eğitim sistemi
içerisine alınması ile eğitim-istihdam arasındaki ilişki güçlenecek, işverenler istedikleri
nitelikteki işgücünü kolayca temin edebileceklerdir.
- İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmasına başlanacaktır.
- Mesleki eğitim gören öğrencilern iş dünyası ile iç içe ve mezun olduklarında
kolayca iş bulabilecekleri sistem etkin ve yaygın bir hale getirilecektir.

Kod
No
SYG09

Faaliyet
Mesleki ve teknik eğitim sistemi
etkin hale getirilecektir.

Sorumlu Kuruluş
Milli Eğitim Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
YÖK Üniversiteler MYK,
ÇSGB, İŞKUR, İşçi ve
İşveren Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek
Kuruluşları, STKIar

Yapılacak İşlem ve Açıklama
- Mesleki eğitimde okul türü yerine program türünü esas alan ve programlar
arasında kolaylıkla geçişlerin yapılabildiği esnek bir sistemin altyapısı kurulmuş olup,
önümüzdeki dönemde bu sisteme geçilecektir.
- Hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme, artan rekabet ve bilgi
ekonomisinin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alan bir mesleki ve teknik eğitim sistemi
geliştirilecektir.
- Mesleki eğitimde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki insangücünü yetiştirmek için
modüler ve esnek bir sisteme geçiş çalışmaları sürdürülecektir.
- Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlannın meslek eğitimi
vermeleri özendirilecektir.
- Gerek AB'nin meslek eğitimi programı olan Leonardo Programı çerçevesinde
gerekse diğer devam eden ve hazırlık çalışmalan yapılan projelerle mesleki eğitimde
uluslararası boyut ileriye götürülecektir.
- Meslek Yüksekokullarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarıyla entegrasyonu
güçlendirilecektir ve meslek yüksekokulları daha işlevsel hale getirilecektir.
- Mesleki eğitimde program güncellenmesi ve modül hazırlanması çalışmalarına
devam edilecektir.

- Çıraklık eğitim merkezlerinin ve programlarının modernleştirilmesi, meslek liseleri
ve meslek yüksek okullarının işgücü piyasası ile işbirliği içinde eğitim yapmaları
sağlanacaktır
- İşletmelerin eğitim programlarını belirlenmesine aktif katılımı, eğitimlerde bilgi
iletişim teknolojilerinin kullanılması ve organize sanayi bölgelerinde Beceri Gelişitirme
Merkezlerinin kurulması sağlancaktır.
- MYO öğrencilerinin sanayide uygulama ve staj yapma imkanları geliştirilecektir.
- MYO'lar ile OSB'ler arasında etkin bir işbirliği, İl İstihdam ve İl Mesleki Eğitim
Kurulları koordinesiyle sağlanacaktır.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG10

Yükseköğretim kurumları yeniden
yapılandırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, YOK,
Üniversiteler, STK'lar

- Üniversiteler tek merkezli yönetim anlayışından çıkarılarak küresel rekabete
katılabilen, dünyaya açık ve Türk toplumunun beklentilerini karşılayan dinamik
kurumlara dönüştürülecektir.
- Üniversiteler, uluslararası standartlarda hizmet verebilmeleri ve bilimsel olarak
özgür, idari olarak özerk ve fınansal olarak mali kaynak üretebilen yapıiara
kavuşabilmeleri amacıyla ilgili paydaşların katılımıyla katılımcı, hesap verebilir, özerk,
sorumlu ve şeffaf bir yönetim yapısına kavuşturulacaktır.
- Yükseköğretim Kurulu standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli
planlamadan ve denetimden sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacak ve
kurumsal kapasite güçlendirilecektir. YÖK'ün, Yükseköğretim Koordinasyon Kuruluna
dönüştürülmesi için sistemin tamamı gözden geçirilecek, konunun ilgili taraflarının
uzlaşması neticesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Akademik konularda
en üst akademik organ olarak Üniversiteler Arası Kurulun yetkili olması
sağlanacaktır.

SYG11

Üniversitelerin ihtisaslaşması
sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, YOK,
Üniversiteler

- Yerel kalkınmayı desteklemek üzere üniversitelerin bulundukları bölgenin
sorunlarına eğilmesi ve bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak
ihtisaslaşması sağlanacaktır.
-Sunduğu hizmetler itibarıyla halihazırda tek tip olan üniversitelerin mevcut beşeri,
fiziki ve mali kaynakları dikkate alınıp araştırma ve öğretim üniversitelerine
dönüştürülerek farklılaşmaları sağlanacaktır. Araştırma altyapısı yeterli olan
üniversitelerin araştırmaya ve lisansüstü eğitime ağırlık vermeleri, diğer
üniversitelerin ise daha çok ön lisans ve lisans eğitimine yoğunlaşmaları
sağlanacaktır.

SYG12

Yurt içi ve yurt dışında öğretim
üyesi ve bilim insanı yetiştirme ve
değişim programlarının hacmi ve
çeşitliliği artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, YOK,
Üniversiteler

- Gelişmekte olan üniversitelerin öğretim elemanı açığını kapatmak için gelişmiş
üniversitelerde başlatılan yurt içi öğretim üyesi yetiştirme programlan (ÖYP)
yaygınlaştırılacaktır.
- Milli Eğitim Bakanlığınca 2006 yılında başlatılan yurt dışına lisans üstü eğitim almak
ve sonrasında üniversitelerde görevlendirilmek üzere her yıl 1000 öğrenci
gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir.
- TÜBİTAK'ın burs programlarına ve Erasmus programı çerçevesinde öğretim üyesi,
araştırmacı ve öğrenci değişim programlarına devam edilecektir.
- Üniversitelerimizin dış dünya ile ilişkilerini geliştirmek ve öğretim elemanı açığını
kapatmak amacıyla yurtdışında eğitim görmüş yerli ve yabancı akademisyenlerin
Türkiye'ye gelmesi teşvik edilecektir
- Öğretim üyeleri ve araştırmacıların yurt çapında değişimine imkan veren esneklikte
bir tercihe dayalı misafir öğretim üyeliği sistemi desteklenecektir. Bu sayede bilgi
birikimi ve deneyiminin paylaşılması sağlanacaktır.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG13

Bilim insanlarının özlük hakları ve
çalışma şartlan iyileştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, DPB,
YÖK

Başarılı mezunlar başta olmak üzere nitelikli bireylerin akademik hayata
yönlendirilmesi amacıyla öğretim üyeliği mesleği cazip hale getirilecek, bu kapsamda
araştırma görevlilerinden başlamak üzere özlük hakları iyileştirilecektir.

SYG14

Yükseköğretim kurumlarının mali
kaynakları çeşitlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bak.,
DPT, Hazine Müst., YÖK,
TÜBİTAK TÜSİAD, TOBB

-Danışma kurulları ve proje pazarı gibi mekanizmalarla iş dünyası ile işbirliği
artırılarak, üniversiteler ve öğretim elemanlarının gelir yaratmaları sağlanacaktır
-Öğrencilerden alınan katkı paylarının yükseköğretimin finansmanındaki payı
artırılacaktır. Ekonomik gücü olmayan öğrencilere yönelik finans sektörü eğitim
kredilerinde kolaylık sağlanmasına ve bu kredilerin kamu tarafından sübvanse
edilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

SYG15

Yükseköğretimde yurt sayısı ve
kapasitesi artırılacak, mevcut
yurtların kalitesi geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, YURTKUR, YÖK

2006 ve 2007 yılında kurulan 32 devlet üniversitesindeki öğrenci sayısına paralel
olarak artan yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla arsa temini ve ihale süreci
hızlandırılarak yurt inşaatlarının kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır. Mevcut
yurtların fiziki yapısının iyileştirilmesine ve donanımının geliştirilmesine devam
edilecektir.

SYG16

Yükseköğretimde burs miktarları
artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Hazine
Müst., YÖK, YURT-KUR

Burs tahsis edilen öğrencilerin maddi açıdan daha yetersiz olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, mevcut bütçe imkanları çerçevesinde öğrenim kredisi ve burs
miktarı farklılaştırılacak; aylık burs ve kredi miktarları artırılacak ve bu artış yapılırken
burs ve krediden faydalanan öğrenci sayısı azaltılmayacaktır.

SYG17

Aile hekimliği uygulaması ülke
genelinde yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık Bakanlığı

Maliye Bak., Sosyal
Güvenlik Kurumu, Yerel
Yönetimler

- Aile hekimliği uygulaması mevcut uygulamanın sonuçları da dikkate alınarak tüm
ülkeye yaygınlaştırılacaktır.
- 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu yerine aile hekimliği
uygulama kanunu çıkarılacak ve ait mevzuatı oluşturulacaktır.
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Kod
No
SYG18

Faaliyet
Sağlıkta Dönüşüm Programı
sürdürülecektir.

Sorumlu Kuruluş
Sağlık Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Maliye Bak., Milli Savunma
Bak., DPT, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Türk
Hava Kurumu,
Üniversiteler Meslek
Odaları, TSE, İŞKUR,
TÜİK

Yapılacak İşlem ve Açıklama
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ;
- Sağlık Bakanlığının planlayıcı ve denetleyici rolünün güçlendirilmesi için teşkilat
kanunu yenilenecek, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi uluslararası geçerliliği olan
Ulusal Halk Sağlığı Kurumuna, Hıfzıssıhha Mektebi ise Sağlık Enstitüsüne
dönüştürülecektir.
- Hastane hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliklerinin artırılması amacıyla öncelikle
kamu hastane birlikleri oluşturulacak, pilot çalışmalar yürütülecek ve tüm hastaneler
kademeli olarak özerkleştirilecektir.
- İlaçlar ve ilaç üretiminde kullanılan maddeler, kozmetikler ile tıbbi cihazların
üretimi, ithalatı, ihracatı ve topluma, güvenli, etkili, kaliteli ve standartlara uygun bir
şekilde ulaşmasını temin etmek için her türlü düzenlemeyi yapmak ve denetlemek
üzere İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulacaktır.
- Ulusal ve gerektiğinde uluslar arası hasta ve yaralı tahliyesini sağlamak amacıyla
"Hava Ambulans Sistemi" kurulacaktır.
- Sağlık hizmetlerinde eşgüdüm için, bireylerin tıbbi kayıtlarının oluşturulmasını,
korunmasını ve paylaşılmasını, sevk basamakları esnasında bilgi transferini ve temel
sağlık uygulamalarındaki verilerin toplanmasını sağlamak amacıyla Ulusal Sağlık Bilgi
Sistemi oluşturulacaktır.
- Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet sunumuna ve personele ilişkin ulusal
standartlar belirlenmesi ve sağlık kuruluşlarının akreditasyonu için Sağlık
Akreditasyon Sistemi oluşturulacaktır.

SYG19

Esnek istihdam biçimleri artırılacak,
esneklik-güvence ilişkisi
korunacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

DPT, SGK, İŞKUR, işçi ve
İşveren Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek
Kuruluşları, STK'lar

Esneklik uygulamalarının işçi ve işverenler açısından çekici kılınması için, standart iş
sözleşmelerindeki esneklik düzeyi incelenecek ve gerekli uyumlaştırma çalışmaları
yapılacaktır. Bu çerçevede özellikle kısmi süreli çalışma biçiminin uygulanmasını
kısıtlayabilecek engeller belirlenecek, bu çalışma biçimi işçiler ve işverenler açısından
talep edilir bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu doğrultuda, 4857 sayılı İş Kanununda
gerekli değişikler yapılacaktır.

SYG20

iş sağlığı ve güvenliği alanında
Avrupa Birliği standartlarına uyum
sağlanacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Devlet Personel
Başkanlığı, Maliye Bak.,
DPT, İşçi ve İşveren
Sendikaları
Konfederasyonları

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sıkıntıları giderecek ve AB ile uyumu
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda, meslek hastalıkları ve iş
kazalarını azaltacak düzenlemeler yapılacak, ekonomideki iş kaybı ve bunun
doğurduğu üretim kaybı en aza indirilecektir.
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Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

SYG21

Sendikal alanda AB müktesebatına
ve çağdaş gelişmelere paralel
düzenlemeler yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Devlet
Personel Başkanlığı, İşçi
ve İşveren Sendikaları
Konfederasyonları,
Meslek Kuruluşları, STK'lar

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu başta olmak üzere sosyal diyaloga ilişkin yasal düzenlemeler gözden
geçirilpcektir.

SYG22

Genel sağlık sigortası sistemi,
uygulamaya konulacaktır.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

DPT, Hazine Müst., Maliye
Bak., Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bak., Sağlık Bak.

Genel sağlık sigortası sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte aile hekimliği,
koruyucu hizmetler, yoksulların primlerinin devletçe karşılanması ve 18 yaşın
altındaki çocukların tamamının sağlık güvencesi altında olması gibi ilkelere dayalı
olarak yürürlüğe konulacaktır. Genel sağlık sigortası sisteminin getireceği mali yükün
öngörülenin üzerine çıkması halinde, sistem gözden geçirilerek mali yükü azaltmaya
yönelik tedbirler alınacaktır.

SYG23

Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve
sosyal hizmet şemsiyesi merkezi bir
organizasyonla tüm vatandaşları
kapsayacak, sistemdeki dağınıklık,
mükerrerlikler ve veri eksiklikleri
giderilecektir.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

ÇSGB, Maliye Bak., Sağlık
Bak., İçişleri Bak., DPT,
Hazine Müst., İŞKUR,
TÜİK, SHÇEK, SYDGM,
Vakıflar Gn. Md., ÖZİDA,
Yerel Yönetimler, STK'lar

- Sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler merkezi bir organizasyon ve
sosyal güvenlik merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştırılacaktır. Sosyal Yardım ve
Primsiz Ödemeler Kanunu çıkarılacak, sistemle ilgili düzenlemeler ve veritabanı ile
ilgili teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Sosyal hizmet ve yardım sisteminin bilgi
işlem altyapısında tam otomasyona geçilerek, hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı
önleyen etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapı oluşturulacaktır.
Vatandaşlık numarasını esas alan sorgulamalarla sosyal hizmet ve yardım
sisteminden mükerrer yararlanma önlenecektir. Veri tabanları arasında bilgi
paylaşımı ve etkin denetim sağlanacaktır. Bütün vatandaşların durumu ve ihtiyaçları
bilinecek, sosyal yardım ve hizmetler talep edilmeksizin ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılacaktır.

SYG24

Her çocuk için annelere yapılan
aylık ödemelere devam edilecektir.

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Gn.
Md.

MEB, Sağlık Bak.

Yoksul ailelerin çocuklarının temel eğitim ve sağlık hizmetlerine tam olarak
erişebilmeleri, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlamak
amacıyla; nüfusun en düşük gelir grubundaki ailelerin 0-6 yaş grubundaki
çocuklarının periyodik sağlık hizmeti almasını ve okul çağındaki çocukların (1-11,
sınıf) eğitimlerine devamlarını sağlamak için yardımlara ve kadının aile ve toplum
içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla yardımların doğrudan annelere
verilmesine devam edilecektir.
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Yapılacak İşlem ve Açıklama

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG25

Korunmaya muhtaç bütün
çocukların sevgi ve çocuk evlerinde
bakılması uygulaması
yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel
Müdürlüğü, Yerel
Yönetimler, STK'lar

Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik, çocukların gelişimine ve sosyal uyumuna
katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış, aile ortamına benzer sevgi evi ve çocuk evleri
modeli yaygınlaştıracaktır.

SYG26

Kadın konukevleri
yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler,
STK'lar

Fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik ihmal ve istismara uğrayan kadınlara hizmet
sunan kuruluşların sayıları artırılacaktır.

SYG27

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına (SYDV) gönderilen aylık
periyodik yardımlar artırılacaktır.

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Gn.
Md.

Maliye Bak., Hazine Müst.

II ve ilçelerimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ekonomik
ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının mahallinde
karşılanmasına yönelik çeşitli sosyal yardımların yapılması amacıyla aktarılan
periyodik yardım miktarları; il/ilçe nüfusu, TÜİK tarafından belirlenen sosyo
ekonomik gelişme endeksi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları dikkate
alınarak değerlendirilecek ve periyodik yardım miktarları artırılacaktır.

SYG28

Aile kurumunun güçlendirilmesi,
statüsünün geliştirilmesi ve aile
üyelerinin bir bütün olarak yaşam
standartlarının yükseltilmesi
yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Aile ve Sosyal
Araştırmalar Gn. Md.

Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler,
STK'lar

- Aile eğitimi ve danışmanlığı konusunda ihtiyaçlar belirlenecek, sosyo-kültürel uyum
sorunları yoğun olan bölgelere yönelik sosyal hizmet modelleri geliştirilecek ve
uygulanacaktır.
- Türkiye'de kamu, özel sektör ve STK'lar tarafından verilen Aile Destek
Hizmetlerinin kalitesinin bilimsel ölçütlere göre tanımlanması için ulusal ve
uluslararası alanda yerleşmiş kalite standartları olan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Aile ve sosyal sorunlar alanındaki değişimi ölçen, sosyo-kültürel alanda durum
tespiti yapmaya yönelik araştırmalar yapılacaktır.
- Aile alanında basılı ve görsel materyaller geliştirilecek ve bu materyallerin hedef
kitleye ulaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SYG29

Kadınların toplumsal hayatın her
alanında daha fazla rol alması
yönünde sürdürülen çalışmalar
güçlendirilecektir.

Kadının Statüsü Gn.
Md.

Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler,
Meslek Kuruluşları,
STK'lar, Sendikalar,
Özel sektör,
Medya Kuruluşları

Kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik sosyal politikalar geliştirilecek, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin kamu politika ve programlanna yansıtılabilmesi için politika
yapıcılara, karar vericilere, hizmet sunanlara yönelik eğitim programlan düzenlenerek
basılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlanacaktır. İlgili materyaller kullanılarak bilinç
artırıcı seminerler ve toplantılar düzenlenecektir. Kamu politikalarına temel
oluşturacak kadının temel sorun alanlarına ilişkin Ulusal Ey|em Planı hazırlanacaktır.
Kadınlara karşı aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecektir.

SYG30

Gençliğin güçlendirilmesine yönelik
çalışmalar artırılacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

Başbakanlık, DPT, MEB,
SHÇEK, STKIar

Gençlerin donanımlı, özgüveni yüksek, temel değerlerimize sahip çıkan, demokratik
ve çoğulcu evrensel değerleri özümsemiş, farklılıkları zenginlik olarak gören ve
sorumluluk almayı bilen bireyler olarak yetişmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Gençlerin gelecek kaygıları giderilerek ülkemizin rekabet gücünü geliştirecek en
önemli aktörler olmaları sağlanacaktır.

SYG31

Özürlülerin toplumla
bütünleşmeleri, refah seviyelerinin,
huzur ve mutluluklarının artırılması
için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Sağlık Bak., Maliye Bak.,
SYDGM, Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, ÖZİDA, Yerel
Yönetimler, STK'lar

Özürlüler konusunda yapılmış reform niteliğindeki düzenlemelerin en iyi şekilde
hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

SYG32

Toplumun huzur ve güvenliğini
sağlamaya yönelik çabalar
yoğunlaştırılacak, önleyici kolluğa
ağırlık verilecek, polis ve jandarma
gerek insan kaynakları, gerekse
teknolojik altyapı ve malzeme
bakımından daha da
güçlendirilecektir.

içişleri Bakanlığı

Başbakanlık, Genel Kur.
Baş., Milli Savunma Bak.,
Maliye Bak., Sağlık Bak.,
Çevre ve Orm. Bak.,
Emniyet Gn.Md.,
Jandarma Gn.Kom., Sahil
Güv.Kom., MİT Müst., 81
İl Valiliği, Diğer İlgili
Kuruluşlar

Asayiş Suçlarıyla Mücadele Stratejisi hazırlanacaktır. 10 ilde uygulaması başlatılan
Toplum Destekli Polis projesi ile MOBESE, JEMUS projelerinin ülke geneline
yaygınlaştırılması temin edilecektir. İstihbarat birimlerinin teknolojik alt yapısı
güçlendirilecektir. Suç ve suçluların takibi amacıyla Suç Analiz Merkezi projesi hayata
geçirilecektir. Tüm acil çağrı sistemleri (112) kodu altında birleştirilerek ülke geneline
yaygınlaştırılacaktır. Terör ve terörizmin finansmanı, organize suçlar, yasa dışı göç
ve iltica hareketleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele ve
sınır güvenliği konusunda gerekli hukuki ve kurumsal alt yapı çalışmaları
hızlandırılacaktır.
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Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

Yapılacak İşlem ve Açıklama

IST01

Çalışma hayatına ilişkin bürokratik
formaliteler basitleştirilecektir.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

ilgili Bakanlıklar, Özel
Sektör Temsilcileri

Çalışma hayatına ilişkin bürokratik formaliteler daha da basitleştirilecek, gereksiz
düzenlemelerden kaçınılacak ve karar alma süreçleri hızlandırılacaktır. Tek durak
ofis, sosyal güvenlik merkezleri gibi uygulamalar artırılarak işletme ve çalışma
hayatına ilişkin süreçler basitleştirilecek ve hızlandırılacaktır. İstihdama bağlı olarak
ÇSGB'ye, SGK'ya ve İŞKUR'a ayrı ayrı verilen belgelerin tek bir yere verilmesi
sağlanarak bürokratik formaliteler azaltılacaktır.

IST02

işverenlerin zorunlu özürlü
istihdamında SSK işveren prim
tutarı Hazine tarafından
karşılanacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Hazine
Müst, SGK, İŞKUR, İşçi
ve İşveren Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek
Kuruluşları, STKIar

50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri için zorunlu olan özürlü istihdamı konusunda, iş
Kanununda yapılacak bir düzenleme ile zorunlu özürlü istihdamında işverenlerin
ödemeleri gereken SSK işveren primlerinin Hazine tarafından karşılanması
sağlanacaktır.

IST03

işsizlik Sigortası Fonu daha etkili
kullanılacak, işsizlik ödeneğinden
yararlanma koşulları
kolaylaştırılacaktır.

IŞKUR

DPT, Hazine Müst., Maliye
Bak., Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bak., Sosyal
Güvenlik Kurumu

- işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan son 1080 günde en az 600 gün
prim ödemiş olma şartı, son 120 gün çalışmış olma koşulu gibi şartlar esnetilecek,
ayrıca işsizlik ödeneğinin miktarı artırılacaktır. Bu iyileşmeler, işletmelerin kıdem
tazminatı gibi yükümlülüklerinde^ iyileşmeler ile paralel olarak yapılacaktır.
- Fon kaynakları, işsizlere verilecek desteklerin yanısıra istihdamı artırmak amacıyla
geliştirilecek projelerde de kullanılacaktır.

IST
IM

istihdam üzerindeki mali yükler
başta prim olmak üzere
azaltılacaktır.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

DPT, Hazine Müst., Maliye
Bak., ÇSGB

Bütçe uygulamalarından sağlanan tasarruflar üretim ve istihdam üzerindeki vergi
yükünün azaltılmasında kullanılacaktır. Buna ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılarak,
işveren üzerindeki işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla SSK işveren prim oranı ilk
kademede 5 puan indirilecektir.

D. İSTİHDAM
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

IST05

Meslekler standartlara
kavuşturulacak, meslekleri icra
edecek kişiler sertifikalandırılacaktır.

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

MEB, ÇSGB, IŞKUR,
Mesleki Yeterlilik Kurumu,
YÖK, Üniversiteler, İşçi ve
İşveren Sendikaları
Konfederasyonlan, Meslek
Kuruluşları, STKIar

Meslek standartlannın geliştirilmesini sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik
Kurumunun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

IST06

Özel istihdam bürolarının açılması
özendirilecektir.

IŞKUR

Mesleki Yeterlilik Kurumu,
İşçi ve İşveren Sendikalan
Konfederasyonlan, Meslek
Kuruluşları, İl İstihdam
Kurulları, İl Mesleki Eğitim
Kurulları, Özel İstihdam
Büroları

Özel istihdam bürolarının açılmasının özendirilmesi ve bu bürolarca yapılacak
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 4857 ve 4904 sayılı
Kanunlarda gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır.

IST07

IŞKUR, aktif işgücü programlarını
etkin ve yaygın bir şekilde
uygulayabilecek kapasiteye
ulaştırılacaktır.

İŞKUR

Maliye Bak., ÇSGB, DPT,
İşçi ve İşveren Sendikaları
Konfederasyonları

IŞKUR'un, küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasasında meydana
getirdiği değişimlere uyum sağlaması amacıyla; yerel düzeydeki ihtiyaçlar da göz
önünde bulundurularak, kurumsal kapasitesi geliştirilecek, hizmet alanı
çeşitlendirilecek, tanınırlığı artırılacak ve hizmet sunduğu hedef gruplar
genişletilecektir.

IST08

"Meslek Edin-Işin Hazır", Gençler
İş Adamı Oluyor", "Kadın
Girişimcilik" gibi aktif işgücü
programları uygulanmaya
başlanacaktır.

IŞKUR

Maliye Bak., ÇSGB, DPT,
Hazine Müst., KOSGEB,
KSGM, İşçi ve İşveren
Sendikaları
Konfederasyonları

- Mesleki eğitimlerin başarısı göz önüne tutularak işverenlerin talep ettiği alanlarda
istihdam garantili mesleki eğitim programları yaygınlaştırılacaktır. Önümüzdeki
dönemde işsizliğin yoğun olduğu yerlerde başta üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimler başta olmak üzere yerel aktörler
tarafından hazırlanan meslek edindirme projelerine finansman sağlanacaktır.
- Gençlere yönelik olarak girişimcilik eğitimi verilecek, eğitim sonrasında bireysel iş
planları hazırlanarak kurulacak olan işe yönelik danışmanlık, finansman, pazarlama
gibi her türlü ihtiyaç duyulan destek verilecektir. Bu kapsamda özellikle işsizlik
oranının yüksek olduğu illerden başlamak üzere her ilde İş Geliştirme Merkezleri
(İŞGEM) kurulacaktır.
- Kadın girişimcilerimize işgücü piyasasında geçerli alanlarda iş fikrinden başlayarak
iş kurma sonrası dahil ihtiyaç duyacakları bütün konularda eğitim ve bilgilendirme
desteği sağlanacaktır.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıkiama

E. YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN YÖNETİMİ
YDY01

Tarıma verilen destekler artarak
devam edecektir.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Maliye Bak., Sanayi ve
Ticaret Bak., Çevre ve
Orman Bak., DPT, Hazine
Müst, Dış Ticaret Müst.

Tarımsal destekleme uygulamaları gözden geçirilecek, tarım sektörünün rekabetçi bir
yapıya kavuşmasına katkıda bulunacak şekle dönüştürülecektir. Üreticilere sağlanan
mazot desteğine önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

YDY02

Faiz destekli tarımsal kredilerin
kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Hazine Müsteşarlığı

Tarım ve Köyişleri Bak.,
DPT

Üreticilerin tarımsal kredilerden yararlanma imkanlarının geliştirilmesi amacıyla,
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

YDY03

ithalatta önemli bir yer tutan yağlı
tohumlar başta olmak üzere arz
açığı olan ürünlere, yönlendirme
teşvikleri uygulanacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Maliye Bak., Sanayi ve
Ticaret Bak., Çevre ve
Orman Bak., DPT, Hazine
Müst., Dış Ticaret Müst.

Ülkemizin artan bitkisel yağ arz açığının kapatılması amacıyla yağlı tohum üretimine
yönelik fark ödemesi desteklemesi yapılmaya devam edilecektir.

YDY04

Tarım danışmanlarının sayısı
artırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Mahalli yönetimler,
Üretici örgütleri,
Üniversiteler

Tarım sektöründeki yeni bilgi ve teknolojilerin uygulamaya aktarılması yoluyla kamu
tarafından sağlanan eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla,
halen sürdürülen uygulama, bir etki analizi yapıldıktan sonra, etki analizinin
sonuçlarına göre yaygınlaştırılacaktır.

YDY05

Havza bazlı teşvikler ülke geneline
yaygınlaştırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Çevre ve Orman Bak.,
DPT, Hazine Müst.

Verimlilik ve etkinlik artışına yönelik tarımsal üretim politikalarının, ekolojik dengenin
gözetilerek olumsuz çevresel etkilerin en aza indirildiği bir çerçevede yürütülmesini
teminen, sözkonusu politikalar tarım havzası temelinde uygulanacaktır. Bu
kapsamda,
- Havzaların belirlenmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak bir strateji belgesi
hazırlanacaktır,
- Sözkonusu Strateji Belgesi çerçevesinde, 5488 Sayılı Tarım Kanunu'nun 14.
maddesine istinaden bir Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında havzalar belirlenecek,
sözkonusu alanlarda yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin esas ve usullerine dair
bir yönetmelik çıkarılacaktır.
- Uygulamalara başlanacaktır.
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Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

YDY06

Pazar garantili sözleşmeli üretimi
yaygınlaştıracak tedbirler
alınacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bak.
TOBB, TZOB, Üretici
Örgütleri, Üniversiteler

Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yönelik araçlardan biri olan sözleşmeli
üretim faaliyetlerinin düzenlenmesini teminen Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik çıkarılacaktır.

YDY07

Yerli bitki çeşitleri ile hayvan
ırklarının ıslah edilmesi çalışmaları
yoğunlaştırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Maliye Bak., DPT,
Üniversiteler, Özel sektör,
Üretici Örgütleri,

Yerli hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin
soykütüğü çalışmalarını da içeren bir program hazırlanarak uygulaması
başlatılacaktır. 2004 yılında projesi başlatılmış olan bitki gen kaynaklarının
korunması, yeni çeşitlerin ıslahı ve Fİ hibrit tohum geliştirme çalışmalarında son
aşama olan kamu-özel sektör-üniversite işbirliği faaliyetleri başlatılacaktır.

YDY08

Mera sınırları belirlenerek özel sicil
kayıtları tamamlanacak ve
meraların otlatma planlarına uygun
kullanımı konusundaki faaliyetler
yoğunlaştırılacaktır.

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı

Çevre ve Orman Bak.,
Maliye Bak., Hazine
Müst, DPT, TKGM,

Çayır, mera, yaylak, kışlak ve otlakların tespit, tahdit ve tescil çalışmaları
tamamlanarak, bu aşamadan sonra meraların ıslahı, kullanımı, çiftçi eğitimi, kaba
yem üretiminin artırılması konularında çalışmalar yoğunlaştırılacak, meraların bakım,
koruma ve kullanımında Mera Yönetim Birliklerinin faal olarak katılımları
sağlanacaktır.

YDY09

Barajı bitirilen sulama projelerinin
sulama ve bakım kısmı özel sektör
yatırımına açılacak ve su tasarrufu
sağlayan sulama sistemleri
yaygınlaştırılacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

DPT, DSİ Gn. Md. Tarım
ve Köyişleri Bak.

Sulama projelerinde yaşanan kaynak sıkıntısını gidermek üzere kamu dışından
kaynak temini yoluyla yatırımların hızlandırılması amacıyla, 3996 sayılı Kanunda
yapılacak değişiklikler sonrasında bir pilot proje uygulamasını takiben sulama
sektöründe yap-işlet-devret modeli uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Bunun yanısıra,
Mayıs 2007'de başlatılan kredi faiz sübvansiyonu programı ile su tasarrufu sağlayan
yağmurlama ve damlama sulama tekniklerinin kullanımının teşvik edilmesine devam
edilecektir.
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Yapılacak İşlem ve Açıklama

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

YDY10

Girişim sermayesi, kredi garantisi
gibi uygulamalar geliştirilecek ve
KOBİlerin finansman imkanları
çeşitlendirilecektir.

KOSGEB

DPT, Hazine Müst, TOBB,
Ticari Bankalar

YDY11

Kümelenme politikaları
oluşturularak KOBİ'lerin müşterek
yatırımları kümelenme yaklaşımı
çerçevesinde desteklenecek ve OSB
yönetimlerinin bu konuda rol
üstlenmeleri sağlanacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

DPT, DTM, KOSGEB,
TOBB, OSB Yönetimleri,
Ticaret ve Sanayi Odaları

YDY12

Yapısal dönüşümün sunduğu
fırsatlardan esnaf ve sanatkarların
azami ölçüde yararlanmaları
sağlanacak ve dönüşümün
olumsuz etkileri azaltılacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Hazine
Müst., TESK, Halkbank

Yapılacak İşlem ve Âçıkiama
- KOSGEP tarafından iki adet yeni kredi garanti fonu şirketi kurulması sağlanacaktır.
Kurulması planlanan yeni kredi garanti fonu şirketlerine bankalar, oda ve borsalar ile
ilgili diğer kuruluşların ortak olması konusunda gerekli koordinasyon ve işbirliği
sağlanacaktır.
- Mevcut KGF A.Ş'nin sermayesi artırılacak ve yeni şubeleri ağılarak
yaygınlaştırılacaktır. Böylece, KGF A.Ş'nin sağladığı teminat miktarı ile teminat
sağladığı işletme sayısının artırılması amaçlanmaktadır.
- Mevcut girişim sermayesi şirketleri kapasite ve kaynak bakımından yetersiz
düzeydedir. Yeni girişim sermayesi şirketlerinin kurulması ve mevcutların daha fazla
işletmeye ortak olması sağlanacaktır.
- KOSGEB tarafından sağlanan kredi faiz desteği uygulaması diğer KOSGEB
destekleriyle birlikte tamamlayıcı bir niteliğe kavuşturularak proje bazlı finansal
destekler sağlanacaktır.
Kümelenme konusunda politika ve stratejiler geliştirilecek ve kümelenme potansiyeli
olan bölgeler ve sektörler belirlenecektir. Bu doğrultuda DTM'nin uyguladığı proje
bulgularından da yararlanılarak kümelenme çalışmaları yürütülecektir. Geleneksel
sektörlerde doğal olarak oluşmuş KOBİ kümelerinin sektörel kümeler halinde
örgütlenmesi özendirilecektir. Ayrıca başta OSB'lerde olmak üzere kümelenme
alanlarında işletmelerin ortak tasarım/üretim/Ar-GE/test-analiz merkezleri kurması
gibi işbirliği faaliyetleri ve ortak yatırımları desteklenecektir.
-Esnaf ve sanatkarların sorunlarının tespit edilmesi ve bundan sonra izlenecek
politikaların belirlenmesi amacıyla başta TESK olmak üzere Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, DPT ve ilgili diğer kuruluşların katılımı ile esnaf ve sanatkarlara yönelik bir
strateji ve eylem planı geliştirme çalışması yapılacaktır.
- Esnaf ve sanatkarlara sağlanan Halkbank kredileri artırılacaktır. Bu kapsamda kredi
limitlerinin yükseltilmesi, vade uzatımı ve faiz indirimi gibi destekler cazip hale
getirilecektir.
- Kümelenme yaklaşımı çerçevesinde esnaf ve sanatkarla- arasında ortaklık ve
işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf
ve sanatkarların ortak ihtiyaçlarına yönelik destekleme faaliyetleri yürütülecektir.
- Esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi ve istihdam yüklerinin kademeli olarak
azaltılmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kuruluşlarla
bir çalışma yürütülecektir.
- Esnaf ve Sanatkarların uygun koşullarda üretim yapmalarının sağlanması amacıyla
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Küçük Sanayi Siteleri altyapı ve üstyapı
desteği sağlanmaya devam edilecektir.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

YDY13

Geleneksel sektörlerde faaliyette
bulunan firmaların yetenekleri
uluslararası standardlara
ulaştınlacaktır.

Dış Ticaret
Müsteşarlığı

Sanayi ve Ticaret Bak.,
DPT, KOSGEB, Diğer ilgili
kuruluşlar

Geleneksel sektörlerde faaliyette bulunan firmaların, markalaşma çalışmaları ile eş
zamanlı olarak teknik alt yapısından insan kaynaklarına, yönetişim sistemlerinden
marki: yönetimi ve pazarlamaya kadar tüm yetenekleri uluslararası standardlara
ulaştırılacaktır. Markalaşma çalışmalarının tüm geleneksel sektörlere
yaygınlaştırılmasına ve lokomotif markalara oluşturulmasına devam edilecek, bu
amaçla DFİF'ten ayrılan kaynak arttırılacaktır. Geleneksel sektörlerde faaliyet
gösteren firmaların eğitim programlarının ve geleneksel ihraç ürünlerimizin yurt
dışında tanıtım ve pazarlamasının desteklenmesine devam edilecektir.

YDY14

Gemi inşa Sanayii geliştirilecektir.

Denizcilik
Müsteşarlığı

Sanayi Bak., Bayındırlık ve
İskân Bak., Maliye Bak.,
Çevre ve Orman Bak.,
DPT, Hazine Müst,
Gümrük Müst, KOSGEB,
Deniz Tic. Odası,
TÜBİTAK, Üniversiteler,
GİSBİR,GESAD

- Gemi inşadaki yerli katkı oranını yükseltmek için AR-GE alt yapısının güçlendirilmesi
de dahil gemi yan sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Gemi ve yat inşa sanayiinde kullanılan başlıca ithal ürün ve malzemeler
belirlenecek, bu malzemelerin yerli üretim imkanları araştırılacaktır.
- Mevcut gemi yan sanayi tesislerinin ürettikleri ürünlerin
sertifikalandırılmasındaki problemlerin giderilmesine yönelik tedbirler belirlenecek ve
bu tedbirler hayata geçirilecektir.
-- Gemi yan sanayi dışında üretim yapan imalat sanayiinin gemi yan sanayi
ürünlerini üretmelerini teşvik etmeye yönelik tedbirler belirlenecektir.
- Tersane kapasitesinin artırılması amacıyla, başta Doğu Akdeniz'de bir bakım
onarım tersanesi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planı sonucunda önerilen
tersane alanlarının imar planı çalışmaları ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak
tahsise uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayiini desteklemek üzere geri dönüşümü gerçekleştirilecek
ithal gemilerle ilgili gümrük mevzuatlarında yaşanan sıkıntılar giderilecektir.

YDY15

Yerli savunma sanayii çağdaş
yöntemlerle geliştirilecektir.

Milli Savunma
Bakanlığı

Genel Kurmay Başkanlığı,
SSM, TÜBİTAK

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, ülkemizin ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda yerli savunma sanayii çağdaş
yöntemlerle geliştirilecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı azaltılacaktır. Bu
kapsamda, Savunma Sanayiinin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri öncelikli şekilde
desteklenecektir.
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Kod
No
YDY16

Faaliyet
Bütün bölgelerde sosyal ve
ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
amacıyla çalışmalar
yoğunlaştırılacaktır.

Sorumlu Kuruluş
DPT Müsteşarlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Mahalli
İdareler

Yapılacak İşlem ve Açıkiama
Milli birlik, beraberlik ve dayanışmamızı geliştirmek, kalkınma fırsatlarını ülke sathına
yayarak bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ve ülke genelinde ekonomik ve
sosyal uyumu sağlamak amacıyla bütüncül bir bölgesel gelişme politikası
uygulanacaktır.
Ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi (UBGS) hazırlanacak ve UBGS ile uyumlu
olarak tüm bölgelerin gelişme stratejileri ve planları tamamlanacaktır. Ayrıca bölgesel
düzeyde koordinasyondan da sorumlu teknik kapasitesi yüksek,, kalkınma ajansları
kurulacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden başlamak üzere ülke
genelinde eğitim, sağlık, adalet, yol, içme-suyu gibi alanlarda başlatılan seferberliğe
devam edilecektir.
Cazibe merkezlerinin desteklenmesi gibi kalkınma politikaları Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinden başlamak üzere uygulamaya konulacaktır.

YDY17

Köy Kanunu yenilenecektir.

İçişleri Bakanlığı

Başbakanlık, DPT, Maliye
Bak., Bayındırlık ve İskan
Bak., İlgili Diğer
Kuruluşlar

Köy tüzel kişiliğinin yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere, 1924 yılından beri
yürürlükte olan Köy Kanununun günümüz şartlarına göre yenilenmesi ve TBMM'ye
sunulması sağlanacaktır. Böylece, geçmiş yasama döneminde yenilenen Belediye
Kanunları ve İl Özel İdaresi Kanunu ile uyum sağlanmış olacaktır.

YDY18

KOYDES projesi kapsamında
köylerin temel altyapı sorunları
çözülecektir.

İçişleri Bakanlığı

DPT, Maliye Bak., Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bak.,
Mahalli İdareler

2005 yılından beri uygulanmakta olan KOYDES projesine, köy yolları ve içme suyu
bileşenlerine ilave olarak tarımsal sulama ve elektrifikasyon gibi yeni bileşenlerin de
eklenmesiyle öncelikli konulardaki altyapı sorunları giderilecektir. TEDAŞ, öncelikle
elektrifikasyon alt yapısı eksik veya sorunlu olan köylerin envanterini çıkaracak
çalışmayı yapacaktır. Bu çalışma bulgularına göre gerekli kaynak sağlanacaktır.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

F. VATANDAŞ ve SONUÇ ODAKLI YÖNETİM
VSY01

Kamu harcama sisteminde, etkinlik,
şeffaflık ve hesap verebilirlik
artırılacaktır.

Maliye Bakanlığı

Performans programı
hazırlamakla yükümlü
kamu idareleri

Harcama odaklı değil, sonuç odaklı yönetim anlayışını öngören 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kapsamdaki kamu idareleri tarafından
performans programları hazırlanması, performansa dayalı raporlama, ölçme ve
değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları
kapsamında "Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçelemeye İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik" çıkarılacaktır.

VSY02

Yerel yönetimlerin finansman ve
hizmet imkânları
kuvvetlendirilecektir.

içişleri Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Hazine
Müst, İller Bankası
Gn.Md., Yerel Yönetimler

II Özel idareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu çıkarılacaktır. Bu kapsamda yerel
yönetimlere yerel nitelikli görevlere paralel olarak genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
toplamından ayrılan paylar, devredilecek görev ile ülkenin genel ekonomik yapısı
dikkate alınarak artırılacaktır.
Yerel yönetimlerin merkezi idareden sağladıkları gelirler dışında kalan gelirleri de
yeniden düzenlenecektir.
Yerel yönetimlerin programlama, projelendirme ve proje yönetimi için kurumsal
kapasite geliştirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

VSY03

Bürokratik işlem ve süreçlerin
kolaylaştırılması çalışmalarına
devam edilecektir.

Başbakanlık

Içişieri Bak., Kamu Kurum
ve Kuruluşları

Kamu hizmetlerinde "Beyana güven, basitleştirme ve mükerrer bilgi istememe"
esastır. Vatandaşların kamu idareleriyle olan ilişkileri daha sıcak ve memnuniyet
verici hale getirmek için hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi çabaları yanında
bürokratik işlemlerin ve evrakların azaltılması ile sürenin kısaltılması çalışmalarına
devam edilecektir.
Uygulamaya konulmuş olan "Tek Adımda Hizmet" anlayışı başka alanlarda da
sürdürülerek, hizmetlerin tek bir yerden ve daha çabuk yürütülmesi sağlanacaktır.
Yine, başlatılmış olan "Trafik Tescil ve Surucu Belgesi" işlemlerinin basitleştirilmesi
ve çabuklaştırılması projesi tamamlanacaktır.
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Kod
No
VSY04

Faaliyet
Kamu hizmetleri elektronik ortamda
sunulacaktır.

Sorumlu Kuruluş
DPT Müsteşarlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Ulaştırma Bak., TURKSAT
A.Ş., İlgili Kamu Kurum ve
Kuruluşları

Yapılacak İşlem ve Açıklama
Elektronik ortamda sunulması mümkün olan tüm kamu hizmetleri Bilgi Toplumu
Stratejisinde yer alan ilke, öncelik ve hedefler gözetilerek, elektronik ortama
taşınacaktır.
e-Dönüşüm Türkiye Projesi, belirlenen yol haritasına uygun olarak hızla ve faydaları
vatandaş memnuniyeti üzerinden ölçülerek hayata geçirilecektir.
Bu süreçte, elektronik imza, elektronik yazışma, elektronik iş ve belge yönetim
sistemi tüm merkezi idareler için standart olarak uygulamaya konulacak; e-devletin
etkin olarak işletilebilmesi için gerekli ortak veri ve iletişim altyapıları, vatandaş
ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanmış iş süreçleri, nitelikli insan kaynağı ve örgütsel
kapasitenin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca, kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin yasal
düzenlemelerle vatandaşlarımızın mahremiyeti güvence altına alınacaktır.
Bunların yanı sıra, elektronik kamu hizmetlerine farklı platformlardan ve tek
noktadan ulaşılabilecek e-Devlet Ana Kapısı faaliyete geçirilecek ve sunulan hizmet
sayısı artırılacaktır. e-Devlet Kapısı; güvenlik, kimlik doğrulama, ödeme gibi ortak
hizmetlerin sunumu ve mobil hizmet platformu işlevlerini de yerine getirecektir.

VSY05

Tek Kart uygulaması
gerçekleştirilecektir.

içişleri Bakanlığı

Adalet Bak., Maliye Bak.,
Sağlık Bak., DPT, SGK,
Emniyet Genel
Müdürlüğü, Darphane ve
Damga Matbaası Gn. Md.,
TÜBİTAK-UEKAE
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Kamu hizmetlerine erişimde kimlik doğrulama ve yetkilendirme amacıyla kullanılacak,
temel kimlik bilgilerini ve biyometrik unsurları da içeren elektronik vatandaşlık kartı
uygulaması gerçekleştirilecektir. Böylece, vatandaşlarımız her kurum için ayrı kartlar
kullanmak yerine, tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini
yapabilmesi, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmesi, hem de
ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla,
Sosyal Güvenlik Kurumunun TÜBİTAK-UEKAE ile başlattığı pilot proje uygulaması
sonuçlarına göre "Tek Kart" sistemi tüm ülkeye yaygınlaştırılacaktır.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

G. YAŞAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YKG01

Afet anı ve sonrasında acil
müdahale ve yardımın zamanında
ve etkin bir şekilde ulaşması için
merkezde tek elden koordinasyon
sağlanarak acil müdahale ve
yardımların doğrudan yerel
yönetimler eliyle yapılmasına imkan
verecek yapılar oluşturulacaktır.

Başbakanlık

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
İçişleri Bak., DPT, Yerel
Yönetimler, İlgili Diğer
Kamu Kuruluşları

Afet yönetiminin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden inşa/iyileştirme
aşamalarını kapsayan bütüncül bir sisteme kavuşturulması amacıyla ilgili kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyon içerisinde kurumsal ve idari yapı geliştirilecektir.

YKG02

Yerleşim yerlerinin afet riskinin
azaltılmasına yönelik ihtiyaçla-rına
öncelik verilecek, afete duyarlı bir
yapılaşmaya imkan verecek
düzenlemeler etkin bir şekilde
hayata geçirilecektir.

Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığı

İçişleri Bak., Yerel
Yönetimler, İlgili Diğer
Kamu Kuruluşları

Şehir planlaması ve yapılaşmada afet güvenliği ile ilgili zarar azaltma ve risk
yönetimini ilgilendiren standart ve yöntemler İmar Kanunu ve yönetmeliklerine dahil
edilecek, imar ve yapılaşma sürecinin denetimi sağlanacak ve sorumluluk ve cezalar
açık ve kesin bir hale getirilecektir.

YKG03

Ülke genelinde doğal afet riski
taşıyan yerleşim yerlerimiz afet risk
düzeyine göre önceliklendirilecektir.

Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığı

ilgili Kamu Kuruluşları

Afetlerin olası etkilerini azaltmak ve güvenli mekanlar oluşturmak amacıyla yerleşim
yerlerinde; bütünleşik afet tehlike haritaları, yerleşime uygunluk değerlendirmeleri ve
bütünleşik afet risk haritalarının hazırlanmasına ilişkin standartlar belirlenerek ilgili
mevzuat hazırlanacaktır.

YKG04

Yapılan risk önceliklendirmelerine
göre yüksek afet riskli yerleşim
yerlerinden yeniden yerleşim
gerekenlere TOKİ tarafından uygun
koşullarda konut ve işyeri
yapılacaktır.

TOKI

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
Yerel Yönetimler, İlgili
Diğer Kamu Kuruluşları

YKG-03 nolu Tedbir kapsamında yapılacak afet riski belirleme çalışmalarının
tamamlanmasını müteakip, doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine
göre önceliklendirilerek, taşınması gereken yerleşim yerlerinin yeniden inşasında
konut ve işyerleri TOKİ tarafından yapılacaktır.

YKG05

Güçlendirme ve rehabilitasyon
ihtiyacı olan yerleşim yerleri için
yeni finansman modelleri
geliştirilecektir.

Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı

TOKİ, İlgili Diğer Kamu
Kuruluşları

YKG-03 ve YKG 04 numaralı Tedbirler kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde
ortaya çıkacak maliyetler dikkate alınarak, afetlerin neden olacağı can ve mal
kayıplarını en aza indirmek amacıyla afet riski yüksek yerleşim alanlarında
güçlendirme ve/veya rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanabilmesi için alternatif
finansman kaynakları geliştirilecektir.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapıfacak İşlem ve Açıklama

YKG06

istanbul'da yürütülen depreme
hazırlık çalışmaları hızlandırılacak ve
denetimler artırılacaktır.

istanbul Valiliği

Başbakanlık, Bayındırlık ve
İskan Bak., DPT, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi,
İlgili Diğer Kamu
Kuruluşları, STKIar

istanbul'da olası bir depreme hazırlık ve deprem riskinin azaltılmasına yönelik çeşitli
kurum ve kuruluşlarca başlatılan proje ve faaliyetlere, ilgili kurumlar arasında
koordinasyon ve işbirliği içerisinde devam edilecektir.

YKG07

Sosyal donatı ve çevre
düzenlemeleri ile birlikte 360 bin
konut yapılacaktır.

TOKI

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
Yerel Yönetimler, İlgili
Diğer Kamu Kuruluşları

Alt orta gelir gruplarına ve yoksullara yönelik sosyal donatılarıyla birlikte sosyal
konut kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projeleri, afet konutları ve tarım köy
uygulamalarına ağırlık verilecektir.
Sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte 140.000'i tamamlanmış olan konut
sayısının 500.000'e çıkarılması planlanmıştır.

YKG08

Su kaynaklarının daha verimli bir
şekilde kullanılmasına yönellik
çalışmalar devam edecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bak.,
DPT, DSİ Gn. Md., İller
Bankası Gn. Md., Yerel
Yönetimler

- Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak için katılımcı su kullanım yönetiminin
önündeki mevzuat boşluklarını gidermek amacıyla Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı
Taslağı TBMM'ye sevkedilecektir.
-Çevre korumaya yönelik tesislerin yaygınlaştırılması sağlanacak, bu tesislerin
yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına uygun sistem ve
teknolojiler desteklenecek ve maliyetlerin düşürülmesi ve kalitesinin artırılması için,
kamunun yanı sıra özel kesimin de katılımı arttırılacaktır.
- Yeterli içmesuyu olmayan belediyelerin talebi üzerine içmesuyu ihtiyacının
karşılanması ve ihtiyaç duyulan yerlere arıtma tesisi inşa edilerek içme suyu
kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir.
- Atıksuları bertaraf etmek ve alıcı ortamların (yer altı ve yerüstü suları) kirlenmesini
önlemek amacıyla gerekli kolektör, şebeke ve arıtma tesisi yapımına devam
edilecektir. Nüfusu 50.000'nin üzerinde olan şehirler öncelikli olmak üzere yerleşim
yerlerinde toplanan atık suların arıtılmadan nehirlere ve denizlere verilmesi
önlenecektir. Köy ve daha küçük yerleşim birimlerinde doğal arıtma sistemlerinin
pilot ölçekte uygunlaması çalışmaları başlatılacak, başarılı olunması durumunda
yaygınlaştırılacaktır.
- Kamuoyu suyun tasarruflu kullanımı konusunda bilinçlendirilecek, içme suyu
şebekelerindeki kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve bu
amaca hizmet eden yatırımlara öncelik verilecektir.
- Tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damlama sulama
tekniklerinin kullanımı teşvik edilecektir.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

YKG09

Katı atık ve tehlikeli atık tesisi gibi
çevre korumaya yönelik üniteler
yaygınlaştırılacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

içişleri Bak., Maliye Bak.,
Hazine Müst., DPT, İller
Bankası, Belediyeler,
Belediye Birlikleri

Evsel nitelikli katı atıkların bertarafında en ekonomik yöntem olan düzenli
depolamaya öncelik verilecek, coğrafi ve ekonomik şartlar gözetilerek maliyetlerin
düşürülmesi, ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve katı atık yönetiminde etkinliğin
sağlanması amacıyla 5355 sayılı Kanunla getirilen Birlik Modelinin uygulanması
desteklenecektir.

YKG10

Geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık
verilecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

içişleri Bak., Sanayi ve
Ticaret Bak., DPT, Hazine
Müst, İller Bankası Gn.
Md., Yerel Yönetimler,
Sanayiciler, STKIar

Katı atıklarda geri kazanım oranını artırmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. Bu
kapsamda katı atıklar kaynakta ayrıştırılarak, tekrar kullanım değeri olanları
ekonomiye kazandırılacak, kamuoyu bilinçlendirilecektir. Ambalaj atıkları ile ilgili
yönetmelik etkili bir şekilde uygulanacaktır.

YKG11

Biyolojik çeşitliliği koruyucu
tedbirler sürdürülecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bak.,
Kültür ve Turizm Bak.,
DPT, ÖÇKK, TÜBİTAK,
Üniversiteler

- Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunarak ekonomik değere
dönüştürülmesi için mevcut durum, öncelik ve stratejiler belirlenecektir.
- Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesinin sonuçlarının
uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanacak, insan
kaynakları ve kurumsal altyapı güçlendirilecektir. Kurumlar arasında sorumluluk
paylaşımı netleştirilecek ve danışmanlık verebilecek araştırma kurumlan
oluşturulacaktır.
- "Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu"nun hazırlanması çalışmaları ilgili
kurumların mutabakatıyla tamamlanacaktır.
- Biyoteknolojik çalışmaların, doğayı ve insan yaşamını etkilememesi için yasal
denetimin sağlanması ve genetiği değiştirilmiş tohum ve ürünlerin üretimi, kullanımı,
ticareti ve benzeri tüm faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Biyogüvenlik
Kanun Tasarısı Taslağı, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmasını müteakip
TBMM'ye sevkedilecektir.
- Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde, önemli üstünlüklerimizden
biri olan biyolojik çeşitliliğimizi koruyucu tedbirleri sürdürülecek, insanımızın bu
zenginliklerden daha fazla yararlanması için Eko-turizm ve Eko-tarım uygulamaları
yaygınlaştırılacaktır.
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Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

YKG12

Küresel ısınmayla ilgili sektörel
alandaki çalışmalara kararlılıkla
devam edilecektir.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

YKG13

Ağaçlandırma, erozyonla mücadele
ve iyileştirme çalışmalarına devam
edilecek, kentlerin etrafındaki yeşil
kuşak ormancılığı geliştirilerek daha
yaşanılabilir kentler
oluşturulacaktır.

Çevre ve Orman
Bakanlığı

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Dışişleri Bak., Ulaştırma
Bak., Tarım ve Köyişleri
Bak., Sanayi ve Ticaret
Bak., Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bak., DPT,
TOBB

Yapılacak İşlem ve Açıklama
Ülkemizde enerji, kentleşme, ulaştırma, ormancılık, sanayi ve tarım sektörlerinde
sera gazı emisyonlarının azaltımının ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri
araştırılacak ve bütüncül bir bakış açısı ile ülkemizin özel koşulları da göz önünde
bulundurularak karar destek sistemleri oluşturulacaktır.

Küresel ısınma, çölleşme, toprak erozyonu, su üretimi ile uzun dönem odun ihtiyacı
gerçekleri ve ormanların diğer sosyal ve çevresel faydaları dikkate alınarak
ağaçlandırma ve toprak muhafaza faaliyetleri sürdürülecektir.
Çalışmalarda orman sağlığı, doğa peyzajı, su ve yaban hayatının korunması
gözetilirken, yangınlar, böcek ve hastalıklarla mücadele, karbon depolanması ile
barajların sedimentle dolmasının önlenmesi bilincinde ve biyolojik çeşitliliği korumak
amacıyla yer ve ağaç türü seçimleri yapılacak, doğal türlere öncelik verilecektir.
Ayrıca, toplum sağlığı, rekreasyonel ihtiyaçların karşılanması, endüstriyel ve yerleşim
yerlerinin sel, heyelan ve çığlara karşı korunması ve doğa sevgisinin geliştirilmesi
amacıyla yeşil kuşak ağaçlandırmalarına ağırlık verilecektir.

27

Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

YKG14

Olimpiyatlara sporcu hazırlama
kapsamında gençlerimize teşvik ve
destek sağlanacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

Üniversiteler, TMOK, YOK

Olimpiyatlar için Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde;
ülkemizde nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan çocuk ve gençlerimizi, genel
eğitimin ayrılmaz ve önemli bir parçası olan sporla eğitimine de ağırlık verilerek,
tesadüflere yer bırakılmadan bilimsel ve çağdaş anlayışa uygun olarak yetişip ve
gelişmelerinin sağlanması, çocuklara spor ortamının sunulması, spor yapma
fırsatlarının tanınması, yeteneklerinin tespiti, yönlendirilmesi ve takibini yapmak
amacıyla uygulamaya konulan "Olimpiyatlar için Sporda Yetenek Seçimi ve Spora
Yönlendirme Projesi"ne pilot illerde devam edilecektir. Olimpik Başarı için Sporcu
Hazırlama Projesi çerçevesinde ise, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve
Düzenleme Kurulunca, Olimpik Başarı için Sporcu Hazırlama Projesi kapsamında
2008 Pekin Olimpiyatlarına katılması muhtemel sporculara maddi destek
sağlanacaktır. Özürlülerin Olimpiyat Oyunlarına hazırlanması için gereken tedbirler
alınacaktır.

YKG15

Sporun tabana yayılması, kitlelerin
yaşam boyu spora teşvik edilmesi
sağlanacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

Üniversiteler, MEB, Spor
Kulüpleri, Belediyeler,
Sağlık Bak. ve Görsel
Medya

Spor eğitimi, kapsamında tüm vatandaşlarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı
kazanmalarını sağlamak ve sporda yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çıkaracak
olimpik anlayışla üst düzeyde elit sporcular yetiştirmektir. Spor tesislerinin tam
kapasitede kullanılmasını sağlamak için tesislerin herkese açık olması sağlanacaktır.
İhtiyaç duyulan spor elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve kurslar
düzenlenecektir.

YKG16

Şampiyon sporculann yetiştirilmesi
amacıyla gerekli tedbirler
alınacaktır.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

Üniversiteler, MEB, Spor
Kulüpleri, Belediyeler,
Sağlık Bak. ve Görsel
Medya

II Spor Merkezleri Projesi çerçevesinde, büyüyen ve gelişen genç nüfusa sahip
ülkemizde, spor eğitiminin sağlanabilmesi için 5-18 yaş grubundaki çocuk ve
gençlere yönelik "İl Spor Merkezleri" projesi uygulanmakta olup, 2008 yılında
projeye katılan sporcu sayısının 400 bine çıkarılması hedeflenmektedir. Bir Okul Bir
Kulüp Projesi kapsamında, okullarımızda kulüpleşmenin teşvik edilerek sporcu
öğrencilerin daha fazla yarışmalara katılımını sağlamak, okullar ve kulüplerarası
yarışmaların koordineli olarak yürütülmesi amacıyla proje yaygınlaştırılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Kod
No
YKG17

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Spor tesislerinin yapımına devam
edilecektir.

Gençlik ve Spor Gn.
Md.

DPT, Üniversiteler, Spor
Kulüpleri, Belediyeler, İl
Özel İdaresi

Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde 2011 yılında Erzurum'da UNIVERSIAD Kış
Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Festivali'nin Trabzon'da yapılması için gerekli
tesislerin yapılması sağlanacaktır. 2009 Akdeniz Oyunlarının Mersin'de yapılması için
çalışmalara devam edilecektir. Türkçe konuşan ülkeler ve akraba topluluklarının bir
araya gelerek sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin
önderliğinde Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Özbekistan, Makedonya, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Tacikistan ülkelerinin sporcularının bir
araya gelerek Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Spor Oyunlan'nın düzenlenmesi
ve bunun için ihtiyaç duyulan tesislerin yapılması planlanmaktadır. Ayrıca devam
eden projelerin programlanan sürelerde tamamlanması sağlanacaktır.

H. KÜLTÜR VE SANAT
KSN01

Özel sektörün kültürel ve sanatsal
faaliyetler alanındaki etkinliğinin
artırılması için çalışmalar devam
edecektir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

Maliye Bak., Hazine Müst.,
DPT, Ulaştırma Bak.

5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yer alan teşvik
unsurlarının yeniden ele alınarak Kanunun amacını gerçekleştirmeye imkan verecek
düzenlemeler yapılacaktır. Kültür alanında destek sağlanmasıyla ilgili olarak özel
sektör teşvik edilecek ve finansal kaynak artırılacaktır.

KSN02

Türk kültür ve sanatının milli
kimliğini muhafaza ederek evrensel
platformlara taşınması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

Dışişleri Bak., TIKA

Türk Kültürünün yurtdışında tanıtımında rol oynayacak eserlerin çevirileri yapılıp
yayınlanması sağlanacaktır. Çeşitli ülkelerde "Türk Kültür Yılı", "Kültür Festivali" gibi
etkinlikler düzenlenecektir. Kültür mirasımızın envanteri çıkarılacak ve yurt içi ve
yurt dışındaki tarihi Türk Eserlerinin bakım ve restorasyonu yapılacaktır. Kültür ve
Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve
Kaynak Ülkeye İadesi Hakkında Kanun çıkarılacaktır. El yazması ve nadide
eserlerimizin restorasyonu ve bakımı yapılacaktır. Bu eserler kolay erişim ve
tahribata uğramadan toplumun faydalanması için mikroforma ve elektronik ortama
alınacaktır. Uluslararası kitap fuarlarına katılım sağlanacak, Türk Kültür Sanat ve
Edebiyatının Dışa Açılması Projesi (TEDA) ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Türk
sinemasının ve sahne sanatlarının gelişimi için verilen destekler sürdürülecektir
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Yapılacak İşlem ve Açıklama

I. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
RGA01

Teknoloji geliştirme bölgelerine
(TGB) yatırım kredisi faiz desteği
sağlanarak Ar-Ge çalışması yapan
KOBİlerin sayısı artırılacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Maliye Bak., DPT, Hazine
Müst, KOSGEB

TGB'lere yatırım kredisi faiz desteği sağlanarak Ar-Ge yapan KOBİlerin sayısı
artırılacaktır. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu güncellenecek,
mevcut TGB'lerin fiziki altyapılarının tamamlanması desteklenecek ve TGB'lerin belirli
alanlarda uzmanlaşmaları sağlanacaktır.

RGA02

Uluslararası ileri teknoloji
şirketlerinin Türkiye'de Ar-Ge
merkezi kurmalan için çalışmalar
yapılacaktır.

Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı

Sanayi ve Ticaret Bak.,
DPT, Hazine Müs.,
TÜBİTAK, Özel Sektör,
Üniversiteler

Uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Ar-Ge merkezi kurmaları için Türkiye'nin Ar-Ge
kapasitesi ve Ar-Ge'ye sağlanan teşvikler konusunda tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

RGA03

Elektronik haberleşme
hizmetlerindeki vergi yükü tedricen
azaltılacaktır.

Maliye Bakanlığı

Ulaştırma Bak., DPT,
Telekomünikasyon
Kurumu

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bütçe imkanları dahilinde
tedricen makul seviyelere çekilecektir.

RGA04

Bilişim Vadisi kurulacaktır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
DPT, Hazine Müst., YÖK,
TÜBİTAK, TOBB, TTGV,
KOSGEB, İlgili Kamu
Kurum ve Kuruluşları

Yazılım, donanım ve iletişim alanındaki şirketlerin topluca bulunduğu Bilişim Vadisi
ve Teknopark projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi sağlanacaktır.
Böylece, Türkiye'nin bölge ülkeleri içerisinde, uluslararası bilgi teknolojileri firmaları
için üretim ve operasyon merkezi niteliğini kazanması ve geliştirmesi, sektörde yer
alan küçük ölçekli firmaların, uluslararası firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurt
dışına açılımlarının sağlanması, bilgi teknolojileri alanında dış yatırımın ülkeye
çekilmesi, sektörde yer alan yerli firmaların iş yetkinliklerinin geliştirilmesi imkanı
yaratılacaktır.

RGA05

Telekomünikasyon sektöründe
serbestleşme hızlandırılacaktır.

Telekomünikasyon
Kurumu

Ulaştırma Bak., DPT

Telekomünikasyon sektöründeki serbestleşme süreci vatandaşların serbest piyasa
koşullarında ve makul fiyatlarla elektronik haberleşme hizmetlerine yaygın erişimini
sağlamak üzere, çıkarılacak Elektronik Haberleşme Kanunu ve AB düzenlemeleri
çerçevesinde, ikincil düzenlemelerde ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılacak; altyapıya
dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere, alternatif altyapıların devreye girmesi
sağlanacaktır.
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RGA06

Posta hizmetleri ile ilgili yeniden
yapılanma ve serbestleşme süreci
başlatılacak, denetleyici ve
düzenleyici kurum oluşturulması
çalışmalarına hız verilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

PTT, DPT, Hazine Müst.

Posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek ve 5584 sayılı Posta Kanununun yerini
alacak bir kanunla, politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonları
ayrıştırılarak piyasadaki aktörlerin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenecek;
piyasayı düzenlemek ve denetlemekle görevli, işletmecilerden ayrı ve operasyonel
olarak bağımsız bir yapı oluşturulacaktır. Posta hizmetleri kademeli bir şekilde
serbestleştirecektir.

RGA07

Liman altyapısı gözden
geçirilecektir.

DLHİ Gn. Md.

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
DPT, Denizcilik
Müst.Özelleştirme İdaresi
Bşk., TCDDİlgili
Belediyeler Deniz Tic.
Odası

Artan ticaretin kesintisiz ve etkin bir şeki'de akışını sağlayacak ve Türkiye'nin transit
ülke konumuna gelmesini kolaylaştıracak oian büyük ölçekli ve ana limanlar
oluşturulabilmesi amacıyla uygun liman sahalarını belirleyecek ve girişimcilerin bu
sahalara yönlendirilmesini sağlayacak Kıyı Yapıları Mastır Planı tamamlanacaktır.

RGA08

Büyük ölçekli ve lojistik merkez
niteliğinde limanlar oluşturulacaktır.

DLHI Gn. Md.

Bayındırlık ve Iskan Bak.,
DPT, Denizcilik Müst.

Başta Ege, Akdeniz ve Marmara olmak üzere Kıyı Yapıları Mastır Planı sonuçları
çerçevesinde büyük ölçekli limanların yapımına geçilecek, Ege bölgesindeki Çandarlı
Limanının yapımı gerçekleştirilecektir.

RGA09

Altyapı projelerinde, özel sektör
dinamizmini de içine alan politika
ve atılımlara yeni dönemde hız
verilecektir.

DPT Müsteşarlığı

Maliye Bak., Ulaştırma
Bak., Hazine Müst.

Kamu-Ozel işbirliği modellerinin aityapı projelerine tatbik edilmesi öncelikler arasında
olacaktır. Bu amaçla, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Taslak yasalaşacaktır.
Taslağın yasalaşmasını müteakip başlatılacak ikincil mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır.

RGA10

Bölünmüş yolların toplam uzunluğu
15 bin km'ye çıkarılacaktır.

Karayolları Gn. Md.

Maliye Bak., DPT

2007 sonu itibarıyla 12.750 km'ye ulaşması beklenen bölünmüş yol ağı, program
dönemi sonunda 15.000 km'ye çıkarılacaktır.

RGA11

Demiryollarında; mevcut sistem
yenilenecek, yeniden yapılanma
sağlanacak, özel sektörün
dinamizmi demiryollarına
aktarılacak ve işletmelerin tedarik
sürecine değer katan bir anlayışa
geçilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT

Demiryolu Kanunu, TCDD Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat çıkarılacaktır.
Demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği başlatılacaktır. Özel sektörle ortaklıklara
gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı yatırımları
yapılacaktır. Demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına
geçilecektir. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TCDD'nin fabrikalarıyla ilgili yeni
bir strateji geliştirilecektir.
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RGA12

Ankara-Istanbul, Ankara-Konya,
İstanbul-Ankara-Sivas, AnkaraAfyonkarahisar-İzmir
koridorlarından oluşan ağ üzerinde
hızlı tren çalışmaları süratle devam
edecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT

Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projeleri tamamlanacaktır.

RGA13

Marmaray projesi hayata
geçirilecektir.

DLHI Gn. Md.

DPT, TCDD Genel
Müdürlüğü

Marmaray projesinin dönem içerisinde tamamlanabilmesini teminen gerekli
çalışmalar hızlandırılacaktır.

RGA14

Doğal gaz ana iletim şebekeleri
tamamlanacak, doğal gazın konut
ve sanayideki kullanımının
yaygınlaştırılması sürdürülecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

EPDK, BOTAŞ

Gazı, temel tüketim noktalarına taşıyacak iletim sistemi ve şehir bağlantı yatırımları
yürütülecektir. 2007 sonu itibariyle 58 şehire ulaşılması planlanmış olup, tüm illere
doğal gazın götürülmesi sağlanacaktır. Bu paralelde EPDK tarafından şehir içi
dağıtım hizmetlerinin özel sektörce gerçekleştirilmesi için ihaleler sürdürülecektir.

RGA15

Doğal gaz temininde tedarikçi firma
sayısı ve depolama kapasitesi
artırılarak arz güvenliği
güçlendirilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

DPT, TPAO, BOTAŞ

Doğal gaz piyasasında rekabeti geliştirebilmek amacıyla piyasanın kademeli olarak
özel sektör marifetiyle ithalata açılması sağlanacaktır Arz güvenliğini güçlendirmek
ve mevsimsel talep değişmelerine cevap vermek amacıyla çalışmaları yürütülen
toplam 960 milyon metreküp kapasiteli Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama
projesinin 480 milyon metreküplük ilk bölümü dönem sonunda tamamlanacaktır.
TPAO tarafından 2007 yılında Trakya bölgesinde işletmeye alınan depolama tesisinin
1,6 milyar metreküplük üretim kapasitesinin 3 milyar metreküpe çıkarılması
sağlanacaktır.

RGA16

Yenilenebilir enerji kaynaklarından
azami şekilde istifade edilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Orman Bak.,
EİEİ, TEİAŞ, TEDAŞ,
MTA, DSİ, DMİ, TÜBİTAKMAM, Tapu ve Kadastro
Gn.Md., Üniversiteler,
Özel Sektör

Hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş ve biyokütle potansiyelini belirleme çalışmaları
sürdürülecek, bu kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanımını ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla araştırma-geliştirme, tip proje ve uygulama
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- Türkiye Rüzgar Enerjisi Kaynak Alanlarının koordinatları, potansiyeli, bağlantı ve
ulaşım durumları, arazi mülkiyeti bilgilerini kapsayan çalışmalar yapılarak
yatırımcıların hizmetine sunulacaktır.
- İlk aşamada, 84 MW;320 GVVh'hK hidrolik potansiyelin master plan çalışmaları
yapılacaktır.
- Pompajlı HES potansiyel belirleme çalışmaları sürüdürülecektir.
- TÜBİTAK ile birlikte yenilenebilir enerji alanında AR-GE projeleri yürütülecektir.
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RGA17

Enerji kaynaklarında ithalata
bağımlılık azaltılacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

ETKB'nin bağlı ve ilgili
kuruluşlan

Enerji arz güvenliğini sağlamak üzere azami oranda iç kaynak kullanılması temel bir
önceliktir. Bu öncelik kapsamında dışa bağımlılığı azaltıcı bir anlayışla, kamu ve özel
sektör katılımı ile petrol, doğal gaz ve kömür arama ve üretim çalışmalarına artan bir
şekilde devam edilecektir.

RGA18

Enerji verimliliği artırılacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

EIEI, Ulaştırma Bak.,
Sanayi ve Ticaret Bak.,
Çevre ve Orman Bak.,
Bayındırlık Bak., MEB,
DPT, TÜİK, Hazine M.,
End. İşit, Üret. Bir. ve
Der., Kamu, Hizmet ve
Ticari Binaların
Yönetimleri, Yerel ve Bölg.
TV Birlik, TV Kuruluşları,
TÜBİTAK

- Enerji Verimliliği Kanununun hayata geçirilmesi amacıyla enerji verimliliği ve
tasarrufuna yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
- Enerji Verimliliği Kanununda öngörülen teşvik sistemi hayata geçirilecek ve enerji
verimliliği alanında piyasanın gelişmesi için insan kaynakları geliştirilecektir. Kanunda
öngörülen, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde verimliliğin artırılmasına
yönelik Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan ve bedeli 500
bin YTL'yi aşmayan projeleri %20 oranında desteklenecektir. Endüstriyel
işletmelerde ve binalarda görevlendirilmek üzere sertifıkalandırılacak enerji
yöneticilerinin eğitimleri yapılacaktır. Eğitimler web tabanlı uzaktan elektronik eğitim
şeklinde de verilecektir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilebilmesi
için çalışanlarına yönelik etüt-proje eğitimleri yapılacaktır.
- Enerji verimliliği potansiyeli tespit edilecek ve toplumda enerji verimliliği bilinci
yükseltilecektir. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmelerin ve
binaların bilgileri Enver portalı üzerinden toplanacak, bilgilerin Med-Pro modelinde
kullanılması ile enerji verimliliğini de dikkate alan birincil enerji projeksiyonları
üretilecektir. Ayrıca sektörel tasarruf potansiyelleri dinamik bir yapıda izlenecektir.
Yerel ve Bölgesel Televizyon Birliği ile toplumun tüm kesimlerinde enerji verimliliği
bilincinin artırılması amacıyla çeşitli hedef kitlelere yönelik televizyon ve radyolarda
yayınlanmak üzere TV ve radyo spotları, reklam filmleri ve görsel materyaller
hazırlanacaktır.
- Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi Projesi (UEBYM) tamamlanacaktır. Enerji
sektörüne ilişkin her türlü istatistiki veri ve bilgilerin tek merkezde toplanması, data
ve bilgilerin gerekli analiz ve değerlendirmeleri yapmak üzere ilgili kurum ve
kuruluşların erişimine açılması ve resmi istatistiklerin tutarlı olarak tek merkezden
yayımlanması sağlanacaktır.
- Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulama ve teknolojiler geliştirilecektir.
TÜBİTAK ile birlikte enerji verimliliği alanında AR-GE projeleri yürütülecektir.
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RGA19

Nükleer enerji, elektrik üretim
kaynaklan arasına dahil edilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

TAEK, DPT, EPDK, Hazine
Müst, TETAŞ, İlgili
kuruluşlar

Nükleer güç santradan inşasına yönelik olarak 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Nükleer Güç Santrallannın
Kurulmasi ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun"da öngörülen süreç
başlatılacaktır. Nükleer santral yapımında öncelik, santralın özel sektör finansman
imkanlarıyla gerçekleştirilebilmesidir. Ayrıca, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususuna
önem verilecektir.- Nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik
yasal altyapı oluşturulacak ve gerekli kurumsal yapılanma tamamlanacaktır. Nükleer
faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi işlemlerinin bağımsız bir kurum
tarafından yürütülmesi amacıyla Nükleer Kanun yasalaşacak ve Ar-Ge, uygulama
çalışmaları yapmak üzere TAEK görev ve yetkileri yeniden düzenlenecektir.

RGA20

Elektrik arz güvenliği artırılacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

EPDK, DPT, DSİ, EUAŞ,
TEİAŞ

- Yatırımların hızlandırılması ve başlayan yatırımların biran önce bitirilmesini teminen
gerekli önlemler alınacaktır.
- Mevcut tesislerin verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır. 2005 yılında başlayan
termik santral rehabilitasyonları ve hidroelektrik santral rehabilitasyonları
tamamlanacaktır.
- Ambarlı fuel-oil santralı 4. ve 5. üniteleri rehabilite edilerek çift yakıtlı (motorindoğal gaz) kombine çevrim santralına dönüştürülecektir. Proje ile hem üretim
maliyeti düşürülecek hem de 540 MW kapasite artışı sağlanacaktır.
- Elektrik arz güvenliği durumu devamlı olarak izlenecektir.
- Afşin Elbistan C-D Termik Santrallarına ilişkin ilgili Kanunda öngörülen ihale süreci
tamamlanarak yatırımların başlaması sağlanacaktır.
- Kamu yatırım programında yer alan hidroelektrik ve termik santral projeleri hızla
tamamlanacaktır. Deriner, Ermenek ve Ilısu Barajları tamamlanacak, Yusufeli
barajının yapımına başlanacaktır

RGA21

Bölge ülkeleriyle elektrik ticareti
geliştirilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

TEIAŞ, TETAŞ, EPDK

Türkiye'nin başta arz güveliğinin artırılması olmak üzere elektrik
enterkoneksiyonlarının faydalarından yararlanmak amacıyla, petrol ve doğal gaz
yanında elektrik enerjisi ticaretinde de transit ülke olması temel amaçtır. Elektrik
iletim sistemlerinin bağlantısının geliştirilmesiyle daha geniş bir pazarda elektrik
ticareti mümkün hale gelecek ve kaynakların ekonomik kullanımına katkı
sağlanacaktır. Bu çerçevede bölge ülkeleriyle görüşmelere devam edilecektir.
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RGA22

Elektrik üretimi ve dağıtımında özel
sektör katılımı artırılacaktır.

Özelleştirme idaresi
Başkanlığı

ETKB, TEDAŞ, EUAŞ

- Özelleştirme programında yer alan elektrik dağıtım şirketlerinin (20 şirket)
özelleştirilmesine başlanacaktır. Özelleştirme sonrası amaç; yüksek kayıp-kaçak
oranlarının düşürülmesi, tahakkuk ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi, verimli
işletmeyle maliyetlerin düşürülerek tüketicilere yansıtılması ve yenileme-genişleme
yatırımlarının özel sektör tarafından yapılmasıdır. 2006 yılı sonunda ihale
aşamasında durdurulan özelleştirme süreci, revize edilecek Elektrik Strateji Belgesi
doğrultusunda yeniden başlatılacaktır.
- Elektrik üretiminde özelleştirme işlemleri başlatılacaktır. EÜAŞ'ın rekabetçi bir
piyasa yapısına olanak tanıyacak optimum sayıda üretim portföy grubuna bölünmesi
tamamlanmış olup, EÜAŞ Üretim Portföy Grupları özelleştirme kapsamına alınarak
özelleştirme işlemleri başlatılacaktır. Ekim 2007 itibarıyla ihaleye çıkılmış olan
özelleştirme programındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)
özelleştirilecektir.

RGA23

Elektrik sektöründe rekabetçi bir
piyasanın teknik altyapısı
oluşturulacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

TEIAŞ

Elektrik Piyasası Yönetim Sistemi Projesi tamamlanacaktır. Serbest piyasada elektrik
enerjisi alım-satım işlemlerinin şeffaf olarak rekabete açık bir şekilde
gerçekleştirilmesi, takip ve kontrolü amacıyla piyasa dengeleme ve uzlaştırma
sistemi altyapısı oluşturulacaktır.

RGA24

Ulusal elektrik iletim sisteminin
Avrupa elektrik iletim sistemlerine
(UCTE sistemi) entegrasyonu
çalışmaları tamamlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

TEIAŞ, EUAŞ, EPDK,
TÜBİTAK, Üniversiteler

Ulusal elektrik sisteminin daha verimli, kaliteli ve UCTE Standartlarına uygun
çalışması sağlanacaktır. Bu amaçla başlatılan ve TÜBİTAK, ODTÜ ve İTÜ ile
müştereken yürütülen AR-GE çalışmaları sonuçlandırılacaktır.
Santrallarda frekans kontrol sistemi tesis edilecektir. Elektrik Piyasası Şebeke
Yönetmeliği ve UCTE kriterleri çerçevesinde mevcut yatırım ve rehabilitasyon
çalışmalarında termik santralların primer frekans kontrolüne uyumu sağlanacaktır.

Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

RGA25

Doğal gaz transit boru hatlannın
yapımı tamamlanarak Avrupa'ya
gaz dağıtımında Türkiye' nin etkin
bir rol alması sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

BOTAŞ

Türkiye Bulgaristan Romanya Macaristan ve Avusturya Doğalgaz Boruhattı
(NABUCCO) projesinin gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecektir. Bu paralelde boru
hattı birinci kesimi dönem sonunda ilgili ülkelerin işbirliği ile tamamlanacaktır.
Yunanistan'a kadar olan bölümü .tamamlanan Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz
Boru Hattı projesinin Yunanistan-İtalya kesiminin hayata geçirilmesi için İtalya ve
Yunanistan arasındaki boru hattının gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yakından
takip edilecektir.

RGA26

Ceyhan'ın uluslararası enerji
piyasasında ana dağıbm
noktalarından ve dünya enerji
fiyatlarının teşekkülünde önemli
merkezlerden birisi olması
sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bak.,
BOTAŞ, Hazine Müst.,
DPT, TPAO, Petrol İşleri
Gn.Md.

Bu amaçla bölge, 17 Ekim 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Ceyhan Enerji
İhtisas Endüstri Bölgesi olarak tespit edilmiştir. Gerekli altyapı çalışmaları
sürdürülmektedir.

RGA27

Elektrikte kayıp kaçak oranları
indirilecektir.

TEDAŞ

ETKB

Kayıp kaçak oranının OECD ortalamalarına indirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

RGA28

Devlet Yardımları izleme Birimi
kurulacak, devlet yardımlarının tek
elden koordinasyonu sağlanacaktır.

DPT Müsteşarlığı

Maliye Bak., Sanayi ve
Ticaret Bak., Hazine
Müst., Dış Ticaret Müst.,
TÜBİTAK, KOSGEB ve
diğer ilgili Kamu
Kuruluşları

Yatırım teşvikleri, uluslararası anlaşmalarımız da dikkate alınarak, şeffaf ve etkin bir
şekilde kullanılacaktır. Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının
tek elden koordinasyonu sağlanacaktır.

RGA29

Küresel sermayenin özellikle mal ve
hizmet üretimine yönelik yeni
yatırımlara yönelmesi için gerekli
ortam oluşturulacaktır.

Hazine Müsteşarlığı

ilgili Bakanlıklar, Kamu
Kuruluşları ve STK'lar

Uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye artan oranlarda gelmesini sağlamak
temel hedeftir. Yatırımcılar açısından öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda,
bürokratik işlemlerin ve süreçlerin etkinliği ve kolaylaştırılması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede önümüzdeki dönemde;
-Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, yatırımlar için kamu kesiminden izin alma süreçleri
kısaltılacak, toplum sağlığı, çevre, çalışma ortamının güvenliği gibi konularda
denetim etkinleştirilecektir.
-Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaya devam
edecektir.
-Yatırımlar için uygun nitelikte yatırım yeri sağlanmasıyla ilgili çalışmalar artırılacaktır.
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Yapılacak İşlem ve Açıklama

Kod
No
RGA30

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Plan ve Programlarda belirlenen
hedefler çerçevesinde
oluşturulacak strateji ile büyük
yatırımcılar ülkemize çekilmeye
çalışılacaktır.

Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı

RGA31

Şirket kurma ve kapatma ile ilgili
maliyetler düşürülecektir.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Maliye Bak., Hazine Müst.,
TOBB

Şirket kapanış işlemlerinin kolaylaştırılması ile şirket kuruluş ve kapanış maliyetlerinin
azaltılması sağlanacaktır.

RGA32

Fikri hakların (sınai haklar)
korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Türk Patent
Enstitüsü

ilgili Bakanlıklar, Kamu
Kuruluşları, STK'lar ve
Üniversiteler

- Fikri mülkiyet haklarının uygulanması konusunda bir Koordinasyon Kurulu
oluşturulacaktır.
- Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Coğrafi İşaretler ve
Entegre Devreler mevzuatında değişiklik öngören kanunlar çıkarılacaktır.
- Türk Patent Kurumu Kanunu çıkarılacaktır.
- Patent Değerlendirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun çıkarılacaktır.
- Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yüksek lisans programı açılacaktır.
- Akademik yükselme kriterlerinde patentin etkisi arttırılacaktır.
- Hezarfen Projesi yaygınlaştırılacaktır.
- Tasarım Konseyi kurulacaktır.
- Türk Patent Akademisi kurulacaktır.
- Üniversitelerde teknoloji transfer ofisleri açılacaktır.
- Patent Kanunu Anlaşmasına (PLT) katılım sağlanacaktır.
- Marka Kanunu Anlaşmasının (TLT) Revizyonuna İlişkin Singapur Anlaşmasına
katılım sağlanacaktır.

RGA33

Fikri hakların (telif hakları)
korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

ilgili Bakanlıklar, Kamu
Kuruluşları, STK'lar

- Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklan ile ilgili işlemleri yürüten birimi etkin bir
kurumsal yapıya dönüştürülecektir.
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun çıkarılacaktır.

ilgili Kurum ve Kuruluşlar

Hazırlanacak Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi çerçevesinde doğrudan yabancı
yatırımların Türkiye'ye artan oranlarda gelmesi sağlanacak, küresel sermayenin
özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesine çalışılacaktır.
Bölgelerin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili bir şekilde
tanıtımı sağlanarak bölgelere sermaye girişi hızlandırılacaktır.
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Kod
No
RGA34

Faaliyet
Türkiye markasının Dünya çapında
güçlendirilmesi için çalışmalar
devam edecektir.

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

ilgili Bakanlıklar, Kamu
Kuruluşları, STK'lar

Yapılacak İşlem ve Açıklama
Turizmde dış tanıtım için yeni bir yapılanmaya gidilecektir. Dış tanıtım stratejilerinin
belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi, turizm işletmelerinin de katılımını sağlayacak
yeni bir yapılanma gerekmektedir.
Talepteki değişim sürekli izlenerek değişen koşullara uygun tanıtım faaliyetleri
yürütülecektir. Pazar çeşitlendirilerek tanıtma etkinliklerine yön verilirken, belirginlik
kazanan klasik, yeni ve potansiyel pazarlara kaynak ayrılacaktır. Bölgesel ve yöresel
tanıtım gerçekleştirilecektir.
Turizm portalı oluşturularak turizm tesislerinin tanıtımı, rezervasyonu ve ilgili taraflar
. arasında koordinasyon sağlanacaktır.
Varış Noktası Yönetimi kapsamındaki projeler desteklenecektir. Turizm ürünlerinin
özel turizm pazarlarına uygun şekilde çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.
Tanıtma ve pazarlamada İstanbul markasının güçlendirilmesi ve İstanbul için
hazırlanan turizm gelişim projelerinin hızla hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

J. DIŞ POLİTİKA VE SAVUNMA
DPS01

Türkiye'yi içine kapatan değil
dünyaya açan, Türkiye'nin ufkunu
daraltan değil sürekli genişleten,
Türkiye'nin küresel ve bölgesel
etkinliğini zayıflatan değil
güçlendiren, Türkiye'yi etkilenen bir
çevre ülkesi değil etkileyen bir
merkez ülkesi yapma yolundaki
adımlar devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

ilgili Kurum ve Kuruluşlar

Bu eylem kapsamında Türkiye'nin öncü ülke olduğu İKÖ, İSEDAK, ECO, D-8 ve KEİ
gibi bölgesel işbirliği gruplarınn etkinliğinin artırılması için mevcut programlar
sürdürülürken, diğer yönden yeni projeler başlatılacaktır. Bu çerçevede İKT Üyesi
Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPSOIC) kurulmasına yönelik Menşe
Kuralları Belgesinin ve Tercihli Tarifeler Protokolünün (PRETAS) onay işlemlerinin
tamamlanması, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Anlaşmasının (ECOTA)
yürürlüğe konulması ve Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması (TTFA) Onay
İşlemlerinin tamamlanması gibi düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

DPS02

Dinamik Kıbrıs politikasına devam
edilecek ve KKTC'ye gerekli destek
verilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

TIKA Başkanlığı,, DPT,
Maliye Bak., Hazine Müst.

Bu eylem kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal
kalkınmasının sağlanabilmesi, Kıbrıs'ın uluslararası konumunun daha ileriye
götürülmesi için başta ticaret, kültür, turizm ve eğitim olmak üzere ana hizmet
sektörlerinin geliştirilmesi ve temel altyapı sorunlarının aşılması için Türkiye
tarafından yapılan yardımlar sürdürülecektir.
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Kod
No

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

DPS03

Filistin sorununa hakkaniyetli bir
çözüm bulunması ve Lübnan'ın
istikrara kavuşması için sürdürelen
çaba devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

TIKA,TOBB, DPT

Bu eylem kapsamında, Türkiye Filistin sorununun tanınmış ve güvenli sınırlar içinde
yanyana yaşayacak iki devlet temelinde ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları, barış
için toprak ilkesi, Yol Haritası ve Arap Barış Planı çerçevesinde müzakereler yoluyla
kapsamlı, adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması yolundaki desteğini ve Lübnan'ın
istikrarı için UNIFIL çerçevesinde de kara ve deniz unsurlarıyla sağlamakta olduğu
katkısını sürdürecektir.

DPS04

Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen
terör tehdidine karşı da her türlü
tedbiri en etkin bir şekilde alınacak,
hiçbir komşu ülke toprağının
ülkemize yönelik terörist eylemler
için bir üs olarak kullanılmasına izin
verilmeyecek ve Türkiye Irak'ın
istikrarı, iç barışı, bütünlüğü ve
refahı için elinden geleni yapmaya
devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, DPT,
İlgili diğer Bakanlıklar

Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütü mevcudiyetinin ortadan kaldırılmasını teminen,
bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini koruması suretiyle kalıcı istikrarın
tesisi bağlamında, gereken tüm güvenlik önlemlerinin uygulanmasının yanı sıra,
siyasi ve diplomatik temaslarımız sürdürülecektir. Irak'taki terör ortamının ortadan
kaldırılması için bu ülke ve uluslararası işbirliğiyle siyasi, ekonomik ve sosyal
tedbirlerin ayrıca devreye sokulmasına çalışılacak, uluslararası camianın PKK
terörüne karşı ülkemize destek ve anlayışının devamının sağlanması yolunda
çabalarımız yoğunlaştırılacaktır.

DPS05

Kerkük meselesinin bütün etnik ve
mezhebi unsurların katılımıyla
hakkaniyet ilkelerine dayalı bir
çözüme kavuşturulması öncelikli
hedef olacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

DPS06

Türk devletleri ve topluluklarıyla
ilişkilerimizi geliştirmek ve daha
verimli hale getirmek için bugüne
kadar sürdürülen ikili ve bölgesel
çaptaki ilişkiler daha da
geliştirilerek sürdürülecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Bu eylem kapsamında, Kerkük'teki tüm grupların iştirak edecekleri ve tercihan BM
himayesindeki bir müzakere süreci sonucunda birleşik Irak içinde Kerkük'ün özel
statüye sahip olması hususunda her tür diplomatik faaliyet sürdürülmeye devam
edilecektir.

Başbakanlık, DPT, TIKA
Başkanlığı, Dış Ticaret
Müst, Üniversiteler,
STK'lar, İlgili tüm diğer
kamu ve özel kuruluşları
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Bu eylem kapsamında, işbirliği yapılacak kuruluşların da aktif katılımları ile Avrasya
coğrafyasında yer alan ülkelerle geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının araştırılması ve
araştırma sonuçlarının bir strateji belgesine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu
kapsamda ülkemizin Türk Cumhuriyetlerine yönelik yardım ve işbirliği programlarının
belli bir plan çerçevesinde yapılması uygun olacaktır. Aynca Türkçe konuşan ülkeler
Devlet Başkanları Zirveleri Daimi Sekreteryası Türkiye'de oluşturulacaktır.

Kod
No

Faaliyet

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DPS07

Komşu ülkelerle ekonomik, kültürel
ve siyasi bağlan güçlendirerek
ülkemizin çevresinde bir güvenlik
ve refah halkası oluşturulacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

DPT, TOBB, II Valilikleri

Bu eylem kapsamında sınır bölgelerindeki illerin ekonomik ve sosyal altyapı
ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle Türkiye'ye komşu ülkelerle ikili
işbirliği biçimlerini çeşitlendirecek ve işbirliğinin boyutunu derinleştirecek programlar
uygulanacaktır.

DPS08

Teknik Yardım ve insani Yardım
çalışmalarına devam edilerek
TİKA'nın faaliyet alanı
genişletilecektir.

TİKA

Dışişleri Bak., DPT, Hazine
Müst.

Türkiye'nin kalkınma yardımlarının programlanması ve uygulanmasında eşgüdümü
iyileştirecek ve yardımların etkinliğini artıracak, hibe ve kredi niteliğindeki kalkınma
yardımlarının tamamına yönelik olarak genel çerçeve oluşturacak ve kurumlar arası
eşgüdümü sağlayacak Dış Yardım Yasası çıkarılacaktır. Kalkınma Yardımlarının
uygulandığı alanlar uluslararası kalkınma prensipleriyle uyumlu hale getirilecektir.
Başta Afrika ülkelerine yönelik olmak üzere TİKA'nın Koordinasyon Ofislerinin sayısı
artırılacak ve yapılan Resmi Kalkınma Yardımlan miktar olarak artırılacaktır.
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