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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý
tarafýndan 1971 yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler
Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuþ,
kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil
toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce,
inanç ve giriþim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin,
katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal ekonominin,
rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve
sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal
düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý
amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler
doðrultusunda, Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini
yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini
siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn
toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu inancýyla,
yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini
saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn
temsil örgütü olarak, giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký
ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf
eder; küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve
toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik
kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.

TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü
bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda
bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde
deðerlendir er ek ulusal ekonomik politikalarýn
oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel
rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa
Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý
siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil
ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için çalýþmalar yapar.
Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel
geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ
oluþturur, projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler
düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan
görüþ ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
(TBMM), hükümete, diðer devletlere, uluslararasý
kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak
basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki
amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði
oluþturmayý hedefler.

TÜSÝAD misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri
çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili
görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma
platformlarýnýn oluþturulmasýný saðlar.

Ýþ Dünyasýnýn Yeni Yasama Yýlýna Ýliþkin Beklentileri
2011-2015 baþlýklý politika dokümaný TÜSÝAD tarafýndan
Türkiyenin yeni yasama döneminde demokratikleþme,
dýþ politika, makro ekonomi ve mikro reform alanlarýnda
arzu edilen seviyeye ulaþmasýnýn önündeki engellerin
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliþtirilmesi amacý ile
hazýrlanmýþtýr.
Ýþ dünyasýnýn görüþ ve önerilerini derleyen bu belge,
özellikle TÜSÝADýn 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri
öncesinde TBMMde grubu bulunan siyasi parti liderleri
ile yapýlacak olan görüþmelerde ele alýnacak konularý
kapsamaktadýr. Bu derlemenin, baþta siyasi partiler olmak
üzere, tüm ilgili çevrelerin yararlanabileceði bir kaynak
olduðu inancýndayýz.
Mart 2011
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1. DAHA DEMOKRATÝK TÜRKÝYE
Ýnsan haklarý demokrasinin temel direðidir. Devletin görevi vatandaþlarýnýn doðuþtan sahip
olduklarý temel hak ve özgürlüklerini güvence altýna almaktýr. Devlet insan, vatandaþ ve toplum
odaklý olduðu sürece demokrasi var olur ve geliþir. Hukuksal metinler ve kamusal düzen
"özgürlüklerin esas, sýnýrlamalarýn istisna olduðu" bir anlayýþa dayanmalýdýr.
TÜSÝAD, Türkiye'nin demokrasi sorunlarý, çözüm önerileri ve 21. yüzyýlda dünya ölçeðinde
örnek bir demokrasi olarak yükselmesi vizyonuna uzun yýllardýr kararlýlýkla öncelik vermiþtir. Bu
çerçevede kapsamlý bir demokratikleþme giriþimi baðlamýnda yeni bir anayasa yapýlmalý ve seçim
ve siyasi partiler reformlarý gerçekleþtirilmelidir. AB Kopenhag Siyasi Kriterleri de bu yönde rehber
olarak deðerlendirilmelidir.
Yeni Anayasa
Demokrasinin temellerinin güçlendirilmesi ve siyasi reformlarýn bugüne dek ilerleme saðlanamamýþ
yeni alanlara yaygýnlaþtýrýlmasý için, öncelikli konunun anayasa reformu olduðu þüphesizdir. 1982
Anayasasý, askeri müdahalenin sonucu hazýrlanmýþ bir metin olmanýn ötesinde, hazýrlýk sürecinde
çoðulculuða yer verilmemiþ olmasýndan ötürü, halk tarafýndan sahiplenilememiþ ve sürekli eleþtirilere
hedef olmuþtur.
1982 Anayasasý, çaðdaþ bir demokratik anlayýþý yansýtan bir metin de deðildir. Bu çerçevede,
Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacý bir zorunluluk haline gelmiþtir.
21. yüzyýla yakýþýr yeni anayasa katýlýmcý ve uzlaþmacý bir süreçle hazýrlanmalýdýr. Yeni anayasa
tarihi baðlamda demokratikleþme sürecinin sürekli karþý karþýya kaldýðý Türkiye'nin "3 bölenini"
(din ve vicdan özgürlüðü, kimlikler meselesi, kuvvetler ayrýlýðý), "3 birleþtiren" haline getirmeye
hizmet etmelidir. Ayrýca, günümüzde demokrasi batý toplumlarýnda da evrim halindedir. Son yýllarýn
hýzlanan bilgi teknolojileri devrimi ve yerel, ulusal ve küresel toplumsal kalkýnma dinamikleri,
demokrasi kavramýnýn da kendini sürekli yenilemesini gerektirmektedir. Güçler dengesinden,
özgürlüklere ve vatandaþ-devlet iliþkisine uzanan bir yelpazede, Türkiye sadece kalkýnmakta olan
deðil, kalkýnmýþ dünyaya da örnek teþkil edebilecek bir yeni Anayasa üzerinde toplumsal uzlaþma
saðlayabilecek birikime sahiptir.
Seçimler ve Siyasi Partiler Reformlarý
Genel seçimlerde %10'luk ülke barajý, temsil adaletine verdiði zararla, Türk demokrasisinin
kaldýramayacaðý bir yük olmaya devam etmektedir. Çaðdaþ dünyada örneði bulunmayan, temsilde
adalet ilkesini çiðnerken yönetim istikrarýný da güvenceye alamayan yüksek baraj, demokratikleþme
giriþimlerini zayýflatan bir unsurdur. Milletvekili daðýlýmýnda eþitsizlik ve milletvekili-seçmen
kopukluðu gibi sorunlarý da barýndýran seçim sistemi deðiþtirilmelidir.
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Parti içi demokrasi, neredeyse mutlak lider hâkimiyeti ve siyasetin finansmaný sisteminin açýklarý
Türk demokrasisi için zaafiyet kaynaðýdýr. Siyasi Partiler Kanunu, yýllar içinde yapýlan çok sayýda
deðiþiklikle, kendi iç tutarlýlýðý ve diðer kanunlarla baðlantýsýný yitirmiþtir. Parti üyelerinin haklarýný
koruyan, partilerin iç iþlerine karýþmayan ve demokratik yeni bir Siyasi Partiler Kanunu hazýrlanmalýdýr.
Evrensel kurumsal yönetim ilkelerinin (sorumluluk, hesap verilebilirlik, adillik, þeffaflýk) siyasi parti
mekanizmalarýna entegre edilmesi gerekmektedir.
Merkezi yönetimin yaný sýra yerel yönetim düzeyinde de, kadýnlarýn katýlýmýný teþvik edecek
þekilde geçici özel önlemler alýnmasý bir lüks deðil, temel bir ihtiyaçtýr. Birçok ülkede uygulanan
ve bir cinsin katýlýmýnýn belirli bir oranýn altýnda (örneðin % 30) kalmamasýný saðlayan sistemler,
ülkemizde de siyasal karar organlarýndaki cinsiyet temsili dengesizliðini gidermeye yönelik bir araç
olarak deðerlendirilmelidir. Kadýnlarýn eþit temsilini güvence altýna almak için, siyasi partilerin yerel
ve genel seçimlerdeki tüm aday listeleri, en az üçte bir oranýnda kadýnýn seçilmesini saðlayacak
þekilde düzenlenmelidir. Söz konusu düzenlemelerin Siyasal Partiler Kanunu ve seçim kanunlarýnda
yer alarak yasal bir zorunluluk haline getirilmesi gereklidir.
Mevcut hazine yardýmý sistemi, partilerin üyeleri ile baðlarýnýn zayýflamasýna yol açmaktadýr.
Hazine yardýmý, partilerin üye aidatý gelirleriyle iliþkilendirilmelidir. Seçim ve propaganda faaliyetlerinin
yüksek maliyeti ise, seçimlerin serbestliði ve eþitliðini bozmaktadýr. Seçim harcamalarý etkili bir
þekilde denetlenmelidir.
Yasama ve Yürütme
Anayasa'da, kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin geçerli olduðu, kontrol ve denge mekanizmalarýnýn
iþlediði, çoðulcu bir parlamenter demokrasi tüm kurum ve kurallarý ile hayata geçmelidir. Bu
niteliklere sahip parlamenter demokrasinin oluþturulmasý, siyasi partiler mevzuatýndan,
Cumhurbaþkaný'nýn yetkilerine varýncaya kadar geniþ bir alaný kapsayan toplu bir sistem tasarýmý
olmasýna baðlýdýr.
Yasama dokunulmazlýðý önemli bir sorundur. Milletvekili gözaltýna alýnamamalý, tutuklanamamalý
ancak sorgulanabilmeli ve yargýlanabilmelidir. Milletvekili seçilmeye engel suçlar dokunulmazlýk
kapsamýndan çýkarýlmalýdýr.
Cumhurbaþkanýnýn yaptýðý iþlemlerden sorumlu olmamasý kuralý ile tek baþýna yaptýðý iþlemler
arasýnda denge yoktur. Cumhurbaþkanýnýn görevlerinin ilgili olanlarý yasama ve yürütme organýna
devredilmelidir.
Kamu yönetimi reformu çerçevesinde; sorunlarýn yerinde çözülmesini öngören, halkýn demokratik
katýlýmýný, þeffaflýðý ve demokratik denetimi saðlayan bir yerel yönetimler reformunun anayasal
zemini oluþturulmalýdýr. Ayrýca kamu personel rejiminin liyakatý temel alan bir modelde yeniden
oluþturulmasýna ihtiyaç vardýr. Ayrýcalýklara yer vermeyen "kamuda etik altyapý"nýn yerleþtirilmesi
de öncelikli bir gündem maddesi olmalýdýr.
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Ýnsan Haklarý
Yeni Anayasa'da ve ilgili kanunlarda, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne uygun bir temel hak
ve özgürlükler rejiminin kurulmasý saðlanmalýdýr. Bunun yanýnda, mevzuat düzeyinde saðlanan
ilerlemeyi, uygulamaya yansýtacak ve insan haklarýnýn güvencesi olacak mekanizmalar da kurulmalýdýr.
Düþünce ve ifade özgürlüðü, vatandaþýna karþý saydam ve hesap veren "hizmetkâr devlet" anlayýþý,
siyasi, sosyal, kültürel, dini ve cinsiyet vb. temelli her türlü ayrýmcýlýða karþý duran bir hukuk devleti
sistemi gibi nitelikler 21. yüzyýl Türk demokrasisinin temel özellikleri olmalýdýr.
Baþlangýç metninden itibaren, yeni anayasada temel hak ve özgürlükler, düþünsel özgürlükler
(düþünce-ifade, din ve vicdan, bilim ve sanat vb.) ve kollektif özgürlükler (dernek, toplantý-gösteri
yürüyüþü, sendika vb.) bu anlayýþ çerçevesinde düzenlenmelidir.
Hukuk Devleti ve Yargý
Devletin tüm eylem ve iþlemlerinin yargýsal denetime tabi olduðu, dokunulmazlýklara ve
ayrýcalýklara yer vermeyen bir anayasal çerçeve oluþturulmalýdýr. Ayrýca mutlaka yargý baðýmsýzlýðý
güçlendirilmeli; Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu yürütmenin etkisine açýk olmamalý, hakim
güvencesi saðlanmalýdýr.
Anayasa Mahkemesine baþvuru hakký çok az sayýda kiþi ve kuruma tanýnmýþtýr. Yüksek
mahkemeler, üniversiteler, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler gibi kurum ve oluþumlara da bu
hak tanýnmalýdýr.
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 6. maddesinde yer alan ve "adil yargýlanma hakkýnýn"
deðiþik boyutlarýný oluþturan unsurlara ayrýntýlý olarak yer veren bir düzenleme Anayasada yer
almalýdýr.
Hukuk güvenliðiyle ilgili olarak, Ýdarenin hak doðuran iþlemlerinin saðladýðý meþru statülerin,
belirli kurallar çerçevesinde korunmasý ve kiþilerin, idarenin iþlemlerindeki deðiþikliklerin doðuracaðý
kayýplardan etkilenmemesine yönelik anayasal düzenleme yapýlmalýdýr. Bu güvencenin saðlanmasý
amacýyla anayasa düzenlemesinin yanýnda Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu'nun 11'inci maddesi de
deðiþtirilmelidir.
Baþta yüksek yargý olmak üzere, yargý kararlarýnýn tutarlý olmasý gereklidir. Bu durum ancak
yüksek yargý kararlarýnýn tamamýnýn yayýmlanmasý ile mümkün olabilir. Resmi Gazete'ye benzer
bir "yargý kararlarý dergisi" veya bir internet sitesi vasýtasý ile bu kararlarýn yayýmlanmasý bilgi akýþýný
artýracaktýr.
Yargý mensuplarýnýn düzenli ve sürekli olarak meslek içi eðitimler almasý ile uygulamada
karþýlaþýlan "vicdani kanaat" ölçütünü aþan bazý yorum ve yaklaþým sorunlarýnýn da çözülmesi
saðlanmalýdýr.
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2. AB ÜYELÝÐÝNE DAHA YAKINLAÞMIÞ TÜRKÝYE
Avrupa Birliði'ne üye adaylýðýmýzýn üzerinden 12 yýl, müzakerelerin baþlangýcýndan bu yana da
6 yýl geçmiþ olmasýna raðmen, müzakerelerin özellikle son dönemdeki ilerleyiþi tatminkar olmaktan
çok uzaktýr. Fransa'nýn engellediði, "Kýbrýs sorunu" nedeniyle 2006 yýlýndan bu yana askýda olan
ve yine Kýbrýs Rum Kesiminin Aralýk ayýnda gayrý resmi olarak açýlýþ kriteri getireceði belirtilen
baþlýklara yönelik engellemelerin yine siyasal yoldan kaldýrýlmasý gerekmektedir. Bu baþlýklar bir
tarafa býrakýldýðýnda, siyasal olarak engellenmemiþ olan ancak teknik açýlýþ kriterleri yüzünden
henüz müzakerelere açýlmamýþ üç fasýl bulunmaktadýr. Bunlar; "Kamu Alýmlarý", "Sosyal Politika
ve Ýstihdam" ve "Rekabet Politikasý"dýr. Bu üç baþlýk ile beraber "Tarým ve Kýrsal Kalkýnma" gibi
bazý diðer baþlýklarýn açýlabilmesi ise, hem siyasal engellemelerin kaldýrýlmasýna, hem de teknik
açýlýþ kriterlerinin yerine getirilmesine baðlýdýr.
2011 yýlýnýn siyasal takvimi veri olarak alýndýðýnda (Güney Kýbrýs ve Türkiye'de parlamento
seçimlerinin gerçekleþecek olmasý nedeniyle), Kýbrýs sorunu AB üyelik süreci önünde bir engel
olmaktan çýkarýlmadan müzakerelerin yeni bir ivme kazanmasý güç gözükmektedir. Ayný þekilde
ülkemizde de siyasal reform sürecinin son yýllarda ivme kaybetmesi ve teknik uyum çalýþmalarýnýn
yeterli hýzda gerçekleþmemesi nedeniyle, AB'nin bütçesel ve kurumsal düzenlemeleri itibariyle
baþýndan beri hedeflediðimiz "2014'te üyelik"in gerçekleþme imkanýnýn neredeyse kalmadýðý gözden
kaçýrýlmamalýdýr. Gerek Ulusal Program'da gerekse 2010-11 AB Eylem Planý'nda öngörülen takvim
ne kadar ideal olsa da, süreç fiiliyatta arzu edildiði þekilde ilerlememektedir. Her dönem baþkanlýðýnda
açýlan ortalama iki baþlýk, müzakerelere Türkiye ile birlikte baþlayan ve üyelik aþamasýna oldukça
yaklaþan Hýrvatistan ile karþýlaþtýrýldýðýnda tatmin edici olmaktan uzaktýr. Bunun yanýnda hem siyasi,
hem de teknik açýlýþ kriteri olan baþlýklarda teknik kriterlerin yerine getirilmesi, Türkiye'nin AB
üyeliðine yönelik kararlýlýðýný göstermesi açýsýndan önemlidir.
Gümrük Birliði ile baþlayan süreç ile birlikte, Türkiye bir büyüme ivmesi yakalamýþ ve satýn alma
paritesine göre 2009 yýlý itibarý ile dünyanýn 16. büyük ekonomisi olmuþtur. AB ise, artan bir oranda,
Türk ekonomisinin tabi olduðu mevzuat ve politikalarýn karar mercii haline gelmiþtir. AB üyesi
ülkeler için % 80 civarýnda olan bu oranýn, Gümrük Birliði ve diðer ekonomik sebepler nedeni
ile Türk ekonomik yaþamý için de % 50'yi geçtiði tahmin edilmektedir. Bir yerde ülkenin seçmenleri
ve vergi mükelleflerinin muhatabý olan Ankara'nýn siyasal karar alaný Brüksel'e, Türkiye'nin içinde
yer alamadýðý AB kurumlarýna kaymaktadýr.
2011 yýlý, Türkiye'nin AB ile þu ana kadar yeterince hýzlý gitmediðine inandýðýmýz müzakere
süreci açýsýndan önemli bir dönemeçtir. Türkiye'nin Gümrük Birliði'nden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirip getirmemesi konusu baþta olmak üzere üyeliðin gecikmesinden doðan sorunlar
Türkiye-AB iliþkilerinin geleceðinin sorgulanmasýna neden olabilecektir.
Bütün bunlara ek olarak, Türkiye'de AB konusundaki iç tanýtým zafiyeti, AB kurumlarýnýn Türk
kamuoyu ile iletiþiminde yaþanan aksaklýklar, Türkiye karþýtý lobilerin etkili taktikleri ve medyanýn
çoðu zaman konuya yüzeysel yaklaþýmlarý sonucunda, Türk kamuoyunun da AB sürecine olan
desteði azalmýþtýr.
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Kýsýrdöngüleri aþmak için AB üyeliði hedef tarihi belirlenmeli ve bu tarihe saygýnlýk kazandýrmak
için gerekli deðiþim ve düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Türkiye, AB içinden kaynaklanan engelleri bir süre için dikkate almadan, hýzla demokratik
reform, sosyo-ekonomik atýlým ve mevzuat uyumu yönünde ilerlemelidir. Uluslararasý ortamda
AB'nin etkinliðini sorgulatan ve Türkiye'nin önemini arttýrýcý yönde geliþmelerin olmasý, bazý üyelik
yükümlülüklerinden muaf tutulabileceðimiz algýsýna yol açmamalýdýr.
Daha aktif dýþ politika ve dýþ ekonomik iliþkiler hem küresel rekabet gücü, hem de AB süreci
açýsýndan son derece gereklidir. Fakat ulusal egemenlik açýsýndan, AB karar mekanizmasý dýþýnda
kalmaktan kaynaklanan sorunlar, ancak AB üyeliði ile çözülebilir. Bu arada deðiþen dünya
koþullarýnda AB'nin siyasal birliðinin gevþemesi veya farklý entegrasyon çemberleri tesis etmek
zorunda kalmasý da olasýdýr. Bu senaryo karþýsýnda Türkiye için en güçlü konum, AB üyeliðine
hazýr ve uluslararasý ekonomik açýlýmlarý çok baþarýlý bir ülke olmaktýr. Bu durum üyelik sürecinden
baðýmsýz olarak da Türkiye toplumunun yaþam standartlarýnýn yükselmesi anlamýna gelecektir.
Bu çerçevede;
1. AB sürecinin genel yönetimi siyaset üstü bir platforma taþýnmalýdýr. Siyaset üstü bu platforma
baðlý olarak, TBMM, akademi ve medyadan daha geniþ bir katýlýmla iç ve dýþ iletiþim kurullarý
oluþturulmalýdýr.
2. Türkiye AB üyelik sürecini mümkün olan en kýsa sürede tamamlamak amacýyla, AB'ye katýlým
için gerekli teknik kriterleri en kýsa sürede yerine getirirken, müzakerelerin önündeki siyasal
engelleri kaldýrmak için çok yönlü bir diplomasi yürütmelidir. Tüm müzakere baþlýklarýna
yönelik mevzuat uyumunun somut bir takvimle hýzlandýrýlmasý ve özellikle baþlýklarýn açýlýþ
kriterlerinin ivedilikle yerine getirilmesi önemlidir.
3. Türkiye'nin yalnýzca KKTC'ye yönelik izolasyonlara baðlý ve esnek olmayan bir politika
uygulamasý risklidir. 2011 yýlýnýn siyasal takvimi çerçevesinde Kýbrýs'ta taraflar arasýnda devam
eden müzakereler sorunun tüm taraflarýnca desteklenmeli, AB'nin de sorunun çözümüne
katkýda bulunmasý gerektiði her seviyede dile getirilmelidir.
4. Üyelik müzakereleri öncesi süreçte olduðu gibi, AB'ye üyelik için de bir hedef tarih tespit
edilmesi için baský yapýlmalýdýr. Bu, gerekli reformlar açýsýndan saðlýklý bir zamanlama çýpasý
oluþturacaktýr.
5. Avrupa kamuoylarýný üyeliðe hazýrlayýcý iletiþim çalýþmalarý belirli bir sistematik içinde uzun
vadeli bir þekilde yürütülmelidir.
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Özetle, 2011 genel seçimlerine girecek tüm siyasal partilerin:
 Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ekonomik, toplumsal ve siyasal yönden önemine,
 Teknik açýlýþ kriterlerinin yerine getirilmesi için somut bir plan ve takvim oluþturulmasýna,
 Kýbrýs sorununun AB müzakerelerinin önünde bir engel olmaktan çýkarýlmasýna,
 Somut bir katýlým tarihi tespit edilmesi için çalýþýlmasýna,
 Türkiye'nin AB üyeliði fikrine gerek Avrupa, gerekse Türk kamuoylarýnýn iletiþim çalýþmalarýyla
hazýrlanmalarýnda yarar görülmektedir.
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3. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÜYÜME SÜRECÝNE ULAÞAN TÜRKÝYE
Türkiye, 2001 krizi sonrasý, siyasetin yarattýðý aðýr belirsizlik ortamýndan kurtulmuþtur. Üstelik
bu dönemde büyümenin önündeki dýþ tasarruf gereði de büyük ölçüde ortadan kalkmýþ ve Türkiye
tarihinde görülmemiþ bir kesintisiz büyüme dönemine girmiþtir; kriz sonrasýndaki baþarýlý finansal
sektör yeniden yapýlandýrýlmasý, aslýnda baþarýlý reform sürecinin en kilit unsrudur.
Bu ortam, uzunca süredir baþarýlamayan kamu maliyesinin konsolidasyonuna olanak saðlamýþ
ve kamu maliyesi dengeleri büyük ölçüde sürdürülebilir ölçütlere yaklaþmýþtýr. Keza para politikasýnda,
gerek baðýmsýz merkez bankacýlýðýnýn kurumsallaþtýrýlmasý, gerekse rekabetçi piyasa ekonomisi ile
tutarlý "dalgalý kur politikasý" tercihi Merkez Bankasýnýn kendisinden beklenen performansý
sergilemesine olanak vermiþtir. Saðlanan siyasi istikrar, baþarýlý kamu maliyesi ve para politikasý
bileþimi 40 yýllýk yüksek enflasyon sürecini bertaraf ederek, Türkiye'de tek haneli enflasyonlarýn
tecrübe edilebilmesini saðlamýþtýr. Bu geliþme bizatihi, iþ ve yatýrým yapma ortamýný olumlu etkileyen
bir unsur olarak görülmelidir.
Türkiye, 2002-2007 döneminde yýllýk ortalama % 7 civarýnda büyürken, özel sektör yatýrýmlarý
yýllýk ortalama % 20 civarýnda büyümüþtür. Ayný dönem içinde kamu kesimi borç stokunu önemli
derecede azaltmýþ, kompozisyonunu düzeltmiþ ve vadesi de uzatamýþtýr. Keza ayný dönem, zaten
sýnýrlý olan özel sektör tasarruflarýnýn süratle düþtüðü, hem þirketler kesiminin hem de hane
halklarýnýn yüksek oranda borçlandýðý bir yeni dönem olarak da iþaret edilmelidir.
2008 yýlý itibariyle, kamu maliyesinde gözlenen bazý sapmalar, dünya ekonomisinde gözlenen
yavaþlama ve Türkiye ödemeler dengesinin önemli ve saðlam finansman araçlarýndan biri olan
"doðrudan yabancý sermaye" giriþlerindeki azalma, gerek büyüme, gerekse enflasyonda performans
düþüklüklerine neden olmuþtur. Üstelik tüm büyüme döneminde düþürülemeyen iþsizlik oraný,
uygulanan programýn baþarýsý açsýndan önemli bir tartýþma alaný olarak önemini korumaktadýr.
Hükümet ve ekonomik aktörler, 2008 son çeyreðinde baþlayan ve 2009 yýlýnda derinleþen küresel
iktisadi kriz ile baþarýyla mücadele etmiþlerdir ve 2010 yýlýnda önemli bir toparlanma elde edilmiþtir.
2009 baþýnda krizin boyutu ile ilgili tartýþmalara biraz geç girilmiþ olmasýna raðmen gerek para ve
maliye politikalarýnýn optimal karýþýmý gerekse iþ dünyasýnýn zamanlý ve rasyonel politika tercihleri
2010 yýlýnda hýzlý bir toparlanmayý saðlayabilmiþtir.
Büyük ölçüde geliþmiþ-sanayileþmiþ ülke gruplarýndaki finansal zafiyete baðlý olarak baþlayan
küresel kriz henüz atlatýlabilmiþ deðildir. Özellikle Avro bölgesinde finansal zayýflýklar devam
etmektedir. Avro ve Kuzey Amerika bölgesinde gözlenen toparlanmaya raðmen bu bölgelerde
potansiyel büyüme oranlarýna 2 sene gibi bir sürede ulaþýlmasý beklenmektedir.
Kuzey Afrika ve Ortadoðu bölgesindeki siyasi çalkantýlar, enerji fiyatlarýndaki yükselme ve son
olarak Japonya'da ortaya çýkan felaket dünya ekonomisindeki toparlanma sürecini biraz daha
belirsiz hale sokmakla birlikte, toparlanma süreci önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin de içinde
bulunduðu geliþen piyasa ekonomilerinin öncülüðünde devam edecektir.
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Türkiye ekonomisini de önümüzdeki dönemde,
 Sanayileþme sürecinin derinleþerek devam etmesi (açýklanan Sanayi Stratejisi belgesinin
geliþtirilerek etkili uygulanmasý),
 Rekabet gücünün artýrýlmasý,
 Ýþsizlik oranýný makul bir düzeye çekilmesi,
 Ýklim deðiþikliði ile mücadele edilmesi,
 Kayýt dýþý ekonomik faaliyetlerin sýnýrlandýrilmasý,
 Düþük karbonlu ekonomik modele geçilebilmesi,
 Kadýnýn iþgücüne katýlým oranýnýn arttýrýlmasý,
 Eðitimin kapsamý, nitelik ve içerik olarak geliþtirmesi ve bölgesel kalkýnmýþ farklarýnýn
azaltýlmasý,
 AB üyeliðine ulaþýlmasý
amacýyla, hem makro ama özellikle mikro alanda bir dizi politika tercihine ve baþarýlý uygulamasýna
ihtiyaç vardýr.
Makro ekonomik alanda elde edilen baþarý önemlidir. Bu baþarýnýn artýrýlarak sürdürülebilmesi
için;
 Baðýmsýz merkez bankacýlýðý anlayýþýnýn derinleþtirilmesi,
 Faiz dýþý kamu harcamalarýnýn düþürülmesi ve faktör verimliliðini artýran üst ve alt yapý
harcamalarý baðlamýnda önceliklendirilmesi,
 Vergi mevzuatýnýn özlü, kýsa, anlaþýlabilir bir reforma tabi tutulmasý ve dolaylý vergi gelirlerinin
nispi olarak azaltýlmasý,
 G20 oluþumunda Türkiye'nin hak ettiði etkili bir konumun elde edilmesi,
 Kayýt dýþý ekonomi ile mücadelenin, topluma yaygýnlaþtýrarak þeffaf ve hasap verebilir bir
þekilde yürütülmesi,
 Düzenleyici Kurum anlayýþýnýn geliþtirilmesi ve piyasa oyuncularýnýn bu yapýlarda konumlarýnýn
güçlendirilmesi,
 Finansal sistemde elde edilen saðlam duruþun konsolidasyonu, ihtiyacý vardýr.
Yukarýda belirtilen makro ekonomik öneriler sürdürülebilir büyümenin ön koþullarýdýr, ancak
yeterli koþullarý deðildir. Sürdürülebilir büyümenin temel gereklilikleri, TÜSÝAD raporlarýnda
ve mevcut Yönetim Kurulu programýnda yer aldýðý gibi "mikro ekonomik" karaktere sahiptir.
Türkiye'nin arzu ettiði refah ve sosyal sürdürülebilirlik, ekonomimizin görülebilir gelecek için
yýllýk ortalama % 6 civarýnda büyümesini öngörmektedir. Bu hedefin mikro reform alanlarýn tümünü
"üretkenlik tabanlý büyüme" olgusu altýnda iþlemek ve anlamak mümkündür. Temel olarak üretilen
mal ve hizmetlerin daha yüksek rekabet gücüne sahip olmasýný saðlayacak tüm seçenekler,
ekonomi genelinde veya sektörel olarak üretkenlik düzeyini artýracak politikalardýr.
5 Ocak 2011 tarihinde açýklanan "Sanayi Stratejisi" belgesi, sektörel deðerlendirmeler dýþýnda,
aslýnda tüm yatay nitelikteki mikro reform alanlarýný kapsamaktadýr. Ancak bu reform alanlarýnýn
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ve politikalarýn baþarýyla ve uygun sýralamada uygulanmasý sürecin baþarýsý için esas teþkil etmektedir.
Yatay sanayi stratejisi alanlarý dýþýnda, merkezi otoritenin sektörel tercihlerde bulunmasý sürdürülebilir
deðildir ve rekabetçi piyasa ekonomisine aykýrýdýr. Sanayi stratejisi baðlamýnda ele alýnabilecek
devlet yardýmlarý ise tüm sektörleri yatay olarak etkileyecek þekilde;
 Yüksek katma deðer oranlarýný yakalamamýza destek olacak teknoloji üretimi, seçimi ve
kullanýmý desteklerini,
 Ýnovasyon kapasitesini artýran bölgesel kümeleþme desteklerini (ki bu, bölgelerimiz arasýndaki
geliþmiþlik farklarýnýn giderilmesi için de esastýr),
 Sektör ve bölge ayrýmý gözetmeksizin, özellikle beþeri veya fiziki altyapýya yönelik olaðanüstü
yüksek yatýrým gerektiren proje desteklerini kapsamalýdýr.
Bu çalýþmanýn sonunda, ilgili mikro reform alanlarý, yani üretkenlik seviyesini ve rekabet gücünü
artýracak reform alanlarý tüm ayrýntýlarý ile ele alýnmýþtýr. Reform alanlarý; vergi mevzuatýndan yatýrým
ortamýna, fikri haklar mevzuatýndan çalýþma hayatýna kadar uzanmaktadýr. TÜSÝAD olarak önümüzdeki
dönemin ekonomik baþarýsýnda en önemli unsurun, iþ ve yatýrým yapma ortamýný da içine alan bu
mikro reform alanlarý olacaðýný öngörmekteyiz ve beklentimiz ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile
iþbirliði içinde, zamanlý, sýralý ve þeffaf bir mikro reform ataðýdýr.
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4. DÜÞÜK KARBONLU EKONOMÝYE
GEÇÝÞ YOLUNDA TÜRKÝYE
TÜSÝAD açýsýndan iklim deðiþikliði, çalýþma programýnýn uzun erimli 10 önceliði arasýnda yer
alan temel bir konudur. Özel sektörü temsilen Ýklim Deðiþikliði Koordinasyon Kurulu'nun (ÝDKK)
da bir üyesi olan TÜSÝAD, Türkiye'nin ulusal ve uluslararasý iklim politikalarýný oluþturmasý
çalýþmalarýna katkýda bulunmaktadýr.
Ýklim deðiþikliði ile mücadele, sadece çevre politikalarýný ilgilendiren bir konu deðildir. Ýklim
deðiþikliði ile mücadele politikasý, enerji, ulaþtýrma, sanayileþme, yatýrým alanlarý, dýþ ticaret, yerel
yönetimler, saðlýk, bölgesel kalkýnma ve tüketici haklarý gibi çok çeþitli alanlarý ilgilendirmektedir.
Birçok sektörü yatay kesen ve hemen hemen tüm sektörleri ve politikalarý ilgilendiren çevre konularý
entegre bir yaklaþým ve vizyoner bir bakýþ açýsý ile ele alýnmalýdýr.
Önlem alýnmadýðý takdirde, 2050 yýlýna kadar iklim deðiþikliði ile ilgili hiçbir þey yapmamanýn
bedelinin, dünyanýn 4-6 derece ýsýnmasý ve bu doðrultuda küresel ekonominin kuraklýk, ormansýzlaþma,
çölleþme, susuzluk, tayfun ve sel gibi doðal felaketlerin artmasý gibi faktörlere baðlý olarak yýllýk
ortalama % 5 küçülmesi olacaðý artýk kabul görmüþ bir öngörü haline gelmiþtir. Türkiye de,
bulunduðu coðrafya itibari ile iklim deðiþikliðinin etkilerine karþý son derece kýrýlgan bir konumdadýr.
Çevre ve iklim deðiþikliði politikalarýnýn sanayici açýsýndan önemi ise, ulusal ve uluslararasý
pazarlardaki rekabet gücüne etkisi ve çevreyle dost bir ekonomik kalkýnmanýn baþarýlmasýdýr.
Düþük karbonlu ekonomiye geçiþ, yarattýðý fýrsatlarýn yaný sýra ciddi maliyetleri de beraberinde
getirecektir. Son yapýlan çalýþmalara göre emisyon azaltmanýn yýllýk küresel maliyetinin 200 milyar
dolar olacaðý tahmin edilmektedir. Zira, bu maliyetin ancak küçük bir kýsmýnýn uluslararasý fonlardan
saðlanmasý mümkün olabilecektir. Bu durumda özellikle geliþmekte olan ülkelerin düþük karbonlu
kalkýnma plan ve stratejileri geliþtirerek düþük karbonlu teknoloji ve yatýrýmlarý hýzlandýrmalarý
gerekmektedir. Baþka bir deyiþle, kýsa vadeli maliyetler ancak uzun dönemli faydalar ile dengelenebilir.
Türkiye, Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi içerisinde yanlýþ konumlandýrýlmasýndan dolayý
iklim deðiþikliði konusunda ülke içinde ve dýþýnda pozisyon almakta gecikmiþtir. Kyoto Protokolü'nü
ise 2009 yýlýnda onaylayan ülkemizde sürecin büyük bir kýsmýnda iklim politikalarýna iliþkin yurtiçi
ve yurtdýþýnda somut adýmlar atýlamamýþ olmasý ise Türkiye'nin müzakere sürecinde etkili bir aktör
olamayýþýna neden olmuþtur.
Son 20 yýlda sanayileþmesi hýz kazanan ülkemizin iklim deðiþikliði konusundaki tarihsel
sorumluluðu, geliþmiþ ülkelere kýyasla çok daha azdýr. Dolayýsýyla, kiþi baþýna düþen sera gazý
emisyon oraný da düþüktür. Ancak, Türkiye'nin toplam sera gazý emisyonlarý 1990-2008 yýllarý
arasýnda % 119 artýþ göstermiþtir. Enerji sektörü sera gazý emisyonlarýndaki % 78'lik payý ile bu
artýþta en büyük rolü oynamaktadýr.
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Ülkemizin kiþi baþýna düþen milli geliri ve sanayileþme seviyesi göz önünde bulundurularak,
2012 sonrasý yeni oluþturulacak iklim rejiminde geliþmiþ ülkeler düzeyinde bir emisyonazaltým
yükümlülüðü almasý beklenmemelidir. Ekonomik ve sosyal refah düzeyimizin geliþmiþ ülkeler
seviyesine ulaþmasý için Türkiye ekonomisinin yýllýk en az % 5-6 civarýnda büyümesine ihtiyaç
vardýr. Bununla birlikte hedeflenen büyüme oranýna baðlý olarak oluþacak emisyon artýþýný azaltmaya
yönelik çalýþmalar yapýlmasý þarttýr.
Çevre ve Orman Bakanlýðý Türkiye'nin AB Çevre faslýna uyumunun, süreç boyunca ülkemize
maliyetinin 60 milyar EURO olacaðýný açýklamýþtýr. Bu rakamýn 18 milyar EURO'sunun özel sektör
tarafýndan üstlenilmesi beklenmektedir. Ýklim deðiþikliðine uyum ve emisyon azaltýmý için alýnacak
önlemlerin ise toplam maliyetinin yaklaþýk % 85'inin özel sektör tarafýndan karþýlanacaðý ifade
edilmektedir. Uyum sürecinde özel sektörün konumu yeniden gözden geçirilmeli ve bu önlemlere
iliþkin toplumsal mutabakat saðlanmalýdýr. Bu doðrultuda, çevre ve iklim deðiþikliði politikalarýna
uyumun, ulusal ve uluslararasý pazarlardaki rekabet gücü üzerindeki etkisinin de iyi deðerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu çerçevede:
 Kamu ve özel sektör gerekli envanter, veri ve bilgi çalýþmalarýný tamamlayarak maliyet-fayda
analizleri yapmalý,
 Kýsa, orta ve uzun vadede geliþtirilecek strateji ve eylem planlarý hazýrlanmalýdýr. Bu süreçte,
iklim deðiþikliðine uyum ve emisyonazaltýmý konusunda gerekli yatýrýmlarý yapmasý beklenen
özel sektör ile kamu arasýndaki iþbirliði ve dayanýþma azami önem arz etmektedir.
 Enerji tasarrufu ve enerji verimliliðini artýrýcý önlemler alýnmalý,
 Yenilenebilir ve düþük karbonlu enerji üretim kapasitesi geliþtirilmeli,
 Üretimde çevre dostu teknoloji ve tekniklerin kullanýmý ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir.
AB Çevre mevzuatýna uyum sürecindeki diðer ülkeler müzakere pozisyonlarýnda gerekli yatýrýmlarý
ve AB fonlarýndan yararlanma gereksinimlerini ön plana çýkartmaktadýr. Türkiye de AB Çevre
Mevzuatýna uyum sürecinde ciddi yatýrým kararlarý ve maliyetler ile karþý karþýya kalacaktýr. Türkiye'nin
kiþi baþýna düþen milli geliri göz önüne alýndýðýnda, bahse konu yatýrýmlarý karþýlamak için gerekli
finansman kaynaklarýndan yararlanýlmasý saðlanmalýdýr.
Sera Gazý Emisyon Envanter ve Kayýt Sistemi
Son dönemde, iklim deðiþikliði konusunda kapasite geliþtirmeye yönelik adýmlar atýlmýþ olsa
da, bu politikalarýn etkili bir þekilde uygulayabileceði düzeye henüz ulaþýlamamýþtýr. Bakanlýk, sera
gazý envanter sistemi ve AB Emisyon Ticareti sistemine altyapý oluþturan AB mevzuatýnýn ulusal
mevzuata aktarýlmasý yönünde hazýrlýklara baþlamýþtýr. Türkiye'nin sera gazý emisyon envanteri
konusunda AB uygulamalarýna paralel bir sistem oluþturmasý olumlu ve AB üyelik hedefimizle
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örtüþen bir çalýþmadýr. Kaldý ki, Türkiye AB üyelik sürecinde olmasa dahi, Birleþmiþ Milletler Ýklim
Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi (BMÝDÇS) altýndaki taahhüt ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
için BMÝDÇS metodolojilerine uygun bir sera gazý envanter, ölçüm, izleme ve doðrulama sistemine
sahip olmak durumundadýr.
Ancak 2012 sonrasý uluslararasý iklim rejiminin þekli belirsizliðini korumaktadýr. Halihazýrda
Türkiye'nin AB üyeliði tarihi konusunda bir anlaþmaya varýlmamýþtýr. Bu doðrultuda, ülkemizin AB
emisyon ticaret sistemine erken bir dönemde dahil olmaktan ziyade, daha kapsayýcý küresel bir
sistemin bir parçasý olmayý tercih etmesi deðerlendirilmelidir.
Karbon Piyasalarý
Karbon piyasasý düzenlemeleri, karbon emisyonlarýnýn piyasa bazlý mekanizmalar yoluyla optimal
maliyetlerle azaltýlmasýný saðlayan çok önemli enstrümanlardýr. Kyoto Protokolü kapsamýndaki
karbon piyasasý olumlu sonuçlar vermiþ olmakla birlikte çok ciddi revizyona ihtiyaç duyar hale
gelmiþtir. Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) de olumlu sonuçlar vermekle birlikte küresel rejimin
geleceðinin belirsizliðinden etkilenmektedir. Bu sistemlerin dýþýnda olan ülkemizde gönüllü karbon
piyasalarýna katýlým hýzlý þekilde yükselmiþ ve buna yönelik bir kayýt sistemi Çevre ve Orman
Bakanlýðý tarafýndan oluþturulmuþtur. Diðer yandan SPK'nýn karbon piyasalarý oluþturulmasý yönünde
hazýrlýklar yaptýðý bilinmektedir. Bu çalýþmalarýn SPK bünyesinde çalýþýlmasý isabetli olmakla birlikte,
Türkiye'nin ulusal iklim deðiþikliði politika ve eylem planlarý ile iç içe yürütülmesi gerekmektedir.
Genel itibariyle Çevre ve Orman Bakanlýðý ile diðer kurum ve kuruluþlar arasýndaki bilgi ve veri
akýþ ve paylaþýmý güçlendirilmelidir.
BM Ýklim Rejiminin Geleceði
Türkiye'nin iklim politikalarý konusunda aktif bir oyuncu olmasýný ve uluslararasý iklim rejiminde
mevcut geliþmiþ-geliþmekte ülke ayrýmýnýn ayný þekilde devam etmesini sorgulamasýný iþ dünyasý
adýna desteklemekteyiz. Söz konusu rejimin, dünya ekonomisinin son 20 yýlda aldýðý ve gelecek
50 yýlda gideceði yönü yansýtacak þekilde düzenlenmesi gereklidir. Bu baðlamda tarihsel sorumluluklar
ve ülkelerin ekonomik düzeyleri göz önüne alýnarak geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm ülkeler taþýn
altýna elini koymalýdýr. Dolayýsýyla, özel sektör ve kamu iþbirliði içerisinde Türkiye'de kalkýnmayý
daha az karbon yoðun hale getirecek tedbirleri belirlemeli ve hayata geçirmelidir.
Bu baðlamda,
Gelecek kuþaklara karþý sorumluluklarýmýz çerçevesinde ülkemizin iklim deðiþikliði ile mücadeleye
ve düþük karbonlu ekonomiye geçmeye yönelik uluslararasý çabalardan uzak kalmamasý gerekmektedir.
Bu baðlamda son iki yýlda Türk heyetlerinin uluslararasý müzakerelerde yürüttüðü etkili ve koordineli
çalýþmalarý desteklemekteyiz. Bunun en önemli göstergesi de Cancun'da yapýlan BMÝDÇS 16. Taraflar
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Konferansý'nda Uzun Dönemli Ýþbirliði Çalýþma Grubu Sonuç Belgesi'nde Türkiye'nin özel konumunun
yer almasýdýr. Kazanýlmýþ olan bu zeminin korunarak daha da ilerletilmesi gerekmektedir. Bu,
Türkiye'nin kendi gelir grubundaki ülkeler ve uluslararasý ekonomik düzlemdeki rakiplerinden
daha dezavantajlý bir duruma düþmesinin engellenmesi için kritik öneme sahiptir.
Türkiye'nin düþük karbonlu ekonomiye geçiþ hedefi ile uyumlu olarak daha kapsamlý, gerçekçi
ve iþlevsel bir strateji oluþturmasý gerekmektedir. Bu hedefe ulaþmada çevre ve iþ dünyasý örgütleri
ortak bir hedef, vizyon ve sorumluluk etrafýnda çalýþmalýdýr.
Bu çerçevede, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan politika, strateji ve eylem
planý çalýþmalarýnýn:
1. Sürdürülebilir kalkýnma prensipleri doðrultusunda,
2. Ülkemiz ekonomisinin büyüme ivmesine ket vurmayacak bir anlayýþla,
3. Uluslararasý müzakerelerde Türkiye'nin pozisyonunun güçlenmesine katký yapacak þekilde
ivedilikle sonuca ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.
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5. ÜRETKENLÝK DÜZEYÝ ARTMIÞ TÜRKÝYE
(Mikro Reform Alanlarý)
KONU
A. Vergi

SORUN

ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

1.Vergi tabanýnýn geniþletilmesi

a. Kayýtdýþý ekonomik faaliyetlerin kayýt
içine alýnmasýný özendirecek; kayýtlý kesimi
maðdur etmeyecek düzenlemeler hayata
geçirilmedir.
b. Vergi denetim kapasitesi daha etkili
ve güçlü hale getirilmelidir.

2. Dolaylý vergilerin yeniden
düzenlenmesi

a. Yatýrým maliyetlerinin ve kayýtdýþýlýðýn
azaltýlmasýna yönelik olarak, damga vergisi
ve harç uygulamalarý gözden geçirilmelidir.
b. Finans þirketlerinde ortaya çýkan
haksýz rekabetin ortadan kaldýrýlmasý için,
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV)
kaldýrýlýp KDV Kanunu'nun kapsamýna
alýnmalýdýr.
c. Vergi sisteminin istikrarý ve kalýcýlýðý,
sýklýkla deðiþtirilen tarifeler ve oranlar
üzerinden tesis edilemez. Bu nedenle,
vergi gelirlerinin çok büyük bir kýsmýný
teþkil eden dolaylý vergi gelirlerinin, gelir
arttýrma amacýyla sýklýkla deðiþtirilmesine
son verilmelidir.

3. Verginin öngörülebilirliðinin
oluþturulmasý ve vergi
incelemelerinde mükellef haklarýný
öncelikli olarak koruyucu
düzenlemelerin yapýlmasý

6009 sayýlý Kanun ile getirilen standartlarýn
saðlýklý bir þekilde uygulanmasý
saðlanmalýdýr. Kayýtdýþýlýðýn yaygýn olduðu
alan ve sektörleri hedef alan risk bazlý
seçimlerle belirlenen mükellefler öncelikli
olarak incelenmelidir.

4. Transfer fiyatlandýrmasý
a. Transfer fiyatlandýrmasýna iliþkin ikincil
müessesesinin etkili bir þekilde iþler mevzuatýn tamamlanmasýna yönelik
hale getirilmesi
çalýþmalara devam edilmelidir.
b. Maliye Bakanlýðý'nýn bu konu ile ilgili
idari kapasitesi güçlendirilmelidir.
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B. Kayýtdýþý

1.Kayýtiçi faaliyetlerin
Ekonomi ile özendirilmesi

a. Ýstihdam üzerindeki kýdem tazminatý
yükü kazanýlmýþ haklarý koruyarak
hafifletilmelidir.

Mücadele

b. Ýstihdam mevzuatý güvenceli esneklik
anlayýþýyla gözden geçirilmelidir.
2. Ekonominin kayýtiçi istihdam
yaratma potansiyelinin
güçlendirilmesi

a. Giriþimciliðin geliþmesini sýnýrlayan
mevzuat ve uygulamalar gözden
geçirilmelidir.
b. Kamu ile sanayi kesiminin arasýnda
kurumsal stratejik istiþare mekanizmasý
düzenli olarak çalýþtýrýlmalýdýr.
c. Mesleki eðitim ve okul sonrasý eðitim
olanaklarý arttýrýlmalýdýr.
d. KOBÝ desteklerinin daha verimli
kýlýnmasýný saðlayacak saðlýklý bir KOBÝ
tasnifi ve envanterinin oluþturulmasý
gereklidir.
e. KOBÝ'lerin kayýtlý ekonomide istihdam
yaratma kapasiteleri artýrýlmalýdýr. Bu
baðlamda, KOBÝ'lerin yeterli ve ucuz
krediye eriþimleri saðlanmalý ve kayýt içine
girmelerini cazip kýlmak amacýyla geçici
vergi indirimleri ve/veya destekleri hayata
geçirilmelidir.

3. Kayýtdýþý ekonomiyle
mücadeleye yönelik denetim
kapasitesinin güçlendirilmesi ve
yaptýrýmlarýn aðýrlaþtýrýlmasý

a. "Kayýt Dýþý Ekonomiyle Mücadele
Strateji Eylem Planý"nda yer alan veri
tabaný paylaþýmý ile ilgili tüm faaliyetlerin
eþgüdümü saðlanmalýdýr.
b. Tüm birey ve kurumlarýn kamu ile olan
iliþkilerinde bir Pivot Referans No
(Vatandaþlýk No, Sicil No) kullanýlmalýdýr.
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c. Gelir Ýdaresi ve SGK'nýn idari kapasitesi
güçlendirilmelidir.
d. Kayýtdýþý faaliyetlere karþýlýk yaptýrýmlar
aðýrlaþtýrýlmalýdýr ve cezalara yönelik
tekrarlayan aflar yoluyla kayýtdýþýlýk
özendirilmemelidir.

4.Kayýtdýþý ile mücadelede
toplumsal mutabakatýn
güçlendirilmesi

a. Kamu ve sivil kesimlerin iþbirliði ile
tüm paydaþlarýn dahil edileceði bütünsel
ve kapsayýcý bir iletiþim kampanyasý
geliþtirilmeli ve uygulamaya konulmalýdýr.
b. Toplumda, kayýtdýþýlýðýn istihdam
yarattýðý ve ekonomiyi dýþsal þoklara karþý
koruyan bir sünger vazifesi gördüðü
biçimindeki bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi
yönünde çalýþýlmalýdýr.
c. Kayýtdýþýlýðýn verimlilik, rekabet gücü
ve beþeri sermaye kalitesinin arttýrýlmasýnýn
önünde bir engel olduðu, sürdürülemezliði
ve özellikle KOBÝ'lere olan maliyeti
vurgulanmalýdýr.

5. Kayýtdýþý ile mücadelede
kurumsal iþbirliðinin
güçlendirilmesi

a. "Kayýt Dýþý Ekonomiyle Mücadele
Strateji Eylem Planý 2008-2010" çalýþmasýnýn
güncellenmesi hýzla tamamlanmalýdýr.
b. Eylem planýnda belirtilen faaliyetler ile
ilgili, sorumlu kamu kuruluþlarýnýn üçer
aylýk dönemler itibariyle Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý'na sunduklarý raporlar kamuoyu
ile paylaþýlmalýdýr.

C. Sanayi

1.Sanayinin Rekabet Gücünün
Politikalarý Artýrýlmasý
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a. Rekabet bir teþvik konusu deðildir.
Devlet teþvikleri gelir daðýlýmý, bölgesel
kalkýnmýþlýk farklýlýklarýnýn giderilmesi ve
teknolojik alt yapýnýn güçlendirilmesine
yönelik olarak geçici ve sonucu ölçülebilir
mahiyette uygulanmalýdýr.
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Türkiye, yüksek nüfus yapýsý ve
doðal kaynak potansiyeli göz
önüne alýndýðýnda, sanayi
faaliyetleriyle daha yüksek katma
deðer üretmek ve istihdam
yaratmak zorunda olan bir
ülkedir. Ancak baþta KOBÝ'ler
olmak üzere düþük verimlilik,
sermaye eksikliði, finansmana
eriþim, kayýtdýþýlýk gibi sorunlar
ve rakip ekonomilere kýyasla
maliyetlerin yüksekliði, sanayinin
uluslararasý rekabet gücünü
düþürmektedir.

b. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir
büyümeyi güçlendirebilmek için yüksek
katma deðer yaratan ileri teknoloji
sektörlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

2.Veri kýsýtý problemi

a. Sanayi Bakanlýðý'nýn üzerinde
çalýþmakta olduðu Sanayi Bilgi Sistemi bir
an önce tamamlanarak kamuoyu ile
paylaþýlmalýdýr. Milli gelir hesaplarýna,
politika planlarýna ve etki analizlerine
katký saðlayacak olan böyle kapsamlý bir
envanter, girdi-çýktý (input-output)
tablosunun yýllýk bazda güncellenmesine
de olanak saðlayacak daha saðlýklý bir
sanayi politikasýnýn oluþturulmasýný
destekleyecektir.

Gerçekçi ve uygulanabilir sanayi
politikalarýnýn tesis edilmesinde
güvenilir ve güncel verilere eriþim
hayati önem taþýmaktadýr.

c. Sanayinin rekabet gücünün artýrýlmasý
için enerji maliyetleri, istihdamýn üstündeki
yükler ve diðer görünmeyen maliyetler
azaltýlabilir ve azaltýlmalýdýr.
d. Þirket hayatýný ilgilendiren mevzuat ile
mülkiyet ve lisans konularýndaki hukuki
uygulamalar, giriþim serbestisini
destekleyecek yönde geliþtirilmelidir.

b. Ekonomiyi arz tarafýndan ölçerek uzun
vadeli yapýsal planlama ve hedefleme
yapabilmek için ayrýntýlý bir sermaye stoku
serisinin oluþturulmasý gerekmektedir.
c. Ekonomi politikalarýnýn daha þeffaf ve
gerçekçi bir þekilde deðerlendirilebilmesi
için resmi istatistik programýný hazýrlamalý
ve resmi istatistik ihtiyaçlarýný tespit etmek
amacýyla kurulan Ýstatistik Konseyi'nde,
özel sektör temsilcilerine de yer
verilmelidir.

38

KONU

SORUN

ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ
d. 8 Mart 2007 tarihinde 59 sektör
ayrýntýsýnda kamuoyuna açýklanan 2002
yýlýna ait girdi-çýktý (input-output)
tablosunun güncellenmesi gerekmektedir.

3.Kilit Kolaylaþtýrýcý Teknolojiler
AB tarafýndan kilit kolaylaþtýrýcý
teknolojiler nanoteknoloji, mikro
ve nanoelektronik, geliþtirilmiþ
gereçler, fotonik ve biyoteknoloji
olarak belirlenmiþtir.

a. Ekonomik potansiyel, katma deðer
yaratma, teknoloji yoðunluðu ve sermaye
yoðunluðu gibi faktörler göz önüne
alýnarak kilit kolaylaþtýrýcý teknolojiler
belirlenmelidir.
b. Bu teknolojiler inovasyondan satýþa
kadar olan deðer zinciri sürecinde
sanayinin rekabetçiliðini artýracak þekilde
desteklenmelidir.

4.Devlet Desteklerinin
Ýzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkýnda Kanun

Devlet Desteklerinin Ýzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkýnda Kanun rekabet
ortamýnýn meþruiyeti için bir an önce
uygulamaya geçirilmelidir. Devlet
desteklerinin nasýl, ne süreyle ve ne kadar
verildiðine iliþkin envanterin þeffaflýk ve
hesap verilebilirlik ilkeleri doðrultusunda
hazýrlanmasý gerekmektedir.

5.Teþvikler

a. Türkiye'de rekabetçiliðin saðlanabilmesi
için kayýt içi faaliyetlerin özendirilmesi
gerekmektedir.
b. Teþvik sisteminde büyük yatýrýmlarda
gözetilen sektörel ayrýmlar kaldýrýlarak
sadece yatýrýmlarýn büyüklüðü
gözetilmelidir.
c. Verilen teþviklerin geri dönüþüm süreci
ivedilikle takip edilmeli ve yeni dönemde
teþvik kararlarýnýn daha saðlýklý bir þekilde
alýnabilmesi için Devlet Desteklerinin
Ýzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkýnda
Kanun mahiyetinde bir sistem
oluþturulmalýdýr.
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5. "Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Karar"ýn revizyonu

Devlet yardýmlarýnýn piyasa ekonomisi
normlarýndan uzaklaþmamasýna azami
dikkat göstermek gerekmektedir. Bu
çerçevede, yatýrým teþviklerinin:
a. Yüksek katma deðer oranlarýný
yakalamamýza destek olacak teknoloji
üretimi, seçimi ve kullanýmý desteklerini,
b. Ýnovasyon kapasitesini artýran bölgesel
kümeleþme desteklerini- (ki bu,
bölgelerimiz arasýndaki geliþmiþlik
farklarýnýn giderilmesi için de çok
önemlidir.)
c. Sektör ve bölge ayrýmý gözetmeksizin,
özellikle beþeri veya fiziki altyapýya yönelik
olaðanüstü yüksek yatýrým gerektiren proje
desteklerini kapsamasý gerekmektedir.

D. Bölgesel

1.Bölgesel Geliþmiþlik
Geliþmiþlik Farklarýnýn giderilmesi

Farklarý

Bölgeler arasý geliþmiþlik farklarý
sürdürülebilir büyüme önünde
önemli bir engel oluþturmaktadýr.
Eþitsiz büyüme, sadece bölgeler
arasýndaki farklarýn açýlmasýna
deðil, ayný zamanda büyümenin
sürdürülebilir kýlýnmasý ve iþsizlik
sorununa kalýcý çözüm
bulunmasýnýn da önünde engel
oluþturmaktadýr.

a. Tüm bölgelerimizinpotansiyellerinin iþ
ve yatýrým yapma olanaklarý açýsýndan en
üst seviyede ortaya çýkarýlmasýna yönelik
bir bölgesel kalkýnma stratejisi
benimsenmeli, bu bölgesel strateji sanayi
stratejisi ile uyumlu olmalýdýr.
b. Baþarýlý bir bölgesel kalkýnma stratejisi
için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu baðlamda bölgesel
kalkýnma ajanslarý güçlendirilmeli ve yerel
sivil toplum örgütleri ile iþbirliði
saðlanmalýdýr.
c. Bölgesel iþ dünyasý temsilcilerinin
bölgesel geliþme politikalarýnýn oluþum
ve uygulanma aþamalarýna daha fazla
müdahil olmalarý saðlanmalýdýr.

40

KONU

SORUN

ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ
d. Bölgesel kalkýnma sürecinde göç
önemli bir unsurdur. Göç dinamiðini
teþvik programlarýnýn içinde
deðerlendirmek gerekmektedir.

2. Bölgesel Geliþme Stratejisi
oluþturulmasý

Bölgesel Geliþme Stratejisi aþaðýda yer
alan konularý sistematik ve kapsamlý bir
þekilde ele almalýdýr:
a. Bölgenin fiziki altyapý, kalifiye iþgücü,
teknik ve organizasyonel know-how,
giriþimci kapasitesi, sosyal ve kurumsal
yapý, yerel kimlik gibi faktörlerinin nitelik
ve nicelikleri,
b. Bölgenin potansiyelini engelleyen
uzaklýk, idari engeller, eðitimli iþgücü,
cazip olmayan sosyal çevre vb. faktörler,
c. Bölgeler bazýnda, sosyal, ekonomik,
beþeri ihtiyaç ve öncelikler,
d. Bölgesel ekonomik kalkýnmaya katkýsý
en dolaysýz olabilecek projeler,
e.Bölgeler arasýnda entegrasyonu
saðlayacak ve ucuzlatacak ulaþtýrma
projeleri,
f. Bölgelerde gençlere, kadýnlara, yaþlýlara
dönük özel program ihtiyaçlarý,
g. Bölgelerde modern sivil toplum
örgütlenmeleri ve bu örgütlerin
kurumsallaþmalarý,
h.Yerel bilginin kullanýlmasý, merkezi
hükümetin ve bölgesel kalkýnma amacýyla
oluþturulmuþ kurumlarýn, yerel yönetimler
ve diðer yerel aktörlerle etkili iþbirliði.
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3. Kalkýnma Ajanslarýnýn
kamu aðýrlýklý yapýsý

a. Kalkýnma Kurullarý aracýlýðý ile
katýlýmcýlýðýn artýrýlmasý için mekanizmalar
geliþtirilmesi gerektiði gibi, Ajanslarýn daha
sivil bir yapýya kavuþmasý için de
mevzuatta deðiþikliðine gidilmelidir.

Mevcut mevzuat çerçevesinde,
Kalkýnma Ajansý yapýsý kamu
aðýrlýklýdýr. Sivil katýlýmýn olduðu
Kalkýnma Kurullarýnýn etkisi ise
çok sýnýrlý kalmaktadýr. Sivil
Toplumun seçimle gelebildiði
3 ilde, kamu kurumlarýnýn aday
olmasýna imkan tanýnmaktadýr.

b. Yönetim Kurulu'nda sýnýrlý sayýda üyelik
için seçim yapýlan 3 ilde (Ankara, Ýstanbul
ve Ýzmir) kamu kurumlarýnýn seçime
girmesi engellenmelidir.
c. Ajanslarýn iþ dünyasý ile etkileþimi
geliþtirilmeli, önemi ve iþlevi kamuoyuna
ve iþ dünyasýna daha iyi tanýtýlmalý, Ajanslar
bölgeler için bir yatýrým ofisi gibi çalýþmalý,
hazýrlayacaklarý kalkýnma stratejileri yerel
bilgiyi kullanan bilimsel çalýþmalara
dayanmalýdýr.

E. Giriþimcilik
ve KOBÝ'lerin
Büyüme
Sürecine

1. Giriþimcilerin finans
kaynaklarýna eriþimi
açýsýndan mevcut
seçeneklerin sýnýrlý olmasý

Eklemlenmesi Giriþimciler büyüme evresinde
hem finans mekanizmalarý hem
de idari açýdan mevcut
kaynaklardan yeterince
yararlanamamaktadýr.
Giriþimciliðin finansmanýna
yönelik mekanizmalarýn
çeþitlendirilmesi
ve
yaygýnlaþtýrýlmasý hem erken
giriþimciler hem de KOBÝ'ler için
büyük önem taþýmaktadýr. Bu
alanda özellikle erken dönem
giriþimciliði hem
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a. Bir giriþimci finansman yöntemi olan
"Ýþ Melekleri (businessangels)"nin
yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli teþvik
mekanizmalarý oluþturulmalýdýr.
b. Ü l k e m i z d e k i r i s k s e r m a y e s i
kaynaklarýnýn artýrýlmasý çerçevesinde
yabancý risk sermayesi þirketlerinin
Türkiye'de yatýrým yapmalarý teþvik
edilmelidir.
c. Devlet karlý projeleri destekleyen risk
sermayesi fonlarýný desteklemelidir. Bu
doðrultuda, ekonomiye dýþarýdan
doðrudan yatýrým þeklinde kaynak
yaratmak ve bu kaynaklarýn verimli
iþletilmesini saðlamak gerekmektedir.
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finansal, hem de idari anlamda
destekleyecek mekanizmalar
önem taþýmaktadýr. 2007 yýlýnda
uygulamaya
konulan
TEKNOGÝRÝÞÝM programý bu
alandaki bir örnektir.

d. Bireysel emeklilik fonlarý gibi
kaynaklarýn oluþumu teþvik edilmeli, halka
açýk ve denetlenen yatýrým fonlarýnýn
kurulmasý desteklenmelidir.

2. KOBÝlerin geleneksel
sorunlarýnýn yaný sýra, KOBÝ
meselesinde özellikle, ölçek
konusunun öncelikli olarak
gündeme taþýnmasý

a. Yatay ve dikey entegrasyon niteliði
olan KOBÝ'lerin ayrý ayrý belirlenmesi
gerekmektedir.

KOBÝ'lerin geleneksel sorunlarý
ancak KOBÝlerin doðru tasnifi
ile çözümlenebilir.

b. Yoksulluk ile mücadele politikalarý ile
sanayi politikalarý açýsýndan KOBÝ
yaklaþýmý ayný olmamalýdýr. Her iki politika
açýsýndan da iþletmelere ayný tip KOBÝ
olarak yaklaþýlmasý, kaynaklarýn etkili
kullanýmýný engellediði gibi, baþarý
potansiyeli olan KOBÝ'lerin büyümesi
önünde de bir engel teþkil etmektedir.
c. KOBÝ destek politikasý bir sosyal yardým
politikasý olarak görülmemelidir.
d. B i r K O B Ý t a s n i f p r o j e s i n i n
gerçekleþtirilmesi sureti ile hangi KOBÝ'ye
ne tür ve ne süre ile teþvik saðlanacaðý
konusu ayrýntýlý olarak ele alýnmalýdýr.

F. Altyapý
sektörleri

1. Enerji sektörünün
liberalleþmesinin saðlanmasý

(Enerji/

Enerji piyasalarýnda, özellikle
doðalgaz sektöründe, arzu edilen
Haberleþme)
serbestleþmeye henüz
ulaþýlamamýþtýr. Bu durum
ekonominin toplam verimlilik
düzeyine olumsuz etki yapmakta
ve serbest piyasa yapýsý içerisinde
tam rekabetçi bir enerji

Ulaþtýrma/
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a. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu;
Kanunda öngörüldüðü þekilde, ikincil
mevzuat kapsamýnda ilgili düzenlemelerin
ve tarifelerin oluþturulmasýndan, piyasa
ve sistem iþleyiþinin takibinden ve
denetlenmesinden sorumlu olacak þekilde
tam yetkili bir yapýya kavuþturulmalýdýr.
b. BOTAÞ'ýn mevcut sözleþmelerinin var
olduðu ülkelerden ithalat da dahil olmak
üzere, özel sektör oyuncularý için ithalat
ve koþulsuz olarak serbest býrakýlmalýdýr.
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sektörünün ortaya çýkararak
kaynaklarýn verimli kullanýlmasýný
engellemektedir. Enerji
piyasalarýnýn liberalizasyonu
sürecindeki gecikmeler
dolayýsýyla Türkiye'nin gelecekte
enerji arzý konusunda sýkýntýlar
yaþamasý söz konusudur.

c. Bu çerçevede süresi biten kontratlar
EPDK'nýn koyacaðý kriterler doðrultusunda
özel sektör tarafýndan yenilenerek doðal
gaz piyasasý serbestleþtirilmelidir.
d. BOTAÞ'ýn ithalattaki pazar payýnýn
düþürülmesi ile ilgili takvimin yeniden
belirlenmesi gerekmektedir. BOTAÞ'ýn
pazar payýnýn ilk etapta süratle % 50
seviyesinin altýna ve ardýndan Kanun ile
belirlenen % 20 seviyesine indirilmesi
saðlanmalýdýr.
e. Elektrik ve doðalgaz piyasalarýnda
Maliyet Bazlý Fiyatlandýrma Mekanizmasý
uygulamasý istisnasýz bir þekilde
sürdürülmelidir.
f. E l e k t r i k ü r e t i m t e s i s l e r i n i n
özelleþtirilmesine devam edilmelidir.
g. Yenilenebilir enerji destekleri ayrý
tutularak, özelleþtirme veya diðer amaçlar
doðrultusunda, alým garantileri de dahil
olmak üzere rekabetçi piyasayý bozucu
önlemlere izin verilmemelidir.
h. E þ i t t a r a f l a r a r a s ý n d a a y r ý m
yapýlmaksýzýn, piyasa fiyatlarýnýn çapraz
sübvansiyona izin vermeyecek þekilde
uygulanmasý saðlanmalýdýr.
i. Enerji piyasalarýnýn liberalleþmesi
sürecinde kamu-özel iþbirliði ve diyaloðu
azamiye çýkarýlmalý ve öngörülebilirlik
saðlanmalýdýr.

44

KONU

SORUN

ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

2. Enerjide güzergah ve kaynak
çeþitliliðinin saðlanmasý

a. Ülkemizin konumu ve sýnýrlý doðal
kaynaklarý dikkate alýndýðýnda; hem
kaynaklar açýsýndan hem de ayný kaynaðýn
deðiþik noktalardan temini açýsýndan
çeþitlilik saðlanmasý son derece önemlidir.
Türk sanayiinin uzun dönemli rekabet
gücü ve ülkenin tedarik güvenliði
açýsýndan bu konu hayati önem taþýr.
Ülkemizde elektrik üretiminin aðýrlýklý
olarak tek bir kaynaða baðýmlý olmasý
hem tedarik güvenliðini, hem rekabetçi
yapýyý olumsuz etkileyebilecektir.
b. Önümüzdeki 5 sene içerisinde, 2012
yýlýnda Gazexport-Rusya Federasyonu ile
6 milyar m3 ve 2014 yýlýnda SonatrachCezayir ile 4 milyar m3 olmak üzere
toplam 10 milyar m3'lük ithalat sözleþmesi
sona erecektir. Bahse konu sözleþmelerin
bu konuda yeterli bilgi, deneyim ve
finansal gücü olan özel sektör þirketler
tarafýndan yenilenmesinin önü açýlmalýdýr.
c. Arz güvenliði, dünya fiyatlarýndaki
oynaklýklara baðýmlýlýk ve Türkiye'nin
cari açýk problemi göz önünde
bulundurulduðunda,en büyük ithalat
kalemimizi oluþturan enerji sektöründe
yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarýnýn
desteklenmesi gerekmektedir.

3. Yolcu ve yük taþýmacýlýðýnda
modlar arasý dengesizliðin
giderilmesi
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a. Tüm ulaþtýrma modlarýnda daha
bütünleþik stratejik planlar yapýlmalýdýr.
Bu çerçevede ulaþtýrmada modlar
arasýnda bir düzenleme ve entegrasyona
gidilmelidir. Ulaþtýrma master planýnýn
geliþtirilerek süratle devreye alýnmasý
gerekmektedir.
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b. Önemli ihracat limanlarýnýn demiryolu
ile beslenme oraný artýrýlmalýdýr.
c. Demiryolu Kanunu bir an önce
yasalaþmalýdýr.
d. Demiryolu da dahil olmak üzere tüm
ulaþým sektörlerinde özel sektör
iþletmeciliði esas olmalýdýr. Bu çerçevede,
modlararasýentegrasyonu saðlayacak ve
özel sektör iþletmeciliðini geliþtirecek
projeler öne çýkartýlmalýdýr.
e. Demiryolu taþýmacýlýðýnýn verimli ve
rekabetçi bir þekilde gerçekleþtirilebilmesi
için demiryolu altyapý idaresi ve demiryolu
iþletmecilik faaliyetleri birbirinden
ayrýlmalýdýr.
f. Türkiye kýyýlarýnýn ulusal bir politika
doðrultusunda kullanýmýný saðlamak üzere
ülkenin genel ekonomik menfaatlerini
yansýtacak bir "Türkiye Kýyýlarý Master
Planý" hazýrlanmalý ve uygulanmalýdýr.
g. Denizlerimizde yakýn yol taþýmacýlýðý,
kabotaj taþýmacýlýðý ve transit taþýmacýlýðýn
desteklenmesi için politika geliþtirilmelidir.
h. Trabzon, Antalya, Tekirdað gibi
demiryolu baðlantýsýna sahip olmayan
limanlarýn modlararasý entegrasyonu
geliþtirilmelidir.
i. Ulaþtýrmanýn tüm sektörlerinde yetiþmiþ
insan gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý için
özel eðitim programlarý sayýsýnýn ve
kalitesinin artýrýlmasý gerekmektedir.
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4. Denizcilik sektörü gibi
ihtisas gerektiren alanlarda
finansmana eriþim

Uzun vadeli finansmana eriþim Türk
þirketleri için genel bir sorundur. Sektörel
olarak ise denizcilik sektörü gibi özel
ihtisas gereken alanlarda sadece geleneksel
özel bankalarýn sektöre finansman kaynaðý
saðlamasý yeterli olmamaktadýr. Gerek
gemi inþa sanayii, gerekse deniz
taþýmacýlýðý aþamalarýnda sektöre yönelik
olarak uzun vadeli finansman saðlamak
amacý ile ihtisas kredi mekanizmalarý ve
ihtisas bankacýlýðý kapasiteleri
geliþtirilmelidir.

5. Haberleþme sektöründeki
vergilerin AB standartlarýna
çekilmesi

Veri ve internet hizmetlerinde uygulanan
vergi indiriminin telekomünikasyon
üzerindeki vergilere de uygulanmasý bu
hizmetlerin kullanýmýný teþvik ederek son
tahlilde bu alandaki katma deðerin artýþýna
yardýmcý olacaktýr. Uygulanan yüksek
vergi oranlarý hem tüketici üzerinde baský
oluþturmakta, hem de telekomünikasyon
pazarýnýn büyümesini engellemektedir.
AB ile müzakerelerde de vergilerin
yüksekliði sorunlu alanlardan biridir.

6. Ýnternet sitelerinin
eriþiminin engellenmesi
konusunda mevzuatýn
gözden geçirilmesi

Gerek 5651 sayýlý yasa, gerekse internet
sitelerinin eriþiminin engellenmesi
kararlarýna dayanak gösterilen diðer ilgili
yasalar internet teknolojisinin geldiði nokta
göz önünde bulundurulduðunda ihtiyacý
karþýlamamaktadýr. Binlerce internet sayfasý
barýndýran sitelerin yalnýzca suç teþkil
eden sayfalarýnýn kapatýlmasýný mümkün
kýlacak, tüm sitenin kapatýlmasýný
engelleyecek bir düzenleme gereksinimi
vardýr. Mevcut durum hem ticaret hayatýný
hem de haber alma özgürlüðünü olumsuz
yönde etkilemektedir.
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G. Çevre

1. AB Çevre Faslýna Uyum

a. Çevre konusundaki çalýþmalar Türk
sanayicisinin rekabet gücünü koruyacak
þekilde uygulanmalýdýr.

AB üyelik müzakerelerinde çevre
faslý dahilindeki müktesebatýn iç
hukuka aktarýlarak ülkemiz
genelinde uygulanmasý, yönetimi
ve en iyi sonuçlarýn alýnabilmesi
için, sadece özel sektörün deðil
kamu kuruluþlarýnýn da sürece
en üst düzeyde katýlýmý ve desteði
çok önemlidir.

b. Çevre müktesebatýna uyumda ülkemiz
iþletme blokunun % 99'unu oluþturan
KOBÝ'lerin de sürece aktif katýlýmý teþvik
edilmelidir.

Çevre baþlýðý, AB üyelik sürecinin
en maliyetli kýsmýdýr ve bu yükün
büyük kýsmýnýn özel sektör
tarafýndan karþýlanmasý
mevzubahistir.
2. Atýklar
Atýklarýn AB Direktiflerine uygun
þekilde yönetimi için gerekli yasal
düzenlemelerin çýkarýlmasý
memnuniyet vericidir. Ancak
gerekli altyapý tamamlanmadan
yasal düzenlemelerin hýzlýca
çýkarýlmasý yaklaþýmý, uygulama
esnasýnda sanayiciye önemli
sýkýntýlar yaþatabilecektir.

a. Ambalaj Atýklarýnýn Kontr olü
Yönetmeliðinin r evize edilmesi:
Sanayicinin belediye/belediyenin sözleþme
imzaladýðý iþletmeyle ya da çevre lisansýna
sahip toplama, ayýrma, geri dönüþüm veya
geri kazaným tesisleriyle çalýþma sürecinin,
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü
Yönetmeliðinin amacýna hizmet edecek
bir uygulama sürecini kolaylaþtýracak
þekilde yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.
Bu doðrultuda, piyasada haksýz rekabet
yaratan ve kayýtdýþý ekonomiyi teþvik
eden, ambalajlarýn belediye veya
belediyenin anlaþmalý olduðu lisanslý
kuruluþlara "bedelsiz" verilmesi
yükümlülüðünün kaldýrýlarak sanayiciye,
çevre lisanslý toplama, ayýrma, geri
dönüþüm veya geri kazaným tesislerine
ambalaj atýklarýný bedeli karþýlýðýnda
verebilme imkaný tanýnmalýdýr.
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b. Atýk Elektrikli ve Elektronik Eþyalarýn
(AEEE) Kontr olü Yönetmeliðinin
çýkarýlmasý:
Kayýt mekanizmasýnýn kurulmasý ve büyük
oranda kayýt dýþý olarak faaliyetlerini
sürdüren "elektrikli ve elektronik eþya"
atýklarý toplayan iþletmelerin kayýt altýna
alýnmasýnýn saðlanmasý ve elektronik atýk
ve geri dönüþüm sistemlerinin rekabetçi
bir þekilde oluþturulmasý amacýyla ilgili
mevzuat çalýþmalarý bütün paydaþlar ile
deðerlendirilerek katýlýmcý bir þekilde
hazýrlanmalýdýr.

H. Eðitim ve
Beþeri
Sermayenin
Kalitesi

1. Eðitim sisteminde
nüfusbilim göstergelerinden
yararlanýlmasý
Türkiye, genç nüfus yapýsýndan
yaþlanan nüfus yapýsýna doðru
bir demografik dönüþüm sürecine
girmiþtir. Bu dönüþümün ortaya
çýkardýðý fýrsatlardan yararlanmak
için gerekli politikalarý
oluþtururken nüfusbilim
göstergelerini iyi izlemek ve
yorumlamak önem taþýmaktadýr.

2. Eðitime katýlým ve eðitimin
niteliðini geliþtirme
boyutlarýnda, Türkiye ile
geliþmiþ ülkeler arasýndaki
açýðýn giderilmesi
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a. Nüfusbilim ve eðitim sektörü arasýndaki
etkileþim güçlendirilmelidir. Okul
yöneticilerinden en üst düzeydeki eðitim
yöneticilerine kadar tüm eðitim
yöneticilerinin, nüfusbilimin saðladýðý
verileri (TÜÝK, Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü NVÝGM-, Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü, UNFPA, diðer nüfus
araþtýrmalarý yapan kurumlar) daha etkili
kullanmalarý ve nüfusbilimcilerle daha
yakýn çalýþmalarý saðlanmalýdýr. Böylece
eðitim yöneticilerinin, nüfus olaylarýnýn
eðitim sektörü üzerindeki etkilerini ve
sektörler arasý karþýlýklý etkileþimi daha
iyi anlamalarý saðlanacaktýr. Bu tür
paylaþýmlarla, eðitimin yaygýnlaþmasý
konusunda daha saðlýklý politikalar ve
yatýrým kararlarý oluþturulabilir.
a. Eðitim sistemi üzerindeki demografik
baskýnýn giderek azalmasýnýn doðuracaðý
avantajlý dönemde, tüm eðitim
kademelerinde; kaliteli eðitime eriþimin
yaygýnlaþmasý, eðitim sisteminin
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2010-2050 yýllarý arasýnda okul
çaðý nüfusunun iki milyon
civarýnda azalarak, toplam nüfus
içindeki payýnýn % 35'den % 25'e
gerilemesi beklenmektedir. En
hýzlý nüfus azalmasý 3-5 yaþ
grubunda olacaktýr. Bu bakýmdan
Türkiye, okul öncesi eðitimle
ilgili atýlýma avantajlý bir dönemde
baþlamaktadýr.
Ortaöðretim çað nüfusunun da
2010-2015 yýllarý döneminde
azalacak olmasý nedeniyle,
ortaöðretimi yaygýnlaþtýrma ve
geliþtirme atýlýmýna da nüfus
avantajýyla baþlanacaktýr.
Yükseköðretimde önümüzdeki
beþ yýla azalan bir çað nüfusu
avantajýyla girilecektir. Bu nüfus
avantajý da yükseköðretimi
yaygýnlaþtýrma ve kaliteyi
geliþtirme açýsýndan önemli bir
fýrsat sunacaktýr.

3. Zorunlu eðitim süresinin
AB ortalamasýna çekilmesi

modernizasyonu, eðitimin niteliðini
geliþtirme konularýnda etkili adýmlar
atýlmalýdýr.
b. Okul öncesi eðitimin 6 yaþ için 1 yýl
zorunlu olmasý; kýsa vadede 5 yaþ, orta
vadede 4 yaþ, uzun vadede ise 3 yaþ ve
altýndaki çocuklara yaygýnlaþtýrýlmasý
gereklidir.
c. Ortaöðretimi yaygýnlaþtýrma politikalarý
(fiziki kapasite ve yurt kapasitelerini
geniþletme) ayný kararlýlýkla sürdürülmeli,
okul terkleri ve ortaöðretimi tamamlama
konularýna özel önem verilmelidir.
d. Yükseköðretimi yaygýnlaþtýrma
politikalarý, yeni kurulmuþ kamu ve vakýf
üniversitelerinin çeþitli birimlerinin aktif
hale getirilmesiyle sürdürülmeli ve yeni
vakýf -ve özel- üniversitelerinin kuruluþuyla
ek kapasiteler yaratýlmalýdýr. Bir baþka
deyiþle, temel eðitime daha fazla kamu
kaynaðý aktarabilmek için yükseköðretimi
yaygýnlaþtýrmada özel kaynak giriþleri
artýrýlmalýdýr.

a. Toplumun ortalama eðitim düzeyini
AB ülkeleri düzeyine yükseltme
baðlamýnda, zorunlu eðitim süresinin
uzatýlmasý konusu kýsa sürede yasal olarak
düzenlenmelidir.
b. Bu süreçte, hem zorunlu eðitim yaþ
limitleri (baþlangýç ve bitiþ yaþlarý) hem
de süre konusu (12 yýl) karara
baðlanmalýdýr.
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4. Nitelikli öðretmen
gereksinimi

a. Eðitim sistemini geliþtirmede anahtar
öneme sahip olan nitelikli öðretmen kitlesi
oluþturabilmek için; öðretmen eðitimine
daha fazla yatýrým yapýlmalýdýr.
b. En iyi öðretmen adaylarýný mesleðe
çekme, meslek öncesinde iyi yetiþtirme,
meslekte tutma ve yeterli ödemeleri yapma
konularýnda sorunlar giderilmelidir.
c. Sürekli mesleki eðitim kapsamýnda,
öðretmenlerin hizmet içinde yetiþtirilmeleri
konusunda yeni yaklaþýmlara gereksinim
vardýr. Ayrýca, mevcut öðretmenlerin,
istenilen standartlara (atama için
öngörülmüþ nitelik, derece ve alana/branþa
sahip olma) uygun olup olmadýðý sürekli
izlenmelidir.

5. Eðitimde cinsiyet eþitliðinin
saðlanmasý
Halihazýrda sadece ilköðretim
kademesinde cinsiyet eþitliðine
yaklaþýlmýþtýr. Ancak ortaöðretim
ve yükseköðretim kademelerinde
cinsiyetler arasýndaki açýk hala
yüksektir.
6. Eðitime ayrýlan
kaynaklarýn yetersizliði

Son yýllarda kýz çocuklarýnýn eðitime
çekilmesine ve eðitimlerini sürdürmelerine
yönelik kampanya ve pozitif ayrýmcýlýk
uygulamalarýnýn ortaöðretim ve
yükseköðretimdeki kýz öðrencilerini de
kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlmasý
gereklidir.
Eðitime ek finansman saðlama ve
kaynaklarýn etkin kullanýmýna öncelik
verilmelidir:
a. Ýlke olarak hükümetler kaynak
tahsisinde önceliði okul öncesi eðitim ve
ilköðretime kaydýrmalý, yükseköðretimde
hizmetten yararlananlarýn maliyete katýlým
düzeyi artýrýlmalýdýr. Yükseköðretimde bu
düzenlemelerle eþzamanlý olarak, bugünkü
yaklaþýmdan farklý bir biçimde ve
öðrencilerin gelir düzeyiyle iliþkilendirilmiþ
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bir burs ve kredi sistemi oluþturulmalý ve
ekonomik olarak gelir düzeyi düþük
öðrencilere daha fazla destek
saðlanmalýdýr.
b. Kýsa ve orta vadeli dönemde (20112023), merkezi yönetim bütçesinden
eðitime ayrýlan paylar % 20'ler düzeyine
çýkarýlmalýdýr.
c. 4306 sayýlý Kanun kapsamýnda
ilköðretim ve ortaöðretime ek kaynak
saðlamaya yönelik olarak uygulamaya
konulan "Eðitime Katký Payý" uygulama
süresi, yeni gelir kaynaklarý eklenerek
2011 yýlýndan 2023 yýlýna kadar
uzatýlmalýdýr.
d. Eðitime doðrudan katký saðlama
faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri
gibi eðitimle ilgili STK faaliyetleri, özel
sektör katkýlarý ya da sosyal sorumluluk
projeleri daha ileriye götürülmelidir.

7. Mesleki ve teknik eðitimde
kalite sorununun sürmesi

Mesleki ve teknik eðitimde kalite
yükseltilmelidir:
a. MEB ile YÖK, eðitim planlamasýnda
sürekli olarak iþbirliði içerisinde
çalýþmalý, meslek yüksekokulu (MYO)
programlarýnýn meslek liseleri eðitim
müfredatlarýndan daha üst seviyede olmasý
gerektiði göz önünde tutulmalý, ayný
bilgilerin tekrarlanmasýndan kaçýnýlarak
meslek lisesinden gelen öðrencilerin daha
donanýmlý hale gelmeleri saðlanmalýdýr.
b. Çýraklýk eðitimi de dahil olmak üzere
mesleki ve teknik eðitimde teorik bilgi
ile iþyerlerinde uygulamalý eðitim bir
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denge içinde sunulmalý, iþgücü piyasasýnýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda düzenli aralýklarla
müfredat güncellenmelidir.
c. Mevcut durumda, meslek liselerinin
MYO'lara sýnavsýz geçiþinden kaynaklanan
kalite sorununu gidermek ve mesleki
eðitimden gelenlerin ya da mesleki eðitime
ilgi duyup, beceri ve yetenek sahibi
bireylerin teþvikini saðlamak amacýyla
MYO'lara geçiþ için "Mesleki Beceri ve
Yetenek Sýnavý" konulmalýdýr.
Mesleki ve teknik eðitimin statüsü
güçlendirilmelidir:
d. MYO mezunlarýna, zorunlu askerlik
hizmetinde orta öðretim mezunlarýndan
ayýrýcý bir statü verilmesi, MYO'larýn bir
yüksekokul olarak algýlanmalarýna katký
saðlayacaktýr.
e. MYO'larda görev yapan öðretim
görevlileri ile öðretim üyelerinin mali
olanaklarý artýrýlmalý, itibarlarýný artýrmaya
yönelik önlemler geliþtirilmelidir.
f. Vakýf üniversiteleri bünyesindeki
baþarýlý MYO'larýn mali açýdan teþvik
edilmelerine yönelik bir uygulama YÖK
bünyesinde geliþtirilip devreye
sokulmalýdýr.

8. Yükseköðretim sisteminin
aþýrý merkeziyetçi bir yapýya
sahip olmasý

a. Küresel ölçekte yükseköðretimdeki
deðiþim ve geliþime paralel bir
yükseköðretim
reformu
gerçekleþtirilmelidir.
b. Özerklik tüm kurumlarda çeþitliliðe
olanak tanýmak ve kaynaklarýn
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Bilgi ekonomisinin yaratýlmasýnda
üniversitelerin deðiþen rolleri ve
bu deðiþimlerin ülkemize
yansýmasý sonucu ortaya çýkan
sorunlar, artýk tektip anlayýþýna
sahip bir yasa altýnda
yükseköðretim kurumlarýnýn
yönetilemeyeceðini ortaya
koymuþtur.

kullanýmýnda etkinliði geliþtirmek açýsýndan
gereklidir. Üniversitelerin kendi eðitim ve
araþtýrma programlarýný belirleme ve kendi
akademik personelini iþe alma ve
yükseltme özgürlüðü ve özerkliðine sahip,
bütçesini kendi vizyon ve misyonu
çerçevesinde yönlendirip kullanabilen,
sahip olduðu bina ve arazileri vizyon ve
misyonuna uygun biçimde gelir getirici
yönde kullanma hakký olan kurumlara
dönüþtürülmesi gerekmektedir.
c. Bunun karþýlýðýnda bu kurumlarýn
finansal kaynak saðladýklarý kurum ve
kuruluþlara karþý hesap verebilirlik
mekanizmalarýnýn da paralel olarak
devreye sokulmasý zorunludur.
d. YÖK, yükseköðretim sistemi ve sistemin
rotasýna iliþkin konular üzerine hükümete
politika önerilerinde bulunan,
yükseköðretim kurumlarýnýn ulusal
düzeydeki temsilcisi ve eþgüdüm organýna
dönüþmelidir.
e. YÖK'ün ayrýntýlý düzenleyici yetkileri,
üniversitenin kurum içi yapýsýna yönelik
yasal düzenlemeyle birlikte üniversitenin
özerkliði açýsýndan sakýncalýdýr.

Ý. Teknoloji,
Ýnovasyon
ve Bilgi
Toplumu

1. Üniversite ve sanayi arasýnda
iþbirliði þartlarýnýn, bilimsel
araþtýrmalarýn yenilikçi
ürünlere dönüþtürülmesi ve bu
yolla ekonomik deðer yaratýlmasý
için yeterli olmamasý
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Bilgi ekonomisine geçiþ sürecinde
Türkiye'de üretilen ürünlerin
rekabetçiliðini ve katma deðerini
artýrmak, ayrýca markalaþmaya
yardýmcý olmak için Ar-Ge ve
inovasyon faaliyetlerine hýz
verilmesi büyük önem
taþýmaktadýr.
Üniversite-sanayi iþbirliðinde hem
mevzuat hem de uygulamada
aksaklýklar yaþanmaktadýr.

a. Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi
Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) Ar-Ge
Teknik Komitesi Eylem Planý'nda yer alan
bu konuda çýkan kanun metni ile ilgili
yönetmeliðin düzenlenmesi, Ar-Ge
projeleri için yapýlan ödemelerde döner
sermaye payýnýn çok yüksek bir oran
teþkil etmesi dolayýsýyla, üniversitelerle
iþbirliði yapmanýn maliyetinin çok yüksek
olmasý açýsýndan yaþanan sýkýntýlarý
önleyecektir.
b. Üniversitelerde geliþtirilen teknolojinin
sanayiye aktarýlmasý için Teknoloji
Transferi Ofisleri yaygýnlaþtýrýlmalý ve etkili
hale getirilmelidir.
c. YOÝKK kapsamýnda da ele alýnan
Teknoloji Transferi Ofisleri konusunda
gerekli düzenlemelerin hayata
geçirilmesine hýz verilmelidir. Özellikle
Ar-Ge ve teknoloji yoðun baþlangýç
seviyesindeki giriþimlerin potansiyellerini
açýða çýkaracak faaliyetleri gerçekleþtirmek
üzere ihtiyaç duyduklarý nakit akýþý
konusunda sýkýntý çekmeleri, projelerinin
piyasa baþarýsýzlýðý'na uðramalarýna sebep
olmaktadýr. Bu da bu tip firmalarýn
geleneksel finansal kaynaklarýna eriþimini
güçleþtirmektedir. Buluþtan inovasyona
geçiþteki kaynak sýkýntýsý bir anlamda
buradaki finansal boþluktan
kaynaklanmaktadýr.

2. Ar-Ge ve inovasyon için
mevcut teþvik ve fonlarda arztalep uyumu ve iþbirliðini teþvik
edecek uygulamalarýn
geliþtirilmesi ihtiyacý
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b. Mevcut destek mekanizmalarýnýn, diðer
ülke uygulamalarýný da dikkate alarak
ülkemizin ihtiyaçlarýna uyumlu, þeffaf ve
katýlýmcý bir þekilde zenginleþtirilmesi,
bunun yanýnda mali ve hukuki altyapýda
düzenlemeler yapýlarak rekabet öncesi
iþbirliði projeleri ve mükemmeliyet
merkezlerinin özendirilmesi, mevcut
kaynaklarýn daha etkin kullanýmýný
saðlayacak ve hem firma hem ülke
düzeyinde önemli kazanýmlarý
doðuracaktýr.

3. Bilgi toplumu alanýnda
yürürlükteki mevzuatta görev
paylaþýmýnýn net olarak
belirlenmemiþ olmasý

a. Bilgi toplumu konusu üst düzeyde
sahiplenilmeli, ilgili mevzuatta yetkiler
net olarak düzenlenmelidir.
b. e-Dönüþüm Ýcra Kurulu'na baþkanlýk
eden ve Bilgi Toplumu Stratejisi'ni
hazýrlayan DPT'den sorumlu Bakanýn,
e-Devlet konusunda sorumlu Bakan
olduðu bilinmektedir. Ancak Meclis'e sevk
edilen Kamu Hizmetlerinin Hýzlandýrýlmasý
Amacýyla Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nda
Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn e-Devlet
konusundan sorumlu olacaðý
anlaþýlmaktadýr. Ayrýca Baþbakanlýk'ta
bulunan e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun
Tasarýsý Taslaðý'nda ise yine e-Devlet ve
bilgi toplumuna dönüþümde görevler
üstlenecek bir Ajans teþkil edilmesi
planlanmaktadýr. Mevcut ve planlanan bu
yasal düzenlemeler çerçevesinde eDönüþüm projelerinin takibinin ne þekilde
yapýlacaðý net olarak anlaþýlmamaktadýr.
Bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde
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sahiplenilmesi ve koordinasyonu, eDönüþüm projelerinin kurumlar arasýnda
eþgüdüm gözetilecek þekilde planlanmasý,
verimliliði þüphesiz etkileyen unsurlar
olarak önem taþýmaktadýr.

J. Ýþgücü
Piyasasý

1. Ýstihdam üzerindeki yükler
Sistemimizde uzun yýllar iþsizlik
sigortasý ve iþ güvencesi
hükümleri bulunmamasý kýdem
tazminatýna birçok iþlev
yüklenmesine neden olmuþtur.
Ancak bir süredir sistemimizde
bu düzenlemeler mevcuttur.

a. Kýdem tazminatý yükümlülüðü
kazanýlmýþ haklarý koruyacak þekilde
hafifletilmelidir.
b. Yeni düzenlemenin yürürlük tarihi
itibariyle, kýdem tazminatýnda 30 gün
yerine 15 gün esas alýnmalýdýr. Tüm
þirketlerin yasal olarak kýdem tazminatý
karþýlýðý ayýrma ve bu ayrýlan meblaðý
gider olarak gösterme hakký saðlanmalýdýr.
Düzenlemenin yürürlüðünden önceki,
geçmiþ döneme ait karþýlýklar ise,
belirlenecek bir takvim çerçevesinde gider
olarak düþülebilmelidir.
c. Ýþsizlik Sigortasý Fonu; toplanan primler,
biriken fon miktarý ve fondan faydalanma
düzeyi dikkate alýnarak gözden
geçirilmelidir.
d. % 2 olan iþsizlik sigortasý iþveren prim
oraný iþçi ve devlet katkýsý seviyesi olan
% 1'e indirilmelidir. Fonun aktüeryal
açýdan saðlamlýðý ve ekonomik deðiþimler
karþýsýnda sürdürülebilirliði gözetilmelidir.

2. Esnek çalýþma ile ilgili Ýþ
Kanunu'ndaki
düzenlemelerin uygulamada
hayata geçirilemesinde
güçlük yaþanmasý
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a. Güvenceli esnek çalýþma modellerinden
daha fazla yararlanýlabilmelidir.
b. Alt iþverenlik, belirli süreli iþ
sözleþmeleri, denkleþtirme süresi gibi
çalýþma modellerinin uygulanabilirliðini
sýnýrlayan mevzuat gözden geçirilmelidir.
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Güvenceli esneklik kavramý,
esneklik ve güvencenin
birbirleriyle çeliþkili olmadýðý
hatta birbirini tamamladýðý ve
desteklediði yaklaþýmýna
dayanmaktadýr.

c. AB ülkelerinde özel istihdam bürolarý
kanalýyla uygulanan geçici (dönemsel) iþ
iliþkisi, özellikle iþgücü piyasasýna girmekte
zorlanan kesimler açýsýndan yararlarý
dikkate alýnarak, sosyal taraflarýn
hassasiyetleri karþýlanmak suretiyle,
ülkemizde de hayata geçirilmelidir. Mesleki
faaliyet olarak geçici iþ iliþkisinin
kurulmasýna olanak veren düzenlemeler
Ýþ Kanunu'nda yer almalýdýr.

3. Sendikalar ve toplu pazarlýk
sisteminin, çalýþma düzeni ve
ücret belirleme mekanizmalarý
açýsýndan bütüncül bir
deðerlendirmeye ihtiyaç
duymasý

a. Sendikal ve toplu iþ sözleþmesi ile ilgili
düzenlemelerde, kollektif hak ve
özgürlüklerin geliþtirilmesi ve iþgücünün
katýlýðýnýn artýrýlmamasý unsurlarýna birlikte
dikkat edilmelidir.

Uluslararasý karþýlaþtýrmalarda
Türkiye'de iþgücü piyasasýnda
etkili olan ücret belirleme
sisteminin, genelde merkezi ve
koordineli bir sisteme sahip olan
AB ülkelerinden çok, iþgücü
piyasasýnda rekabet koþullarýna
sadýk ve en az merkezi/koordineli
ücret belirleme sistemlerine sahip
olan ABD, Kanada ve Ýngiltere
ile benzeþtiði; ancak AB'ye yeni
üye ülkelerin bazýlarýndan da çok
farklýlýk göstermediði
görülmektedir.Türkiye'de geçerli
olan sistem, literatürde, en
sakýncalý sistem olarak
deðerlendirilmektedir. Bu
durumda iþgücü piyasasý, ücret
belirlenmesi açýsýndan ne ademi
merkezi koordinasyonun
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b. Toplu iþ sözleþmesi yapma yetkisine
sahip olmak için sendikanýn belli bir temsil
gücüne sahip olmasý önemlidir. Ýþkolu
barajý % 10'dan daha düþük bir seviyede
belirlenebilir. Ancak, sendika üye
kayýtlarýnda düzenin ve þeffaflýðýn tam
anlamýyla saðlanmasý gerekmektedir.
Bunun yanýnda, iþyeri temelinde mevcut
% 50+1 çoðunluk kriterinin muhafaza
edilmesi gereklidir.
c. Ekonomiyi ve toplumu olumsuz
etkileyecek belirli sektörlere yönelik yer
alan grev ve lokavt yasaklarý muhafaza
edilmelidir. Grevin amacý iþverene baský
yapmak suretiyle kazanýlacak yaptýrým
gücü olduðu halde, bu tür alanlarda
uygulanacak grev, tüm iþletmelere,
ekonomiye ve topluma zarar verecektir.
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(rekabetçi
piyasa
koordinasyonunun) ne de
merkezi koordinasyonun
saðladýðý esnekliðe sahip
olabilmektedir.
4. Kadýn istihdam ve iþgücüne
katýlým oranlarýnýn uluslararasý
karþýlaþtýrmalara göre çok düþük
olmasý
Toplumda kadýn ile erkeðe
biçilen farklý roller, eðitim
eksikliði, iþ ve aile dengesini
kurmaya
yardýmcý
mekanizmalarýn azlýðý ve sosyal
güvenceden yoksunluk, kadýnlarý
etkileyen temel sorunlardýr.
Ülkemizde kadýn istihdamý
% 25'lere ulaþamamýþken, bu
oran OECD ülke ortalamasýnda
% 57, AB 27'de ise % 59'dur. Her
ne kadar eðitim düzeyi arttýkça
kadýnýn iþgücüne katýlýmý artsa
ve kadýn-erkek arasýndaki
uçurum azalma eðilimi gösterse
de, bütün eðitim seviyelerinde
kadýn ile erkeðin iþgücüne katýlým
oranlarýnda ciddi fark devam
etmektedir.

a. Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný ve
istihdamýný artýrmak üzere bütünlüklü bir
politika uygulanmalýdýr.
b. Eðitime eriþimde eþitlik saðlanmasý ile
ilgili çalýþmalarýn sürdürülmesi gereklidir.
c. Ýþ ve aile yaþamýný uyumlaþtýrma
politikalarý etkili þekilde devreye girmelidir.
Bu konuda çeþitli ülke örneklerinden
istifade edilmelidir.
d. Çocuk bakýmýný sadece kadýnlarýn
sorumluluðundan çýkaran bir anlayýþ
benimsenmeli, baba olan erkeðin de eþit
hakka sahip olmasý saðlanmalýdýr.
e. Bakým hizmetleri kurumsallaþmalý ve
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Bakým hizmeti
sunumuyla ilgili mevcut mevzuatta sadece
iþverenleri yükümlü tutan anlayýþýn
ötesinde, yerel yönetimleri de bu hizmetin
sunumuyla yükümlü tutan düzenlemeler
yapýlmalýdýr.
f. Kadýn-erkek arasý ücret farklýlýðý, iþe
alma kriterleri, ücretlendirme ve terfi
uygulamalarý toplumsal cinsiyet bakýþ
açýsýyla gözden geçirilmelidir.
g. Cinsiyete dayalý iþ bölümü yaklaþýmýný
ortadan kaldýracak önlemler eðitim
sisteminden baþlayarak ele alýnmalýdýr.
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1. Saðlýk sisteminde, mali
sürdürülebilirlik boyutu dikkate
alýnarak üretim faktörlerinin
verimliliðini artýracak
önlemlerin ve kontrol
mekanizmalarýnýn daha aktif
olarak devreye girmesinin
saðlanmasý
Saðlýk sisteminde, üretim
faktörlerinin verimliliðini artýracak
önlemlerin sektörle birlikte
alýnmasý gereklidir.

a. Saðlýk sektöründe alt yapý, teknoloji
ve insan gücü yatýrýmlarý ile ilgili þeffaf
ve sürdürülebilir bir planlama anlayýþýnýn
geliþtirilmesi ve sürece ilgili tüm
paydaþlarýn dahil edilmesi gerekmektedir.
b. Özel sektörün saðlýk alanýna yatýrým
yapmasýnýn özendirilmesi gerekmektedir.
Bu anlayýþ doðrultusunda saðlýk
sektöründe kamu ve özel mülkiyetli saðlýk
kuruluþlarý arasýndaki çifte standarda sebep
olan uygulamalarýn kaldýrýlmasý, hükmi
þahýslara ait saðlýk kuruluþlarýnýn Türkiye
saðlýk sektöründeki yeri ve konumunun
net bir biçimde belirlenmesi, makro
çerçevedeki rolünün tanýmlanmasý ve
Türkiye'de üretim ve Ar-Ge yapan
firmalarýn teþvik edilmesi gerekmektedir.
c. Saðlýk hizmetinin nitelik/niceliðini
arttýracak, her türlü üretim faktörünün
kullanýmýný saðlamaya yönelik olarak,
kamu-özel ayrýmý yapýlmaksýzýn, rasyonel
maliyet ve geri ödeme yöntemleri esas
alýnmalýdýr.
d. Var olan kaynak daralmasýnýn olumsuz
etkilerini azaltmak ve Genel Saðlýk
Sigortasýnýn sürdürülebilirliðini saðlamak
amacýyla Tamamlayýcý Saðlýk Sigortasý
uygulanmasý ile geliri yüksek kesimlerle
maliyet paylaþýmý olanaðý yaratýlmalý ve
bu yolla SGK üzerindeki fiyat ve daha
kapsamlý/kaliteli hizmet talebi baskýsý
azaltýlmalýdýr.
e. Aile hekimliði daha hýzlý ve rasyonel
iþleyecek þekilde yapýlandýrýlmalý,
koruyucu saðlýk hizmetleri teþvik edilmeli,
sevk zinciri altyapý çalýþmalarý da dikkate
alýnarak uygulanmalýdýr.
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f. Saðlýk hizmetlerinin sunumu ve
finansmanýnda dünya deneyimlerinden
de yararlanýlarak, kamu-özel ortaklýðýna
iliþkin bir model önerisi geliþtirilmelidir.
g. 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu ilk çýkarýldýðýnda
kanunda yer alan ancak sonradan
bütünsellikten uzak bir þekilde deðiþtirilen
kanun
hükümleri
yeniden
yasalaþtýrýlmalýdýr. Birçok yatýrýmcý bu
kanunun ana ilkelerine dayanarak
öngörülerde bulunmuþ ve yatýrýmlar
yapmýþ, ancak kanunun deðiþtirilmesi
nedeniyle yapýlan yatýrýmlar
rasyonalitelerini yitirmiþtir. Örneðin, 5510
sayýlý Kanun'un ilk versiyonunda olduðu
gibi, sözleþmesiz saðlýk hizmeti
sunucularýndan hizmet alýndýðý takdirde,
sevk ile gidilmesi durumunda bedelin
% 70'inin ödenmesi uygulanmasýna geri
dönülmelidir.
h. Bilimsel ve uluslararasý ilkeler temel
alýnarak ve tüm paydaþlarýn katkýlarý ile
saðlýkta altyapý ve hizmet sunum kriterleri
belirlenmelidir Kamu-özel ayrýmý
yapýlmadan tüm saðlýk kuruluþlarýnýn
saðlýk hizmeti sunum kalitesinin hizmet
çýktýlarý dikkate alýnarak baðýmsýz denetim
kuruluþlarý tarafýndan eþit koþullarda
denetlenmesi gerekmektedir.
i. Ruhsatlandýrma Yönetmeliði gereðince
210 günde tamamlanmasý gereken
ruhsatlandýrma süreci fazlasýyla
uzamaktadýr. Ruhsatlandýrma sürecinin
uzamasýnýn önüne geçilmesi ve
kýsaltýlmasýna iliþkin yöntemlerin
araþtýrýlmasý gereklidir.
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2. Yalnýzca bugün ve yakýn
gelecekte emekli olacaklarýn
haklarýný korumayý deðil, emekli
olacaklarýn makul bir hayat
standardýna ulaþmalarýný
saðlamayý da hedefleyen ve bu
amaçla daha geniþ tasarruf ve
yatýrým alternatifleri sunan bir
emeklilik reformunun yapýlmasý

2006 tarih ve 5510 sayýlý Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý Kanunu; açýklarý
kapamaya yönelik düzenlemeleri,
farklý sosyal sigorta kurumlarýna
tabi sigortalýlarý tek bir yasa
kapsamýna almasý ve Genel Saðlýk
Sigortasýný getirmesi bakýmýndan
önem taþýmaktadýr.
Bununla birlikte, doðru
modellendirilmiþ bir emeklilik
sisteminin hayata geçirilmesi ile
bir yandan uzun vadede
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik
yapýsýnýn garantilenmesi, diðer
yandan da ekonomi ve sosyal
yapý üzerinde bir takým olumlu
etkilerin ortaya çýkmasý
mümkündür.
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Emeklilik sisteminde köklü bir reform
için, "daðýtým esaslý" sistemlerden, "bireysel
hesaplara dayanan fonlu sistemlere" geçiþ
yönünde bir geliþme saðlanmalýdýr.
"Çok ayaklý model" çerçevesinde;
 1. ayak mevcut sistemin revizyonuyla
ve daha düþük prim oranlarýyla devam
etmeli, daðýtým esaslý finansman metoduna
göre çalýþmalý ve asgari düzeyde emeklilik
gelirini garantilemelidir
 2. ayak, "zorunlu" bireysel hesaplara
dayanan emeklilik kurumlarýndan
oluþmalýdýr.
 3. ayak, "gönüllülük" esasýna dayanan
mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'nin
aynen devam etmesiyle oluþmalýdýr.
Bu yaklaþýmýn, ekonomik açýdan
öngörülen olumlu sonuçlarý; bireysel
hesaplarda biriken uzun vadeli tasarruflarýn
sermaye piyasalarýnýn geliþip
derinleþmesine yol açmasý, artan yurt içi
tasarruflarýn yatýrým ve gelir düzeyini
yükseltmesi, prim oranlarýndaki düþüþün
kayýtdýþý ekonominin cazibesini azaltarak
kayýtlý çalýþmayý teþvik etmesi, uzun
dönemde daha düþük bir kesinti oraný ile
mevcut sisteme göre daha yüksek düzeyde
bir emeklilik gelirinin saðlanmasý olarak
sýralanabilir.
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L. Firma

1. Þirket kuruluþ
Davranýþýný maliyetlerinin azaltýlmasýna
yönelik çalýþmalar yapýlmasý

Etkileyen
Unsurlar

Türkiye þirket kuruluþu prosedür
sayýsýný altýya indirmiþ olmasýna
raðmen, bu maliyetler küresel
bazda halen yüksektir. Doing
Business 2011 Raporuna göre
kiþi baþýna düþen GSMH'nin þirket
kuruluþu maliyetine oraný
% 17.2'dir. Bu oran, OECD
ülkeleri için ortalamada % 5.3,
Orta ve Doðu Avrupa için ise
% 8.5'tir. Þirket kuruluþu
maliyetlerinin düþürülmesi
gerekmektedir.

2. Tasfiye sürecinin kapsamlý
bir þekilde ele alýnmasý
Baþta yabancý yatýrýmlar olmak
üzere tüm yatýrým kararlarý için
pazara giriþ kadar çýkýþ da
önemlidir. Yatýrýmcýlar, iþ yapma
ortamýný deðerlendirirken bu
kriteri de göz önünde
bulundururlar. Doing Business
2011 Raporuna göre Türkiye iþ
kapatma kriteri için 138 ülke
arasýnda 115. Sýradadýr.

3. Türk Ticaret Kanunun
yürürlüðe girme sürecinde
yapýlacak deðiþikliklerin
kanunun özünü korumasý
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a. Noterlik iþlemlerinden,
b. Ticaret Sicili Tescil iþlemlerinden,
c. Oda Kayýt iþlemlerinden,
d. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden,
e. Þirket kuruluþu sýrasýnda Yerel
Yönetimler tarafýndan yapýlan iþlemlerden
alýnan harçlar ve ücretlerin tespiti ve
bunlarýn azaltýlmasýna yönelik çalýþmalar
yapýlmasý.

a. Ýradi Tasfiye
b. Ýflaslý Tasfiye
c. Yeniden Yapýlandýrma süreçlerinde
karþýlaþýlan hukuki ve idari engellerin
tespit edilmesive bu engellerin önüne
geçilmesi gerekmektedir.

2012 yýlýnda yürürlüðe girecek olan Yeni
Türk Ticaret Kanunu reform niteliðindeki
deðiþiklikleri de beraberinde getirecektir.
Kanunun içinde yer alan prensipler, Türk
iþ dünyasýný daha þeffaf ve hesap verebilir
kýlacak þekilde bir bütündür. Kanunun
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yürürlüðe girme sürecine uðrayacaðý her
hangi büyük bir deðiþiklik, bu bütünlüðü
bozacak ve kanunun özününe zarar
verecektir. Karar vericilerin bu tür
deðiþikliklere mahal vermemesi son derece
önemlidir.

4. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve
Türk Borçlar Kanunu hakkýnda
yargý mensuplarýnýn eðitimi

Türk iþ dünyasýna reform niteliðinde
deðiþiklik getiren yeni Türk Ticaret Kanunu
ve yeni Türk Borçlar Kanunun yürürlüðe
girmesinden önce, kanunlarýn getireceði
deðiþiklikler hakkýnda yargý mensuplarýnýn
eðitime tabi tutulmasý gerekmektedir.
Kanunlarýn özünü korumasý ve amaçlanan
hedeflere hizmet etmesi adýna yargý
mensuplarýnýn da yasalar yürürlüðe
girmeden sisteme entegre edilmesi
gerekmektedir.

5. Patent, marka, endüstriyel
tasarým kanun tasarýlarýnýn
kanunlaþmasý

Patent, marka, endüstriyel tasarým kanun
tasarýlarýnýn bir an evvel özel sektör
görüþlerini alarak ve AB mevzuatýna
uyumlu bir þekilde kanunlaþmasý
gerekmektedir.

6. Anayasa Mahkemesi'nin
E:2005/57 ve K:2009/19 Sayýlý
kararý ile iptal edilen "551 Sayýlý
Patent Haklarýnýn Korunmasý
Hakkýnda Kanun Hükmede
Kararname'nin 136.
maddesinin cezalara iliþkin (b)
ile 554 sayýlý Endüstriyel
Tasarýmlarýn Korunmasý
Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname'nin 48. maddesinin
birinci fýkrasýnýn (a) bendinin
iptalinden doðan hukuki boþluk

a. Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2009'da
aldýðý çok kritik bir karar ile, 556 sayýlý
Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname'nin bir kýsým cezai
hükümlerini iptal etmiþ ve iptal edilen
hükümlerin doðuracaðý hukuksal boþluk
Mahkeme tarafýndan kamu yararýný ihlal
edici nitelikte görüldüðünden dolayý, yeni
bir kanuni düzenlemeye gidilebilmesini
teminen bu iptal kararýnýn altý ay sonra
yürürlüðe girmesi uygun görülmüþtü.
Tanýnan sürenin dolmasýnýn ardýndan,
yeni bir düzenlemeye gidilmemesi
nedeniyle binlerce marka davasý
düþmüþtür.
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b. Halihazýrda ayný sorun Patent ve Faydalý
Modeller ile Endüstriyel Tasarýmlar için
doðmuþtur. Anayasa mahkemesi patent
ve faydalý modeller ile endüstriyel
tasarýmlara iliþkin KHK'larýn bir kýsým ceza
hükümlerini kararý ile iptal etmiþ ve yeni
düzenlemenin hazýrlanmasý için bir senelik
bir süre vermiþtir. Bu süre Haziran 2010
tarihinde sona ermiþ ve binlerce dava bu
karardan etkilenmiþtir.

7. Lisanslama faaliyetlerinin
yaygýnlaþmasý için vergi
mevzuatýnda deðiþiklik
yapýlmasý ve özendirilmenin
artýrýlmasý
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Teknoloji geliþtirme hýzýnýn ve teknoloji
geliþtirmede iþ birliklerinin öneminin arttýðý
bir ortamda fikri haklarýn yaratýlmasý ve
korunmasý konusunda etkileyici sonuçlara
ulaþýlsa da fikri haklarýn ticari hayatta
kullanýlamamasý ve yaygýnlaþamamasý
ekonomik geliþme önündeki önemli
engellerden birisidir. Fikri haklarýn iþ
dünyasýnda kullanýlmasýnýn en temel aracý
lisanslama faaliyetleridir. Lisans
gelirlerindeki vergilendirme rejimi üzerinde
yapýlabilecek özendirici düzenlemeler
teknolojinin kullanýlmasý ve yaygýnlaþmasý
için önem arz etmektedir.
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B Ö L Ü M

ÝÞ YAPMA VE YATIRIM ORTAMINI
DEÐERLENDÝRME ANKETÝ

6. ÝÞ YAPMA VE YATIRIM ORTAMINI DEÐERLENDÝRME
ANKETÝ
TÜSÝAD üyeleri arasýnda genel seçimler öncesi TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleri
ile yapýlacak görüþmelerde altý çizilmesi gereken iþ ve yatýrým ortamý sorunlarýnýn deðerlendirilmesi
amacý ile bir anket çalýþmasý yapmýþtýr. Anketin özet sonuçlarý aþaðýda sunulmaktadýr.
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